
280 RÁSONYI LÁSZLÓ 

Török adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz. 
csomó. Bár a fgr. szókezdő hang mibenlétére vonatkozó 

vélemények (PAASONEN, SETÁLÁ : *s- és sokkal valószínűbben SZINY-
NYBI, WICHMANN: *C-) megoszlanak, csomó szavunkat az EtSz. 
az általánosan elterjedt nézetnek megfelelően a mordvin sulmo 
'knoten' | finn solmu 'nodus' | lpN. cuolbma 'nodus' stb. szóval 
veti egybe. 

Mégis, ha figyelembe vesszük, hogy a szó használatát bizo
nyító első iköznévi adat csak a XVI. század elejéről való, s az 
esetleg (?) idetartozó személynevek is csak 1198-tól kezdve isme
retesek (1. Csőm, EtSz.), továbbá, hogy az EtSz. szerint is a szó 
„-d-ja már magyar képző", s az igen nagyszámú származékszó 
„aránylag újabb alakulás", — nem zárkózhatunk el annak az 
ötletnek a fölvetése elől, hogy a szó eredetének a végleges eldön
tése előtt a középső török rétegbe való tartozás lehetősége is tisz
tázandó, mert az anatóliai nyelvjárásokban meglehetősen elter
jedt com szó jelentései közel állanak a csomó 'nodus, caterva, 
fasciculus' jelentéseihez: ' c s o m ó , f ű c s o m ó ; csomósán; beteg
ség; a levágott ágakból a fatörzsön maradt rész; fatörzs' SDD. 

Ha a csom(ó) szó mégis finnugor eredetű, fgr. elődje *cam 
lehetett. Az -m- szempontjából vö. a szem és hamu szók fgr. 
megfelelőit. A fmmigor és a török szó talán összetartozik ? 

dikics. A 'linea sutoria' e magyar nevéről az EtSz. a követ
kezőket mondja: első adat a XVIII. század második feléből . . . 
Eredete ismeretlen. Vö. oszm. dikis (RADL. III, 1755) 'die naht, 
das náhen' ?? 

Ehhez azt jegyezhetjük meg, hogy a kipcsakiban volt 
egy tikic 'Stachel' szó (HOÜTSMA, Ein tü.-ar. Glossar 68). BANG 
fölveti azt a gondolatot, hogy ez a szó nem a tik- 'náhen' 
igének a származéka, hanem éppenúgy, mint a kirg. (kara)tikan 
'Rottanne' ~ ujg., csag. stb. tikan 'Dorn, Strauch mit Dornen' és 
kipcs., kun tiganák ~ krimi dagánák 'Dornstrauch' ~ kumük 
tegenek 'Stachel' szók, a kun tik (ayac) 'Sáule' ~ szag. tek 
'Pfahl' ~ csag., kirg, tik ~ oszm. dik 'steil, aufrecht, gerade' szó
nak a származéka (KOsm. IV, 19). 

Idetartozik és nagyon figyelemreméltó a középtör. tiküc 
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•'Wedel aus Fedem oder Eisen, mit dem der Becker das Brot 
schlágt (gasselt)' MKAsy.— BROCK. és az anatóliai nyelvjárások
ban föltűnedező dikec szó is: 'a szőlőkarók beásása végett a föld
ben lyukat nyitásra alkalmas vas- vagy fakaró' (Ménemen), 
'karó' (Dzebelibereket, Adana), SDD., 'karó' AnDerl. 

Ezt a szót jelentéstani szempontból sokkal könnyebben 
hozhatjuk kapcsolatba a magyar dikics szóval, mint a 'varrás'-t, 
'varrat'-pt jelentő diki§-t 

imeg, ing 'interula, indusium; hemd'. A NySz. a kódexek 
korából már sok adatot ismer mind az ing (eng, yng, ing, üng), 
mind pedig az imeg (ymeg, imeg, ümög) alakra. Az Oki Sz. 1544-
től kezdve közöl rá sok adatot (ing, imeg, wng, ümögh). A Beszt. 
szój. szerint enk 'camisia'; a Schl. szój. imeg, a MuRMELius-féle 
szójegyz. meg ewmeg 'indusium, camisia' alakban közli. 

GOMBOCZ (M. tört. nyt. III. Alaktan, 34) ismeretlen eredetű
nek deklarálta. VÁMBÉRY már próbálta ugyan a törökből magya
rázni, s a tat. küjnek, gömlek szóval hasonlította össze (M. er. 
307), majd még legutolsó munkájában (A magyarság bölcsőjénél 
173) is visszatért erre az ötletére, de kísérlete hangtani szempont
ból teljesen csütörtököt mondott. 

Most más alapon ugyan, s csak kérdőjellel, — mégis a 
törökből vélem a szót megmagyarázhatni. 

Az első kérdés az, hogy milyen kapcsolatban van taz imeg 
és ing egymással? HORGER szerint imeg az eredeti, s ennek az 
accusativusából (iméget) elvonással alakult az inget ~ ing alak 
(MNy. I, 402). Ez a magyarázat tetszetős, mégis — ha az alábbi 
etimológia helyes -—, csak némi fenntartással fogadható el. 
A törpkségben az öltözék részeinek, díszeinek a jelölésére szol
gáló szavak sokszor -mak, -mak, -pak, -pök végzetűek. Ez a köz
tudomás szerint deverbális képző az infinitivus, illetőleg nomeri 
actionis képzője. A -mak képzős cselekvés-név eszköznévvé is 
válhatik (tokmak, cakmak stb), sőt a cselekvés tárgyának, illetőleg 
céljának a nevévé is, pl. tel. körmök 'das Sehen, ein Gegenstand 
den anzuschauen es sich lohnt, das Schauspiel' KADL. Mindehhez 
hozzáfűzhetjük, hogy a -mak, -mak, -pak, -pak képző néha 
nonien verbum-tövekhez is járul (1. alább jasmak, oimak), sőt 
határozottan denominális képző szerepében is látjuk, mégpedig 
néha testrészek nevei után fűzve! 
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Vegyünk sorra néhány példát: oszm. ilmek 'eine Schleife* 
RADL. -= il- 'aufhángen, anhángen' RADL. | bürmek 'kadyn carsafy* 
SDD. -< bürü- 'einhüllen, bedecken' RADL. | kir. örmök 'ein Stoff 
aus Kamelhaar, das Spinngewebe' RADL. (Aus Sib. I, 459) ~ csag. 
örmák 'ua.' Ide tartozik még az azerb. örpak ~ kirg. örpök 'das 
Kopftuch' RADL. is *«e ÖT- 'flechten' RADL. | ujg., csag., kun, kirg. 
tumak 'eine Wintermütze mit Ohrenklappeii' RADL. ~ karakalpak 
tumak 'női sapka' (VÁMBÉRY, A török faj 457); Spitze Mütze mit 
Ohrenklappen' (RADLOFF, AUS Sib. I, 460) ~ kturk. tumaq 'mecho-
vaja sapka' (BASKAKOV—NASIROV, Ujg.-russk. slov.); 'Pelzmütze der 
Manner, in Fuchspelz und in Ledér geferligt' (KATANOV-MENGKB : 
SBAW. 1933 : 1215) -*; ? | saröyögur bosmak 'embroidered háir-
ornament' (MANNERHBIM, A Visit to the Saröyögurs) | saröyögur 
jasmak 'twist' MANNERHBIM ~ oszm., csag. jasmak 'die Schleier 
mit dem die Frauen Kopf und Brust bedecken' RADL. «« csag. jas 
'still, leise, heimlich' RADL. és *jas-. Ezt az igét származékaiból 
ismerjük: jasuq 'Helm' MKABY, csag. jasur- 'verbergen' RADL., 
kun jasyry RADL.™ jasru MKASY. 'verborgen, heimlich' stb. | tar., 
küer., kirg., csag., kturk. oimak 'der Fingerhut' RADL. ~ tel., alt. 
oimok 'ua.' ~ kkirg. ojmok 'gyüszü' (ALMÁBSY : KSz. II, 115) ~ 
leb. oibak 'der Fingerhut' ~ sor, szag., kojb., kacs. oimak 'die 
Niederung, Vertiefung' RADL. - szag. oibak 'die Niederung, Loch' 
~ tel. oibok 'ua.' RADL. -«S kkirg., szag., kacs., csag., kturk. oi 'das. 
Loch, die Niederung', vagy köztör. oi- 'ausmeisseln, aushöhlen'. 
Ehhez a nomen verbum-tőhöz tartozik a tar. oiman 'die Niede
rung' RADL. A -man képző is lehet deverbális és denominális 
funkciójú is. » 

Az alábbi példákban már kétségtelenül denominális funk
ciója van a -mak képzőnek: 

kkirg. icmek 'nemezdarab a nyereg oldaldeszkái alatt* 
(ALMÁBSY : KSz. II, 114) ~ kturk. icmak 'die Sattelunterlage' RADL. 
-*; köztör. ic 'das Innere, der innere Theil eines Dinges' RADL. 
(vö. csag. léik ~ tob. itsik 'Unterkleid' RADL. j kirg., kaz. baipak 
'der Filzstrumpf, der Filzstiefel' RADL. ~ kkirg. baipak 'nemez
harisnya' (ALMÁBSY: KSZ. II, 115) -< csag. bai 'das Bánd' ~ kirg., 
kaz., kun bau 'der Strick' -< bay 'das Bindende, das Gebundene, 
Bánd' (BANG, Das negative Verbum. SBAW. 1923 : 119) | türkm. 
telpek 'prémes sapka' (VÁMBÉRY, A török faj 485) ~ kkirg. tel-
pák 'eine Pelzmütze' RADL. -e tel 'szőrszál, drót' stb. 
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Végül a számunkra legfontosabb csoportra térjünk át, 
azokra a nevekre, amelyekben a denominális funkciójú -makr 

-mák iképző testrésznévhez járul: 
1. csag. basmak 'das Kopftuch' -= bas 'fej'. RADLOFF szerint 

ez eredetileg basbay lett volna, illetőleg a csag. basbay (bas 4- bay) 
'die Kopfbinde, das Kopftuch'-hal lenne azonos. Valószínű azon
ban, hogy itt két különböző szóról van szó. Van csag. kolbay 
'Armband' RADL. is, de sehol sincs vele kapcsolatos kolmak. VÁM-
BÉRY (Tör. faj 536) és ZOLOTNICKIJ (Korn. cuvassk.-russk. slovar. 
43, 238—39) a csuvas masmak 'női kalap, golodnaja povjazkaT 

szót is a csag. basbayhoz kapcsolják ugyan, de a csuvas -k ennek 
ellentmond, még akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a szó 
nem közvetlenül, hanem (az m- tanúsága szerint) valamely har
madik ^nyelvjárás (vö. kirg. masak 'Pfeilspitze, Áhre' -^ basák) 
közvetítésével került a csuvasba. A csuvas szó hangalakja tehát 
arra enged következtetni, hogy basmak az eredeti. Mindennek 
csak látszólag mond ellent az, hogy a középtör. MKAB?. kun Cod, 
Cum., kipcs. HOUTSMA, ABU HAYYAN, oszm., kaz. RADL. basmak 
jelentése: ' l á b b e l i . ' . A bas szónak ugyanis nem csupán 'fej', 
hanem 'der Anfang und d a s E n d e' RADL. jelentése is van. így 
történhetik meg aztán, hogy a kumükben van egy szó, janbas 
(NÉMETH: KSz. XII, 122), amely 'comb', sőt 'láb'-at is jelöl (járt 
'oldal' + bas 'végződés, vég'). 

