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ELOSZO.

A magyarság, az ugor testvérnépcktl elszakadva, vándor-

lásai közben már a honfoglalást megelz századokban több

Ízben került török néptörzsek szomszédságába; mai hazájában,

a honfoglalást követ századokban török néptöredékeket (palóczok,

besenyk, kunokat) olvasztott magába s a mohácsi vész után másfél

századig nyögte az oszmán-törökök igáját.

E majd ellenséges, majd békés magyar-török érintkezések

emlékét rzik a magyar nyelv szókészletének török elemei.

E török elemek tudományos feldolgozásának legels föl-

tétele, hogy a különböz korokban, más-más török népek nyel-

vébl átkerült jövevényszócsoportokat - hangtani és tárgyi crite-

riumok alapján — egymástól különválaszszuk.

A legfiatalabb és leggazdagabb a hódoltság-korabeli oszmán-

török jövevényszavak rétege. Igaz, hogy legnagyobb részük (pl.

dalia, haramia, dereglye, findzsa, kefe, csizma stb.) nem egye-

nesen az oszmanliból, hanem szerb-horvát közvetítéssel került

nyelvünkbe.

Nehezebb a kvin-besenyö jövevényszavakat különválasztani

egyrészt a honfoglaláseltti, másrészt a hódoltságkorabeli réteg

szavaitól. Csak néhány szóról {árkány, boza, koboz) állíthatjuk>
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nyelvi és tárgyi bizonyítékok ulapján, hoj;> USwk jövevény-

sziivaiiikiKik V. réiíil)!., kÚM-l)csony rétegébe tartoznak.

A l.gréfíibb réteKb.- tartozik végre az a 222 legnagyobb-

véHzt közmagyar szó, n n.ely a honfoglaláselötti bolgár-török

liatás emléke.

E (lolg..zat török jövevényszavainknak csak e legrégibb

s nyelvi (^ n.üvel.léstörléneti szempontból is legfontosabb

csoportjával foglalkozik.

Bn<lapest, 1907 (leczeinber havában

(iOMBOCZ ZOLTÁN.



Régi török jövevényszavaink tudományos kutatásának alig

negyven éves története van.

1873-ban nyitja meg Budenz József jelentése (NyK. 10:67

—

135) Vámbéry Ármin „magyar-török szóegyezéseiröl" a mód-
szeres vizsgálatok sorát. Habár Budenz tanulmánya — biráló

természetébl kifolyólag — nem nyújtja is a török-magyar nyelv-

viszony kérdésének rendszeres és kimerit feldolgozását, mégis
két olyan elvi fontosságú tételt állapit meg, a melyek igazságát

a késbbi kutatások mindjobban igazolták.

Az els tétel, részben Budenz fogalmazásában, igy hangzik

:

ha nem tekintjük a finnugor-török srokonság eseteit, a melyek
nem tekinthetk egj' szorosabb magyar-török rokonság bizonyí-

tékainak, nyilvánvaló, „hogj' a valódi történeti viszony, a mely
a magyar és a török nyelvek között forog fenn, csak azon magyar-
török szóegyeztetésekben tükrözdik vissza, melyeket kölcsönvétel

folytán keletkezetteknek lehet tekinteni" (NyK. 10 : 128). A máso-
dik tétel szerint e jövevényszavakat a magyar nyelv, jellemz
hangalakji'.k miatt, csak , közvetlen a csuvas nyelvbl vehette át,

illetleg a törökségnek azon, akkor már jó id óta külön vált

részétl, melybl a Volga mellékén ránk maradt a csuvas nép
és nyelv, s melyet bár ó-csuvasnak nevezhetünk" (NyK. 10 : 133).

A Budenztl megkezdett munkát Munkácsi Bernát folytatta.

Kutatásai különösen két irányban vitték elbbre a török nyelv-

hatás kérdését. Egyrészt több tanulmányban igjekezett fényt

deríteni a török-magyar érintkezés történeti problémájára. („Török

eredetü-e a magyar nemzet?" Ethn- 6 : 1— 17; ^A magyarnem-
zet törökségéhez." Ethn. 6 : 83—91; „A török miveltség hatás-

kora." Ethn. 6: 135— 9; „Az ugor népnevezet eredete." Ethn.

6 : 349—87; „A magyar shaza kérdése." Ethn, 16:65—87; KSz.

6 : 185—222) ; másrészt pontosabban átvizsgálva a török nyelvek

(különösen a csuvas) szókészletét, számos újabb adalékkal gaz-

dagította régi török jövevényszavainknak Budenztl összeállított

lajstromát. Budenz és Munkácsi adatai alapján állította össze

Balassa József a Tüzetes Magyar Nyelvtanban (162—7) török

jövevényszavaink hangtanát.

A kutatás területe azonban csakhamar kibvült s a szoro-

sabban vett törökségen túl kiterjedt a mongolra s a többi keleti

altáji nyelvre is. Megint Budenz József volt az els, a ki —
Gombocz Z., Török jövevényszavaink. 1



Fogarasi Jiiiios és Bálint Gábor kísérletei után — rámutatott

arra, liogj' több magyar szónak |)oiitosan egyez mása meg van

a keleti altáji nyelvcsoportban is („A magyar szókincs eredeté-

hez." NyK. L'Oi'H?). Simonyi ZsignKmd'íNyr. 26:529; „Mon-
golisclics iin uiigarisclKüi". FIJF. 1 : 126) és Munkácsi Bernát

(„Hún nyclvciiilékek szókincsünkben." Ethn. 12 : ^396- 404; JvSz.

2 : 18() 98) újabb adalékokkal járullak a magyar 'nyelv úgyn-
„mongol" (ílíMneihoz. Magam is két czikkben („Török jövévény-

szaviiink kérdéséhez" Nyr. 88:545: „Az altáji nyelvek hang
törtiMietéln'z." Nylv. 35 : 241) igyekeztem tisztázni a török-mongol

hangviszony mJháiiy í'ontosabb probiémáját, s utaltam arra, hogy
a <;su vas- mongol hangtani analógiák vizsgálata, régi török jöve-

vényszavaink hangtiinának szempontjából is, legfontosabb fel-

adatunk.

A kérdés történetének e iiár rövidre fogott áttekintése után

is felesleges bvebben megokolnunk egy újabb, a részletekre is

kiterjed összefoglaló munka szükséges voltát; hiszen Budenz
„Jelentése" - az utolsó (és egyetlen) tanulmány, a mely nénú-

képen az egész kérdést felöleli — I873l)an. 3-1 esztendvel
ezeltt jelent nu\g.

Munkám megírásakor ketts czél lebegett szemem eltt.

Kllször összeállítani - - az eddigi, tudományos szempontból számba-
vehet szoszármaztatások megrostálása és az összes forgalomba

került adatok pontos kritikai átvizsgálása után — régi török

jövevi'iiyszavaink lajstromát. Másodszor az igy nyert biztos, vagy
Icgahíbl) mai ludasunk szerint biztosnak tartott egybevetések
alapján kid(dg(izui az átvételek hangtanát.

Nyelvünk e legrégibb idegen elemeinek hangtani vizsgálata

nemcsak a magyar hangtörténet szempontjából fontos, hanem —
s ezt eddig nem emelték ki eléggé — a török nyelvtörténet

szempontjából is. E helyen legyen elég röviden utalnom arra,

hogy az a pár száz szó, a mely a honfoglalást megelz századokban

került a magyarság nyelvébe, a törökség egy ma már kihalt

ágámik a legrégibb török nyelvemlékekkel (az ó-török feliratok

a VIII. század els felébl: az n.jgiir nyelv le,í;régil)b (íudélce: a

Kiitadyn Jlilyj, a XI. századból valók) egykoni, ha ugyan iiein

ri'n'ilib endélvc.

Rövidítések és források jegyzéke.

ahiik.
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I.

E szójegyy.ék voltjiképen két részbl áll. Felsorolja azokat

a szavakat, a melyokiiek tiirök eredete kétségtelen vagj' isme-

reteink mai állása mellett legalább valószín. Munka közben
azonban gyakran tapasztaltam, hogy az újabb egybevetések közül

nem egy nem állja meg a kritika tzpróbáját. Az ilyen czáfoló czik-

kekot, szögletes zárójelbe foglalva, szintén felvettem "a szójegy-

zékbe, annál is inkább, mert sok esetben positiv eredményeket
is lartaJniaznak.

Az egyes czikkek beosztása a következ. Az els rósz a

magyar szó jebmtését s alakváltozatait adja, a második rész az

átadó török és mongol stb. nyelvi megfeleléseket. E két részt

jel választja cl, a mely eltt a kérdjel a két rész össze-

tartozásának kétes voltát jelzi. A török adatok elrendezése gya-

korlati szem|)ontok szerint történt, mégis úgy, hogy a sorozat

élére a török nyelvemlékek (ó-tftrök, ujgur, kún) adatai kerültek.

Magától értetd tehát, hogy ez az elrendezés nem annyit jelent,

hogy a magyar szó éppen a sorozat élére állított alak átvétele

volna. A harmadik (kisebb betkkel) szedett rész a megjegyzéseket,

magyarázatokat adja, míg végre a czikkek negyedik ré.szében,

Vö. után, az illet szó irodalma következik.

1. ács |acc. ácsot ; alakv. álcs Schlágli, Beszt. NySz., OklSz.

álcs MTsz.] 1. zimmermann 2. handwerker.

-=: t ö r. "ayarci vö. t a r. jayasci holzarbeiter, zimmermann
Radl. 3 : 40, a melynek alapszava : tar. jayac baum, holz =
tel. alt. leb. kkírg. kaz. oszni. aderb. ayac

\
kojh-

ayas
\
sor, kirg. ayas Radl. 1 : 152— 3, 149; |

tölös arás i

ujg. jiyai: Radl. 1 : 184, 3 : 469.
|
kar. líais Castr. 104.

|

csuvas javSs^ jivái Asm. 15-, NyK. 21 : 24.

A régiségben gyakori álcs alak Z-je olyanféle anorganikus
járulékhangzó, mint a boldog, bölcs szavaké. Hogy a török -i-i

nemen possessoris képznek a m a g y a rban -cs felel meg, arra uézve
vö. a s:ücs és a szolócs szavakat.

Vö. ViMBÉRY, Magy. Ered. .%0.; Munkácsi, KSz. 2 : 190. NyK. .'?2 : 271

IFábUn, NyK. 2 : 2|.

2. acsarí fanyar, sauer, herb MTsz.

V -^csag. aderb. aéar in essig eingemachte früchte

und gemüsc Uaui.. 1 : 503. Kún. 4. Munkácsi (NyK. 32 : 272)

e szónak „sauer, saure" jelentését is említi; forrásaim nem
ismerik. Alapszava: oszm. krim. aderb. aci, aji Radl.
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1 : 508, 518
I

ujg. aciY Tuomb. KSz. 2 : 248 [Radl. 1 : 519-

hibásan ajik]
|
a 1 1. tel. acü Verb. 33.

|
k k i r g. acü Radl.

1 : 511.
I

kaz. ace Bál. 15.
I
bask. áse Katar. 22

|
csuvas

jüzí) Abm. 32, 99,
I

jakut asi Böhtl. 12 „bittér, sauer, herb."

Kétségessé teszi az egybevetést az a körülmény, hogy a

magy. acsari szót csak a Tsz. egyetlen adata támogatja. Munkácsi
idevonja az ugyancsak egy adattal igazolt icsar („lre, csiger", MTsz.)

szót is. (a co i megfeleléssel.)

Vö. Munkácsi, NyK. 32 : 271', Wichmann, Lehnw. 66.

3. agár [acc. agarat ; valószínleg ugyanez a szó agár niager

MTsz.] windhund, windspiel. Helynevekben : Agárd, Agáros OklSz.

-= bar. igár Radl. 1 : 1425.
|

t e 1. arcir Radl. 1 : 711. [

kumand. kond. egér vadászkutya, kutya, Verb. 36.
|
kirg.

igar Vámb. i. h. | c s u v. A n. (a Buguruslan kerületben) acar
„hund von kráftigeni köperbau, die schnauze stumpf, nicht

spitzig, wie die des russischcn windhundes" FUF. 2 : 114.

A magy. agár vocalismusát csak egy föltehet mélyhangú
tör. * ugar magyarázná meg teljesen (a csuv. acíi/- mélyhangúsága
másodlagos fejlemény). Hasonló hangalakú és jelentés szavak vannak
a szlávságlian s néhány kaukázusi nyelvben is (vö. MNy. 2:302), a

melyek azonban nincsenek a magy. agár-vaX közvetlen kapcsolatban.

Vö. Vambéry, Magy. Ered. 289., MünkAcsi, Ethn. 5 : 7.3, Gombocz,
NyK. 28 : 151, ÁKE. 119, Paasonen, FUF. 2: 113—4, Karjalíinen, Mém. 23 : 24.

[A. akol 1. az ól czikket.]

5. ál falsch.

V -^ ujg. oszm. c. sag. «i schlauiieit, üst, betrug Radl.

1 : 349
I

kaz. «/ csalás Bál. 11.
|
kún nZ ars CCum. 180.

vö. köztör. aldu- betrügen Radl. 1 : 412.

Megnehezíti a magy. ál cm tör. al egybevetését az a körül-

mény, hogy ez fnév, amaz melléknév.

Vö. Vámbrry, NyK. 8 : 126, Bddenz, NyK. 10 : 76. vö, még Setala,
FUF. 2 : 2r)4.

(i. alma [acc. almát] ai)fe]. Helynevekben : Almás, Almádi,
Almágif OklSz., Kreszn.

^ o s z ni. alma, almd
|
a többi török nyelvben alma apfel

Haih,. I : 430, 832.
|
c s u v. idma, ólma Asm. 29, 45 ; A n.

ítZwHí, Virj. omla NyK. 21 : 26, id.
||
mong. alimaid. Golst.

