
Kajtat és kajtár 

1. A kajtat 'kutat, keresgél; kószál, kóborol; piszmog' stb. jelentésű 
igénkre, MÁNDOKYnak folyóiratunkban nem rég megjelent (NyK 73: 265 — 
304): „Néhány kun ereddetű nagykunsági tájszó" című cikke, illetőleg annak 
,,kajtár" fejezete hívta fel figyelmemet. — Szerinte a kajtár 'költöző madár' 
a kipcsak nyelvi hajt- 'visszafordul, megfordul' jelentésű ige -(a)r képzős par-
ticipiális származéka (vö. uc- 'repül' > ucar 'repülő'), amely egy korábbi kajtár 
kus 'visszatérő madár' jelzős szerkezetből vált ki. Ez kétségkívül világos, ada
tokkal is támogatott magyarázat. — A probléma ott vetődik fel számunkra, 
amikor MÁNDOKY megállapítja, hogy a magyar nyelvjárásokból ismert rokon
hangzású kajtár 'mindent felkutató, keresgélő; tilosban járó (marha); csavargó, 
kóborló; nyalánk, torkos stb. ' (MTSz.), nem lehet azonos eredetű a fenti kun 
kajtár szóval, mert jelentésük a l a p v e t ő e n különböző (371). Ki nem 
hangsúlyozottan ugyan, de ez egyben azt is jelenti, hogy nem hisz a török kajt-
és a magyar kajtat valamiféle összefüggésében sem. 

2. Mielőtt MÁNDOKY kételyeinek a megválaszolására térnék, utalok 
a cikkénél korábban megjelent TESz. I I . kötete: kajtat, kajtár, kajla, kajsza, 
kajkb szócikkeire. A címszavakhoz fűzött etimológiai magyarázatok összessé
gükben röviden így foglalhatók egybe: Valamennyi származék alapszava egy 
feltehető, de önállóan ki nem mutatható 'görbe, görbeség ~ görbül' alap
jelentésű, igenévszói természetű kaj- ~ haj tő. A kajla, kajsza és kajkb nyilván 
a nominális, a kajtat- pedig a verbális tőnek az elemismétlődéses -tat képzővel 
alakult származéka. A népnyelvi kajtár névszóban, az egyszerű -t képzős mű
veltető igének az -ár névszóképzős származékával van dolgunk. Vö. búvár, 
csapodár stb. — Rámutatva a szócsalád tagjainak morfológiai összefüggésére 
analóg esetekre hivatkozva: kerül : keres; csavar : csavarogd ; teker : tekeregő ; 
elhárítja a TESz. azokat a látszólagos nehézségeket is, amelyek a két szó 
összefüggésében jelentéstani vonalon jelentkeznek. — A fenti származéksza
vakból helyesen kikövetkeztetett kaj- ~ kaj igenévszó eredete azonban meg
fejthetetlennek látszó talány marad, miután az egyetlen számba jöhető finn-
.gor haj-(ol), haj-(lit) ~ kaj- egyeztetés tar thatat lannak bizonyult. 