2. krimi kölmák ~ oszm. gölmák (s*~ gömlák) ~ tara, kaz, 
külmök RADL. (=- kaim. külmdG RAMST.) ~ karaim kolmak Ko-
WALSKI 'Hemd'. Ez a szó is névszói eredetű! — BANG ugyan (Beitr. 
zur tü. Wortforschung. Túrán 1918 : 299) egy *kömlák-et tart 
eredetinek, hogy így ezt a szót is a 'mell'-et, illetőleg 'ing'-et jelölő 
egyéb -Iák képzős szavak (pl. köri leik =- köjnök stb.) közé sorol
hassa. Azonban a balkár köl 'Herz, Sinn, Gemüt' (PRÖHLE : KSz. 
XV, 230), meg a metathesis nélküli kölmák alakoknak a nagy 
elterjedtsége arra engednek következtetni, hogy köl tőből és nem 
*&óm-ből kell kiindulnunk. A köl szónak a török nyelvekben 
általánosan elterjedt jelentése ugyan 'tó', de a teleut és altájiban 
'der Arm eines Flusses' RADL. Talán ennek veláris párjául tekint
hető a kol szó, amelynek viszont általában 'kar' a jelentése, de 
e mellett az ujg., szag., tar., csag., kturk.-ban 'folyóágyat, mélye-
dés'-t, a kumükben 'ágy, meder, völgy, árok'-ot is jelöl (NÉMETH : 
KSz. XII, 132). Hogy 'kar'jelentésű szó, illetőleg származéka ruha-
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darab jelölésére is szolgálhat, arra az oszm. kol 'Arm' és 'Árniel' 
RADL., oszm. kolcak 'wollene Fausthandschuhe' RADL. meg az 
orosz ruka 'kéz, kar' — rukav 'Ármel, FlusSiarm' szavakat idé
zem. Ezekután valószínű, hogy a kölmák szó a denominális -mák 
képzős szavak közé tartozik. Az imént említettem balkár köl szó 
'Herz, Gemüt' jelentése másodlagos fejlemény lehet valami, 
'a felső test mellső része'-féle jelentésből, éppenúgy, mint ahogy 
az ujg. kögüz (BANG-GABAIN Analyt. Index) ~ oszm. göyüs ~ 
alt., tel., kojb., csag., tar., kun kögüs szónak is az elsődleges 
'Oberkörper, zwischen den Schultern und dem Unterleibe' jelen
tésen kívül 'der Sinn, Vérstand' RADL. jelentése is van. Az is lehet
séges, hogy a kögüs töve, a kikövetkeztethető *kög {^ kkirg., 
szag., kojb. kö 'die edleren Theile des Leibes, die als Sitz der Seele 
gelten' RADL. A *Icó<7-ből még: kun GCum. köülák 'ing' és kirg. 
köüzö 'das Schulterblatt' RADL.), továbbá az ujg., csag., tar., 
kirg., kun kö"f)ül 'Herz, Sinn, Gemüt' RADL. ~ oszm. gönül és a 
csag. köylak ~ tar. köxnök 'das Hemd' RADL. szók köy töve 
(ezzel talán azonos a tel., leb. kön 'der Sumpf ~ sor kön 'ein 
stiller, tiefer Platz im Flusse' RADL.), meg a köl szó egyaránt egy 
*kö- tőalakra mennek vissza, s ennek lehetett a 'felső test mellső 
része' jelentése. Származékairól, illetőleg az 'ing' jelentésű szavak
ról bővebben írt BANG (i. h. 294—301). Ha ez az atomizálás talán 
túlzott is, 

3. kétségtelen példája a testrész + -mák ==- ruhanév fejlődésnek 
a sor kögüspák 'eine Jacke'RADL. Ennek töve a fönt említett kögüs. 

4. Kitűnő analógia ehhez a kalmük tsedzimdG 'kurzes 
Wams mit Pelzfutter' (mongol cege-jimeg) RAMST. E Z a szó át
ment az altájiba cajimök 'Mánnerjacke' RADL. és a kturk.-ba is: 
dzádzmák 'Überwurf (KATANOV—MENGES : SBAW. 1933:1275). 
Töve a mongol cege-ji ~ kaim. tsédh 'brust' RAMST. ! A mongol 
-may, -meg képzőről POPPE ezeket írja: „Das mongölische Suffix 
-may, welches . . . als Endung deverhaler Nomina auftritt, kann 
nicht zerlegt werden. . . [und] welches auf ein álteres -maq 
zurückgeht, stelle ich mit dem bekannten türkischen -maq, -mák 
des Infiniitivs zusamimen" (Die Nominalstammbildiingssuffixe iim 
Mong. KSz. XX, 102, 121). 

Ezzel a képzővel, testrésznévből alakult denominális név
szót látok a mi imeg szavunkban is, amelyet így elemezhetünk: 
iT -f- mák -<c *á¥ + mak. A tara, tob., kaz. ij) 'die Schulter' RADL. 
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~ bar. un 'Schulter' RADL. valószínűleg őstör. *ay-re mennek 
vissza. Idetartozik a csuv. an-pussi 'váll' PAAS. SZÓ is, amely ere
deti *ár;-basy-ból szabályosan fejlődött. Hozzávehetők még: tel. 
in-bazy RADL. ~ karács, ün-bas 'Schulter' ~ kumük immas ' u a / 
(PRÖHLE : KSz. X, 143). Az *arj származékai közül a sor arjin ~ 
sor, csag., szart, ujg. ágin ~ szag., kojb., kacs. erjin ~- bar. igin ~ 
alt., kirg., kaz., karaim m ~ kacs. Rn 'Schulter' RADL. szót RAD-
LOPF eredetibbnek tartja és az irj ~ un alakokat ebből való össze
vonás eredményének véli. De nemcsak a csuvas an- alak, hanem 
a származékok egész sora arra utal, hogy egy *árj =»- erj ~ irj szó
ból kell eredeztetnünk a szőcsaládba tartozó összes többi alakot. 
Erről a szócsaládról valamelyest eltérően már BANG is írt (KOsim. 
IV, 7). Nehéz probléma, mert a 'Breite des Zeuges, Gesicht, Ge-
sichtsfarbe' stb. jelentésű áp ~ án ~ erj ~ irj szókkal való egy
másrahatások komplikálják. Ezek a szók részben azonos eredet
ből divergens fejlődések is lehetnek. Mi most maradjunk meg 
csak a 'váll' és a vele összefüggő jelentésű származékoknál: szag. 
irjmá 'die Schulter'RADL. | szag. irj mán 'ua.' | szag. igmán 'die 
Stickereien auf den Schultern der F r a u e n h e m d e n ' RADL. 
| ujg. árjil 'die Schulter'RADL. és tar. árjil 'die K 1 e i d u n g' 

RADL. BANG a kturk. szövegekből is kikövetkezteti az árjil-nék 
'das die Schulter bedeckende K 1 e i d' jelentését (KOsm. IV, 7) | 
miser irjzá 'der Teil der Brust, der zwischen der Schulter und 
der Brustwarze liegt' ~ tob., kaz. irjsá 'der Nackeri' RADL. (=- csuv. 
QiiZS 'nyakszirt' PAAS.) ~ kirg., kun er)sá~ krm., azerb., csag. árjsá 
'der Nacken' RADL. | leb. ersái 'Schulter' RADL. | sor, szag., kojb. 
irjná (-= ir/lá-) 'auf die Schulter laden, jemandem etwas auf der 
Schulter tragen lassen' RADL. Ruházkodási vonatkozásuknál fogva 
nemcsak a szag. igmán és a tar. áVil fontosak, hanem még a kaz. 
inic 'das Futter des H e m d e s auf den Schultern' RADL. is figye
lemreméltó. Ezek azt bizonyítják, hogy a törökben a 'v á 1V 
jelentés átcsaphat a ' v á l l a t f e d ő r u h a d a r a b , ing, ing
hímzés' jelentésbe is.1) Hasonló jelentésfejlődést látunk a balkár 

*) A szalar-törököknél. Kínában van egy olyan HOT SZÓ is, amelynek 
jelentése 'rukav' (POTANIN, Tang.-tib. okr. II, 430). Ez azonban a szomszédos 
karajögur eHri, (uo. II, 436) és még a következő 'Ármel' jelentésű szókkal 
függ össze: kaz. jtt] RADL. ~ alt., tar., küer. ja.tj EADL. ~ kun yeng C. Cum. ~ 
kipcs. HOUTSMA, IBN MUH. <tÁ:> ~ középtör. /ŐÍ?MKASY.~ oszm. jön. Ho^y 
itt a /'- eredeti, vagy legalább is nagyon régi, azt a csuvas sanS 'Ármel' PAAS. 
igazolja. így valószínűtlen, hogy összefüggne a tárgyaltunk *árj 'váll' szóval-
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ö$ün 'Brust' =- ösün-alB 'Vorhemd' (all ~ al 'Vorderseite') eseté
ben is (PRÖMLE: KSZ. XV, 248). 

Ha az *arj ruhanév-származékait, meg a föntebb említett 
-mák képzős ruhaneveket szem előtt tartjuk, jelentéstani szem
pontból joggal tehetjük föl az imeg szó itt vázolt származtatásá
nak helyességét. 

De hangtani szempontból is van megmagyaráznivaló. Török 
/7-ből nem szokott a magyarban i fejlődni. Arra azonban, hogy 
régi első szótagbeli a a besenyőben, meg a kunban zárt e-vé lett, 
sőt í-vé is fejlődhetett, már GOMBOCZ (Árpádkori tör. szn.-ink 
22—23), majd később NÉMETH rámutatott (Die Inschriften des 
Schatzes von Nagyszentmiklós 58). A.Cod.Cum. ugyan, mint 
lentebb láttuk, ersá szót ismer, de azért mégis föltehető, hogy a 
középső réteghez tartozó török jövevényszavainkat átadó vala
melyik másik török nyelvből *irjmák került át. 