1 : 33.

ToMAscHEK (Zeitschrft f. österr. gymn. 26 : 520.) és Munkácsi (ÁKE.
72, KSz. 6:376) a tör. alma-t iráni jövevényszónak magyarázták
(vö. szkr. amlá- ,sauer).

Vö. Prat 104 ; Beregszászi 114, 125 ; Gtarmathi. Affin. 206, 228.
Voc. ; HoNFAívT, VogF. 285 ; Vámbéry, NyK. 8 : 126, Büdenz, NyK. 10 : 76.

[7. apoI küssen -= ujg. kún, oszm. csag. öp-, kaz.
üb' küssen Radl. 1 : 1308, Bál. 38. Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 127, de
Büdenz Nyk. 10 : 77 kérdöjeUel ; Munkácsi, NyK. 32 : 274, 277.



8 Ap7Ó — árok

A régi nyelvben az ápol mellett éjjpen olyan gyakori az ápol

ÍB (\igyancaak „kiissen" jelentéssel), s nyilván igaza van a CzF.-nak
és a NySz.-nak, mikor az ápol „kiissen" s az ápol „pflegen, warten
(jmu(len)" igéket egynek veszik (vö. adociád)\ a mai irodalmi nyelv
megkülönböztet használata késbbi jelentésmegoszlás eredménye
(de a népnyelvben ínég ma is: (ipol= ápol Torda; apolygat= ápolgat

Csongrád, MTsz.). Knnek az rt;)|o/(\)(y3[oínak pedig még a köz tör.

öp- esetleg feltehet mélyhangú *op- változata sem felelhetne meg.]

8. apró (aec. a2)rót ; alakv. opro OklSz.] kleiu, gering

;

a{iró(l
I

alakv. Oproiid, Oprod (íklSz. NySz.| klein, kind, auf-

warter, waífentrager, lehrknabe vfi. UAl. 252.

V -= c s a g. opruk klein, winzig (^ 02)ra- zerreisen, zer-

8tückelu, alt werdcii, ubgenutzt sein) Vámb. Stud. 216.
|
tur-

kesztán opruk zerschlagen, zer.stückelt (^ opra-) Rawi.

1 : 1156.
i

11 jg. ohra zerspalten, zerplatzou Radl. 1 : 1163
|

karai ni upran- zerfallen, verniodern Radi,. 1 : 1781.

Vö. VAMnftRí, NyK 8 : 127, Budkn/,, NyK. 10 : 77, Mpnkáchi. KSz.
2 : 195. NyK. :!2 : 274, 277. [Máskép Donner, Wb. 2 : »1, Budbnz, MUSz
747. Munkácsi, NyK. 2.'>

: 271. ( -c v o g. lap»r apró,
|
o s z t j. tap»r kehricht)].

U. arat ernten.

? -^ oszm. ora- Radl. 1 : 1048 I
ujg. csag. alt. tel.

lel), kirg. kar. or- Raul. 1 : 1047, Verb. 221
1
kaz. ttr- Bál.

35
I
bask. nr- Katar, 223.

|
csuv. vSr- Arm. 30,353 „ernten

schneiden'".

Kétséges egybevetés, mert fel kellene tennünk, hogy az átadó

török nyelvben a tszótagban a- volt, a mire pedig a meglév ala-

kok alapján nincs jogunk \'? vö. csag. itrik ernte (oszmanli értel-

mezése orak, turpatt) Kon. 13|. Megjegyzend, hogy a votjákban
is van arául, arani, arai- .ernten', ugyancsak töszótagbeli (t-val

;

WiciiMANN (Lehnwörter p.41) török jövevényszónak magyarázza („je-

denfalls ist das wotjakische wort meines erachteus als eine alttschu-

trassische entlehnung anzusehen"). Munkácsi szerint a magyar ige

at végzete arra mutat, hogy olyan török nyelvbl került, a melynek
a mai csuvaséhoz hasonló (- «í, -ad) praesenskéj)zöje volt.

Vö. HuNi'Ar.vy, VogV. 29.V, Vámbérit, NyK. 8 : 127, Budekz, NyK. U) : 77,

Andkuson, Wiuidl. l.')2, 147—8, Munkácsi, NyK. 32:273—4, 277 |Máskcp:
MUSz. Jr^l, a (arol-\M7.\.

10. árok [acc. árkol; alakv. áruk, árk OklSz. NySz.] grabíMi.

Helynevekben : Árkos-, Árki- (V) OklSz.

-= oszm. ark, arg fssé, conduit, canal, sillon, raie Zknk.

28, 29 1
csag. arik, ariy linie, spalte Kún. 13

|
kirg. kkirg.

kaz. krini. ujg. artk Radi,. 1:269. „bevvasserungsgráben,

wasserrinne"
|
tar. érik Radi,. 1 : 279.

Szláv eredetnek iiiagyaTázták Lkschka, Dankovszky, Miki.osich

EtWb. stb. (vö. cs.t.járek
|
szlov. járek

\
szerb, horv. járak). de,

vö. AsBóTn, Izvjestija, 7:4:288.

Vö. VÁMBÉnr, NyK. 8 : 127, Budbnz, NyK. 10 : 77, Munkácsi, NyK.

17 : 92, F.tlin 4 : 289.



Árpa - - háj <)

11. árpa |iicc. árjidt; alakv. árpa, orpa MTsz.J gerste. Sze-
mélynév: /lr;jádvö. Kuun, Relationes, 211. Helynév: Árpád, Árpás.

-=:0szui. csají. kirg. kaz. ujg. árpa Radl. 1 : 333
|

tel. alt. leb. kojb. arbaRxoL. 1 : 335. „die gerste"
| csuv.

urBu, orea iá. Asm. 17, Zol. 20.
||
m o n g kaim. arhai id.

GoLszT. (55. Jru!. 140; nioghol arfa, arfti ionm. 23 : 4 : 23.
|

in a n d z s n arfa eine art gefreide Gab. (A ni o u g. 6 ~ mandzsu
f megfelelé.sre vö. m o n g. dabxa nom dun poisson Koy. ~
mandzsu dafaxa eine art íisch, stint Gab.; m o n g. jahayan
á pieds Kov.~mandz.su jafaxun, jafaíjan; Journ. Peking
Or. Soc. 4 : 43.).

Vö. FiscHKK.I. Ebkrhard. Quaestiones Petropolitanae ed. Schlözkr, p.
;t7. ; Prav 10.1; BiíreoszAs/i 114, 12,'5, i:!.'J-6; Gyarmathi, Affin. 200—1,
-H^ ; HíjNH-ALVY, VogF. t'8.5 ; Vambéry, NyK, 8 : 127, Budknz, NyK. 10 ; Tv'

12. ártány | alakv. árián OklSz. NySz.] ver.schnittener éber.
Helynévben: Artánd, vü. Knauz, Mon. eccl. Strig. 1 : 25.

^ *artnn: sor. arlán „castrirt" (arlán at „wallacü")
-= arla- „castrireii" Radl. 1 : 304.

A fölvett rtc^rl megfelelésre vö. alt. tel. leh. ártá-, ,sat-

lelii' ~tu ba ária- id.

Vö. MiiNií.icsi, NyK. ;t2 : 27.,.

[13. aszó tal, niederung; fiuss, bach NySz., MTs/,. -= kirg.

asu.
I

tel. aín
|

s o r aíik ^bergpass. bergiibergang, die thaí-

liiílilung oline Huss", vö. Gombocz Zoltán, Nyr. 29 : £»3.

Helytelen egybevetés. Az idézett török alakok igei alapszava
</.•;- ,,steigen, über etwas steigeii" (köztör. S(x>-.s- =kirg. .scv-s-,

tel. sor s-^-i-), a m. aszó .s^-e tehát magyarázatlan maradna. Vö.

MNy. 2:310.]

[14. „atka: atkás fenék, hol a viz feiiekéu sok az aka-

dtíkos gyökér, Komárom, Hbrman 0. MHalK. 2: 771 vö. csuv.
mda „la, tiizit'a". c s a g odlik fatörzs, oszni. otun, odún .,fa,

tzifa, hasáb..." Munkácsi, Ethn. 4:293.

Nem egyéb puszta ötletnél. Az atka szó isazi jelentése kivi-

láglik H. Szabó 1). meghatározásából : „atka*: követses homok, porond".
Megcsilhigozott adat, tehát néi)i szó. A Kisded Szótárból idézik Sí.,

Ku., CzF.|

15. báj zauberei, liexerei ; bájos [alakv. bávos a búvös-bávus

kapcsolatban ; bájosz NySz. MTsz.] zauberisch, zauberer ; bánság
bübájosság MTsz. ; bájol zaubern NySz. MTsz. Mai „charme,
chariner" értelme a nyelvújítás óta, vö. NylJSz. 19.

- oszm. ba<i bánd, binde, schnur, fessel; bag etmek \.

böyü-bay etmek durch zauber binden, bezaubern, behexei) Zenk.

167 ; bayi charme, enchantement, fascination Barb. ue Meyn.

1 : 272; vö. baj-, bag- binden, L'ezaubern, betrügen Zenk. 174.
|

ujg. hay lien KSz. 2:249-
|
csag. baj gebunden, knoten

KúN. 18. ; baj baud, zauber Vámb. Stud. 243.
|
k ú n bav vin-
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culum CCuni. 204. ; bauLa-, huyla- CCiini. 196, 169.
1
kaz. haj,

hau kötelék B.íl. 151, 155
|
bask. taw kötelék ; bauda-, baia-

inefíkötni K.^tar. !24, 28.
|
kojb. ])ag strick, rienien Katán.

151 .
I

a 1 a d a g-. paf/ id. Verb. 287.
|

t e 1. k u m a n d. püla-

niegkötiii Vrrb. 269-
| J a k. hái- id. Böhtl. 126.

Vö. BoLLER, Sitzimgsber. der Wiener Akad. 17 : 318 ; 19 : 262 ; Hln-

FAi,VY, VogF. 2!)7, VAmbkhy, NyK. 8 : 129, Magy. Ered. 387, Budenz, NvK.
10:77, .Munkácsi, NyK. 32 : 3()9. — Szlávnak magyarázta Miklosich EtWb.
h és Nyr 11 . 72, de vö. NyK. 32 : 370-1.

|16. bajusz sclinurbart ^ oszin bijilc. hijik sclmurbart

Zenk. 228, 2;Í7.
|
aderb. híjc Bur.iG. 1 : 802 |

káz. m§j§lc id.

Journ. 21 : 1 : 27 1 csii V. mSjíiy. N^^K. 21 : 11
|
tel. nüj3k Yerb.

206
I

s o r mfiicjak, mCijnak Vkkb. 206. l j a k. hitik bárt, Böhti,

136. Vö. Bkregsz.\szi, 116; Gyarmathi, Voc. 5; Vámbéry. NyK.
8 : 129, BuDicNZ, NyK. 10 : 77, 17 : 445; Munkácsi, NyK. 20:469.

Az idézett török alakok nemcsak ii bajusz szóvégi .«-ét nem
inagyarázziik meg, hanem még a hangzóközij-jétsem. Ajak. -t-, os zni.

j- óstörök -*<Z-re mutat, a minek a magyarban is -d- felelne meg.

Munkácsi Újabban (NyK. 23:120, AKE. 149) a m. bajuszt — nem
sokkal töl)l) szerencsével — kaukázusi jövevényszónak magyarázta.]

|17. I»aka ,, marha láliszá.rböre, a melybl bocskort készí-

tenek" (Heves m. Névtelen, 1840) -= csag. hakaj sciiienbein

des schafes ; bokaj. bakaj wade, V.ímu. Stud. 245, 248
|
k i r g.

baknj hufknöciiel Bn.A.;. 1 : 284. vö. Munkácsi. NyK. 82 : 275.

Munkácsi minden alap nélkül teszi fel, hogy „a tájnyelvi baka
eredeti értelme : lábszár (illetleg ennek alsó része) a marhánál".
A .MTsz. egyetlen adatához hozzá veendó ínég: „baka, bokáig ér
kurta szárú lábbeli, a melyet a magyar katonaság szokott viselni;

innen jelenti magát a bakancsos katonát is", CzF. Nyilván idetar-

tozik még a bakancs: is (JordC. 471, Kar. Bibi. 1:494 bokuncz, PPB.
boL-dntz), s talán igaza van a Nagy Szótárnak, a mely a bakancs

izikkben a közmagyar boka szóra utal.J

|1S. bákán.v „kákabot, kákának buzogányos feje" MTsz.,

Dunántúlról. -^ kirg. bakán „stange, mit welcher nian die filz-

deckc der obereii liclitofl'niing der jurte aufhebt u. richtef,

Katar. 222
|
a b a k. ^yaA^aw

j

kuinand.7)a(/aM
|
tel. pakana,paqana

sáule, stiitzc. pfahl Viírb. 287. 240.
|
kaz. hayana Bál 151

||

niong. bayaiuí |)ieu ou barre de bois, pilier, colonne Kov. 1056.
|

mandzsu ba'/ana zeltstange Gab. 15. Munkácsi, NyK. 32 : 276.

Nem lehet a bákdMj-t6\ elválasztani a báká-t: „typhae palu-

stris clava seu haporya", Bkythe, Nom. 8. ; Csapó, Kreszn.: „mocsá-
rokban termo nagy bokrétája fejes kákafej, melyet máskép buzo-

gánynak neveznek", CzF. Egyik elnevezés sem vonatkozik a

„nyúlánk és vastag uövényszárra", a hogy Mu.vkAcsi érteti, hanem
igenis a vékony szár végén lev buzogányszerú virágzatra, fejre. Az
alakilag talán ide illó (legalább a bákány változathoz), de ugyancsak
távol álló jelentés tör.-mong. szavakra nem is gondolhatunk.]



