
Megjegyzések a TESz. három címszavához 

1. Győz 

A TESz. szerint elfogadható magyarázata nincs, de a Géza (o: gy'éu -\-
csa) személynév magyarázatával kapcsolatban kikövetkeztetett gy'éu tővel 
való egyeztetését, ha hitetlenkedve is, említésre méltónak tartja. A szócikk 
etimológiai fejezetéből azonban nem derül ki, hogy a gy'éu tő melyik származ
tatására gondoljunk, melyik az ,,aligha elfogadható", a NÉMETHÓ: *gyeß ~ 
gy'éu < ótör. jig ^jäg 'jó, jobb, felső, legfelsőbb': másodlagosan: 'nemes, elő
kelő' (vö. Géza. MNy. XXIX, 147 — 151), vagy pedig CZEGLÉDYÓ: ősm. dzey < 
jab-yu (méltóságnév). Vö. Géza nevünk eredete. MNy. LII , 325—333. Tekintve, 
hogy a bibliográfiai rész a Géza név fejtegetőinek egyikét sem említi, csak az 
egész irodalom áttekintése után világlik ki, hogy a szerkesztők JUHÁSZ J E N Ő -
nek a NÉMETH elgondolására alapított győ + z <C ócsuv. *dziy << ó t ö r . ^ ^jäg 
etimológiájának helyességét vonják kétségbe. — A győz ige török származta
tásában JUHÁSZ JENŐ felfogása járható útnak látszik; ő ti. felismerte a N É 
METH Géza magyarázatában rejlő jelentéstani lehetőséget. Ebből kifolyólag 
helyesen következtetett a győz ige morfológiai tagoltságára, amire különben 
már több mint száz évvel ezelőtt BOLLER is gondolt (Zur magyarischen Ethno
logie. Sitzungsb. der Wiener Ak. Phil.-hist. Cl. XVII, 235). JUHÁSZ csak abban 
tévedett, hogy a győz igét magyar, nem pedig már a törökből készen átvett 
toldalékos formának fogta föl. 