A -k zöngésülése annyira gyakori jelenség, hogy magyará
zatra sem szorul (GOMBOCZ, M. tört. nyt. II, Hangtan II, 86). így 
csak az a nehézség maradna meg, hogy ezen etimológiai kísérlet 
szerint az -3p-nek semmi quantitásbeli nyoma nem maradt, pedig 
az -r>m helyén -mm-et várnánk. 

kancsal szavunkra a NySz. az első adatokat a Jordánszky-, 
majd az Ersekúj vári-kódexből ismeri. Míg az ÉrsK.-foan a kan-
czal szó jelentése, teljesen magára állva 'impedimentum, trioa', 
addig az összes többi forrásokban — a korábbi JordánszkyK.-
ban is —, 'strabo, luscus; schieler, schielsehender' az értelme. 
Az OklSz. 1498-, majd 1500-ból közöl rá szn.-i adatokat. 

Az EtSz. a bandsa szót tárgyalva, a bandsal =~ bandsa =~ 
bandsi és a kancsal =~ kancsi sorok párhuzamossága alapján két
ségtelennek tartja, hogy „a két rokonjelentésű szócsalád hatott 
egymásra". A kancsi szónak is alapjául szolgáló kancsal etimo
lógiájára vonatkozólag legutoljára PAIS DEZSŐ tett megjegyzést. 
ő a gúnyol, gancos, gáncs, kancsal és kankalék szavakat egymás
sal összefüggésben állóknak tartja (MNy. XXXIV, 239). 

Szerintem a kancsal szó végelemzésben az ujgúrból ismert 
qyng 'scheel' (Uig. IV, 38, 42: qyng közin 'mit scheelen Augen')1) 
szóra megy vissza. Ennek a szónak -yyr képzős származéka 

*) Vö. a tihanyi oklevél kangrez szavának Jean^-jával, amelyről cikkem 
nyomása közben IFJ. NÉMETH GYULA írt (MNy. XXXVI, 327). 
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a középtör. qyryr 'scheel, schielend' MKiáj. ~ toboli, kirg., krimi 
qyryr 'sehief, krumm, gebogen' RADL. ~ kaz. qyrgyr 'sehief, un-
gerecht' RADL. ~ kumük kyrryr 'hamis, ferde, hazug, görbe' 
(kyr/r/yr ggz 'kancsal' NÉMETH : KSz. XII, 131) ~ balbár, karács. 
qyrjrjyr 'sehief, krumm' (PRÖHLE : KSz. XV, 237; X, 118) ~ ufai 
tat. ker/er 'ferdén, félre' (PRÖHLE : NyK. XXXVIII, 348) ~ karaim 
qynyyf 'krumm' RADL. ~ Szamarkand-vidéki kyrjyyr 'ferde', 
szemről: 'kancsal'(NIMET TURGUN közlése). MAHMÚD AL-KÁSYARI qyrjru 
'scheel' szót is ismer, ezt VON GABAIN egy *qyngyr- ige gerun
diumának véli (Uig. IV, 42). 

Egy másik, számunkra fontosabb származék az oszm. 
qyncyr 'unvollkommen, niangelhaft' RADL. ~ csuv. yJn^Dzér 'ki
dülledő (szemről)' PAAS. [a csuvashan tatár jövevényszó lehet] ~ 
csag. kyncyr 'gyámoltalan, hibás; k a n c s a l ' S. SUL. 

A kyrjcyr =- kyncyr és kancsal azonosításának két bökke
nője van. Egyik a szóvégi -r, másik a vokálizmus problémája. 

Van a törökségben egy meglehetősen elterjedt képző, a -cyl 
képző (vö. DENY, Gr. 348; BANG, KOsm. IV, 13; Ostas. Zschr. 
VIII, 23; LAPTEV, 89). Ennek a denominális képzőnek a -cyn 
képzővel azonos funkciója van: mellékneveket képez, mint az 
aequativusi -ca képző és madárneveket. Ha figyelembe vesszük a 
sporadikus -r =~ -/ hangváltozásról az alább, az öböl szóra vonat
kozókban elmondottakat, meg még a csag. qolcir 'der Verleum-
der; Wortsammler, Dichter, Prophet' RADL. és az alt. karabakcyl 
=- karabakcyr 'Star' VERB., meg a kturk. bagdzal 'Name einer 
Entenart ' (MUNKÁCSI: KSz. XIV, 351) =- tob. bahcar 'Star' BUDA-
GOV eseteit, valószínűnek tarthatjuk, hogy a kyycyr szó erede
tibb alakja *kyrcyl volt. 

Ami még a vokálizmust illeti, arra utalok, amit NÉMETH 
GYULA a besenyők Kargar törzsnevéről mondott: ,,Ein türkisches 
kyrjgyr kann mit einem kargar wechseln . . . Der Laut y steht 
námlich dem a in lautlicher Hinsicht ziemlich nahe . . , so dass 
obwohl das türkische y in den türkischen Lehnwörtern der unga-
rischen Sprache regelrecht durch i vertreten wird, habén wir 
[ausnahinsweise] einige Beispiele, in denen das türkische y durch 
ungarisches a [á] substituirt worden ist: ung. gyalom, .. . sajt ~ 
türkisch dzylym, ... cyyyt, ung. Alap ~ tü. Alyp, ung. Althabarz 
~ tü. Altybars" (KCsA. II, 280). Mellékesen megjegyzem, hogy a 
NÉMETH GYULA által említett kturk., csag., [kirg.] kynyyr 'mutig, 



288 KÁ80NYI LÁSZLÓ 

tapfer' szónak nincs köze az itt tárgyalt kyriyyr 'schief, scheeF 
szóhoz, hanem a konok etimológiájánál tárgyalt kynyk 'szilárd' 
szóval függ össze. 

Visszatérve a kancsal szóra, ennek alakfejlődését tehát így 
gondolhatjuk: török *kyr) -f- cyl ( =-tör. kyncyr) =- magy. kan
csal. Valószínűleg a középső jövevényszóréteghez tartozik. 

karám. GOMBOCZ (MNy. XVII, 124—125) és LIGETI (NyK. 
XLVIII, 336—338) szép magyarázata szerint ,,a karámnak . . . 
feltehető forrása a *qoran v. qoram (-= qory-, qoru- 'umgeben, umzáu-
nen, beschützen') alak szabályszerű denominális képzés, melyet 
ugyan sem a törökiből, sem a mongolból nem ismerünk, de amely 
a folytonosan gyarapodó régi török és mongol szóanyagból előbb-
utóbb előkerülhet". 

A szóbanforgó ige származékai között a GOMBOCZ és LIGBTI 
által említetteken kívül még a túlnyomóan kipcsak-törzsbeli 
fenanai karakirgizeknek téli szállásaira jellemző khorok érde
mel, figyelmet. Ez 2—3 m. magas f a l l a l bekerített udvar, a 
birkanyáj, lovak stb. téli lakóhelye. PRINZ képekkel is jól ismerteti 
(Második belsőázsiai utazásom néprajzi eredményei 11, 12, 16). 

Kétségtelen, hogy a török tulajdonnévanyag is sok olyan 
közszót őriz meg, amelyet a szótárak nem regisztrálnak. Ha a 
helyneveket vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy Kasvar mellett 
van egy Bis-Karam (azaz: öt-karám) nevű falu (Zapiski Imp. 
Russk. Arch. Obsc. IX, 148). 

Tudva azt, hogy mennyire általános a keletturkesztáni 
török nevek pontatlan átírása akár az orosz, akár a másnyelvű 
forrásokban, meg, hogy az eddig szótározott keletturkesztáni 
szóanyag nem ad más lehetőséget e helynév értelmezésére, — 
ebben a karám szót kell látnunk. Annyival is inkább, mert a 
helynév pontos synonymáját is megtaláljuk a törökségben; 
nálunk a Kunságban egy 1451-ből való határ járó oklevélben: 
„terra Otarhalma . . . Besotar" (GYÁRPÁS, A jászkunok története 
III, 626). Az otar1 szó (~z ota- Veiden*) jelentése a kirg.. nog., 
krm.-ben ugyan csak 'Weide, ein vom Aule entfernter Weide-

*) Másutt is látjuk a törökségben: Otar, az Yssyk-költől északnyugatra 
(Proceedings of the Roy. Geogr. Soc. 1888:639); mint személynév: kirg 
Otarbaj (Materialy po obsléd. chozajstva v Semiréő. Obi. Vernensk. u. 84; 
Kopalsk. u. 120, 150); mint kurgánnév: Otarbaj (KJuAR. XI.). 
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platz' RADL. stb., de a kazániban 'ól, kerített hely' BÁLINT, 'zago-
rozennoe mésto' (IZNOSKOV, Spisok nasei. mést Mamadyssk. ujézda. 
I r u d y IV. Arch. S. II, 133). A kunsági Besotar jelentése tehát 
legvalószínűbben ö t-a k o l, vagy ö t-k a r á m. 

kódorog. A NySz. az ellenreformáció kora óta (TOLNAI, 
A wittenbergi akadémia vigasztalása 1632, illetve G-ELEI KATONA, 
Váltság titka 1645) ismer rá adatokat: kúdorog, kutorog 'uimher-
schweifen, herumlungern'. Az OklSz. meg 1721 óta: ki kudorog. 

VÁMBÉRY (A magyarság bölcsőjénél 182) egy állítólagos 
török koldur- 'kódorogni' igével hozza összefüggésbe. Ilyen jelen
tésű koldur- ige azonban nincs. A csag. koldur- jelentése 'bitten 
lassen' RADL. Ha a kódorog gyakorító képzőjét elhagyjuk, a követ
kező török igével vethetjük egybe: kirg. kydyr- 'brodjaznicaf 
BUKIN (=- kydyrma, 'brodjacij' BUKIN) ~ kaz., kirg., kkirg., krm. 
qydyr- 'sich herumtreiben, suchen' RADL. ~ szamarkandi özbeg 
kydyr- 'mindenfelé menve keresni' („her yere giderek aramak, 
arayip taramak" NIMET TURGUN közlése). 

komondor. Mint közszót — a NySz. szerint — először 
1566-ban HELTAI GÁBPÁR meséiben látjuk, majd BORNEMISZA PÉTER 
prédikációiban, 1584-ből. — A -dur képzős török nép-, illetőleg 
törzsnevekkel foglalkozva, ezek között megemlítettem a Kuman-
dur nevet is, amelyet moldvai oláh helynevekből (pl. 1766: 
Comándáriascái, 1803: Comándáre§tii stb.) és a magyar komondor 
közszóból következtettem ki (MNy. XXVII, 316), a Monguldur -= 
Mongol nevek analógiájára. Ehhez PAIS DEZSŐ a következő meg
jegyzést fűzte: „A kumandur (kuman vagy kun) nép hozta kutya
fajta neve komondor eb vagy kutya, s ebből komondor; Komondor 
családnév, adatok rá a XV. századtól kezdve." (uo.) 