Bakcsó — bálvány 11

|1!). bakcsó géint'iijta vizi madár, vakvarjií, Ardea nycti-

rorax -- s fi r (hira) pnh'i sere^íély, Radl. 2: IHb; vö. Gombocz,

NyK. m : 487.

Helytelen egybevetés. A nov pakri =— koiid. lkára) hakcir,

k. hakril Verd. 128
|
tol), hidí-ar Uwiao' 1:233 = tel. pürfik íd.

Verb. 237
I

abak. (kora) harcik
\
niat. k. mariik id Verb. 128.1

20. bakó MA. \bdk<i\ heiikcr. MA. ós C! -on kívül csak Szl).

és a Tjsz. ismeri: „kiiizó, csij^ázó, lióhér", yzékolyséí^. Az iijabb

irodalmi nyelvben SzU. terjesztette cl, vö. NyUSz. 11).

? -= csag. hdkand Abuska 81, bakául Vámb. Stud. 248.

hakawid, hiikawul Zbnk. 204. .ofiicier dégustateur á la cour

diiii prince, cuisinier".
|
kún hotjaul vigil, ciistos CCuiii. 103.

placeritis 105 fiilaceriiis Diifí szerint: scriba itiibliciis, tabellio
;

t'nnic/iául í;reí'íier s jiem (jresaicr a hi'ny IÍadloii' (S])rac.lini. 7."5)

és MuNKÁffii (NyK. ;52 : 277) olvasták)
|
iij gur (lo9S.-i 'riiiuir-

féle .larlikból) högüiil, Vámb. ért(>lmezése szerint „iielieimo wa-
che" (Kiid. Bil. 172) vö. V csag höfjeül der nachtral), Vámb.
Stud. 248.

bátnivaló, liogy Munkácsi egyeztetése hukv -^ * bakói <^ tör.

bakiiul ete. sem ;il;ik. sem jelentés siíem])üntjáliól nem kiroiíástahin,

s talán SiMONvi származtatása (^olasz baco, „ein wiirt die kinder
zu eisehreeken, wie nnt dem rii|iroelit" Nyr. 2.'!: 128) még nnndig
valószínbb.

Vö. Munkácsi, NyK. .i'J ; 'JTd.

21. balta (acc. baltát) axt, li.-icke, handbeil.
-=^ oszni. balta axt Zhnk. 170 1

k lí n baÜa id. C(."um.

100, 124
I

csag. haltak Zknk. 170: bulin Kún. 21. baltu

Abusk. ,'51.
I

11 Jg. haliu Kai>i,. Sprachm. 70. kaz. balta B.iii.

155.
I

bask. balta Ktíz. 5 : 2íi2
|
tel. knmand. palta Verb.

241.
I

kojl). palti K.\TAN. 151.
|
Jak. balta grosser eiserner

h.-iuimer Höhti,. 1í5J. 1|
ni o ii g. halta siike Iiaelie (magyarázó

összetétel, siike --= liaclie, coigiiée) Kuv. ]07í)a.
|
b u r j. balte,

hulla grosser lianimiM' Cvutk. 1()7
|

in o <; li o 1 bdlta .íourii.

23 : 4 : 2;{.

Az üsznián-törökböl átkerült tiibl) szláv nyelvbe is: bulg. balta,

baltija; s z e r b. o r o s z (diai.) Initta ; lengyel Ihi lt<i ii j s z 1 o v. balta.

Vö. még; oláh balták, újgör ar'/./.iá; Miki.., EtWb. 7, Denk. 34:256.

V^fi. liEHl;o^^zÁí^iíI 117, l.if^ ; Gyaumathi, Aflin. 229. Voc. 5; Sándor
1. Soklelü 12 ; i;i; Hunfai.vv, VogF. 297; Vámbéry, NyK. S . 129. Bduenz,
NvK. 10 : 77.

[22. bálvány giitzeiiliiid, statue, standbild; pfeiler, jifosten

;

iingelieuer gross NySz. MTsz. ^ ó-tür. balbal ..gedenkstein",

MijNK.icsi, Kllin. 7 : 227.

A tiibbi török nyelvben e szo ismeretlen, s igy sem alakját

(:i léliiatdk blbl-X adnak, magánhangzó jelek uélkid), sem jelenté-

sét iifiii lialáKtzhatjuk meg pontosan. Vas/.iljev kinai jövevényszónak
tartja (vö. Ihomskn, Inser. 14S, 221; K.^i.i.okk, Inschr. 3. lief. 234,



1:24). Kiilnul)en is ;i iii, luilnuii/ szliiv ei-o,(lete (alakilag és jelenté-
sileg pontosan egyez másai az összes szláv nyelvekben el vaunak
terjedve, vii. Miki.osich, Slav. Eleni. 19; KtWb. 7; vö. Melicii ellen-

kez nézetét Szláv jö -evényszavaink, 2:227) alig lehot vita tárgya:
bár másrészt igaz. hogy o szó a szlávságnak is aligha eredeti tulaj-

dona.
|

'2o. I):m'oiii |acc. bannol : alakv. niarniokath, maromk-nuk
Kiilrsár-(!. 19;!, l^'f)!! vioh.

-- <; s a i;-. barim (\:ih \crn\i'>ij^i\i\, rciclituni Vámb. .Sdid. ^41.
\

ti- tör. barim le bien. dic hahc Thomskn, Inscr. 111, 120.
KADhopK, Insciirifton. N. toli;*'. 179. VÁMníiRV, Noten /.u dcn
alttiirk. Inschrifk-n 100.

A ,liah(-' r-. . violr ielcii|i''s(Vjl(Hlrsr(^ vö. a niiirha és a ióaziuj

szókai

.

Vö. VAMniíitY, íNyK. S : ll'.O. .Miijíy. lOivd. 'js;! : Munkácsi, NyK. .Ti: 277
IHuDKNZ, NyK. IS : '.!]

24. hjiWz tiiliitírc, cdin' cumi t'cLMiiiiia.

-- OS/, 111. bas- driicken. prcssen, scliwer aut' ctwas liegeii

Zi:nk. 1G().
I

(• s a i;;. //«.'••- iint(u'flriicken, iiherwültif^en Vámb. Stud.

242.
I

kii 11 has- ('('iiiii i;!7, l'.Jl.
|
kaz. bas- Bái. Wá.

|

bask. /'«;>- KS/.. f) : 2;!2
!
kojb. /,«,s- Katán. J52|csuv.

)i(iíi- Zoi,. f)! IJak. baliii- driicken, bedrücken, Böhti,. 127.

Máskép: Hii.KNz. .MILSz. 452. CnNi.ra, Snomi líl. Ki : 4.

25. I)iit(>r Ipliir bálrak: a iti;í nyelvben rendszerint köt-
haniízrival : bátorok, bátoron s még ina is csak : l'átorodik, vö.

TMNy. .')141 niiitJiii;-, t:ipt'ér ; bátor, /«ír obt;leicli, obsclion, wenn iiur.

ó-tör. liatiD- der Hatur{heldV) Hadi,. Altlürk. Insch. íl

lief ,-i75.
;

II J ii'. Iiator tiiclitii;-. brave, tapfcr Vámb. 211.

1
c, saii'. bat/iy niiitliii;', lield, tapf'er, eifrig, kiilin, krie-

"(ír, feldhcrr Ki-n. 2;>, Vámh. Stud. 241.
|
kaz. bat.3r FIJF.

2 : 126.
I

bask. hatrr hs KSz. 5 : 2ÍJ2 [Katar, batir]
|
csuv.

paUor id. Ahm. (il. Zoi,. 47. |
alt. paÚir, müllir id. Bui)A(?.

1 : 218.
II

ni () n ;;. bayatur liéros, giierrier, valeiireux. coura-

.íícux. vaillant, bravó Kov. 1058a, (toi.szt. 2: 198.
|
mandzsu

baturn tapfer. tajiferkoit, siilrke, Gab. 18 Vö. még perzsa
lichadir „fortis, streniius. vir fortissimus, athleta. Eatleni vox
in arabic.a liiigna iisitata est: bahudur Fueyt. Ex lingiia nioii-

golica desuinpta vox". Vum.krh. 1 : 28H.

V'fi. BuKKO.szÁszi i;!7, (Jyakmathi, Aftin. 222. VHc. (;. SAndok 1. Siik-

féle 12 : I7;i; VAmkkiiy, NyK. K ; IHO, Budknz, NyK. 10 : 115.

|2(). bög.v kro))!'. begyek, (-déiiyck öblös része, bnjijHki-s

,öblös, hasas' -; m o ii u' bc.tvyr, beteyi gésier dcs oiscaux . . .

betei/i geschwuist, bliitgescliwiir .Sciim. UMJ.
|

jak. bötöyii vogel-

magcii BoHTL. lb'5
|
csag. /lötetje Vá.mb. Stud. 245

|
kaz. bíHakii

OszTR. 5o
I

csuv. jiözc-'t: Asm. 101, vü. Mu.mcAcsi. NyK. .'52
: 278.

VVicHMASN. Lehnw. 47.
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Munkácsi szerint „a. m. begy és begyek egysizon tör.-niong.
szónak két különböz nyelvterületrl való átvétele", még pedig
begyek (ill. bögyöke) ^ tör. böteke, bötege, begy -= *bed}i, =^

'bedeyi = mong. beteyi.

E bonyolult magyarázat megczáfolására elég három tényt fel-

említenünk: 1. a begy és hegyek nem két különböz eredetterületról
való, hanem úgy viszonylik egymáshoz, mint tr -. török, toreg, far

:

farok, tüs : tüsök, tüske, fi : fék ; kér : kéreg, sömör : sömörög, vagyis a
hegyek k demín. képzvel van megtoldva. így magyarázta már
BüDENz is UAl. 248 ; vö. még Szinnye:, Nyh.^ 94 ; 2. Nincs egyetlen
biztos adatunk arra, hogy a tör.-mong. -í-nek a magyarban -gy is

felelhet meg; 3. a ScHMioT-ból idézett mong. betegi-t (gesehwnlst,
blutgeschwür) néhány lappal hátrább (NyK. 32 : 302), Kovalevszku-
ból idézve, {biteye, hifeyi tumeur, squirre) maga Mdnkícsi egyezteti a
m. bütyök-kel.]

27. béka |acc. békát] frosch.

^ s z m. baga nom général des aniraaux batraciens,

tortue, écaille de tortue Zenk. 203.
|
c s a g. baka béka Kún.

30.
I
kún baga rana CCum. 173.

|
kaz. baka Bál. 151.

|
bask.

baka Katar. 24.
|
kojb. paya Katán. 151-

|
kar. baga Castr.

124.
I

a 1 1. 2^^^^ BuDAö. 1 : 234. , alád. 2)aga, k o n d. pagan
Verb. 237.

1
urj. pa a Katán. 137.

|
j a k. baya Böhtl. 126-

||

burj. baka, baxa Castr. 160. |
mandzsu vakian kröte Gab.

(A mandzsu v- ~ mong. b- megfelelésre vö. Journ. of

Peking Or. Soc. IV. 44—45.).
Vö. Beregszászi 118, Gtabmathi. Affin. 379, Voc. 6. ; SAndob, Sokf.

12 : 16, VAmbéry, NyK. 8 : 130. Büdenz. NyK. 10 : TT.MünkAcbi, NyK. 18 : 78,

Ethn. 4 : 296.

[28. béke friede. ruhe -= csag. bekik, bikik gebunden,
geschlossen ; araiari bikikdur sie lében in frieden ; Vámb. Stud.

252; bikik gebunden, befestigt, Kn. 26. vö. csag. bikitmek, bekit-

mek binden, zubinden, schÜessen, frieden schliessen -= csag.
bik, bek fest, hart - uj g. bik, behin, „fest" Radl. Sprachm. 71-

kún bekin id. CCum. 143 1
oszm. pek Zenk.

|
kaz. bik Bál.

160. vö. Vámbérv, NyK. 8 : 130, Budbnz, NyK. 10 : 78; Munkácsi,

NyK. 32 : 387

A jelentés szempontjából kielégít egybevetés (békekötés), de
alakilag nem ; t. hekik-nek a magyarban nem béke, hanem * bök
felelne meg.]

[29. bekecs pekesche -= kaz- bdkdc junges vreibliches

schaf; bikac ünöborjú Bál. 160 |
bakdc-barán ,lamm", bsgdc-bzau

kalb, Munkácsi idézi NyK. 32 : 279—80 (vö kaz bigac meny-
asszony Bál. 160.

I
csag. bigdj fraulein Vámb. Stud. 252 ^

csag. bike, bige úrn, Stud. 252. |
csuv. pice Asm. 112), vö.

Munkácsi, NyK. 32 : 279.

A m. bekecs másai megvannak a cs.-t.-ban (hekes Nyr. 25 : 290),

8 a lengyelben (hekiesza ^ fa. bekesche, pekesche, Nyr. 3:524,
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23 : 524, Kluge 293), s még mindig eldöntetlen kérdés, hogy melyik

nyelv az átvev -él. A kaz. bakái- nem szorosabban ,schat', hanem
a iiemre vonatkozó elnevezés („iinborjii, weibliches scliaf") ; Mun-

kácsi magyarázata tehát két adatokkal eddig nem bizonyított feltevést

foglal magában: hogy a hakár szó az átadó török nyelvben is járatos

volt általánosabb .birka', , birkabr' értelemben is, s hogy a m.

bekecs ebbl rövidült: hckrcs-ködmcn (tkp. „birkabr-ködmen").]

80. békó |acc. békót] fessel, fusseisen ; béklyó [alakv.

hóUó] iá.