3. Szófejtő irodalmunkban állandó jelleggel ismétlődő jelenség, hogy 
megfelelő finnugor etimológia híján, a törökségben keressük nyelvünk régi 
elemének látszó ige vagy névszó eredetét. — VÁMBÉBY (NyK 8: 122; MBölcs. 
179) még csak a kajla névszó török egyeztetésével kísérletezgetett, de az akkori 
viszonyok között nem is állhatott módjában a szócsalád minden problémáját 
megoldani. De ma már ismerünk az ótörökben egy olyan, a TESz. kikövétkez-
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tetésével teljesen egyező 'görbe, görbeség ~ görbül' alapjelentésű nomen-
verbumot, amelyből a török hangtörténet ismeretében a kaj- <v kaj igenévszót 
kifogástalanul levezethetjük. — CLATJSON, a középtörök nyelvemlékeket is 
felölelő etimológiai szótárában ugyanis a következőket olvashatjuk (604): 
„kadir- ' to twist, turn back' és hozzáfűzi: presumably Caus. f. fr. ka :d- . . . sur-
viving in all modernes languages as kajir- . . . ka:d- homophonous with ka:d 
'snow-sturm, blizard'." Vagyis az ótör. kád- ige jelentése: 'görbül, csavar, for
dít; irányt változtat, megfordul stb. ' . A hozzátartozó nominális kád jelentése 
pedig 'hóvihar' (vö. forog ~ förgeteg). — A török hangtörténetből tudjuk, hogy 
az ótörök hangzóközi és szóvégi d a nyelvtörténet folyamán egy közbeeső à 
fejlődési fokon át a mai köztörökben j hangalakban jelentkezik. Ennek a 
hangfejlődési tendenciának megfelelően, a CLATTSONnál említett kadir- igét 
a középtörökben kadir- (•< kab-) és nominális párját az ótör. kâd-nak. meg
felelő kaö hangalakban találjuk KÂSGARïnal (BROCKELMANN 140). A mai köz
török nyelvjárásokban pedig, az említett hangtani körülmények között, a 
hangtörvényes j-vei találkozunk: kaj- > kajir- 'biegen' (RADL. 2: 95). A köz
török adatok között igen figyelemre méltó a chakass %aj- ( < kaj-) 'busevaf, 
mesti (o burane, metéli)' (BASKAKOV) jelentése, mert meggyőző alapját adja 
a verbális kád- > kaö- > kaj- és a nominális kád 'snow-sturm', a középtörök 
gaô 'Schneesturm' és a t rkm. gaj 'burana' (BASKAKOV) hang- és jelentéstani 
összefüggésének. — A történeti hátterével előttünk álló kaj- igével kapcsolat
ban megemlítjük KALUZINSKI, Mongolische Elemente in der jakutischen 
Sprache (141) munkáját, ahol a jak. %aj- 'suchen, nachspüren' ige mongol 
jövevényszóként szerepel. Valójában török, csak mongol közvetítéssel került 
a jakutba. — A köztörök kaj- ige azonban nemcsak az irodalmi mongolban 
van meg: qaji- 'to look around' (Kow. 911), hanem behatolt más mongol 
nyelvjárásokba is: ordos yanm- 'se courber, se voûter . . .' (MOSTAERT 1: 322); 
kalmük yayp- 'suchen, nachspüren' (RAMST. KWb. 178); halha %af%- 'iskat' 
(A. Luv.). A mongol nyelvjárásokba átkerült török kaj- és a magyar kajtat 
ige feltűnő jelentés-azonossága késztette BÁLINT GÁBORt arra a feltevésre hír
hedt Párhuzamában (1877), hogy a magyar kajt- > kajtat- igét a mongolból 
származtassa és egészen magától értetődően a kajtár névszót is idevonta. 
A maga korában Bálint Gábor sem láthatott többet, de mindenesetre ő volt 
az első, aki egy kaj- igetőből kiindulva összefogta a kajt- -~ kajtat- ~- kajtár 
szócsaládot. 

4. Ez, a török nyelvhatárokon túl is elterjedt kaj- igető, önállóan már 
csak elvétve fordul elő a nyelvjárásokban, annál jobban elterebélyesedett 
különböző verbális és nominális származékaiban. Egyes határozói fejleményei
ben különösképpen is kidomborodik a kaj- igető jelentéstartalmának lényege: 
tel. soj kaja 'zurück' (RADL. 1187); kirg. kajta 'obratno, opjat, snova' ( JUDA-
CHIN 233). — A kaj- igeto számos származékából, témánkkal kapcsolatban, 
bennünket ezúttal elsősorban az ige egyszerű -t, -r és az összetett -tar causativ 
igeformái érdekelnek. A kaj- > kajt- igére gazdag példatárral szolgál MÁN-
DOKY (370), túlnyomórészt a kipcsak nyelvből, mert amint meg is jegyzi, 
a többi köztörök nyelvjárás inkább a dön- igét használja, aminek viszont 
ugyanaz a kettős jelentésárnyalat a sajátja, mint a kajt- igének is: 'görbül és 
visszafordul' (vö. SEVORTJANNylOK 17:109). Még általánosabb használatú, ille
tőleg még nagyobb nyelvterületen él az -r causativ forma: kajir- ( < kaöir- < ka
dir-). — Összevetve a kétféle -t és -r képzős származékokat, azt tapasztaljuk, 
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hogy az ótör. kád- 'görbül ~ visszafordul' kettős jelentésárnyalat megoszlott 
bennük, ami különösen azokban a szótári értelmezésekben tűnik fel, ahol csak 
egy jelentést kapunk: kumük kajt- 'megfordul' és kajir- 'meghajlik' (NÉMETH); 
alt. kajt- 'vrascafsja domoj' és kajir- 'zgnut' (VERBICKIJ) ; csag. kajt- 'um-, 
zurückkehren' és kajir- 'umbiegen' (VÁMBÉRY); de RADLOFFnál is a kajt- első 
jelentése: 'zurückkehren' ,a kajir- igéé pedig: 'umdrehen, verdrehen' (2: 4, 20). 
így a kunban is a 'visszatérés' jelentés a kajt- igéhez kötődik; innen a kajt-ár 
'költöző (visszatérő) madár' . — Szemügyre véve az összetett -tar (t -\- r) kép
zős származékokat úgy tűnik, mintha az előző részjelentések integrálódnának 
bennük. Például S E J X SULEJMAN is a közt. kajt- igének oszm. dem- és a kajtar-
igének gerije döndürmek értelmezését adja. RADLOFF szótárában a kaitar-
'zurückkehren', de annyi is, mint 'zurückbringen' és 'zurückschicken' (R. 2: 
33). JuDACHiNnál a kirg. koj kajtar- 'birkát legeltet' kifejezés mind a kétféle 
mozgást egyesíti: 'ide-oda hajt, terelget, térítget' stb. — Számba véve a közt. 
kaj- ige bennünket érdeklő hajtásait, ismerjük a köztörökből a kajt-, kajir-, 
kajtar- igét, a kunból pedig a kajtar kus jelzős szerkezetből kivált nominális 
kajtár 'költöző madár' jelentésű szót. Hasonló jelzős szerkezet az ojrot kajir 
kus 'skazocnaja ptica' (mesebeli madár) (BASX.— TOSC.) . 