Ezen etimológiai föltevés helyességének igazolása szem
pontjából fontos annak a bizonyítása, hogy valóban volt valaha 
Kumandur törzsnév. A bizonyítás lehetséges, többször érintettem 
is (Contributions a l'histoire des premieres cristallisations d'état 
des Roumains 15; Tuna havzasmda Kumanlar. Belleten III, 415); 
most ebben az összefüggésben is előveszem. 

A mongol hódítás után Dzuci ulusa rendezkedett be az 
1239-ig kun fennhatóság alatt álló területen. A kun törzsek nagy 
része azonban továbbra is ismert volt régi hazájában, amely most 
már Kipcsak néven szerepelt. Az 1327-ben meghalt neves arab 

Nyelvtudományi Közlemények LI. 19 
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kozmográf us, DIMASKÍ felsorolja Kipcsak törzseit. Közülük néhá
nyat MBHEEN, SutánaMARQUART. így olvas: „Barát j j „ , Tog-Ja§qut 

}z>y&> ilz>,Qumangü \^Cui} Buzangi í=é\y Uzu cartan /,-U/TJj'" 
(MARQUART, Über das Volkstum der Komanen 157). Bár DIMASKÍ 
nyomatékosan kijelenti, hogy ezek mind török törzsek, a neveket 
ebben a formában nem lehet a törökségből megfejteni. A nevek 
torzítottak! Az arab paleográfiát ismerők számára nem újság, 
hogy a nem arab tulajdonnevek írásában a diakritikus jegyek 
gyakran hiányoznak vagy hibásan vannak alkalmazva, vagy 
pedig azokat esetleg a szöveget emendáló orientalista — a török 
tulajdonneveket nem ismerve' — önkényesen próbálja rekon- , 
struálni. Ezenkívül a j és j , í==> és 3 , I és j is 
sok kódexben könnyen összetéveszthető. így annak előrebo
csátása mellett, hogy a jegyzékben felsorolt, de itt nem idézett 
többi törzsnevet egyéb források alapján is kétségtelenül ki tudjuk 
mutatni Kipcsakban, Moldvában, vagy Magyarországon, — az 
itt idézett neveket így olvasom: Barak Jj , Tok^^yi]?), Baíkyrt 

\ffj^Lt>, K u m a n d u r j_v», Berendi £S>\jt, Vz} vagy Uzur • _jl(jtl) 

és Curtan -j^x- 8̂Y már nem csupán könnyen etimologizál
hatok e törzsnevek, hanem egyéb történeti források alapján 
kivétel nélkül igazolhatók is, vagy Kipcsakból, vagy annak szom
szédságából. Ezek szerint tehát a XIV. század elején valóban élt 
még Kipcsakban egy kun (kumán) eredetű Kumandur törzs. 

konok. Ha az OklSz. 1355—1368: Konok ~ Konak személy-
névi adatától eltekintünk, a konok szóra vonatkozó legrégibb 
adat — legalább is a NySz. szerint — a PÁPAI PÁRIZ Dictionarium-
jának BOD-Íéle kiadásában (Nagyszeben 1767) található: „konok 
antiq. obstinatus; eigensinnig, balsstarrig". Ebből: konokolni 
magát 'obstinare'. MELICH PÁPAI PÁRIZ székely szavai közé sorolja 
(MNy. III, 120), s később HORGER szerint is eredetileg csak székely 
(erdélyi) tájszó; onnan terjedt el az irodalmi nyelven át az ország
ban, mint pl. az ara és iker szó is (MNy. X, 409). — Eredetének 
kérdésével VÁMBÉRY foglalkozott (A magyarság bölcsőjénél 182). 
A tör. konuk 'komoly, nyugodt, szomorú, komor' (-= kon- 'letele
pedni') szóval veti egybe. Ez az egyeztetés azonban jelentéstani 
szempontból elfogadhatatlan. Talán közelebb járunk az igazság-
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hoz, ha az ujgur emlékekből ismert kyn- 'fest werden' (F. W. K. 
MÜLLER, Uigurica II, 46) ige származékának tartjuk. Kétféle szár
mazék, melléknévi igenév keletkezett belőle: ujg. qynyy 'stark, 
hart ' (Uigurica IV, 22, 38, 48: qynyy qatyy hendyadis; Uigurica 
III, 73; Suvarnaprabhása 613 stb.) és a qynyq szó, amelynek 
emlékét az oYuzok egyik vezértörzsének a neve őrizte meg: j l j 
(MKASY. I> 56). RASÍDEDDÍN Dzami et-tevaríx-jának kiadásában 
(Trudy Vost. Otd. Imp. Arch. Obsc. V, 6, 29, 226) BEREZIN — bár 
az általa közölt variánsok között ?1$ is van, katyk viszont 
nincs — Katyk alakot fogad el. RASÍDEDDÍN kissé körülirtán meg
adja az OYUZ törzsnevek jelentését is. Az ennél a törzsnévnél meg
adott jelentést BEREZIN így fordítja: „vo vs jakom mésté, gdé by ni 
byl, bűdet pocten". VÁMBÉRY (A török faj 7) — részben ABULYAZira 
támaszkodva — így olvassa: „Kanik (akinek minden harc becsü
letére válik) '\ HOUTBMA szerint viszont Qinaq a helyes alak 
{WZKM. II, 225). 

Mi azonban nyugodtan elfogadhatjuk a Kynyk (Qynyq) ala
kot, amelyet még a Sedzre-i terákim (SAMOJLOVIC, Odin iz spiskov 
„Rodoslovn. dreva turkm." Doki. Ak. Nauk 1927 : 40) ésiBNBíBi 
(Teváriy.-i ál-i Seldzűk ed. HOUTSMA III, 205) j p alakja is 
megerősít. E szó eredeti jelentése körülbelül 's z i 1 á r d' lehetett. 
Ez a jelentés már közelebb áll az 'obstinatus' jelentéshez. Ami 
meg a föltételezett kynyk ikonok fejlődést illeti, az y-nék előbb 
az ómagyar korban u-vá, később meg o-vá fejlődése, különö
sen a második zárt szótagban, egészen szabályszerű (G-OMBOCZ, 

BTLw. 151). 

kor. Vö. BTLw. 98—99. Kiegészítésül: kirg. ÓJjy^^^ 
keskurun 'vecerkom' BUKIN | kirg. ^ t a j y kurdas 'rovestnik' 
BÜKIN. 

kóró. BTLw. 99. Vö. még: kaz. kuraj 'nádféle növénynek 
kával [nádi furulya] készítésére használt belül üres szára' URAL 
BIKKUL közlése ~ bask. kuraj 'nád, nádi furulya, a baskírok 
nemzeti hangszere' (PRÖHLE : KSz. V, 255). A jelentésfejlődés szem
pontjából analógiás jelenséget látunk a ném. Pfeife esetében: 
' 1 . R ö h r e . . . als Blasinstrument, 2. Name vieler Schösslinge und 
Triebe' BROCKHAUS,— meg a francia tuyau-ná) is: 'orgonasíp' és 

19* 
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'tige creuse du blé et de certains plants' LAROUSSE. Valószínűleg 
idevonható a magyar síp szó is, amennyiben török eredetű (vő. 
középtör. cyb 'Zweig' MKÁsy. és csuv. s§B§r 'síp' MÉSZÁROS, A csu-
vas ősvallás emlékei 261). 

kökény. A BTLw. még csak a kirgizből ismer kukán alakot 
(101. 1.). Vö. vele még a következő kipcsaki szavakat: Cp^ 

kökön 'szilva' ABU HAYYÁN-CAFEROGLU 82, 51 ; i>\^=>^ kökön 
'Pflaume, Pfirsich, Kirsche' HOUTSMA. 

kökörcsin. GOMBOCZ ( B T L W . 102—103) után különösen 
PALLÓ M. foglalkozott alaposan e növénynévvel. Pótlásképen csak 
arra kell utalnunk, hogy a török nyelvekben nem pusztán a 
'galamb' jelentésű kögürcün ~ güvörjin szóra van adat, hanem 
a szónak növénynév jelentésére is: csuv. kdGdrfizen 'valamely vízi 
növény'; 'lopusok' PAAS., ASM. Hangalakjának a figyelembevéte
lével a szót a csuvasban olyan jövevényszónak kell minősítenünk, 
amely az átadó más török nyelvben (a kazaniban?) kügürj; in-nék 
hangzott. — A *kökür szó származékai közül való a kirg. 
kökürök is: kökürögüm 'serdce moe' (DIVAJEV, Kirg. pésnja. Zap. 
Vost. Otd. X, 85—86). — A *kökür~*kögür szó mellől talán 
elhagyhatjuk a csillagot. Mint helynév a Kögür a Kömür-tay és 
Jar-ügüz helynevek társaságában már a sine-usui feliratban elő
fordul (RAMBTEDT, Zwei uig. Runenschriften 14—15, 46). 

kölyü. Vö. BTLw. 104. Kiegészítésül még: oszm. külek 'grand 
seau en bois' (a kilisi nyj.-ban) KSz. III, 270. URAL BIKKUL közlése 
szerint van a kazáni tatárban is egy küjü szó, amelynek jelen
tése oszm. 'dibek', 'azaz fából vagy kőből készült nagy mozsár'. 

ocsu 'spreu, afterkorn' szavunk török eredetének kérdésével 
GTOMBOCZ már foglalkozott és összegyűjtötte a rávonatkozó régi 
adatokat is (BTLw. 108). Azonban, mivel csak VÁMBÉRY egy 
adatára (csag. ocav 'spreu') hivatkozhatott, s az ilyen adatokat 
mindig kétkedéssel szabad csak elfogadni, MUNKÁCSI kísérletét 
meg — aki a kaz. BÁL. walcdk szót vonta ide (NyK. XXI, 123) — 
nem tartotta kielégítőnek, — csak kérdőjellel vette föl a török 
jövevényszavak közé. Utána VÁMBÉRY posthumus munkája (A 
magy. bölcsőjénél 192) a következőket mondja: ocsu 'Afterkorn, 
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Aftergetreide' I ocsó 'spreu' ~ török ucuk, ucav 'könnyű mag, 
mely a szélben repül' •** uc- 'repülni' \ uc 'polyva'. 

A kérdőjelet bátran elhagyhatjuk, mert BUKIN kirgiz szó
tára kétségbevonhatatlan adatot tartalmaz: üsukJo-jl 'fiip' poslé 
boléznu; pustoe zerno' azaz 'betegség utáni kiütés, üres (gabona) 
mag'. NIMBT TUBGUN közlése szerint megvan ez a szó az özbegben 
is, Szamarkand körül: ucuk 'valami pörsenés-féle kis betegség', 
ucuklu boydaj 'betegség miatt kicsinek maradt, satnya (dzylyz) 
búzaszem'. 