-= oszni. bukagi fessel (aii (len beineu), ketté für tiere

und' verbreclier; bwjan, bugaw fessel Zenk. 221, 223.
|
csag.

hogak fusseisen Vámb. Stud. 248; buyayu, buyak fessel, bánd,

kettc KüN. 33 ; bogak scliling-e, fusskétte Kún. 29.
|
kaz. hiyau

békó Bál. 159.
|
bask. higau id. Katar, 41

|

csuvBuj. p5-

jav, Mkar. jrjo, Olg. pSja kurta kötél Asm. 366, 378. ', tob.

buyaw Gig. 224.
||
m o n g. boyo lie, attache, noue, pance,

anneau, bracelet Kov. 1160, boyoya bandeau, annean. bracelet

(-= boyo- envelopper, lier, bander, attacher, nouer) Kov. 1161—2.

I

burj. kaim. bö- festbinden Castr. Jülo.
||
gold. bokiu-, bokki-

binden, fesseln Grube 111.

Munkácsi tetszets magyarázata szerint a békló mellékalak -lik

képzs török szót tükröztet (vö. pl. kirg. buyalik, pányva Buoag.

1 : 284).

Vö. HuNi'ALvv, VogF. 297., Munkácsi, NyK. .i'á : 371. (Váuibéry, NyK.
8 : 131, BuDENZ, NyK. 10 : 951.

[31. beleget (beUeget, belget, bell, bellöke) -< j a k bilia-

scliaukeln, Böhti,. 140 = oszm. *bcl-, belin- frisonner, trembler

Barbirr dk Mevnard 1 : 313. Vö. Munkácsi, NyK. 32 : 280.

A mi mindenek eltt a magy. beleget igét illeti, nyilvánvaló,

hogy nem egy * bel- iget -get kéi)zös frequentativuma (a mint már
Munkácsi eltt Aldert János ís magyarázta, Nyr. 22 : 245), hanem
dajkaszó, a mely vidékenként belekerülhetett a felnttek nyelvébe

is. Nyilvánvaló ez a közlk meghatározásából is: belgetni, a gyer-

meket ringatni, s mondogatni neki : bel, bel. „Belgcsd el a gyerme-
ket." Nyr.. 15: 432. ^beleget: kis gyermeket ölben, térden hintázva

vagy bölcsben rengetve alvásra édesget, alvásra készt, igy : bel

!

bel! vagy : béli! béli! Béli, béli, kis buba, édes anyám szép mókusa"
Nyr. 17:90. „Belli, fiam belli, mert neked nem apád Báthory

Boldizsár." Kriza, Vadrózsák 8. Ugyanígy SzD. is. Ide tartozik a

NySz. két adata is: „Gonosz bölcslien belegetett bélyeges próféta'',

I'ÁzMÁNy. Kalauz 417; „néha rengetésre, néha. belegetésre osztjátok ii

jó órákat". Bal. Csisk. 43. Ugyanebbe a szócsaládba tartozó dajka-

szavak : belikol, Nyr. 17:90; belbel: dajkanyelven mondják kis gyer-

mekrl, mikor alszik. Tjsz. CzF.

Hogy a palócz bell'ö, bell'öke „bölcs, vászonhinta", belleget:

„ringat" szintén gyerekszó-e, vagy a köznyelvi billeg, billen szócsa-

ládba tartozik (így Albert, Nyr. 22 : 245), két adat alapján nehéz

volna meghatározni (Nyr. 20:287, 22:32).

A jak. bilia- ,schaukeln' Böhti.inok szerint is a bisik ,wiege'
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= köz tör. VÜ1.J szólioz tartozik, B talíln ajakutban szórványosan fel-

lép lanidacisinus egyik esete (vö. tilsüö- trüiimen, tül trauin ; Bühtl. Jak.

gramm. p. 137).

Az oszm. helin- már csak jelentése miatt sem tartozhatikide;

különben is Zenkkr szerint: ieZiy crainfe, peur; ?'£////cwtA im scliiafe

aufselirecken, plötzlich erschrecken, p. 200. Ugyanigy Bodagov:

hclÍT iiciiyr'h, CTi^ax-i. ; belirlemek Biie.ianiio p.Maóv^nTfc, ucnjraTfc, 1.'267.1

32. bélyeg [acc. bélyeget ; alakv. biluk, bylégh big OklSz.

hcllcg bilegh, billeg, bgllógh, Idllijeg NySz. ; iéhjai/, bijog, billog

.MTsz.] merknial, kennzeichen.

-= ó-tör. í»%ti sage Thu.mskn, Inscr. 15. 1 ujg. /'elkü, belgü

zeicheu, nicrknial, fahne, spur V.ímb. Kud. Bii. 210.
|
oszm.

bilgü kenntniss Zf.nk. 203, 238.
|
csag. Inlkü zcichen, stempel

KúN. 27.
I

kiin bilgíi woisheit, wcise CCum. 241.
|
kaz. bilge

Bál. 161.
I

bask. bctgu, bclgeKSz. 5 : 233 |
csuv. palhl Zol.

-16. íjak. bália Böm-h. 134. ||mong. bdye signe, insigne,

inarque, syniptome, indice
;

plicnoinííne, apparilion Kov. 1117;
bel} ele- ' srgnifiér Kov. 1120.

|
ni o n g.K h a I k a adga sehc

zciclien id. Journ. 21 : 2 : 37. |
burj. belge, belege Castr. 168.

— Alapszó : k ö z t ö r. bit- tudni.

Vau a délszláv nyelvekben is: bulg. Iclég, szerb liíjeg,

hiljega Vok.' 26, hiljezjc id. ibid. ; horv. hilig .zeichen", a melyek

MiKi.osicn szerint régi jövevényszók a törökségból, Dénk. 34:264,
KlWb. 12.

Vii. BoLLKR, Sitzungsbericlito dcr kais. Akad., Wien, 19 : 265, Hdn-
K.VLVV, VogF. 297, VAmbéry, NjK. 8 : 131, Büdenz, XjK. 10 : 78.

[33. bér [alakv. bér MünchC, 67 ; beér Érdy C. 78 ; í>tr

KAiíoiai Bibi. 1 : 515; bires Sylv. ÚjT. 1 : 50] preis, wert, lohn,

sold -: oszm. vcrgü gabe, gcsclicnk, steuer. zoU Zenk. 936.
j

V s a g. birka Kn. 28., birgü IIudaq. 1 : 300
|
tel k u ni a n d. x>eru,

kond. perig ,vipi>, aceprna Yerb. 253. |
csuv. paru Asm. 15.

17, Zoi,. 46
I
j ak, biari das gebén, die gabe Bohtl. 138 ^ oszm.

ver-, csag. bir-, tel. per-, csuv par, j a k. biiir- adni. Vö. Vámbkby,

NyK. 8 : 131, BuDENz, NyK. 10 : 78, JÍunkácíi, NyK. 32 : 279, 372.

A köztör. * hcnjü alapján sehogysem érijük meg a magyar-
an a hir alakot (hérö v. béreg helyett) ; nem segít ezen az sem,
hogy .Mu.NKACbi ajak. tw)-/-t s a csuv. paru-x állítja a sorozat élére,

hiszen jak j, l, f), /., noni. verb. képz, valamint a csuv. -u is

-^- az oszm. csag. ijü, -/.íí képzvel (1. HöniLiNOK, Jak. gramm. 250,

.^sMAUiN, Matcrialy, p. 1 10). Talán még inkább gondolhatnánk az oszm.
iirere, illetleg ilyenfajta igeiiévre.

KcM) szabad felednünk, hogy megvan ez a szó a szlávságban
is: szerb b'ir kollektur des pfarrers, Vuk.' 27; szerb nyelvtörténeti
•idatok: Dasició, Rjecnik iz knjizevnih starina srpskih 1 : 40

|
kaj.-

li r v. blr census, Bkllosztenkcz. Gazophylacium, 1 : 261, 2: 14 | bulg.
'"'"i, hiríja, hiríjka, hirl:a, birfjca davnni,, danök?,, purjezí, vergija
'i-iiov, 1 : 42

I
orosz (Bes.szarábiában) birö fej;idó Dali, Tolkovyj

"loviírj . . . veliko russkago jazyka, 1 : 89
j]
oláh hir impöt, contri-
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butioii, Damk, Dict. roiiiiKiiii-rram;., 1 :136. Vö. még bulgár-oláh adatok
MiKiüsicii Loxioon inilaeoslovcnicuin, p. 22. .Miklosicu (EtWb. 13),

uéliáay ide iirm tartozó szóval együtt, valamennyit a m. bér átvé-

telének tartja. Vájjon lielyeseu-e?l

34, [berlíe [alakv. lirle, Urle, bürke NySz., MTsz.] 1. kiitz-

leiu aii (len Uüiimicm; a kuktiricza virágja, kalá.sza; fenyöi^yümölcs

.MTsz. 2. küiOves.szö MNv- 1 : 316, ÖklSz. 1152.

=- ktin bur CCuin. 2l'2 | tob. krim. bür Budag. 1 : 250.

kuuspe
I

k a z. hörö Osztk. 47
|
bask. hre Katar. 38

|
alt.

tel. pi'r falevél, riii;y, ágacska Vekb. 274. Vö. Mu.nkAcsi, NyK.
32 : 281.

A jelentés sem egyezik egészen; kiiloiibeu is különös volna,

hogy a kiesiiiyitó kéiizö nélküli * bcr alaknak (mert hiszen ezt kel-

lene felvennünk eredetibbnek) semmi nyoma se legyen nyelvemlé-
keinkben.

|

35. bertii NySz. goldkorn ; hurtüs globulatus OklSz.

? ^ kúu 'biirliik [. . j-/!<c CCum. .135., kétes olvasat, vö.

Radl. Sprarlun. 70) eyn santkorn
|
kaz brtok szem, morzsa

OszTR. 47
i
b a s k. biirliik \<\. Katar. 39.

.\ jclenté.sek eltérése némileg két.ségessé teszi az egybevetést.
Vö. .Munkácsi, iN'yK. 32 : 301.

30. bütii [alakv. bóió Lí;i'i:s, PTük. 2 : 153 ; helhew JordC.

300; biitii .MTsz.j bnclistabe.

-:ó-tör. hiliíi écrit Tiio.msun, liiscr. 12, 20; Uadlokk,

Inscbr. Neue folgc,"l81; Dritte f. 378.
|
ujg. hitig id. KSz.

2 : 248
I

k n n hilik qnodvis scriptum, littera ; biiv scriptura

CCum. 90, 212
|
cs.ig. bilik schrift, aufschrift, buch, Zenk.

170, Ku.N. 29; hetik, peték Vímb. Stud. 250
|
bask. tJíw id.

KSz. 5 : 233. Alapszó : biti-, bit- schreiben.

m 11 g. hi(:ik écritiire, inscrlption, lettre, livre Kov.

1148
I

mogliol bicik Journ. 23 : 4 : 24
|
burj. biMk, hicik

Castr. 109. Alapszó: mong. kaim. bici-, burj. biie-, bici-

schrciben. A tör. ti- hangcsoport szabályos mongol mása ci-,

vö. Journ. 21 : 3 : 12, NyK. 35 : 204. Mongol jövevényszavak:

tel. 2^^''>^^ Vkrb. 258 |
urj. piciik K.^tan-. 144

|
jak. bicik vcr-

zierung, mustcr Bühtl. 139.

mandzsu biVíe buch, schrift, Gab. 21 ]
dachur biteyé,

bilrte, bitké id. ív. 42 |
manager bilrié, hit&ie, szolón hitxe

ív. 23.
I

gold jn'íza 'd- Gkube 104.
|
orocsón picka Gkube

104, biUjha Lkos. 103. |
tungManUr. hiúk, bicik Castb. 95.

valószinülog a burjátból.

szamojéd Jurák piida- irni, NyK. 22 : 301, Castr.

35
i
szamJenissci fáda-, fára- schreiben; fadu, farú

brief CAsrn. 94 | s z a m T a w g y fadu- id. Castr. 71.

Vö. Bou.KK, SitziiUK.sbcrichtc (ler kuis. Akadcmie, Wien. XVII. 320
;

VAmíií:ky, NyK. 8 : 131 ; üudknz, NyK. 10 : 78 ; Ravstedt, Journ. 21 ; 3 : 12;

GoMiiocz, NyK. 35 : 2G4.
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37. bicsak [acc bicsakot] tascheumesser, schnappmesser.

-= oszm. hicak messer Zenk. 177, 232
|
csag. bucaki^)

id. Vámb. Stud. 244
|
ujg. hicak Radl. Sprachni. 73 | kúu

biíak [Radl. szerint hicak] culter CCuni 97, 118, 145, 133.
|

kaz. 2^icak Bál. 149
|
bask. bisak Katar. 41 |

kirg. psak
Radl. Sprachm. 73.

|
tel. kumand. picak Verb. 279

|
kojb.

pifak Katán. 153
|
kar. biSük Castr. 127. íjak. hisax Böhtl.

137. Alapszó: oszm. hic-, csag. bil- (schneideii, sagen) stb.

Zenk. 177 Ugyanennek a tnek származéka oszm. bicki fürész,

kés, Zenk. 177
|
kaz. picki. Bál. 149

|
csuv. p3tík§, péD±§cS,

pdDéSk frész Asm. 33.

A bicsak mellett, a mely alakja szerint honfoglalás elótti eleme
is lehet nyelvünknek, kétségkívül újabb, délszláv közvetítéssel került

oszmán-török jövevénysaó a hicskia NySz. MTsz., bicski, bizsgia MTsz.
(s valószínleg a bicska, bicske is), ^ szerb bickija schusterkaeif

VuK.' 29||bulg. bickija messer, ságemühle -soszm. bicki, b§ckS

siíge, messer Zenk. 177. vö. Denkschríften, 34 : 263.

Vö. Beregszászi 1 16 ; GyAHMATm, Afün. 220, 224, Voc. 8. ; SAndor,
Sokf. 12 : 18 : VAmbéby, NyK. 8 : 131, Büdenz, NyK. 10 : 78 ; Szarvas, Nyr.

10 : 387, 11 : 116 ; MünkAcsi, NyK. 18 : 101.