A magyar győ < ősm. * gy'éu << ócsuv *dziy < ótör. jig ^jäg mellék
névről a következőképpen vélekedik THOMSEN: ,, . . . a toujours le sens com
paratif (ou superlatif) de meilleur, supérieur, suprême (Turcica 21. 2. jegyz.). 
GABAIN fordításában: 'vortrefflich' (TTT. IX, 42) és 'besser, Überlegenheit' 
(TTT. X, 54). RAMSTEDT (Einf. I I , 165) majd utána megjelenőben levő etimo-
l'ógiai szótárában RÄSÄNEN is, az ótör. jig ^jäg csuvas megfelelőjét a si 
'verch, poverchnosí' szóban látja (ASM. XII , 132). Valószínűbb azonban, hogy 
nem a konkrét jelentésű M (vö. mai postpositionális funkcióját), hanem a már 
csak jelzős szerkezetekben élő csuv. sev melléknévvel függ össze: sev-cavas 
'ne krescenij cuvasin' (meg nem keresztelt, tehát igazi, jó csuvas [ASM XI I I , 
53]. Hogy a kifejezés így értendő, bizonyítja az ellentéte: su-cavas ' tak nazi-
vali cuvas, kotorïe zili napolovinu po-christianski, napolovinu po-musuï-
manski' (vö ASM. XII , 200; JEGOROV, Étim. sl. 215—17). Ennek az ótör. 
jig r^yjäg > ócsuv. *dziy >> csuv. sev melléknévnek két archaikus verbális 
származékát ismerjük: A) Csak a nyelvemlékekből mutatható ki az -ad, -äd 
denominális verbum képzővel alkotott: jigäd- ^jägäd- 'besser werden, über
legen sein, besiegen' ige (vö. THOMSEN: Inscription . . . 196, 198; RAMSTEDT, 
Verbalstammbildunglehre JSFOu. XXVIII , 4 2 - 4 3 ; GABAIN: ATGr. 67; 
RÄSÄNEN, Morphologie 144—45). További példák a képzőre: hasad- 'conduir, 
commander, preseder < : bas 'la tê t ' ; közäd- 'garder, veiller' < : köz 'l'oeil' 
stb. — Az elavult nyelvemléki denom. verbum képző: -ad, -äd az őst. d > # 
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> közt. j hangfejlődési tendenciának megfelelően, a mai köztörök nyelvjárá
sokban egy -aô, -aô átmeneti fokon át, -aj, -äj hangalakban jelentkezik: 
murjat (o: mur\ad) 'sich quälen, sorgen' (RADL. IV, 2179) > munaô 'sich sor
gen, bemühen' (BROCKELMANN, Osttürk. Gr. 132) > k i r g . munaj 'pecalifsja, 
toskovaf, gorevaf (JUDACHIN 538) < : mur] ^bur\ 'Kummer' (ATGr. 319); 
ul(u)yad- 'wachsen, heranwachsen, alt werden' (ATGr. 347) >> *uluyaô-
> k i r g . ulgaj 'stanovitsja starse, vchodif v leta' (JUDACHIN 2179) < : uluy 
'gross'. — Amennyiben a magyar győz ige török származtatása szóba jöhet, 
úgy azt csak az ótör. nominális jig ^jäg tőnek, a most tárgyalt archaikus 
-ad, -äd, illetőleg már az -aô, -aô fokon álló verbális származékából, egy ócsuv. 
<.*§iyaô- szóból vezethetjük le. Hogy ez a képző az átadó csuvasos jellegű 
török nyelvben is megvolt, azt éppen győz igénk tanúsága igazolja, mert 
a csuvas d > ô > r irányú különfejlődés következtében, az ősi -ad, -äd for
máns ma -ar, -är alakú (vö. A§M. Materialy § 54). B) Az ótör. jig ^jäg csuvas 
megfelelőjének, a sev melléknévnek a mai csuvasban egy másik archaikus az 
-n denominális verbum képzővel alkotott 'siegen' jelentésű származékát is
merjük: sen 'odolet, poborit, pobedit' (ASM. XII I , 71; RÄs. Morph. 148). Mint 
jövevényszó, régiesebb hangalakban (£pv ~ *sey -f- n) a cseremisz nyelvből is 
kimutatható: serjäs 'besiegen' (RÄSÄNEN: M S F O U . XLVIII, 190). A csuv. sem, 
igének egyéb hasonló képzésű köztörök megfelelői: alt. tel.küär. kom. cag. 
järj- <Cjäg -f n 'besiegen, überwinden'; bar. jirj- 'besiegen'; oszm. kar. L. T. 
jän- 'besiegen, im Spiel gewinnen' (RADL. I I I , 322, 511, 329); kirg. zer\ 'pobe-
dit' (JUDACHIN 248) stb. 

Az a körülmény, hogy a magyar győz igét ill. tövét a mai csu vasban 
egy más formánssal képzetten találjuk, azt jelenti, hogy győz igénk nem a 
mai csuvasnak megfelelő ócsuvas nyelvjárásból való, hanem egy olyanból, 
amelyben az -n helyett az -ad, -äd archaikus denon. verbum képző volt a 
járatos. Vagyis, nem csupán a többszörösen megfigyelt hangtani eltérések 
(vö. RÓNA-TAS: NytudÉr t . 58. sz. 174), hanem morfológiai sajátságok is 
támogatják azt a feltevést, hogy honfoglalás előtti török jövevényszavaink 
különböző török nyelvekből és a csuvason belül is különböző nyelvjárásokból 
valók. 