Jelentéstani szempontból rendben lenne ez az etimológia, 
de hangtani szempontból még ugyancsak vizsgálatra szorul. 
Hogyan lehet az, hogy a c-t megőrizte a szó, s ugyanakkor az 
eredetileg mássalhangzós szóvég a magyarban magánhangzósra 
—• eredetileg hosszú magánhangzósra — végződik? Ezt csak úgy 
tudjuk megmagyarázni, ha föltesszük, hogy jövevényszavainknak 
abba a csoportjába tartozik, amelyik nem bolgártörök eredetű, 
amelyiknél a c megmaradhatott, s amelynél mégis diftongizáló-
dott, majd nionoftongizálódott a y-s szóvég. Persze így a szóvégi 
mássalhangzónak eredetileg 7-nek kellett lennie. Az *ucuy alakot 
könnyen fel is tehetjük. Az özbeg ucuk és a kirg. usuk ennek 
nem mond ellent. A csagatáj -k szabályos megfelelője az őstör. 
-7-nek, s az özbegben a csagatáj alak mellett, különféle hatások 
egybeesése következtében, különösen összekeveredve látjuk a 
-k, -y és a diftongizálódott szóvégeket (pl. tupray ~ tupraq, 
ulay ~ ulaq ~ ulau, qatiy - qatiq stb. JARRING, Uzbek Texts from 
Afghan Turkestan, Glossary; siniq ~ siniy JARRING, The Uzbek 
Dialect of Qilich 52). 

A kirg. u§uk meg — ha arab betűs alakját nézzük, ahol a 
várható Jí, helyett -megmaradt a ~ , azaz c -— föltehetően az 
özbegből került át. Ez művelődéstörténeti szempontból nézve is 
valószínű. A csak VÁMBÉRY által említett -v szóvég is csak -y-ből 
érthető. 

Az ucuy verbaladjectivum, jelentése:'repülő'. Előbb a 'spreu, 
afterkorn'-ra vonatkozott, azután ment át a hasonló benyomást 
keltő bőrbetegségre. 

1936. évi téli előadásaimban, majd egy 1937. évi istanbuli 
felolvasásomban (Belleten II, 108) érintettem, s tőlem teljesen 
függetlenül LIGETI is (NyK. XLIX, 210) utalt arra, hogy a szó-
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végi diftongizálódás a honfoglalás után is, illetve nem bolgár-
törökből átkerült szavakban is megtörténhetett. így végbemehe
tett a -y eltűnése olyan szavakban is, amelyekben a c nem fejlő
dött s-sé, mint pl. csepü, kancsó, talán Csalló, s esetleg csüllő is. 
Ezek közé tartoznék az ocsu is. 

A besenyőben és a kunbon — mint arra NÉMETH GYULA. 
utalt — a -y gyakran -y-re változott (Népünk és Nyelvünk 1931: 
17&—177). — Hogy a kabarban (és űzban) hogy volt, nem tud
juk. Mégis szóbajöhet az a lehetőség is, hogy az átvett alak már 
nem ucuy volt, hanem -v vagy -w-ra végződött. 

olló. 'forfex, Schere'. A NySz. és az OklSz. a XVI. sz.-dal 
kezdőd&leg ismer rá adatokat. Ezt a szerszámnevet MUNKÁCSI 
BARNÁT — jelentéstani szempontból való tetszetőssége ellenére 
seni bizonyítottan — az állatnév ^- ácsmesterségben használt 
'kecske' köznév analógiájára, a 'fiatal kecské'-t jelentő török 
eredetű olló szóval azonosítja (NyK. XLVII, 310—11). 

MUNKÁCSI előtt már FÁBIÁN IÖTVÁN (NyK. V, 542) és VÁM-
BÉRY (A magyarság bölcsőjénél 193) foglalkozott ezzel a névvel. 
Szerinte a szerszámnév korábban orló volt, s török orlak-bóí 
ered, amely viszont egy orla- igének a szármiazé'kia. GOMBOCZ ezt 
a magyarázatot nem fogadta el, s 1926-ban a szót ismeretlen 
eredetűnek minősítette (M. tört. nyt. Alaktan 59), valószínűen 
azért, mert a török szótárak nem ismernek olyan orlak szót, de 
még orlay-ot sem, amelyből az olló származhatott volna. Ilyen 
török szó azonban mégis van! 

A feryanai, dzelalabadi NIMKT TURGUN szerint az általános
ságban o 11 ó-t jelentő kajcy mellett a 'gyapjúnyíró olló'-nak 
orlak a neve, s van orla- ige is, 'bicmek', azaz 'vágni, aratni ' jelen
téssel. Az adatokat indirekt kérdések révén tudtam meg, szava
hihetőségük kétségtelen. Mégis meghökkentők, mert első pillan
tásra úgy látszik, hogy ellentmondanak a török alaktannak. 
A -la és a -lak (-«~Y,VŐ. BANG : UJb. XIV, 207) csak névszótövek
ből képeznek igét, illetve névszót. Hogyan függhet hát össze az 
orla-. a közismert tuba, sor, leb., kirg., kkirg., bar., tel., ujg., 
csag., kar. or- 'máhen, ernten, schneiden' KÁUL. igével? Ügy, 
hogy föltesszük, hogy az orla- töve nem közvetlenül az or-ige, 
hanem egy abból képzett névszó (eredetileg gerundium): *ory, 
tehát olyan kategóriájú szó, mint az oszm. bini 'ujezdzony (kon)* 
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ZAJ ACZKOWSKI, Sufiksy 105) «•• bin- 'ein Pferd besteigen' RADL., 
oszm., krimi, kar. jazy 'die Schrift' RADL. -e jaz- 'írni', oszm., 
krimi caky 'das Klappniesser' •?* cak- stb. Az *ory-ból képzett 
*oryla- a középső nyílt szótagbeli vokális szabályszerű kiesésével 
lett oda-, épenúgy, mint a ZAJACZKOWSKI által idézett (i. h. 148) 
kar. iuku 'Schlaf =~ iukla- ' schlaf en', oszm. syz- >~ syzy 'der 
Schmerz' =- kar. syzla- 'leiden' stb. eseteiben. Ami mármost az 
orlak-ot illeti, ez part. praes. activi, & ennek a csagatáj és kturk. 
-A'-járói tudjuk, hogy szabályos megfelelője az eredetibb (ótör., 
ujg., szojon stb.) -y-nek(BANa: UJb. XIV, 205). 

így tehát a magy. olló fejlődésének a schemája a következő 
lenne: tör. or- *• *or-y =- crla- ** orlay á- magy. *orló =- olló 
(vö. sarló =- salló, 1. alább). 

öböl. Legutoljára LIGETI foglalkozott vele (NyK. XLIX, 
239—45) és nagy részletességgel összeállította azt a mongol és 
török anyagot, amely szóbajöhet e szó etimológiájának a kuta
tásánál. Megjegyzi azonban, hogy az egyeztetésnek „figyelmen 
kívül nem hagyható hangtani akadálya van: a török, ül. mongol, 
etymologikus szóvégi r-rel szemben mutatkozó változatnélküli 
magyar -7." 

Ha az alább felsorolt eseteket figyelembe vesszük, azt látjuk, 
hogy nemcsak a török nyelvekben, hanem a magyarban is 
számolhatunk sporadikus -r-, -r >- -/-, -/ hangváltozással, s így 
az *öbür =- öböl származtatásnak hangtani akadálya nincs. 
Ezúttal főleg a szóvégi változásra hozok föl néhány példát: 
anatóliai dzybyr 'szegény' ;=- dzybyl 'ua.' SDD. | cangyr 'paszuly-
karó ' =- cangal 'ua.' I SDD. ber 'juhfejő hely', bére 'ua., olyan 
hely, ahol víz folyik, szántóföldek közötti vízerecske' £. belek 
'juhfejő hely' SDD. | cögür ^- cögül 'erős tüske' SDD. Az anatóliai 
nyelvjárásokban nagyon sok ilyen példa van. — Egyebütt: ar., 
oszm. karar ^ tar. karai 'Aufschub, Bedenkzeit'; ar., oszm. 
zarar =- kaz., kumük zaral ~ kirg. zalai ~ tar. zaral 'Schaden' 
BANG. : UJb. V, 400 | csag. cakyr =- cakil 'der Sperber' RADL.1) 

A magyarban: magy. csűrök =- csülök EtSz. / ekrendéz =-
éklendéz EtSz. jném. ^ magy. erker ^ erkély EtSz \ tör. camur 
[vö. oszm., csag. camur 'der Ton, der Schlamm' RADL. ~ csag 

1) A török nyelvekben az -/ »• -r változásra is sok a példa. Pl. alt. 
karabakcyl =- karabakcyr Verb., anatóliai cepel ==- ceper SDD. 
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comur 'sáros hely, posvány' Behdset ül- Lugat-THÚKY; Camur, 
Camurlu, Gamurek, Camurluk, Camurdere stb. anatóliai hely
nevek, Köylerimizin Adlary] =~ magyar Camul.1) Erre a hely
nevünkre vonatkozó fontosabb adatok a következők: 1173—96: 
Schamul, 1206: pratum Chamul (ORTVAY, Magyarország régi víz
rajza I, 187; szerinte valószínűleg a Petresi-sziget, Bács megye 
dny. határterületén), 1231: m é t a . , exit ad insulam Chamul per 
metas eleuatas et ueniet ad alium S a r q u i v o c a t u r 
Chamul..," 

örök. VÁMBÉRY (A magyarság bölcsőjénél 195), majd 
NÉMETH GYULA (KGsA. I, 75) már egybevetették egy 'bestándig' 
jelentésű ujgur szóval, amelyet F. W. K. MÜLLER" örülr-nek nézett. 
Az azóta kiadott turfáni szövegekben BANG ürük-öt olvasott (W. 
BANG und A. VON GABAIN, Türkische Turfan-Texte III, 14; IV. SBAW. 
1930:442). 