38. bika [acc hikát] stier.

-^ ó-tor. hika stier Radi,. Inschr. 2. f. p. 103 |
ujg.

buka id. Radl. Sprachm. 72 | k ú n hüíja, biiga CCum. 129.

147
I
oszm. buga, bu-(a Zenk. 221.

|
csag. bo^a Kún. 29

|
tar.

kirg. huka Sprachm. 72 i bask. hfr(A KSz. 5: 234
j
alt.

tol. kojb. pur^a Vkrb. 270; Katán. 155||mong. buxa tau-

reau, boenf Kov. 1159 i
moghol hika Journ. 23:4:24

|

burj. huku, hn^n Cabtr. 170
|
kaim. buxa Jülo, 168

i|
man.

dzsii hnxa ein dem ochsen ahnliclies tier 6ab. 25
j
tung.

ManUr. buka Castr. 95, a burjátból.

MiKLosicu a magy. bikát szláv jövevényszónak magyarázta
(-cószl. byk\ bulg. szerb, bik\ lengy. byk, orosz byki id.,

EtWb. 27), de vö. Ásbóth. Szláv szók, 34. 1. Török jövevényszavak:
bulg. buga, orosz bugnj, lengy. buhaj, bugaj, o\iih buhaj, újgÖF.

Hitoi>Ya;, MiKLosicH, Denk. 34 : 267.

Vö. Fischer J. Ebkrhard, Quaestiones Petrop. ed. Schlözbr, p. 37

;

Beregszászi 114, 136; Gyakmathi, Affin. 222. 230, Voc. 8; Hdnfalvt, VogF.
285 ; Vámbéry NyK. 8 : 131, Bddenz, NyK. 10 : 78, 20 : 150 ; MüNiticsi, Ethn.

4 : 179, NyK. 23 : 433.

39. bilincs [alakv. beléncs, belincs NySz., beUéncs, bölléncs

MTsz.] hand- oder fussfessel.

vö. s z m. bileg, bilik vorderarm zwischen ellbogen und
hand, Zenk. 238

|
csag. bilek la partié inférieure du bras

depuis le coude jusqu'á la main, Vámb. Stud. 253 ; bülük

Zenk. 238
|
k az. b as k. helM id. Bál. 158, Kat.^r. 30"

|
alt.

pilek id. Verb. 256. Származékai : oszm. bilekje place de

menottes, tarse Zenk. 238
|
csag. bilakje (?) eine auf die

hande von verbrechern befestigte ketté, Kún. 27; — oszm.

Gombocz Z., Török jövevéDyszavaink. ^
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bilei/jik hiuidfessel Zknk. 238 ;
— o s z m. bilazilc, belesik, [Kunos

sz<ínnt (KSz. L : JjíJíj) -^ 'bileJc-jnsiik ,kar-gyür'] armbiind Zi:nk.

206
I
kiVA. bela.:ekkíivi)erfíCA Bál. 158 |

busk. bdalck {^:bd()akk)

id. Katar. 31. -^ Kissé más jelentés s talán nem is ide való:

mong. hüüciik, bilicek, bilisük anneau Kov. 1142, Golszt.

2 : 222
I
bur.j. bislak, bisalak, bihdek iingerring, Castr. 168

|

kaim. bilisük Jüw;, 105-

Sziuto kótsúgteleiinok tarthatjuk; liogy a magyar bilincs

(MuNK-^csi szerint -= "bilics, anorganikus w-nel, mint pl. hográncs

MTsz. -= boijrdcs) török eredet, de alakilag a köz tör. bitek, bilik

eddig ismert származókai nem magyarázzák meg. Az oszni. belezik

átvételei: bulg. bilezik
\
Hxorh. belenzicke Vvk.' 22) albán bel'endzike

armband .AIi-.Ynit, Et\\'b. 32, vö. JIiiclosicii, Denksehriften 34 : 262, EtWb.
13, de a magyar bilincs-at ezek alapján sem értjük meg.

Vö. HuNt'ALVY, Vog-F. 207 ; Munk-ícsi, KSz. 5 : 358 ; VAmbéry, NyK.
8 : 132; Iíudenz, NyK. 10 : 120.

]40. bir'cr., scliat". A nagy területen járatos birke, birge,

bürgo alakok nyilván ol^'an változatok a birka mellett, mint pl.

bicska a bicska mellett, s nem a birká\.(A független, egyenesen az

iránságból való jövevényszavak, a hogy Muskácsi (aKE. 1 6G.)

gondolja.

Azok a török szavak, a melyekkel Munkácsi a m. birkát egybe-

veti (NyK. 21 : 115, Ethn. 4 : 179, 8 : 29, ÁKE. 166.), négy szócsaládba

tartoznak, a melyeket liangalaki rokonság nem köt össze

:

1. kirg. marka már valamennyire megntt kövér bárány,

Btoao. 2 : 196.

2. oszm. marja la brebis Zenk. 800.

3. kar. maiyak
\
kojb. i)íKíáfa/í hirschkuh Castr. 129, Katán. 157.

4. moug. ))í(íí<(na biche, la femelle du cerf Kov. 1999= kalm.
}«a(t»-i7Cervus eleplias, vacca Páll. |

csag. kirg. warciZ Kön. 144
| alt.

tel. paral Vmiu. 244. Megjegyzend, hogy a birká-ia még némileg
emlékeztet kirg. marka speciális ,báráuy' jelentése sem bizonyos.

BuBAGov. i. li. megjegyzi: „a bels hordában marka névvel illetik az

idétlen állatokat is; pl. jízar/ía iiízaií koraszülött borjú; ?». ^-ozj kora-

szülött bárány; sót még a holdra is mondják: marka iu^an, ha
hamarább jelenik meg, mintsem várták."

A birka szó eredetére eleddig egyetlen biztos nyom a közép-

orosz: hijri,ka, bijrka, bárány, fiatal juh, 6o»-*A« (Nizsninovgorod vidé-

kén) id. Dalj, Tolkovyj slovarj . . . veliko russkago jazyka 1 : 152,

idézi BuBENz, NyK. 20 : 154.]

[41. birke laus MTsz. ^csag. bürke, bürge floh Buu.w.

1 : 252, 27G |
o s z m. pirc, püré id- Zenk.

||
m o n g. birege tique

Kov. 1255. stb. Munkácsi, NyK. 32 : 282.

Egy adattal igazolt tájszó; a MTsz. is a birka czímszó

alá veszi.]

42. bocsánik vergeben werden NySz., iocsánaí vergebung;

bocsát [alakv. bocsájt, NySz. bulsassa IIB., bucsát, bocsit JITsz.

schiekeu, gehen lassen, vergeben, verzeiheu ; búcsú [alakv. bocs,
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hocsú. bölcs, holcsú, bidesii NySz. ; Jiocso, hócsó, bocsi'i, bócsu

MTsz.] erlaubnis ; ablass ; abschied ; kirchniesse, kirchfahrt.

^oszm. bosa- leereii, ausleeren, eutledigen, entladen,

frei gebén lassen, entlasseu ; boiat- (eausativiim) leér machen,
ausleeren, ausgiesseii, ausschöpfen, erschopfen; loslassen, entlas-

seu ; uinschiitten, umladen ; bosan- (verb. refl. pass.) geleert

werden od. sein, sich leeren, losgehen, sich losniacheu, sich

frei machen; frei golassen, geschieden werden (alapszava:

büs, leér, liohl, ledig, frei, ungebunden, vergeblich) Zrnk. 220
|

csag. bokit- ausleeren, ausschiitten, lösen, befreien Vámb. Stnd.

248.
I

k ú n boiaf, remitte CCuni. 7 ; bozak (Radlofk olvasása

szerint, bosak) reniissio peccatoruni CCuni. p. 158 (többször)

;

bosov reniissio, liberatio CC. p. 199 (Ram,, biizíi-nuk olvassa,

s a bu2- .zerbrechen' thöz kapcsolva, verwirrung-nak fordítja)

;

bosan- sich befreien C!('. 25-
|
k a z. biiSa- üresnek, szabadnak

lenni; bu^at- kiüriteni, megszabadítani liÁi,. Iti7
|
bask. hisat-

id. Katar. 40 |
kojb. jio^ij- freilassen Katán. 154.

|
vö. .jak.

bosxo frei ledig Böuti,. 1;{5. Talán ide tartozik, esetleg mint

török jövovényi^zó, a következ mongol szó is : bosnk mot,

sentence; ordre, ordonnancc, iiiandat, décision, permission,

dispense, prédication Kov. IIT.'J

A hocsán-, bocsát- és b^lcf!^t szavak kótHÓgkivül összetartoznak

(a NySz. is utal a búcsú czikkben a hocítdt- igére); hogy az irodalmi

nyelvben az egyik o, a nnusik u tüluingzóval honosult meg, az csak

aránylag kései jolentésmegoszlás cnMlniénye. Musk.vcsi szerint a hdOiú,

hdkm ^ ui n g. Imsnk erlaubnis, míg a bocsó, holrsó -^ kún Ookik

euthissuug, s e ícét különliuzö erudclú sz(') késbb keveredett. E bonyo-

lult feltevésre nincsen semmi szükségünk, mert hiszen a fejldés

menete kétségkívül bocsó =^ hursú volt, a magyar nyelvtörténeten

belül, akár igeuévi alaknak tekintsük a bocsó-t, akár egy kész török

bosak megti'lelójének.

Vö. BoLi.EK, Sit/.imgsber. di>r Akad. der wissenscluiften, Wien. 17 : 322;

Vamuékv, NyK. 8 : 132, M.igy. Kel. S5, IBudenz, NyK. 10 : !)ö nem fogadja

el| ; HíJNiAi.vY, A kíui-codex, 32; I'ATmmÁNY, Nyr. 20 : 289 ;
Munkácsi, Nyr.

2(; : 28!), KSz. 2 : ino. NvK. ;!2 : 37(> I.Má.skép: Munkácsi, NyK. 18:102,
Nyr. 13 ; 369; TMNy. t64|.

'

f43. bóda [alakv. boldn NySz. ; bodó, bódid MTsz.) griff

-:csag. baldak siihelgrilV, stieí Kin. 21, Zenk. , 170 (de vö.

oszni. b(ilv((k p<imnieau, garde, poignée du sabre ibid.)
|
kirg.

balták gritf, krüc^ke |
t o b. balták krücko Budag. 1 : 23fi

|
k a z.

baldak karikagyr Bál. 155 |
bask. baldak id. Kat.ar. 26.

Vö. Munkácsi, Ethn. 4 : 272, NyK. :i2 : ;37í>.

Alaki szemiioutból elfogadhatatlan.)

[44. bodacs [alakv. bcddcs Tjsz. ; bodocs, bodócs MTsz.] csiribiri

apró szarvasmarha Nyr. 2 : 42G ; ökör Nyr. 15:472. -^tör;
* huta-iik vö. csag. Írt/« scliössling, sprössling ; das junge eines

lieres,'kind, kuabe |
kirg. buta id. Zknk. 214, Bui).\o. 1 : 272

;

vö. Munkácsi, NyK. 32 : 285.

2*
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Sem alak, sem jelentés szempontjából nem kielégít ; különben

igen valószín, hogy a m. bodacs -= s z^e r b. bodac ein stössiger ochs,

bos petulcus -c 6oá- steehen Vuk." 35, vö. Nyr. 11 : 116, Míklosich,

EtWb. 16.]

[45. bodócs, bodocs rügy, bimbó, bogyó, éretlen apró gyü-

mölcs MTSz. ^ s z m. budajik bourgeon, petité branche (=- fiatal

hajtás, ág) Barb. de Meyn. 1 : 319 ^ budak rejeton, pousse. Vö.

Munkácsi, NyK, 32 : 284.

Igaza lehet Momacsi-nak abbau, hogy a k ö z t ö r. -ük -cik demiu.
képz csuvas -.ía, -ss megfelelje hangsúlytalan volta miatt össze-

esett a szintén nem hangsúlyos csuv, -sS, -sa = tör. -ci, -ci kép-

zvel, a mely valamivel való foglalkozást jelent, csakhogy ebbl még
nem következik, hogy mivel a magyarban a tör. -H képznek -cs

felel meg, (ács, szcs, szatócs), a tör. -ríA' dem. képz megfeleljének
is -cs-nek kell lennie. Nincs is rá egyetlen biztos példánk sem.]

46. bodor [a NySz.-ban csak néhány XVIII. szizadbeli

adat] kraus.

? -= m i s. bödöra kraus
|
k i r g. büjrd id. KSz. 3 : 242.

|

-

b a s k. büzüra id. Katar. 35-
Vö. Paasonen. KSz. 3 : 242.

[47. bodza [alakv. boz, boza, hozza, borza, barza, bozda,

horzag, borzang, borzing OklSz., MTsz., NySz. holler, hoUunder
^keleti tör. borsuk tiszafa, MunkAcbi Nyr. 13:258, NyK.
20 : 471, Ethn. 7 : 28.

A csag. borsuk tkp. b. ayafi = borzfa, vö. bvebben Gombocz,
NyK. 36:471. A m. hodza (legrégibb alakja boz) valószínleg szláv
jövevényszó, vö. Leschka, Elenchus; Míklosich, EtWb. 26.]

48. bogija [acc boglyát; alakv. baghlia OklSz. "baglya

Dunántúl, másutt buglya, vö. TMNy. 96] heuschober; bugolyék
Háromszékbl MTsz. (deminutiv képzés).

-= k a z. botol boglya Bál. 161
|
t o b. mo-{ol id, Gig.\n.

242, BuDAo. 2 : 264
I

alt. púul Budas. 2 : 264
|
tel. kond.

ptU. Vbbb. 269 íjak. búgul heuschober Böhtl 142.
|1 in o n g.

buxid, buxal une meule de fin Kov. 1160, Golszt 2 : 240
|

burj. bukid, buxul, boypl Cabtr. 170.