2. Búza 

A TESz. a 'Weizen' jelentésű török buyday- ból származtatott csuvasos 
jellegű búza szavunk hangtörténeti hátterét tömören a következőkben adja: 
"A m. búza z hangja az őstörök *d hang csuvasban végbemenő *ô > *z >• r 
változásnak középső fázisát mutat ja" és hozzáfűzi, hogy az átvett hangalak 
*buyzay lehetett. — A szócikk etimológiai fejezetéből kiemelt fenti állás
foglalásban két szemben álló nézet tükröződik: A) GOMBOCZ a búza z- jében 
az őst. -gd- mássalhangzókapcsolat egyenes folytatását látja, ami nem zavarja 
meg az általa kimondott őst. d mindenkori megmaradásának szabályát (BTLw. 
169). Végső soron L IGETI is helybenhagyja GOMBOCZ felfogását, csak más meg
fogalmazásban: szótag végén és hangzóközi helyzetben az őst. d változatlanul 
megmarad (ködmön, idő), megmarad akkor is, ha /, r, n előzi meg (köldök, 
érdem, kender), egyéb mássalhangzók után z-vé változik, mint a búza f < buy
day) és túzok (<C toydak) esetében is (vö. Néhány megjegyzés úgynevezett 
altáji jövevényszavunkról. MNy. LVI, 298 — 99). B) Ezzel szemben RAM-
STEDT a búza és a túzok esetében nem kombinatorikus hangváltozásra gondol, 
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hanem a d és z hangállapot eltérésében kronológiai különbséget lát: ,,Im ung. 
idő 'Zeit' (<C üd) haben wir die ältere Gestallt, aber im ung. búza 'Weizen' 
(<C buydai) und tuzok 'Trappe' (<C toydaq) ist schon die spätere türkische 
Entwickelung representiert" (vö. JSFOu. XXXVIII , 25 -26 ) . A TESz. a fent 
idézett fogalmazásban, az Őst. *d > csuv. *<5 >> *z > r hangfejlődés időben 
bekövetkezett középső szakaszára utalva, tulajdonképpen kronológiai különb
séget fogad el, ugyanakkor az átvett hangalakul megadott *buyzay, inkább 
a kombinatorikus hangváltozás fennforgását sugallja; mintha a fellépő z 
(<C d) a megelőző konsonáns következménye volna, különben — pl. a y kiesé
sével hangzóközi helyzetbe kerülve — idő szavunkhoz hasonlóan megmaradt 
volna d-nék, ill. a mai búza szó búdá-nsuk hangzana. 