Az ujgur szövegek az ürük szó etimológiáját illetően is 
adnak útbaigazítást. A Suvarnaprabhása ürlüg 'standig', ürlügsüz 
'unbestándig' (TTT. III, 18: ürlüksüz és ürlüglüg 'bestándig' 
BANG—GABAIN—KACHMATI, TTT. VI, 67), meg ürkic 'lange' (LE 
COQ, Manichaica III, 42) szavainak éppen úgy, mint az ürük-nék 
a töve ür 'lange' (TTT. I, 7). Ezt a szót BANG egy más helyen 
(Manichaeische Laien-Beichtspiegel. Muséon XXXVI, 232) egybe
veti a karagasz ÜT és a jakut ÖT ('dolgij, prodolzitel'nyj [o vre-
meni]; prodolzitel'nost vremeni; dolgo, dolgovremenno, dolgoe 
vremja, medlenno, davno' PEKARSKIJ) szóval. Ezekhez tartozik a 
kojb., kacs., szag., küer. ÜT, ÜT 'lange, vor langer Zeit' RADL. is. 

sarló. Hagyjuk figyelmen kívül a szó régibb irodalmát. 
GOMBOCZ török jövevényszavaink közé sorolta, s legutoljára a 
MNy. XX. kötetébén (63 1.) a következőket írta vele kapcsolat
ban: „a fgr. *^-nek a magyarban rendszerint sz- felel meg . . ., 
néhány kétségtelen esetben mégis s-, illetve (s-ből fejlődött) cs-
megfelelést találunk . . . Ugyanezt a kettősséget mutatják török 

l) E névnek jelentőséget ad az a körülmény is, hogy a z o k k ö z é 
a korai h e l y n e v e i n k közé tartozik, amelyek ellentmondanak KNIEZSÁ-
nak, aki szerint Magyarországon „nincs olyan terület, amelyen k é t s é g 
t e l e n ü l török eredetű víz-, helység- és dűlőneveket sikerült volna kimu
tatni" (Magyarország népei a XI. században. Szent István-Emlékkönyv II, 433). 
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jövevényszavaink is: szél -= óbolg. sál, szőllő - t óbolg. sidláy 
mellett sarló (vö. csuv. surla) és süveg (vö. csuv. sdhJc)." 

Azt hiszem azonban, hogy a föntemlített fgr. =- magy. 
hangjelenség már török jövevényszavainkat megelőzően végbe
ment és sem a süveg (erről más alkalommal), sem pedig a sarló 
szó szótkezdőjének a fejlődése nem analóg vele. A BTLw.-ben 
(115 1.) a csuv. áurla-t GTOMBOCZ a köztör. jar- 'spalten' igével 
hozta összefüggésbe. Csakhogy a csuv. surla nem lehet dever-
bális származék, nomen instrumenti, mert a -la képzőnek nincs 
ilyen funkciója, van ellenben névszóból névszót és névszóból igét 
képző funkciója. 

Megfelelhetne a surla szabályszerűen egy */"ar/ay-nak is. 
Ez egy */arZa-igének lenne a part. praes. activi-je, mint pl. az 
ujg. baslay (TTT. VII) 'Anfang' (bas + la + y). Csakhogy olyan 
*jarla- ige, amelyet a tárgyaltunk szóval összefüggésbe hozhat
nánk, nincs, s a régiségből sem mutatható ki. A csag., oszm., alt., 
tel., kumd. jar 'das Gerücht, die Nachricht, die Neuigkeit, Ver-
kündigung, Anzeige' szónak csak a kkirg.-ben van másodlagos 
Mer Lárm, das Geráusch' jelentése is, de a belőle képzett, izolált 
alt., tel. igének csak 'öffentlich verkünden, anzeigen' RADL. jelen
tése van. 

Talán jó nyomon járunk, ha nem *jarlay, hanem *carlay 
alakból indulunk ki, amelynek a mai csuv. surla teljesen szabá
lyos megfelelője. Ez pedig a carla- igének (-= car hangfestő szó, 
MKASY., VÖ. BROCKELMANN, Naturlaute im Mitteltürkischen. UJb. 
VIII, 264) a melléknévi igeneve. Ha első pillantásra különösnek 
tűnik is, hogy egy 'sirály'-t jelentő török szót, illetve a föntebb 
tárgyalt Csalló nevet is ebből az igéből származtattuk, kétségün
ket legalább részben eloszlathatja az, hogy 

1. ennek a hangutánzó igének igen divergens jelentésű szár
mazókai között 'sivító, rikácsoló, zúgó; vízimadár, ragadozó
madár, kisebb emlősök; vízfolyás' jelentések mellett valami 
suhogó szerszámnak a neve is föltehető, annyival is inkább, mert 
már a tőül szolgáló car szónak is van ilyenféle eszköz jelentése is: 
tob., bar. car 'der Schleiifstein' ~ sor, kirg. sar~ alt., tel. car 'ua.' 
RADL. A tjelőle képzett carla- igének (1. tob., bar. carla— sor 
sarla-) a jelentése meg: 'auf einem Steine schleifen, wimmern, 
laut sprechen' RADL.; 
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2. hogy a carlay szó megszületésében a hangképzet ját
szotta a döntő szerepet, azt az is elhihetővé teszi, hogy pl. a kaz. 
calyy 'kosa' KONDRATOV (VÖ. karács, cal- 'mahen' KSz. XII, 101) 
szónak a csuvasban SUIG§ 'ritka seprű' PAAS. felel meg, mert 
használatban ez is suhogó hangol hallat; 

3. hogy ugyanaz a szó kétféle hangalakban és jelentésben, 
két nyelvjárásból kölcsönöztetik, arra a magyar nyelv török jöve
vényszavai között más példát is látunk, a gyürü és szérű, eseté
ben (GOMBOCZ, BTLw. 123). 

A sarló szó tehát bolgártörök jövevényszavaink közé tar
tozik s a csuvas swr/a-val együtt egy *carlay alaknak a szabályos, 
folytatója. 

sebes -= seb 'Schnelle, Geschwindigkeit', vö. nagy sebbel? 
víz sebje, sebbel-lobbal stb. VÁMBÉEY (M. er. 544; Magy. bölcs. 
199) ós BUDENZ (MUSz 343. sz.) etimológiai kísérletei után Mus-
KÁCSI BERNÁT (KSZ. X, 181—82) a kaz. BÁL. Mb ~ bask. Mb 
'gyors, gyorsan' ( PRÖHLE : KSz. V, 263) - tob., kirg. sab 'schneír 
RADL. szóval veti egybe. Mindezeknél fontosabb az az adat, ame
lyet MKÁsy. szolgáltat. Erre vonatkozólag BROCKELMANN (Natur-
laute im Mitteltürkischen. UJb. VIII, 264} a következőket 
mondja: „Unter den Anrufen an Menschen bilden eme besondere 
Gruppé einige Einsilbler, die stets in Begleitung eines Imperativs 
auftreten und dem Befehl Nachdruck verleihen. So sagt m a n . . . 
sük tar 'schweig istill', sab kai 'komm schneír, dazu schon das 
Adjektiv sabük 'schnell'.'* összefügg vele az oszm. cabuk 
'schnell' és talán az ujg., csag., kaz., tel. stb. cap- 'schnell reiten* 
RADL. szó is. MKÁSY. szótárában sok példát' látunk a c- ~ s- hang-
változásra (cünük ~ sünük, cübik ~ sübik, car ~ sar stb.), s a 
palatalis-velaris hangrendi párhuzamosságnak is sok esete van 
a törökségben. 

sűrű szavunkat GOMBOCZ kérdőjellel vette föl török jöve
vényszavaink közé, mivel sem a nagyon izolált csuv. séra, sem 
pedig az alt., tel. elrak 'dick, fest' szóval való egybevetés nem 
teljesen meggyőző. Azóta meg MÉSZÁROS GYULA a baskír ser 'sürű r 

szóval (Magna Ungaria 136) és VÁMBBRY (Magy. bölcs. 201) a 
tör. cirik 'ráncos', cürük 'rothadt' szóval egyeztette. 

Mindezen etimológiai kísérletek után vált ismeretessé 
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MAHMUD AL-KÁSTARÍ XI. századi török szóanyaga. Van benne egy 
szó, jyL (istanbuli kiadás III, 87), amelynek a magánhangzója 
mibenlétét BROCKELMANN nem meri eldönteni, s így közli: „cur 
(Vokal?) 'dicht verwachsen (Pflanzen, f ű z z ) ' " stb. Azt hiszem, 
e szó c^r-nek olvasandó, s összetartozik azzal a csagatáj szóval, 
amelyet SEJX SULEJMAN szótára j»>. -nek ír, s melynek jelentése: 
'finom fű és bozót [ez tudvalevően sűrű szokott lenni] >- bokor 
és rozséból készített ház; összegyűjtött valami, gyűlés'. A RADLOFF 

szótárában található csag. cür 'zusammen, einig' szó is azonos 
vele, s a MÉSZÁROS által említett baskír Ser is. 

Az eredetileg 'sűrűn nőtt, sűrű (növény)' jelentésű cür 
(vagy cür)-ből a magyar sűrű szó bolgártörök *sür =- ómagy. 
*sir =- *sür alakon keresztül fejlődhetett, -ó, -ő nqmen posses-
soris-képzővel (NyH. 97), mint a monyoró meg a szörnyű szó 
is (müyüz ~ mm)us -ból, illetve süran-ből; ezekről más alkalom
mal). A csuvas alak kétszótagú volta ennek nem mond ellent (vö. 
köztör. on ~ csuv. vun, vunn§, ok ~ csuv. u'/§, it ~ csuv. JÍD§? 
jar, MKAS?. ~ csuv. san§, ujg., csag. sok ~ csuv. sőy§, oszm. jiv 
- c s u v . édVd, oszm. jut ~csu\. éet, vagy S§D§, cük~ csuv. fS§G§ [!], 
stb.). A csuvas alak a-ja is — sok példának a tanúsága szerint — 
visszamehet ü-re is (vö. köztör. jün ~ csuv. é§m, kaz. jüka ~ 
csuv. s§Ga, kündüz ~ csuv. k§nd§r, kilcük ~ csuv. k§tDi§k stb.). 

telek, telek, telök. Az első adat 1095-ből való: per médium 
ruris quod dicitur theluch OklSz.; 1206: theluc; 1211: Zegthelegu, 
Telug OklSz.; 1224: septuaginta iugera terrarum quod uulgo 
Telük dicitur; 1228: culta terra que uulgo Teluc dicitur OklSz.; 
1274: in terra fimata que uulgariter Telük uocatur. Az OklSz. 
3*4 hasábon sorolja föl a rávonatkozó adatokat. 

A telek alak már 1279-től kezdve szerepel ugyan, de csak 
a XIV. század közepétől kezdve válik kizárólagossá az előbbi 
telük helyett. A NySz. 1270-től kezdődőleg idéz szórványadato
kat; szövegemlékből először: Telekeketh (NémGl. 163). A NySz. 
és OklSz. a szónak következő jelentéseit állapítja meg: a) fundus, 
praedium; Grandstück, Gut; b) frutetum, herbetum; Gestáude; 
c) ager et campus incultus, desolatus, fruticosus; Wüstenei, un-
gebauter Acker NySz.; művelés alatt levő földet is kellett jelen
tenie (culta terra, terra fimata) OklSz. 
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BUDENZ finnugor eredetűnek tartotta (MUSz.), a későbbi 
kutatók azonban magyarázatát (-< zürj. köl ~ osztj. kel 'Strick') 
nem fogadták el. Végül is GOMBOCZ ismeretlen eredetűnek nyilvá
nította (M. tört. nyt. III, 34). 