Munkácsi szerint a magy. boglya (-^baglya) a mongol baklaya
„faisceau, fagot, paquet, tas, gerbe, monceau, botte, moreeau de drapou
de tissu" Kov. 1091 (-c bakla- fairé un fagot, un paquet, fagoter -= bak
liasse, paquet d'herbes Kov. 1087), míg a török bo-(ol a magy. boglyas
„hirsutus" alapszavában van meg. Késbb e két alak keveredett.
NyK. 82 : 286—7. Azt hiszem, felesleges ehhez a bonyolult magya-
rázathoz folyamodnunk; a dunántúli baglyát bátran újabb alakulatnak
tekinthetjük.

VlMBERY, NyK. 8 : 132. Gombocz, Nyr. 29 : 54, MünkAcsi, ÁKE. 169
NyK. 32 : 286 [MUSz. 459).

49. bojtorján [alakv. baytoryan Schl. 901., bojtorvány NySz.,
hojtorváng MTsz.] acanthus, carduus; kiette.
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-^ oszm. haldirah schierling, haldirgan Laserpitium,

laserkraut Zenk. 171.
|
csag. haldirgan ein pflanzenname

KN. 21
I

kaz. haltirfan medvetalp Bál. 155, Ostr. 33.
|
bask.

báldrrían angyalf KSz. 5 : 232, Katar. 26.
| c s u v. pSlcSran,

puloSran, Mkar. potran barenklau Abm. IX., 367 I &\i.2}altir^an

Heracleum Verb. 241
|
u r j. paldirgan Heracleum sibiricum

Katán. 158. Ij ni o n g. balcÍ7"{ana Helleborus, ellébore (plante

medicináié) Kov. 1080.
V. Munkácsi, Ethn. 7 : 19, NyK. 32 : 287.

50. bor wein.

^ k ú n bor vinum CCuni. 90 ; borla vinea, szllöskert,

CCum. 89.
I
ujg. bor wein, geistige getranke; boréi wein-

trinkei', zecher Vámb. Kud. Bil. 213
|
krim. borla, borlacik,

szllöskert Radl. Sprachm. 72.

A kíJztörök boza ,líiit fermeuté', a melyet Vámbéry (i. li.) és

KüON Géza (CCum. í. h.) ide vonnak, nem tartozhatik ide (oszm.
csag. -z-nek az ujgur ban és a kúu-ban is -c- felelne meg, nem
pedig ->•).

Vámbéry, NyK. 8 : 132 ; Büdenz, NyK. 10 : 78, Gombocz, MNy. 2 : 193-

51. borit [alakv. bitrit NyÖz. Népnyelv] decken ; borul

[alakv. ?)Mr!/í Népny.J 1. niederfellen; 2. bedeckt werden; borogat,

bnrogat (alakv. borongat, Imrongat Nysz., MTsz. boringat MTsz.]
nmhiillen, unischláge machen; burok [burko'? Cosi. Jan: 23; alakv.

bürök MTsz., borék, burik MTsz.] hülle, decke ; boni „gewölk,
triibes wetter" elvonás a borul igébl, vö. NyUSz., Simonyi.

Elvonás 23.

-= oszm. bnr-, bum-, bíir-, büri- cnvelopper, cou\TÍr, obscurcir

Zenk.
| csag. 217. borka- einhülleu Kún 31.

|
kaz. börka- Osztr.

46
I

kirg. hürkn- Katar.
|
tob. bürh"'.- Gioanov 163

|
alt.

pürke- Verb. 274
|
j a k. lürüi verdecken Böhtl. 145

||
m o n g.

büri !l mandzsu huri- überziehen Scbm. 122, Gab. 27.

A m agy. borit-, borid-\sú alighanem összefüggenek, bár képzés-

módjuk nem világos, a következ alakok: iiíros, &«)?<«, ii/r«s lombos;

hurozik lombosodik; hnrgus, Imrtos, buritikos, lombos, súrú lombú
MTsz., hurhos, bnrhonyó, burhonijagos NySz. borhús, burhós (burkós

Nyr. 8 : 40 és MTsz.-ban sajtóhiba) felhs. Mumacsi (NyK. 32 : 382.)

az idézett alakoktól különválasztja a hurhonyagos-t s a burványlik

igével kapcsolja ös.sze.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 183, Bodenz, NyK. 10 : 78, Munkácsi, NyK.
32 . 297 [A MUSz. a ,procidere' és ,tegor' jelentés borul igét különválasztja;

i^'y Munkácsi is i. h., do a NySz. helyesen egynek tartja].

52. borjú [acc. borját; alakv. borgyii, bornyú. burii ^líTsz.;

Sinion)-l szerint borjúja ^* borja s ennek analógiájára borjak,

borját, borjas, TMNy. 347] kalb.

^ o s z m. buzagi petit de béte fauve, veau, agneu Zenk.

21811 csag. bozagu, bozau kalb Vámb. Stud. 247. [a Zenk.

190. lapon idézett csag. burgu Zenker szerint is talán csak

sajtóhiba buzgu helyett]
|
kún buxati (olv. buzau) vitellus
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CCum. 1l'3.
I

kaz. tóaw, bzau borjú Bál. 159
|
bask. boMv

KSz. 5 : 284. hiSau Katar. 41
|
kirg. buzau

| tar. mozai
Radl. Sprachin. 76.

|
tel. puza Vrrb. 270 |

kojb. jnizö, pizö

Katán. 155
|
s oj. 2«*'« Castí. 124. urj. -^í^^'* K.\tan. 93.

|

csuv. jwrw, itru Asm. XI, NyK. 21:7, Zol. 51||niong.
bira-iu ein riud im zweiteii jahre Schm. Koí. 1153.; khalkha.
moiig B'árii, Bír.'i kalb im zweifen jahre Joiirn. 2-1 : 2 : 46.

]

kaim. birö honivieh, ociise Jclg, 165.
'

Munkácsi a^'rökitíyif^ol alakokat iráni eredetiieknek magya-
rázza (av. pasav-, noní. ^ísk, szkr. pagav-, uom. p>^9''> indogermán
alaiialak *j)eX-« „vieh, insbesondere kleinvieh") KSz. 6 : 377, NyK.
24: 406. de vö. Gomuocz. NyK. 36 : 139.

Vö. GTAKMATni, Aflin. 212, Hünfalvy, VogF. 285, Vámbéry, NvK.
8:132, BuDENz, NyK. 10:78. 138; Báli.st, Párh. ; Budenu, NyK. 20 : Í50,

GoMBorz, NyK. o.'> : 2."i3.

53. bor (acc. borsot, alakv. boss MTsz.] pfeffer.

^ o s z ni. c s a g. burj, borj pfeffer, Vámb. Stud. 246, Kún
35. csag. 7miriij; Budag. 2 : 262

|
kún burc CCuni. 91.

;

kaz bqrqr hkh. 162
|
bask. 6z<?-s Kat. 38

|
csuv. 2)6rós NyK.

21 : 11, píir'is AbM. IX.
|
tel. purc Verb. 272

|
—alt. mirs

Verb. 207
I

kuni and. 7nirr ibid.
|
tar. mc Radl. Phonetik

152
I
u j g. mw-uj BüDAo. 2 : 262.

jAInNKÁcsi szerint a török szó az iránság területérl való; össze-

veti vele a szkr. íMííj-irá- „pfefifer, pfefferstaude" szót, KSz. 6:377.

VO. VAmbéev, NyK. 8 : 133, Bcdenz, NyK. 10 : 78, 129.

54. borsó [alakv. borsii, barsó, bossó MTsz.] erbse.

^ s z ni. btircak wicke Zenk. 215.
|
csag. burcak ein

der kicliererbse iihnliclies korn Kún. 35 |
k a z. boréák erbse

FIJF. 2 : 127
|

bask. borsok KSz. 5 : 234. Kat.^r. 39.
|
csuvAn.

pórÉa, Virj pJréa NyK. 21:22, Asm. IX.
|
alt mircak id.

BuDAo. 2 : 262
|
tal. mus mircak jéges (tkp. jégborsó) Verb.

207
I

k ú n burzak gragnora (vö. olasz gragnola : jéges) CCuin.

40, Radl. Sprachin. 75.
|
kirg. búrnak jéges Budaq. 1 .: 275.

ij
ni o n g. burcak des pois, léve, haricot Kov 1223.

Vö. Bebboszászi, 126; GYAR^LA.THI, Aliin. 199, 207, 228., Hcspalvy,
VogF. 284 ; Vámbéry, NyK. 8 : 133, Büdenz, NyK. 10 : 78, 129.

55. borz [acc. borzot, borzát] daclis, Meles taxus.

^oszm. 2>orsiik daclis Zenk. 215.
|
csag. bursuk ein

deni huude iilinliches tier mit schwarzweissem feli, aus welchcm
pelz vcrf'ertigt wird Kin. 36 ]

kaz. bursik {o : bqrsSk) B.ál.

166.
I

b a s k. biirhlk borz Kat.ar. 39.
|
csuvAn. 2)ors, pords, Virj.

piir,li id. NyK. 25 : 274, Zol. 50 |
kojb. j'orsik Kátan. 154

;

kar. borsuk Castr. 127. | tel. kond. 2>orsulc Verb. 265
|
urj.

porzuk Kat.vn. 143. — Talán ide tartozik még (más képzvel)

niong. borki vieux blaireau Kov. 1223.

A magyar horz képzötleu török ' bors alakot (vö. csuv. po»-.v stb.)

tükröztet. A törökségból valók a következ szláv alakok is: bulg.
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harsuk, barshk-
\
or. barsukz

\
lengy. kisor. borsuk vö. Miklosich, EtWb.

7, Denk. 35 : 144. A kkirg. barsik orosz jövevényszó, vö. KSz.'2: 115.

Vö. HuNPALVY, VogF. 285, Vámbért, NyK. 8:133, Bodenz, NyK. 10 : 129.

56. boszorkány [alakv. haszorMn MTsz.], boszorka MTsz.
hexe, nachtgespeust ; boszoró férfi-boszorkány MTsz.

-= tör. *basir(an, *,alp" a köztör. bas- ,nyomni', ,nieg-

uyonini' igének (vö a basz- czikket) niiveltet alakjából képzett

nomen agentise. A törökségböl e nomen agentist nem tudjuk
kimutatni, de megvan mint török jövevényszó a votjákban:
husturgan ,alp' („hat jemand alpdrücken, so sagt man, dass

der husturgan driickt" vö. Verescs.win, Votjaki . . . p. 28.)

Vö. még a következ török képzéseket : k i r g bastiril- Budag.

1 : 230, csag. basir-ian- boszorkánynyoniást szenvedni, aus dem
sclilafe auffahren, eineu schweren traum habén Kún. 22.

Magyar eredet a tót hosorka, bozkorka hexe vö. Halász, Nyr.
17 : 535.

Vö. Munkácsi, NyK. 20:467; Wichmann, Lehnwörter, 52. [Gyabmathi.
Voc. 10, Sándob I.,Sokf. 12 : 21, Halász, Njt. 17 : 535].

57. bosszankodik [alakv. boszankodik, boszonkodik MTsz.]

sich Srgern, grollen ; bosszant [alakv. bosszotit, hosszint MTsz.)
árgern, reizen; bosszú [alakv. boszu, hiiszu, bujszic MTsz.] lasterlich:

arger, verdruss, rache.

? kaz. husan- megboszankodni, elkeseredni Bál. 166.

Kétséges egybevetés, mert a kaz. husan- biztos rokonsága a
törökségbeu ismeretlen [a csag, ujg. hos- ,zürnen' igére a tövégi .v

miatt (a várható s helyett) nem gondolhatunk).
Vö. Mdnkácsi, NyK. 32 : 292. [MUSz. 466, TMNy. 97).

58. botorkál, botorkáz herumstolpern, herumtappeu v.

v/anken ; botránkodik, botránkozik stolpern ; anstoss nehmen,
entrüstet sein NySz. ; botrángol, botráyikodik botorkál, lábatlan-

kodik MTsz. (egj"-egy adat). A botrány .skandál, anstoss' Szemere

alkotása (1834), vö. NyUSz., CzF.

? vö. tel. püdürlü-, püdürle-, botorkálni, botlani, hebegni;

püdürlü egyenetlen Vekb. 273.

m o n g. büdüre-, büdüri- broncher, fairé un faux pas Kov.

1233. (a mongolságból: jak. büdürüi- stolpern, in die knie

sinken ; büdür das stolpern Böhtl. 145, vö. m o n g. büdür-badur

(marcher) mai et comme on dit, de guingois, Kov. 1233.)

Talán ebbe a szócsaládba tartoznak még a következ mély-
hangú alakok: c sag. ftodwr hol perig, uneben, ungestaltet Vámb. Stud.

246
I

kirg. budur id. Katab. Máskép: Paasonen, KSz. 3:242, vö. a

bodor czikket.

Szinte kétségtelennek tarthatjuk, hogy a botránkozik ige a

*botor- (vö. botor-kál) ige származéka (-án képzvel, vö. UAL 58,

TMNy. 358; így Ke. és a NySz. is). Munkácsi, véleményem szerint

helytelenül, a botránkozik igét különválasztva, a következ szavakkal

egyezteti: csuv. pqtran- sich empören, beunruhigt werden, sich

verwirren, bestürzt werden; pqtrat- trüben, empören etc. Asm. 153,
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304
I
csag. hotra- .betrübt, zerstreut seiii' Kón. H2, s a botránkozik

régi , botorkál' jelentését jeleiitóskeveredésböl magyarázza.
A MTsz.-ban egy adattal igazolt hotor „hebeg, akadozó nyelv",

ha ugyan van valami köze az itt tárgyalt szócsaládhoz, csak elvonás

lehet a botorhál stb. igékbl, de semmiesetre sem az egész szó-

csoport alapszava.
Vö. Munkácsi, NyK. 32:294.