5. Kérdés már most, hogy függnek össze ezek az ismert török adatok és 
a magyar szócsaládnak a TESz.-ben felsorolt nominális és verbális tagjai. 
— A magyar származékok egyértelműen a teljes kaj- ~ kaj igenévszó átvéte
léről tanúskodnak. Hogy azután a nyelvünkben elévült egyszerű kajt- causa-
tivum magyar fejlemény-e, vagy pedig készen kapott török jövevény, arról 
lehet vitatkozni, mert mind a két eset egyformán lehetséges, de mindenképpen 
másodrangú kérdés. Az elemismétlődéses kajtat- ige ellenben sajátos magyar 
fejlemény. A kajtat- igének 'keres, kutat ; kószál, kóborol' analóg példákkal 
igazolt jelentésfejlődése mellett, TESz. ismeri 'piszmog, babrál' jelentésárnya
latát is, ami a törökségben sem ismeretlen. Vö. chakass yajin- (refl.) 'chlopotat 
po chozjajstvu, ubirat v dome' (térül-fordul, apró-cseprő dolgokkal bibelődve 
tesz-vesz a lakásban) (BASK. —Toác.). A magyar tájnyelvi kajtár ( < kajt-ár) 
névszónak a bevezetőben említett jelentései között ott van a feltűnő 'nyalánk, 
torkos' jelentés is, amit CzF. szótára találó példával világít meg: „Kajtár 
gyerekek, akik ennivaló (nyalánkság) után keresgélnek, kutatnak." Ez pedig 
azzal jár, hogy ismételten vissza-visszanéznek ugyanarra a helyre, hátha akad 
valami. ,,A kajtár gyerek kajtárkodik" és ebből kajtárkodás (torkoskodás). — Az 
elmondottak alapján rá kell jönnünk, hogy a kajtár 'költöző (visszatérő) 
madár' és a ,, kajtár gyerek" között nemcsak hogy nincsen a l a p v e t ő értel
mi különbség, hanem mind a kettő ugyanannak a 'görbül' —*• 'visszafordul' -> 
'keres, kuta t ' jelentésfejlődési sornak egy-egy állomását képviseli. Sőt, még 
az sem volna túlságosan merész feltevés, hogy a két szó nem is különnyelvi 
származék. 