Hasonló alakú török személynevek arra a gondolatra vezet
tek, hogy a telek szó török eredetű, s a következő igének a szár
mazéka: 

türk, ujg. tal- (vö. talin- 'sich auftun, spalten' BANG-
GABAIN, Analyt. Index; THOMSEN, Inscr. 151), középtör. tal- 'durch-
bohren' MKAS?.—BROCKELMANN ~ kipcs. til- 17 HOUTBMA (de vö. 

kipcs. fá7íJc dA)í 'lyuk' ABU HAYYAN ed. CAFEROGLU 39) ~ alt., tel., 
leb., sor, szag., kojb., kacs., küer., kirg., kkirg., tob., tar., csag., 
kturk. til- 'in schmale Streifen, Riemen schneiden, zerreissen' 
RADL., 'razrézaf na plastinki' (orenburgi kirgiz szótár 1903), 
'percer, trouer, diviser en petits morceaux* (THOMSEN, Inscr. 151) 
~ csag. til- 'metsz, szel, átlyukaszt' Abuska-VÁMBÉRY ~ jak. tál-
'rézaf, razrézaf vdol', vyrézyvaf cto (napr. remén') iz közi, 
vykraivaf, prokasivaf, délaf prokos' PKKARSKIJ ~ oszm. dal- 'to 
make a hole intő or through, to pierce' REDH. | oszm. dil- 'to cut 
intő strips or slices' REDH. Ügy látszik, hogy a szó eredeti jelen
tése ' h a s í t a n i , lyukasztani', s ebből ^széthasítani, szétosztani, 
kihasítani' is. Azután divergens jelentésfejlődés, továbbá a til ~ 
dil 'Zunge' jelentésben" befolyása és a különböző török dialektu
sok egymásra tett hatása következtében ikét, egyébként egymással 
összekeveredett (vö. csag. talük és til- stb.) szócsoport fejlődött 
ki az eredeti tat- <*> tel- ~ fiZ-ből, a lyukasztással és a darabolás
sal összefüggő szócsoportok: oszm. dal- és dil-, középtör. tal- és 
til-. THOMSEN is összetartozóknak gondolja őket (Inscr. 151). 
A kuszált szócsaládból bennünket elsősorban a hasítás, darabo-
lás-sal összefüggő jelentésű szavak érdekelnek: középtör. tilim 
'Fleischschnitte'MKXshf. ~ kirg. tilim 'razréz cego-nib.; kusok 
chléba' (orenburgi szótár, 1903) ~ csag. tilim (KtiNosnál: telim) 
'valamiből kivágott szelet, hosszúkás szelet, töredék' S E J / SULEJ-
MAN ~ kirg. telim 'die Kriegsbeute, die die Theilnehmer nach der 
Theilung erhalten' RADL. | anatóliai dilme ' s z á n t ó f ö l d egy-
egy p a r c e l l á j a ' (Nigde, Kastamonu vidékén); kis vizek part
jain homok és kavics fölhalmozása által létrejött terület' (Ankara 
vil.) SDD. | delme 'szántóföld és kert köré vont bizonyos fajtájú 
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kerítés' (Bolu vil.) SDD. | dilmec 'szántóföld vagy fölszántatlan 
területnek kiugró része' (Erzindzan vil.) SDD. | dilkem 'szántó
föld határa' (Ni,gde) SDD. | tel. tálgám. 'ein weiter ausgedehnter 
Platz' RADL. I középtör. tilká ' S t r e i f e n (Fleisches, L a n d e s ) ' 
MKASY. 

Legfontosabb számunkra az, hogy van ennek az igének 
egy olyan partic. perf. passivi funkciójú származéka, amelynek 
szintén van 'kihasított, kivágott' jelentése is: kipcs. tálik 'lyuk' 
ABÜ HAYYAN ed. CAFEROGLU ~ óoszm., oszm. delük, delik 'Loch* 
VÁMBÉRY, Altosm. Sprachstud. | kirg. Ülik 'ein kleiner Einschnitt 
(in den Ohren des Viehes), Loch, Fusspur, Spur' RADL. (VÖ. csag. 
tilindi 'valami szeletekre, darabokra metszetek; arról is mond
ják, hogy ló vagy ember lábától nyomok lesznek' Abuska-VÁM-
BÉRY) ~ anatóliai dilik 'kihasított' (Samsun, Izmir) SDD. Jelen
téstani szempontból összhangban van mindezekkel az a fenanai, 
dzelalabadi szó, amelyet NIMET TÜRGUN közölt velem: tehk 'uzakta 
bulunan ve ikatí mai olan bir arazi parcasi' azaz '(várostól) távol 
levő, határozott tulajdont képező t e r ü l e t r é s z ' . 

Hasonló kategóriájú szó (partic. praes. act.) a bas- igéből 
származó kaz. basau, basü 'Féld, Acker' ~ csuv. puzu ^ cser. 
pasu (RASANEN, TatLw. 51. Vö. magy. nyomás). 

Mindezek után joggal tehetjük föl, hogy telek -< telük sza
vunk török eredetű. A rávonatkozó első adatok igen korai voltát 
tekintetbe véve honfoglaláselőtti jövevényszónak tarthatjuk. Hogy 
bolgártörök, vagy kazár eredetű-e, nem merném eldönteni, de min
denesetre figyelemreméltó, hogyJAKÜT-lBN FADHLAN szerint „a kazár 
fővárosnak nincsenek falvai, hanem csakis szélesen elterjedt 
mezei vannak, amelyekre (a fővárosiak) nyaranta kimennek 
20 paraszang távolságról; a vetést idejében eszközlik" (MHK. 
215). Említi eztlsTA/RÍ is és kiemeli Semender négyezer kertjét is 
(i. m. 228, 232). 

Bár az orosz átírás általában nem szolgálhat alapjául hang
tani szempontból kényes megállapításoknak, talán az orosz for
rásokban szereplő, alábbi török személynevek is idevonhatok: 
1551: Iztelek murza (Russk. Ghronogr. I, 532), jelentése: nyom
lyuk (asztás) | cseremiszekre vonatkozó oklevélben, 1768: Telek 
Denisov (NIKOLSKU, Christianstvo 271). | kirg. Tastelek (RUMJANCEV, 
Materialy. Vérnensk. ujézd 98) | kirg. Telek (Kirgizskoe cho-
zajstvo v Akmolinsk. Obi. II. Omski} ujézd 46) | kirg. Telek, a 
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Tama törzs alosztálya TYNYSPAEV, Materialy 75) | Telek, falu, az 
Ili-be ömlő Caryn folyó gázlójánál (Peterm. Mitt. Ergh. 42. Karte) 
| Miniiszinsk vidékén is van (Nagy)Telek hn. (RADLOFF, Sib. Drevn. 
III, 98). 

torma. BTLw. 131. Vö. még balkár turma 'Rübe' (PRÖHLE : 
KSz. XV, 263) - sirongól torma 'Raphanus Raphanistrum' (POTA-
NIN, Tang.-tib. okr. II, 397, 403), sirong. cykkan turma 'Rapha
nus sativus' (uo.), sirong. Mra-turma 'Daucus carota' (uo.). 

Az e névvel jelölt húsos gyökerű növények közül valame
lyik — valószínűleg a csípős ízével föltűnő magyar torma — az 
ujgúroknál rituális jelentőségre tett szert. Erre utal az ujg. turma 
'Opferspeise' (TTT. VII, 16). 

* 

NAGY GÉZA (Turul IX, 129—130), PAIS (Magyar Anonymus 
147; Script. Rer. Hung. I, 60) és MELICH (HonfMagy. 414) rámu
tattak arra, hogy legkorábbi személyneveink között néhány v-
kezdetű név eredetileg föltétlenül fr-vel kezdődött. Ilyenek: 
Veszprém és a török eredetű Vájta, Velük és talán Vata (vö. még 
NÉMETH, HonfMKial. 169). Igen valószínű, hogy a példák száma 
még szaporítható. Egyebek között a Béla, Berend és Botond név
nek is van középkori krónikáinkban v-s alakja is. 

MELICH szerint a „magyarban í>-ből nem lesz v-... lehetsé
ges, hogy ilyen változás a besenyőben . . . volt" (i. h.). Hogy 
besenyős, vagy kabaros-e ezen sajátság, vagy mégis csak meg
volt valamelyik nyelvjárás területén, vagy sporadikusan a ma
gyarban is, azt elegendő kritérium híján egyelőre nem dönthet
jük el. Egy azonban kétségtelen: ha a személynevek egy részé
ben előfordul ez a változás, akkor eleve nem szabad kizárnunk 
annak a lehetőségét sem, hogy ezt egyik-másik közszó is vissza
tükrözteti. Azt hiszem, hogy az alább tárgyalt török jövevény
szavak is, —• amennyiben a fölvetett etimológiai ötletek helye
sek, — a b- =~ v- hangváltozást mutatják. 

vacok. A régiségből nincs rá adatunk. A NySz. is csak 
1803-ból, egy származékára közöl adatot: „Támad az úrfi és ki-
vatzkolódik a menyezett ágyból" (BARÓTI SZABÓ DÁVID, A magyar
ság virági 23). Glosszáink nem ismerik, az OklSz. meg csak 
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kérdőjellel, 1538nból, waczek szót ismer, amely a lengyel wacek 
'beutel, sáckchen'-nel azonos. 

A népnyelvben azonban annyira elterjedt volt egy évszá
zaddal ezelőtt is (Baranyában, Vasban, Beregben és Három
széken éppen úgy, mint a Kunságban), hogy mindenesetre tisztes 
kora van már nyelvünkben. A MTsz. a következő főbb alakvál
tozatait és jelentéseit közli: vacok, vacak, vacog, vaszak, vaszak, 
vaszok, vaszk '(szegényes, silány, rendetlen, piszkos) ágyforma 
fekvőhely, (tréf., gúny.) ágy; paráznának tanyája, négylábú állat 
hálóhelye, fekvőhelye, búvóhelye; alom; lim-lom, ringy-rongy 
holmi, szemét'. 

Eredete kérdésével SIMONYI foglalkozott (vö. MNy. XII, 
23). Szerinte a német Wat-sack 'Kleidersack'-ból fejlődött volna, 
így azonban, egyebektől eltekintve is, a föltétlenül eredeti -sz-, 
amit a nyelvjárási alakok egy része is visszatükröztet, nem 
magyarázható meg. Minden bizonnyal ezért sorolta GOMBOCZ 
később ismeretlen eredetű szavaink közé (M. tört. nyt. III. Alak
tan, 34). 

Azt hiszem, hogy a vacok ~ vacak (*vasyk =~ *vasuk) szó 
török megfelelője a törökségben általánosan elterjedt bas-
'nyomni, lenyomni, letaposni' igének a származéka: partic. perf. 
pass., mint pl. acuq^ 'geöffnet, offen' -= ac-, basruk 'Schwere' -= 
basyr-, sacyq 'ausgestreut' -« sac- stb. (BANG : UJb. XIV, 206— 
207), csag. basruk (-< basturuk -x bastur-) 'az izzadt ló meg
védésére használt préselt nemez, illetve durva takaró; a sátor 
köré vont nemez' SEJ-/ SULEJMAN. 