[59. bozontos struppig -= o a z m. hozinti co qui est détordu,

défait, éffilé Zunk. 2Í9, vö. Munkácsi, NyK. 32:297.
Az oszm. boziníi alapszava h<iz-, a melynek jelentése többek

között „auflösen, auflockeru, in unordnung bringen" =kaz. boz-

\

k ú n buz- id. ; ha tehát bozontos régi török jövevényszó volna, köz-

tör. -2-vel szemben a magyarban nem z-t, hanem r-et várnánk.)

60. bögöly [alakv. héfféj, högü MTsz.] tabanus, asilus

;

bremse, viehbreiiiso

^ o s z m. bükclik eine blaue oder griine fliege, welche

pferde und andrcs vieh belástigt Zenk. 224; hüjelik, bünelik

Barb. de Mhyn. 342, 348—9
|
kirg. bügalák Asilus crabroni-

fornius Buiud. l ; 287.
|
k a z. hücjálidn id. Osztr. 44.

|
b a s k.

högalsan^ bufjrdsiin bögöly, barmokat csipked légy KSz. 5:234
[KATAR-nál: biii/cilak]

\
csu vA u. j;í7/>'áw, Virj. ^w'an viehbremse

NyK. 21:24.
|
tel. pükimi'ik szúnyog Verb. 494.

||
mong.

bükiine cousiii de couleur jaune Kov. 1249, Golszt. 2 : 279.
A magy. böyöli/ képztlcn tör. *bü'jál, *bögöl mása. A bögöcs

inellékalakot, a melyet MujjkAcsi külön török átvételnek magyaráz,
egyelre csak Király PAl egyetlen adata támogatja.

Vö. Munkácsi, Nyr. 13 : 2.'ií), Ethn. 4: 285, ÁKE. 171, NyK. 32 : í!73
;

VAmhéry, Magy. Kel. lüü.

"Gl. bölcs [alakv. böcsö NySz. MTsz.] wiege.

^ s z m. a d e r b. beMk wiege Zenk. 199, Budaq. 1 : 259.
|

csag. bisik id. Budaíi. 1 : 302 [vö. biii-mak schaukeln Kún. 28.]

kaz. biAelc Bál. 161.
|
bask. bisik

|
kkirg. beiik KSz. 2: 114.

|

tar. bsük
|
kojb. pez.ik Katán. 153.

|
karag. béd'ek

\
kand.

salb. feeí- Castr. 127. |
a.h íi\í. pizilc Verb. 254. I urj. ^jájsA

Katán. 71.
|

jak. íí'síX- Böhtl. 140. [s ehhez a sajátságos bilia-

, schaukeln" ige, talán lanidacismussal? vö. Böhtmngk, Jakutische

Grammatik 187 1.]

Az újabb bölcs {-= bcsó) alak ?-je járulékhaiigzó, vö. az ács

czikket. A TMNy.-ban említett esuv. belmk (167. 1.) nyilván csak

tévedésen alapulhat.
Vö. BnHEGszAszi, 118. ; Gyarmathi, Affin 223, Voc. 11. ; HOnfalvy,

VogF. 297.; VAmbéry, NyK. 8:133, Büdenz, NyK. 10:78; Munkácsi,

KSz. 2 : 19U.

62. bölény |alakv. bwlen Schl., bdyn Beszt., belén, belénd,

böliny NySz. ; bölönij Sí.] bison, auei'ochs ; erdei bika, jávor,

jáhor Sl. ; bölömbika, bölön-biUa Szü. Ardea stellaris (MártonnAl

1811: bölön-bika aiierstier), Munkácsi szevint ^ 'bölény-bika (hasonló

elnevezések: ökör bika, butorins, onocrotalus Szikszai, 77: mong.
buxa éibayun Ardea stellaris, tkp. bika-madár, id. Munkácsi NyK.
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32:301). SiMONYi szerint töfómtóa elvonás ebbl : bölömhölö bika,

vö. Elvonás, 58. (hölömhöl : clamat more ardeae stellaris Kr.

;

hölömhölö hölöm-hika Zrínyi, 2 : 4.).

-= bask. hülan jávor Katar. 37. |
kaz. hólan szarvas Bál.

163.
I
c s a g. hdan id. Budag. 1 : 289.

I a 1 1. pulan id. Verb.

270.
I
kojh. jndanKATMi. 155.

]
urj. szag. tel. sor, küar.

k a c s. ^wZan Katán. 18.
|
csuvAn. j^Slan, pólan, Virj. pulan

NyK. 32:300, Zol 53.

Vö. Munkácsi, Ethn. 4 : 295, NyK. H2 : 300.

[63. böncsö „ii fenékliorog hosszában minden tizedik horog
után kötött kisebb siilyeszt kö" Hermán, MHalK. 2 : 725, Sze-

gedrl ; Munkácsi szerint: „nyilván oszm. hunjuk ,kleine kugel
od. perle, glasperle, glaskorallen' Zenk.

|
csag- miniak, munjak

Bui.AQ. 1 : 293 " Vö. Ethn. 4 : 266, NyK. 32 :
300. "

'

Látszatos egyezés. A hiincsö, a, mely nem szoro.sabbau vett

halászati mszó, valamint a hönr.sU'k, böncslék („összegomolyodott
vmi, pl. ruha aljához v. állat szréhez tapadt és csomósán meg.
száradt sár, ganaj", MTsz., CzP.) motatheíikus alakok ebból: csömb,
csömbölék (vö. rsnmbök, csömböhjeg , csombó, csmbl:, csombolyék MTsz.)j

[64. bú kumnier, grani, -= csag. nmy, mnng schnierz,

kummer Ki'\. 146. ; mvnk trübsal, beschwerde, knmmer, trauer

Vámb. Stud. 340, í«ují, imirg Budao 2:266-
I
ujg. mnk

beschwerde, miihe, arbeit V.í.mb. Kud. Bil. 228. | káz. bask.
moT szomorúság, bánat Bál. 171, K.atak. 175.

I
a 1 1. Hiwr Verb.

205.
I

jak mur Bühtl. 150 — os/.m. hr/ vapeur. exhalation Zenk.

221.
I

csag muy Kún. 146
|
kún huv CCuni. 143.

|
kaz. hiu, hu

Bál. 158.
I
kirg. hü Radl. Sprachm. 75.

|
alt. ^)« Verb. 269

stb. Vö. MiiNK.Ácsi, NyK. 32:375.

A m. hú az id. török szavak els csoportjával alakja, a második
csoporttal jelentése miatt nem egyeztethet ; Munkácsi ugyan a két

csoportot egyeredetánek tartja, de erre nehéz volna meggyz
bizonyítékot felhozni.]

[65. buda ,vminem mezei játékhoz való karó,' Tjsz. CzF.

MTsz. -=oszm. Jnuhtk ast, rebe Zenk. 214.
|
kaz. hotak ág,

faág Bál. I(i2.
|
alt. pudak ág Verb. 270. Vö. Munk.ácsi, Nyr. 13 : 259.

Nyk. 32:284.
Egy adattal igazolt palócz tájszó ; OBzm. biid-ak-nak (= östör.

botak) a magyarban különben is "hoto felelne meg.J

[66. buga (alakv. //i/íífí, vö. méggnhis) apró szarvú, szarvatlan,

MTsz. -=:csuvBuj. micca^ Mkar. mova tompa Asm. 356 =
bar. mo'/au, kkirg. tnokok id. Radl. Sprachm. 78 |

tel. moktt

id. Verb. (^ inoko-, móka- tompulni)
||
m o n g. moxo'(a, moxo'iu

id. Kov. 2032 Vö. Munkácsi, NyK. 32 : 378.

A -k noni. verb. képz nyomtalan eltnése a magyarban érthe-

tetlen volna; nincs arra se biztos példánk, hogy tör.-moug. m-nek
a magyarban b- felelne meg. Az i. h. felvetett m. bida ^ mon^.
stb. moyudak .stumpf hypothezist felesleges bvebben czáfolni.]
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[67. búga: ,csomó kender, vagy len, melyet nyüvéskor
kötnek' -^ niong. hoyoya bandeau, anneau, bracelet Kov. 1162.
Vö. Munkácsi, NyK 32:381.

A m. buga csak Szegedrl közölt tájszó, a melyet a MTsz. is

egynek vesz a „bogos virágzatot, magtokot" jelent buga szóval;
különben is a mong. ho-(o-{a = csag. boiak stb. úgyis átjött a
magyarba szabályos békó alakban, 1. a békó ezikket.]

[68. burványlik vergdve hullámot vet (a hal), MTsz ; neki
burjánozza magát, fölhevülve neki készül MTsz. -= csag. borayan
wirbelwind, überschwemmung, welle Kún. 31.

| oszm. buraji

zivatar, vihar, Zenk. 217.
|
tel. kumand. ^oro//ow Vrrb. 265.

|
jak.

btirxnn schneegestöber Böhtl. 143.
||
m q n g. boroyan regen Schm.

115.
I

burj. burgav Kchneegestöber Castr. 171. stb. Vö Munkácsi,

Ethn. 4 : 170, KSz. 2 : 190, NyK. 32 : 381.

A burványlik igét eddig csak Hermán Ottó jegyezte fel {„bur-

ványlik — Komárom — a hal, mikor vergdve hullámot vet" MHalK.
2:775), de ez az egy adat még csak a jelentés pontos megállapí-
tására sem elegend. Ugyancsak egyetlen adat van a MTsz.-ban a
vaiószinúleg tréfás jelentés és képzés *burjánoz igére is. Az eredet
keresése tehát egyelre legalább is korai.]

69. busz, búz NySz., MTsz. dampf, dunst, schwüle, drückende
hitze im sommer.

-íoszm. 2;ms brume, brouillard; tristesse, triste, mélancolique
Zenk. 219.

j
csag. bus nehel Vámb. Stud. 247- 1 bask. büs Katar.

39.
I

c s u V. jms Zol. 53.
|
s o r pus Verb. 273.

Munkácsi egészen felesleges módon a tájnyelvi busz ós a régi

búz alakokat két különböz nyelvjárásból való jövevényeknek
magyarázza.

Vö. MroiKÁcsi, Nyr. 13 : 259, NyK. 32 : 383 ; Wiühmann, Lehnw. 50.

70. búza [acc. búzát] waizen.

~= oszm. bogdai getreide, waizen Zenk. 202.
|
csag

buqaj iá. Vámb. Stud 246
|
k ú n bogday CCum. 135

|
k a z

hodaj Bál. 162.
|
bask. bqydái

\
k i r g. büdaj Radl. Sprachm

75.
I

kojb. puydai Katán. 155
|
al t. pudai Budao 1 : 260. |

urj
piidai Katán. 85.

|
tob. budai Budag. 1:260.

mong. buyudai waizen Kov.
|
moghol bidd, buydei

id. Journ. 23:4:24
|
gold, tungOlcsa bda hirse Grube

114 [mandzsu buda gekochter reis Gab. 25 = mong.
biidaya ris Kov. 1175].

Vö. Fischer J. Eberbarü, Quaestiones Petropolitanae, ed. Schlözer,

p. 37 ; Gyarmatéi, Affin. 230, Voc. 11 ; Honpalvy, Vo^F. 285 ; VAmbéry,
NyK. 8:134, Budenz, NyK. 10:79, 129; Grönbech, Forstiidier 68; Gombocz,
NyK. 35 : 276.

71. b [alakv. biues Schl., byes, hyós, bj5s NySz.] zauber;

b-báj id. ; bvöl [alakv. bójU NySz.j zaubern, bezaubern ; bölcs

[alakv. belcz^ buleh; bewch NySz.; bocs MTsz.] weise, gelehrt, klug.
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-=: oKZiii. Iiö(/H ZüNK. 224, l'iijü Zknk. 240; bfii/n Zknk. 222
VMiUcv. /.anhcrei: hujüi i( sorcier, iiiügicieii Bahh. dh. Mkyn. 1 :841;
liöi/ii Inttj etmak diircli /aubor 1)Íik1oii, beziuiberii, bolioxeii Zknk.

1()7-
I

csiijí- tó//íV Ziuibcr. zmiberoi, hexerei; hexe ; z:uiborlcuust

Ki'N H2.
I

uji::. hiiiii [böfii'^). Iiö(/ü kíiiuifr, wissendo, weise,

ííolelirte Vámh. K\ul. Hil 217 (lvAi>i.oi.T-n:ik kt'ts(\i;kiviil lielyteloii

olvasása szorint /)óV/íV Kiid. Hil 25 : S)
|
k li ii bvi/v (olv. biájii)

propheta (HíiiMi. 212, Kádi,. Spnicliin. 70.
|| iiiouf;-. hih/e chainan,

(MicliarittMir ; hih/olc- cxercor la magié; battro la caisso pour
cvoíiiior kis esprit ; hii(/eci cliainan, oiicliaiitour, boiize ; Ivov.

1242. 1245.
I

kaim. hiJ zaiibeiTr Zwicn, 1(12
|
burj hf} itl.

Oastk. 170.

MuNKAfsi tet.sztítös maiiyurázata szci-iiit a mai;y. Iiöirs (-= ^öV;*-

zauberer) a tör böyü zauber süónak -r/ kóiizövel .szerkesztett iiomeu
(lossfusürisa (vö. a iiioiig. lini/eri ,chaiiinii'-iial).

V'ö. BoLi.iíu, Sitzuiifísbi'r. dcr kai.s. Akadéniio, Wien, 17 : íiüM; Vámbéry,
NyK. S.i:í4, Bui.nsz, NyK. 10 ; 7!» ; TMNy. vUiO ; MunkAlsi, NyK. :J2 : 283,
'J!IS [Máskép: Iíudknz, MUSz. 46;); Schuoiiardt, Nyr. 29:79; Gombocz.
Nyr. -Jü : :m.\.

|72. bükk lalakv. hirh, Inc Sclil. irxS4, 224(1; htk Hcszt.