Az egész törökségre kiterjedő őst. -d- > -à- > közt. z r^j ^ csuv. 
r /-^jak. t hangfejlődési tendencia körül forgó viták és szöges ellentétben álló 
nézetek érthetők, ha meggondoljuk, hogy ennek a nagy jelentőségű hangtani 
jelenségnek a mai napig sincs minden részletre kiterjedő, dia- és szinkronikus 
szemléletű összefoglaló feldolgozása. A magyar búza etimológiájának szempont
jából azonban nélkülözhetjük az egész kérdés felgöngyölítését, mert számunkra 
egyelőre az első fázis, az egész törökségben átmeneti stádiumként jelentkező 
d > ô hangváltozásnak az átadó török nyelvben feltehető kronológiája és 
hangtani környezete a fontos. ~- THOMSEN ( M S F O U . V, 190), majd RAMSTEDT 
is (Einf. I, 86 — 87), az őst. -d-nek -Ô- olvasatát tartja helyesnek már a nyelv
emlékekben is. Fel kell tennünk, hogy az ótör. feliratokkal egykorúnak vehető 
(VII—VIII. sz.) ún. vándorláskorabeli török jövevényszavaink forrásában, az 
ótörökség csuvasos jellegű ágában abban az időben — ha már nem hamarább 
is — ugyancsak spiráns helyettesíthette az őst. hangzóközi zöngés dentalist. 
Sőt, a mai csuv. nyelvállapotból visszakövetkeztetve (vö. az illeszkedő loc. és 
abl. ragjait: -ra < *ôa << -da; -ran -< *-ôan, < -dan) joggal feltehetjük, hogy 
ez a hangfejlődési tendencia már az ócsuvasban is sokkal nagyobb hatósugarú 
volt, mint ahogy az a mai köztörökségben tapasztalható. Vagyis, a szókezdő 
és az l, r, n utáni helyzetet kivéve (vö. THOMSEN, Inscription . . . 190) már 
akkor kiterjedt a hangzóközi, ill. szóvégi helyzeten kívül, minden egyéb más
salhangzókapcsolatra is. A TESz. kiinduló *buyzay hangalakja tehát nemcsak 
lehetséges, hanem kifejezetten dokumentálja a csuvasos jelleget, mert egyedül 
a csuvas nyelvterületen szenvedett változást az őst. d az l, r, n mássalhangzók
tól eltérő kapcsolatokban. De — és i t t a bökkenő — éppen úgy kiindulhatunk 
a korábban elfogadott 6wzöw/-hangalakból is (csak nem -gd- — z alapon). Ebben 
az esetben a y korai eltűnésével az első szótag már az ócsuvasban megnyúlt 
s a hangzóközi d szabályosan ő-vé lett. Ilyenformán az átvet t hangalakon 
vitatkozni lehet, de hogy a d >> ô hangváltozás már az ócsuvasban sem kor
látozódott csupán az l, r, n-től eltérő mássalhangzókapcsolatokra, az az előző
leg mondottakon kívül a győz ige valószínűnek látszó származtatásából is vilá
gosan kitűnik. Az ótör. jigäd- > ócsuv. *dziyäd- ui. vokális után, szótag végén 
is d > ô hangváltozást tükröz. De vannak más, egyelőre elfogadhatóknak 
látszó etimológiáink is, amelyek hangzóközi, ill. szótagvégi ócsuv. ô átvételéről 
tesznek tanúságot. Ilyen pl. a hiedelmek körébe tartozó 'fene, rákfene' jelen
tésű N. íz szavunk, efféle kifejezésekben, mint: 'egyen meg az íz; horgyon el 
az íz'. Jelentéstani és hangtani szempontból is az őst. idi > HM > Hzi > íz 
fejleménye lehet (vö. ALH. XI , 172). BANG az idi feltehető Hzi fokáról még 
ezt mondja: ,,Hzi existiert soviel wir wissen nirgends" (UJb. VII, 45). Szóvégi 
helyzetben pedig az állattartás szókincséből való űz (eredetileg üzekedik) 
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igénkre hivatkozhatunk: ótör. *üd- ~idär- 'folgen, nachfolgen' (ATGr. 310); 
KÄSG. üoärmäk 'auf der Spur folgen' ^üölänmäk 'brünstig werden' (Stute). 
Vö. MNy. LUI , 215. — Ezek után felvetődik a kérdés, miért rekedt meg hon
foglalás előtti török jövevényszavaink kutatása az őst. d >- ô hangváltozást 
illetőleg a búza és túzok szavaknál? GOMBOCZ a BTLw. hangtani fejezetében 
ezeket mondja: „Urtürk. d wird im Ungarischen durch d vertreten, das ohne 
Zweifel ein alttschuw. d oder ô wiederspiegelt" (168). De feltűnő módon a ô 
problémáját teljesen elejti, nem tér rá vissza többé. Ezért-e vagy sem, de 
mindenesetre kialakul az a hibás szemlélet, mintha a török hangtörténet folya
mán igen korán spirantizálódott hangzóközi b, d, g hangoknak megfelelő 
spiránsok közül csak a w < & é s a y < § ' hangnak maradt volna nyoma nyel
vünkben az előző magánhangzó másodlagos nyúlásában: őr (öl)- < *äwir-
< äbir-; R. őrém < *äyirim < ägirim (vö. BTLw. § 51—54; UAJb. XXXV, 
56 — 62). Hogy az őstörök -d- spirantizált fokának miért veszett nyoma, nem 
firtatta senki. A BTLw.-ben az őst. d fennmaradásának igazolására felhozott 
példák: idő, üdül stb. helytállók, de csak azt jelentik, hogy abból a korból 
valók, amikor az őst. d spirantizálódása még nem történt meg. Ebből azonban 
még nem következik, hogy ne lehetnének későbbi az őst. d-re visszamutató 
kölcsönzéseink is, ill. hogy a *<5 fok számbavételét teljesen ki kell zárnunk. 

Végül a TESz. hangtani utalásából és a felvett kiinduló hangalakból is 
az világlik ki, hogy az érintkezés korában az ócsuvasban már z-t találtunk 
a ô helyén. Ezt a körülményt nyelvemlékek híján sem bizonyítani, sem cáfolni 
nem tudjuk. Felmerül azonban az a lehetőség, amire különben már MOÓR is 
gondolt, hogy a ő-t hanghelyettesítéssel vettük át. Ugyanis az ősmagyar kor 
elején kialakult zöngés és zöngétlen korreláció eredményeképpen meg volt már 
nyelvünkben a b, d, g hang, de a megfelelő spiránsok közül a ô igen korán el
tűnt (vö. KÁLMÁN B É L A : MNy. LXI , 386—94). Régi török jövevényszavaink 
ilyen természetű hangjait nagy valószínűséggel már csak hanghely ttesítéssel, 
az alveolaris z-vel vehettük át. 