6. Szóvá kell még tennünk, hogy a szóban forgó ótör. kád- ige megvan 
a mai csuvasban is, éspedig az ótörök zöngés dentalisnak a bolgár-törökségben 
végbement -d-, -d > ô > r hangfejlődési tendenciának megfelelő hangalakban: 
%ir- 'gnut, sgibat' és yirën- (refl.) 'gnutsja, sgibatsja' jelentésben (AéM. 15: 
120, 122). A szókezdő ótör. q- > csuv. %- és a d > r szabályos hangmegfelelés 
mellett, az o ~ i magánhangzóváltás sporadikus jelenség (vö. R Ä S Ä N E N , 
Phon. 82). Ez a kitérés csak annyiban indokolt, hogy rámutasson, miszerint 
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a kajtat ige semmiképpen sem lehet bolg.-török eredetű. A sok, hangtani szem
pontból indifferens régi török igei átvételeink közül a kajtat igéről biztosan 
elmondhatjuk, hogy nem bolg.-török, hanem kipcsak nyelvi jöevény. — 
A közt. d^>d~>j hangfejlődés végső fokának jelölése KleöAElnál (11. sz.), 
de még a Tefsirben (12—13. sz.) is ingadozó. Tudva azt, hogy az irodalmi nyelv 
helyesírása általában mindig konzervatív, az sincs kizárva, hogy a népnyelv
ben az ótör. -d-, -d végső j foka sporadikusan már jóval előbb is jelentkezik, 
így joggal gondolhatunk arra is, hogy a kaj- ~ kaj igenévszó esetleg még 
a honfoglalást közvetlenül megelőző, a párhuzamos bolg.-török és kipcsak 
nyelvi hatás századából való kipcsak nyelvi jövevény. — Ettől függetlenül 
a kajtár (madár) lehet kun jövevényszó. Erre látszik utalni különben kései: 
1346 adatolása is. 

7. Befejezésül még annyit, hogy a kajtat és kajtár szavunk hangtörténeti 
múltjának, jelentésfejlődésének és összefüggésének a bemutatását nem csupán 
MÁNDOKY kételyei tették szükségessé, hanem a mondhatni mindmáig kísértő 
gondolat, hogy talán mégis finnugor eredetű a szócsalád. — A közelmúltban 
(MNy. 63: 10) BÁKCZI pl. még így nyilatkozott: ,,A kajla és hajlik közös ere
dete, úgy vélem, minden kétségen fölül áll." P A I S kezdettől fogva óvatosabb, 
nem tartja lehetetlennek, hogy a szócsalád egyes tagjai török eredetűek is 
lehetnek. A magyar haj- igető kikövetkeztetett alapnyelvi *kajs- és a török 
kaj- hangtani hasonlósága végül is arra a kérdésfölvetésre indítja: ,,Tehát egy 
uráli és egy török nyelvelem egyezésével volna dolgunk?" (A magyar ősvallás 
nyelvi emlékeiből. 1975. 58.) — Az előadottak tudatában világos, hogy még 
ilyen nagyon távoli rokonságról sem lehet szó, mert a török kaj- véghangzója 
egy ótörök -d szabályos folytatása. 

K. PALLÓ MARGIT 

Ung. kajtat 'herumstöbern' und kajtár 'Wondervogel' (diai.) 

von MARGIT K. PALLÓ 

Im Artikel beweist die Verfasserin, daß die letzte Stufe der alttürk. -d-, -d, mittel -
türk. ô, gemein türkisch en j Lautentwicklung (der Laut j) auch in den alten türkischen 
Lehnwörtern der ungarischen Sprache nachweisbar ist. In diesem Falle handelt es sich 
um das alttürk. Verb kadir- ( < kad-) 'to twist, turn back' (CLATJSOST 604) > mittel
türkisch kaôïr- id. fKÂaô. BROCK. 140) > in den heutigen Mundarten kajïr- ( < kaj-) 
'biegen, umbiegen' (KADL. 2: 95). Im Türkischen lebt der Verbstamm kaj- heute nur in 
Ableitungen mit dem kausativen Ableitungssuffix -r, -t bzw. -tar genauso wie der über
nommene ung. Verbstamm kaj-, den wir heute nur in der abgeleiteten Form kaj-tat-
kennen. Die Bedeutung im Ung ist: '(herum)- suchen', d.h. 'sich umkehren', und die 
Bedeutung der nominalen Ableitung kajtár : 'derjenige, der (herum) sucht'. — Die tschu-
wassische Entsprechung des gemein türkischen Verbstammes kaj- lautet: %ir- 'rayTb, 
crwßaTb' %iren- (refl.) 'cryTbCfl, crbiöaTbCfl' (ASM. 15: 120, 122), es vertritt also die d > 
><5 > r Lautentwicklung, die für den bulg. -türk. Sprachzweig charakteristisch ist. — 
Man kann annehmen, daß der Verbstamm kaj- bereits im Chasarenreich zur Zeit der 
parallelen bulgarisch-türkischen und kiptschakischen sprachlichen Wirkung ins Ungari
sche übernommen wurde und es würde bedeuten, daß die Stufe j sporadisch schon sehr 
früh im Kiptschakischen vorhanden war. 
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