A bas- ige említett melléknévi igenevét különösen az osz-
mánli, illetve anatóliai szókincsben látjuk: oszm. basyk 'gedrückt, 
gepresst, niedergetreten, niedrig' RADL. AZ izmiri nyelvjárásban 
'fatalpú papucs', Istanbulban is 'valami cipőféle' AnDerl. | ana
tóliai basák 'lépcső, lépcsőfok; lábtörlő szőnyeg, filc' SDD. ! 
oszm. pasak 'beschmutzt, in Unordnung' RADL., 'szemét' AnDerl. 

A jelentésfejlődés bennünket érdeklő láncszemei tehát a 
következőek: l e t a p o s o t t ( v a l a m i ) — l é p c s ő f o k — 
s z ő n y e g ( l á b t ö r l ő ) — p i s z k o s — s z e m é t . Másutt 
is látunk ilyen fejlődést, mivel pl. a kaim. dewsoxd 'mit dem 
fusse auf etwas treten, stampfeln', dewst 'treppenstufe', deivsJer 
'unterlage, teppich, fussfilz' RAMST. egymással minden bizonnyal 
összefüggnek. 
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Magyarországon azonban szegényes, silány ágyforma fekvő
helyként nem annyira szőnyeg, illetve nemez, hanem leginkább 
szalma, vagy valamivel letakart szalma szolgálhatott, ami hamar 
letaposódott, majd elszemetesedett. 

Bár nem 'letaposni' jelentésű igéből ered, mégis részben a 
vacok és basyk ~ basák ~ pasak szóéhoz hasonló (de fordított 
irányú ?) jelenté&sort figyelhetünk meg a magyar barlang szó 
szláv megfelelőinél is: szlov. brldg 'láger eines wildes, wildhöhle' 
~ lengy. barlog 'láger von wirrstroh' ~ bolg. brblok 'kehricht' 
stb. BERN. EtWb., EtSz. 

valag 'cunnus, weibliche Scham' NySz. Ezt a szót már a 
Döbrentei-kódex is használja (1. NySz.) és az OklSz. is XV. szá
zadi adatot közöl rá: 1493: Symon Zeker de AnyadwaZogfa. Ter
mészetes, hogy a szóvégi -g zöngésülés eredménye is lehet, erre 
közismerten sok a példa. Ha ezzel számolunk, egybevethetjük a 
kirg. balak szóval, amelynek 'Hősen, Hosenbein' jelentés mellett 
egyik jelentése: d e r V e n u s b e r g RADL. Hogy testrész neve az 
illető testrészt takaró ruhadarab nevévé válhat, arra az imeg szó 
etimológiájának tárgyalásakor már több példát említettem. 

vászon szavunk is szókincsünk ismereten eredetű részéhez 
tartozik (GOMBOCZ, M. tört. nyt. III, 34). A NySz. egyebek között 
Calepinus (1592) és MOLNÁR ALBERT szótáraiból, meg a Bod-kódex-
ből (vázon) idézi. A XVI. század első feléből való Gyöngyösi 
Szótártöredék (ed. MELICH, 1898) több adatot tartalmaz: iratoss 
waszon, képpel zeot vaazon — 'velum picturatum; karpith'. Az 
OklSz. 1507-től kezdve ismeri. Az adatokból kitetszŐen (tányér-
törlő, faltörlő, pokróc,, peremezni való, túrószsáknak való: wasz-
nat, uaznat, uaznot) leginkább durva vászonra vonatkozott. 

Az a török szó, amely azt az ötletet keltheti bennünk, hogy 
a vászon szó török eredetű, a következő: oszm. boyasg 'ein dich-
tes Gewebe, das zum Futter gebraücht wird; eúi Rock aus Baum-
wollenzeug' RADL. Meglehetősen elterjedt azonban egész Anatólia 
nyelvjárásaiban is (Kastamonu, Zonguldak, Konya, Isparta, 
Denizli stb.), a különösen figyelemreméltó 'durva vászon-féle 
háziszőttes' SDD. jelentéssel. 

Ha a b- =~ u-re vonatkozó föltevésem helyes, a bcyasy-ből 
*vászu, illetve — ha a szó régibb a tővéglhangzók lekopásának 
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koránál —• *vász fejlődhetett. Hogy ebből denmninális -n képző
vel (irodalmát 1. PAIS D.: AZ -n ~-ny képző, MNy. XV, 128) kelet
kezhetett volna a vászon szó, annak — úgy látszik — ellentmond 
az a körülmény, hogy a kétségtelenül az -n képzővel alakult név
szók között nem igen van olyan, amely a vászonhoz hasonlóan 
a hangzóvesztő tövűek közé tartozna (.mint pl. vadon, hajadon, 
cserény stb.). 

Valószínűbb, hogy a szó a szóvégi -n-nel került át a török-
ségből. Ha nem is ismerünk ott *boyasyn vagy *boyasun-t, 
valamikori meglétét föltehetjük. Töve középtör. boy 'Kasten, 
Sack, Bündel' MKASY - anatóliai boy 'abrosz, fürdőlepedő' 
AnDerl. 'ruhák tartására használt házilepedő' (HIDAYET GÜRSOY 
közlése), 'a falusi asszonyok vastag fejtakarója, abrosz, kenyeret 
tartó vászon' SDD. Származékai: boyu 'ua.' SDD. | boxtai 'Klei-
dersáck, KleiderbündeF MKASY. I kkirg., csag. bokca ~ kirg. 
boksa 'Beutel, Sack' EAÜL. ~ kumük boyca 'boríték' (NÉMETH : 
KSz. XII, 102) ~ balkár boyca 'Beutel, Geldtasche' (s ebből, 
orosz hatással ? — boxcijá 'Oberkleider - der Frauen' PRÖHLE : 
KSz. XV, 209) - anatóliai bohca 'a falusi asszonyok vastag fej
takarója' SDD. Mindezeknél a 'zsák' és 'zsákvászon (durva vá
szon)' jelentés éppen olyan szorosan függenek össze egymással, 
mint a magyar tár szónak megfelelő (?) csag. tayar 'beutel' é& 
kojb. tar 'grobes tuch', kaim. tayur "ein sack (von gewebe)' ~ 
khalkha far 'sacktuch' KAMST. 

Hogjr a *boyasun szó -sun képzővel keletkezett-e boy-hó\, 
vagy pedig a boyasy-hól -n képzővel (ezt nemcsak önállóan, hanem 
képzöbokroikban is látjuk, mint pl. -cy-n, -ma-n stb.), nem merném 
teljes határozottsággal eldönteni. Van ugyanis a törökségben egy 
kellően még nem tisztázott -sun, -sün képző, pl. karaim túr-suti 
'Bild, Gestalt' ~ alt., tel. türsün 'ua.' -< alt., tel., kirg., csag. tür 
'ua.' (ZAJACZKOWSKI, Sufiksy 3.9) | csag. örgasün (KúNOsnál hibá
san orkasun) 'tüske, tüskés bozót 'SEJ^ SÜL. | kirg, borasyn 'auf-
getürmte Schnee' RADL. | csag. bürkasün 'Satteldecke' -5 bürká 
'Schleier (POPPE, Mong. slov. Mukaddimat al-adab 403). Minden 
bizonnyal összefügg a -sun, -sün képző a hasonló mongol képző
vel. Erről POPPE azt írja, hogy „erscheint als Endung einer Menge 
von Wörtern und scheint keine besondere Wichtigkeit zu habén, 
da diese Wörter auch ohne Endung -sun vorkommen" (KSz. XX, 
116—117). 

Nyelvtudományi Közlemények Ll. 20 



3 0 6 RÁSONYI LÁSZLÓ I TÖRÖK ADATOK A MAGYAR ETYMOLOGIAI SZÓTÁRHOZ 

Hogy legalábbis a szóvég szempontjaiból török *boyasyii 
vagy *boyasun alakot a vászon előzőjéül föltehetünk, azt egy 
háromszéki és göcseji tájszónk vizsgálata is támogatja. Ez a 
tájszó a kászu 'fahéjból készített kupa, táska, doboz v. henger, 
amellyel vizet merítenek, amelybe epret, málnát szednek; amely
ben túrót, szurkot, csirizt tartanak' stb. (MTsz.). Kászu-t ugyan 
nem ismerünk a törökségben, de ismerünk (Anatóliában) ká-
sen-t, 'hamur teknesi', azaz 'dagasztó teknő'-t AnDerl. Ha a leb., 
kumd., sor kayas 'die Baumrinde' RADL., középtör. qayyq 'Kahn' 
MKAS?. (valamiképen összefügg vele az aryu qaöyq 'ausgehöhlter 
Baumstamm' és qaőyz 'Baumbast' MKASY. stb is) és qayyl 
'frische Weidenzweige, mit denen man die Weinstöcke aufbindet' 
MKASY. szavakat egybevetjük, közös *kay tövet következtethe
tünk ki. Ebből pedig *kayasy »- magy. kászu és *kayasyn =- ana
tóliai kősen is megmagyarázható lenne. 

Magam is tisztában vagyok vele, hogy ezek a megfejtési 
kísérletek annyi föltevésre támaszkodnak, hogy megírásukat 
csak az a remény teszi menthetővé, hogy az esetleges hozzá
szólások talán majd végleges formában tisztázhatják eredetük 
kérdését. 

RÁSONYI LÁSZLÓ. 

Adalék r ó igénk eredetéhez. 
A ró igét fgr. örökségnek szoktuk tartani, bár némileg aggályos

nak látszott, hogy megfelelőjét csak a cseremiszből tudtuk kimutatni 
(NyH.r 152, BÁRCZI, SzSz. 259: rd'em, rwm 'hauen'). 

Ha a ro-nak csakugyan 'vág' az eredeti jelentése, amint a nyelv
történeti és népnyelvi adatokból joggal következtethetjük, akkor a cse-
.remiszen kívül a következő finnségi szavakkal egyeztethetjük: fS. RENV. 
rapaan 1. rapajan, rawata 'tundo, ferio, quasso', LÖNNR. ravata 'rafsa, 
skaka, svánga, danga, hugga, slá'; f'É. WIED. rabama 'schlagen, schüt-
tel.n, schwingen, heftig bewegen'; fL. KETT. ra'bbd 'schlagen, hauen, 
hacken'. Ide kívánkoznék a vog. rátvi 'schaukeln, schwingen. schütteln' 
(SZIL., KANN. WogVok. 17) és az osztjK. rdhvpm, J. ráwisLdm, 'schwin
gen, schwenken, fácheln, wedeln, schmeissen, schütteln' (PATK., PAAS.-
DONN.) ige is, noha mai jelentésköre elütő. Zs. M. 