RAMSTEDT felfogására, amely szerint idő (<C *ödäy) és a búza (<C buy-
day) régi török kölcsönszavaink kronológiai különbséget tükröznek, GOM
BOCZ is hajlott későbbi előadásaiban (vö. Nyelvtu&Ért. 28. sz. 18), de hogy 
a kérdésnek végére járjon, arra már nem maradt ideje. 

3. Gyarmat 

A Füzesgyarmathoz hasonló összetett helyneveink gyarmat elemét 
NÉMETH török eredetű törzsnévnek magyarázza: gyarmat < ócsuv. jormatï 
<C ótör. jormati < :jor- 'fárad' + matï tagadó gerundium, participiális jelen
téssel. A törzsnév ezek szerint am. 'nem fáradó, fáradhatatlan', amely elneve
zés jól beleillik a török törzsnévadás rendszerébe (vö. HonfKial. 253: MNy. 
XXXV, 25—26). — NÉMETH magyarázata ellen LIGETI emelt szót. Jogos 
kritikája elsősorban az alapul vett, a nyelvemlékekből ki nem mutatható, 
csak az úz nyelvek területén ismeretes, majd a csagatájba és kumükbe is átke
rült jor- 'fáraszt' átható ige, illetve ennek NÉMETHnél át nem ható 'fárad' 
értelmű magyarázata ellen irányul (vö. NytudÉrt . 40. sz. 230—32). De nem 
okvetlenül szükséges a nyelvemlékekben ismeretlen és jelentésben sehogy sem 
megfelelő jor- 'fáraszt' igéhez ragaszkodnunk, helyettesíthetjük homonímá-
jával, éppen csak a nyelvemlékekben eleven, de mint verbum finitum már 
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sehol, sem élő jor-, jorï- 'umherziehen, frei nomadisieren' jelentésű igével is 
(vö. GRÖNBECH, Der Sprachbau der türkischen Sprachen 38). Ezzel a behe
lyettesítéssel a törzsnév annyit jelentene, mint: 'nem vándorolgató, nem 
nomadizáló', azaz 'letelepült' nép. Ezt az értelmezést az a történeti körülmény 
is támogatná, hogy a Gyarmat törzsnek csak egy töredéke vállalkozott a tovább 
vándorlásra, a nagyja helyben maradt, beleolvadt a környező törökségbe és 
emléke a mai jurmatï baskír törzsnévben őrződött meg (vö. NÉMETH: ALH. 
XVI, 8 — 14). A Gyarmat törzsnévnek az ótör. jor-, jorï- 'umherziehen, frei 
nomadisieren' igéből való származtatása alapján, a nyelvújítóknak a gyarmat 
szónak 'kolónia, település' jelentést tulajdonító eljárása sem tűnik olyan légből
kapottnak. — LiGETinek másik, ugyancsak megokolt kifogása (1. uo. 232), 
hogy a -matï gerundium általában nem fordítható participiális értelemben. 
Amíg a -matï(n), -mäti(n) ^-madï(n), -mädi(n) ~ -majï(n), -mäji(n) 
tagadó gerundiumok változatainak egymásközti és állító formáikhoz való 
viszonya nincs tisztázva, addig valóban nehéz NÉMETH: jormatï 'nem fáradó' 
értelmezését minden további nélkül elfogadnunk. De az ajánlott 'nem noma
dizáló' azaz 'letelepült' magyarázat védelmében, a gerundiális és participiális 
jelentós áthidalásának lehetőségére is gondolhatnánk. — A nyelvemlékekben 
ui. a gerundium (konverb) nem csupán önálló határozóként fordul elo, hanem 
igen gyakran durativ cselekvést kifejező igékkel kapcsolatban is. Pl.: toquz 
tatár qalmat'i haiti 'a kilenc tatár nem maradva jött ' . GABAIN fordításában: 
,,Die neun tatárén blieben nicht zurück, sondern kamen herbei" (ATGr. 124). 
Elképzelhető, hogy a Gyarmat törzs török szájon keletkezett, a népcsoport jel
legzetes tulajdonságát kiemelő elnevezése eredetileg: jormatï kaltï budun = 
'nem nomadizálva maradt nép' féle kifejezés lehetett. Az ilyen természetű 
állandó igei kapcsolatok, a nyelvemlékekben nem csak állítmányi, de jelzői 
szerepet is betölthettek. A gerundiummal kifejezett főcselekmény (jormatï) 
mellett, a csak körülíró funkciót betöltő verbum finitum (kaltï) el is veszthette 
önálló jelentését (ATGr. 225), idővel ki is eshetett s az igei kapcsolat teljes 
jelentéstartalmát a gerundium vehette át, ill. jelzői funkciót tölthetett be. 
Űgy hogy NÉMETH is erre a lehetőségre tapintott rá a -matï gerundium parti
cipiális fordításával. — LIGETI ellenvetéseit NÉMETH elfogadta és leszögezi 
a tényt, hogy annyi bizonyosságunk mégis van, hogy gyarmat szavunk szókezdő 
gy-je alapján ugyanabból a csuvasos jellegű török nyelvből származik, ahonnan 
a többi hasonló kezdetű honfoglalás előtti török jövevényszavaink is valók. 
A TESz. szkeptikusabb, mert a Gyarmat törzsnevet bizonytalan eredetűnek 
mondja. — Ugy látszik azonban, hogy mutatis mutandis NÉMETH elgondolása 
csapásain haladva fogjuk tudni megoldani a még fennálló hangtani nehézsé
geket is. 

K. PALLÓ MARGIT 

Quelques remarques sur trois mots 
du Dictionnaire étymologique-historique de le langue hongroise 

1. L'auteur fait remonter le verbe hongrois győz 'vaincre' à l'adjectif ancien 
turc jig ~ jag 'meilleur, supérieur, suprême' dont l'équivalent tchouvache éev ne se 
présente, à son avis, que dans les composition. Nous connaissons deux dérivés verbaux 
archaïques de l'adjectif anc. turc jig ^ jag : a) Nous ne pouvons démontrer le verbe 
dénominal jigäd- ~ jägäd- 'être supérieur, avoir ou prendre le dessus, enceller' que 
dans les anciens textes (Turcica 21, 22). Son aboutissement supposé ancien tchouvache 
est *diiyaô- hong. győz 'vaincre', b) Un autre archaïque suffixe de verbe dénominal qui 
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se rattache à l'adjectif anc. turc jig ~ jag est le -n, cf. jag + n < järj ~ jirj ~ jän 
'besiegen, überwinden' (Radi. I I I , 322, 329, 511). Son pendant tchouv. est éen 'vaincre' 
(Asm. XII I , 71). Du fait que les dérivés verbaux du même adjectif de l'ancien turc se 
diffèrent dans le hongrois et le tchouvache, il résulte que le verbe hong. győz vient d'un 
dialecte anc. tchouvache qui ne corresponde pas à la langue tchouvache moderne. 

2. Par rapport à l'étymologie du mot hong. búza 'le blé' l'auteur démontre que le 
degré ô du développement phonétique anc. turc, d > anc. tchouv. ô > r avait déjà 
existé à l'époque des contacts tchouvache—hongrois dans toutes les positions, excepté 
la position initiale et après l, r, n. Le verbe hong. győz corrobore que dans les mots 
d'emprunt hongrois d'origine anc, tchouvache on peut démontrer non seulement les w 
et y en position intervocalique et finale, ainsi que le degré adouci des occlusives sonores 
6 et g mais aussi le degré ô de d. Le rapport d -~ z dans les mots idő 'le temps' et búza 
'le blé' est dû, en raison de la conception de RAMSTEDT, à une différence chronologique. 

3. L'explication du mot gyarmat, originairement nom de tribu, selon NÉMETH 
est: anc. turc jor- 'se fatiguer' + -mati gérondif négatif. Le sens du mot est '(la tribu) 
qui ne se fatigue pas'. Au lieu du verbe pris pour base l'auteur propose le verbe jorï-
'umherziehen, frei nomadisieren' fréquent dans les anciens textes. En ce cas le nom 
de tribu signifierait: 'celui qui ne nomadise pas', qui corresponde mieux aussi au rôle 
historique de la tribu. Le nom des restes de tribu restés dans le pays d'origine a été 
maintenu dans le nom de tribu bachkire jurmatï (cf. NÉMETH, Ungarische Stammes
namen bei den Baschkiren ALH. XVI, 8—14). 

MME MARGIT K. PALLÓ 