8!)2| Ituclio -^^csag. bük löluyfa, tol-íyes liudai:. 1:202, vö.

Munkácsi, NyK. ,'{2
: í584.

A 111. Jiükk közópfraiik (Mcdctct már lllOO-baii loeggyzöeu
kiiiiiitatta l\Iiíi,icii János (Melyik iiyolvjárásliól valók a magyar
iiyolv régi nc'mot jiivovi-iiyszavai V p. ,'!, 12.jj

73. hntyük |a<"c. Imtijök ; alalcv. biiliik. //íXiV/,- NySz., MTsz.J
kiioteii, kiiorrcn : biiti/kö (alakv. biiik, hotke, b(ih/k NvSz.,

MTsz.J id.

V vö. m n g. /'íVc; >, bilcyi tiiiiiciir. s(|iiirn'. cxcroissaiice,

glande, Küv. 1 i;J7.

X hiiti/ökhöx n. magas- és mélyliangú alakok c'gé.sz suni csat-

lakozik (bürök, hiifzök, bikzck, böcnöL; balkó, boliká, bnlká, butijkú,

bwzkó NySz., MTsz.), a melyek egy része nyilván újabb — taláa

í'OiUamiiiatíó.s - alakulat. A magy. böíoknuk, — ezt véve fel a
Itígrégibli iii:i;;yai alaknak — tör. *bilik, *bitek (ez volna a niong.
bitcíi török mása) alakilag [lontosan nu'glelelne ugyan, de egyelre
ilyen alakot a törökségböl nem tudunk kimutatni. Figyelembe veendó
még a jeleutésok eltérése is, ezért kérdéses egybevetés.

Vö. .Mii.suAC!)!, NyK. 32 : ;iüL>.

74. Csabák Asjiius ra])ax MRalK.; csahak-krszai keszeg-

faj CzF.

-^ oszni. k r i m. ('apák oin tlacher fiscji Radl. 3:1918!
c s a g. capuk kleine tische Zunk. SHT. Pavet db Coukteille 270.

;

cabak ein klciner breiter fiscli, im Oxus, VAmb. Stud 277
|

kaz.

c'ubak ein kbíiner fiscli, dic plötze Osztk. 222.
|
bask. sahak

u.ioTiia Katau. 188-
I

kirg. sabak iio^.iemiiKij Budag. 1:451.
!

alt. cabak C'yjiriiius lacustris Vkru. 420, Budao.
|
liar. küar.
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tsabak brassen Radl. 4 : 196.
|
csuv. éosax Cyprinus brama Zol.

70. Van a perzsában is: cej)ag genus piscis, silurne, Vüllers 1 : 560.

A teljes alaki egyezés mellett sem tarthatjuk kétségtelennek

a m. csabdk török eredetét ; Hermán Otto e szót csak Szegedrl és

Kórös-Tarcsáról jegyezte fel; régi szótáraink, íróink nem ismerik,

úgy hogy a legvalószinúbb feltevés az volna, hogy hozzánk, szláv

közvetítéssel került. Csakugyan van is az oroszban : cehak'a, cabaht

Cyprinus barbus, Abramis brama Dalj, Slovarj 2:529, 535
|
kisor.

cabak Denk. 34 : 272, de a leginkább számba jöhet délszláv nyel-

vekben, a szerbben, bolgárban ismeretlen.

Vö. Munkácsi, Ethn. 4 : 183.

[75. csákány [alakv. csákán NySz., MTsz.] streihammer,

reuthaue, spitzhacke.

a) k i r g. (okan eine mit langem stiele versehene liacke,

die als waíí'e gebrauclit wird, Vámb. Stud. 275. Ezt a Vámbéry-

féle adatot idézik Radlofp 3 : 1833, Budagofp 1 : 459 ; más adat

lehet : cakan hache d'arme, Pavet de Courteille 278 Vámbéry
szerint (Magy. Er. 395) a cak- ,sclilagen' ige származéka, való-

szinbb azonban, hogy perzsa jövevényszó: perzsa cevkan quodvis

lignum capite adunco ; lignum magnum capite adunco, de quo
pila ferrea suspenditur, Vullers, 1 : 601, Kropf, Nyr. 25 : 231.

Alapszava Bahárí szerint (idézi Vull.) Oy- in flexus, incurvus,

ibid. 1;:602, vö. még arab saviéban báton recourbé, Zenk. 579

;

Wahrmund, Handwb. 2:66.

h) b u 1 g. hikan
\
szerb cakanac

|
ú j s z 1. rehan ,liauer

der schweine'
|

lengyel czekan ein ungarischer streitkolbea

LiNDE 1 : 361
1
orosz cekam Dalj, 2 : 536

|
tót cekan^ vö. még

oláh cioccm
|
a 1 b. tsekán Meyer, EtWB. 445

|

ú j g ö r. Taouxávi

hanimer. Aligha eredeti tulajdonai a szlávságnak; Miklosich

(Denk. 34 : 274) utal az emiitett török-perzsa szóra.

BoDENz (NyK. 6:302, 10:79) és Vambéry (NyK. 8:134, Magy.
Er. 395) a magyar csákányt török jövevényszónak magyarázták

;

sokkal valósziniibb, hogy szláv jövevény; hogy azután e szó a szláv-

ságnak eredeti tulajdona-e, vagy, mint Miklosich gondolja (Denk.
34 : 274), török jövevényszó, nem merném eldönteni.

Mellékesen említem, hogy CzP. szerint a m. csákány „csákány-
bot alakú furulyát" is jelent. Az or. cekam hasonló jelentését Dalj
is említi: furulya v. tilinkó-féle zeneszerszám, 2:536. A MTsz.-ban
említett moldvai csángó és tatrangi csókán ,metszfog' nyilván az

oláhból került, bár a szótárakban az oláh ciocan szónak ezt a jelen-

tését nem találom vö. Szinnvei, Nyr. 22 : 295.]

[76. csáklya liaken, enterhaken. ^ csuv. éakVa, éiicdl

horog, kampó ; alapszava : éak- felakasztani, felfüggeszteni, Zol.

60, 66. Vö. Munkácsi. Ethn. 4:274.

Meg van e szó a cseremiszben is, még pedig ketts alakban

:

sayaVd, sayVd, sayla, s e mellett sayal, sayaVd, sakdVi ,haken' vö.

Paasonen, S-laute, 119. Alapszó: cserHegyi sakas hangén, hangén



Csalán — csavar 29

lasseu, Kamsteut, 118, sakem Szilasi, UgFüf. 13:193. A törökségbeii
egyébként ismeretlen, s így még az sem lehetetlen, hogy a csuvasbau
cseremisz jövevényszó, s nem megfordítva; így Anderson is, Wand-
lungen, 146 1., jegyzet; a cseremisz szót csuvas jövevénynek
tartják: Budenz, NyK. 3:417, Asmaein, XVI. 1. A m. csákhja = c&ny.
sakVa egyeztetés tehát egyelre csak feltevésnek tekinthet.

A m. csáklyát több valószinséggel szlávnak magyarázták

:

Gyarmathi, Voc. 81 ; Sándor, Sokféle 12 : 147 ; Dankovszky, 900, Miklosich,
Slav. El., Nyr. 11 : 118 [de Bras.sai. Budap. Szemle, 73: 461| vö. szerb,
kisor. caklja. A hétfalusi csoklya ,faszállító gyalog-szán' MTsz. -=:

oláh cioclá handwagen, schütten bes. zum transport von brennholz,
TiKTiN, Rumán.-dentsch Wb. 1:356, Szinntbi Nyr. 21:484.]

77. csalán [alakv. chalan Beszt. 398 ; Scbl. 916. Számos
népnyelvi alakváltozatát 1. a MTsz.-ban] brennnessel, urtica.

-= csag. calayan brennnessel VAmb. Stud. 276.
|
tel.

k u m a n d. calkan, <'alkanfak csalán Verb. 422.

khivai tat. calyan tüskés bokor Bodaq. 1 :462.
|
? csuv.

silan id. Zoi,. 109.

tel. kumand. calkan répa; acu c. retek; kizil c. veres

répa ; calkafCas retek Verb. 422.
|
k a z. salkan répa Bál. 100

j

b a s k. éálkan KSz. 5 : 263, Katar. 229. |
t o b. ialyan id.

Mém. 23 : 32
|
k ú n salghan rapa CCum. 127.

Valószinil, hogy calkan igei származék (mint pl. tar. cakak
csalán Radl. 3:1833 -= cak- schlagon, beissen, stechen, vagyis tkp.

„harapó fii"; kaz. k^cHkan csalán Osztr. 111 -= kic}t- viszketést

okozni; mong. x«''*C" csalán < xf^^T"- anbrenneu, brennen Schm.

135), csakhogy a köztör. cal- igére kissé távol álló jelentése miatt

(„frapper légórement,' toncher, battre") nem igen gondolhatunk.

A ,répa' és a , retek' jelentés calkan, salkan talán nem is ide való
;

mindenesetre feltn, hogy a perzsában is van salgam rübe, steck-

rübe Zenk. 549, Vullers. 2 : 457.

Vö. VAmbéry, NyK. 8:134, Budenz, NyK. 10 ; 79 ; MunkAcsi, NyK.
20 : 472, Ethn. 4 : 174, KSz. 4 : 253, 256.

78. csatol anscliliessen, zusammenfiigen ; csat [alakv. csatt]

schualle, spange.
^ o s z m. cat- anstossen, nahe sein, dicht neben einander

stelien ; zusamraengefügt sein, fest anschliessen, passeu ; ver-

binden, einfiigen, anfügen, zusammentroddeln Zenk. 338; cati

zusammeufügungj; (lach, sparrwerk, gerüste etc Zenk. 339|csag.
éat- id. Radl. 3 : 1894

|
a d e r b. catü. kötelék Büdao. 1 : 454.

Úgy értem ez összeállítást, hogy a tör. cat- igét vettük át, s

a csat fnév elvonás a csatolhól.

Vö. Vámbéhy, NyK. 8:135, Bddenz, NyK. 10 : 95 ; MnNKÁcsi, NyK.
21:115, Nyr. 12:347.

79. csavar [alakv. rsa/ar Ny Sz., MTsz.; esrint = csavariut]

drehen, unidrehen, schrauben.
-= csag. cawiir- drehen; cawurma die umgebende niauer,

die einfristung. A kalkuttai csag. szótárból idézi Radl. 3: 1935,
Pavet de CourteHíLE 281.
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ujg. cdhir- drehen, Raul. 3:1998, Vámb. Kud Bil. 251
|

k ú n courma, coura rotunde CCuin 65, 70 ; conrumen volvo

CC 62 [o : couriimen, Radl. olvasása szerint, Sprachinat. 58

:

tsciür-]
I

s z 111. cewir- dreheu, unidrehen, unikehren, umwen-
den, umgeben, unihegen, unihiillen ; verdrelien, verkehren,

verwandelii ; cewre kreis, unikreis, umgebung Zenk. 371—2
|

krim. cáwir- id. Radl. 3:2000 |
karaim. ÍMWwr- unidrehen,

unistürzeii, univviililen Radl. 3:2203
|
bar. tsür- sicli rund

herunidrohen Radl. 4:213
|

c, suvBuj. favr- fordítani Asm.

365, ZuL. 66 ; Mkar. éar- id. (^^ cser. satvSr-, scir- id. Szilasi,

UgF. 13:196, R.«i8t. 118).

Vö. VAMBfiiiY, NyK. 8 : 135, Büdenz, NyK. 10 : 79.

80. csecs [aiakv. ches KBócs. 1651, 45; csiics MTsz.) blatter;

liinilö, kanyaró.

-= o s z m. cicek fleur, bouton, petito vérole Zbnk. 350-
|

c s a g ce/ek blattern, pocken Vámb. Stud. 283
|
k vin cicek CCum.

209, zizuc ílos 28
|
ujg. í:eíek id. Spraclmi. 59

|
kaz. íaíak

virág, himl BAl. 92
|
kirg. spJek id. Budag. 1:470

|
bask.

siisak, siska KSz. 5 : 261—2, süskci Katar.
|

t o b. seíek Budag.

1:470
I

tol. kuni and. tVe/í, kend. aíah Verb. 425,428
|

soj. tiífíik id. Casth. 115|c.suv. .'-'a.s'/ca virág Asm. VII, XVIII;

Jeíek hinilö Zol. -= a tatárból.

niong. kaim. cecek blume, kiiiderjjocken Schm. 322, Jt)Lo,

215
I

burj. sisek, cicek blume, geimpfte blatter Castu. 158.

A niagy. ct^ccs kicsinyít képz nélküli,tör. íeJ alaknak felel meg.
Vö. Vámbéky, NyK. 8 : 135, Budknz, NvK. 10 : 79 ; Munkácsi, NyK.

18: 9r) [Máskép: ÁKE. 1961.

[81. csekély, sekély niedrig, klein, wenig; fúrt, uutiefe

NySz. -= csuv. sara? kevés NyK. 36: 145 (-= cser. sagal, ságül

id.) Vö. Munkácsi, Ethn. 4 : 288. A csuv. sarai egyébként a
törökségben ismeretlen.

E származtatását Munkáchi az AKE 198. lapján maga nieg-

czáfolja. Finn-ugor eredetnek magyarázza Budenz, MUSz. 338,

364; DoNNER, Wb. 1:171, vö. még TMNy. 499.

82. cscpfl [alakv. csep, csöpö, csüpü, csüppö NySz., csöppü,

csiipü MTsz.] werg.
-= kaz. fíibek csepii, Bál. 98 ; éühek^ éüpek, fíiptrek rongy

csep BuD.id. 1 :490
|
tob. tsüb'ik (NB.! GiGANOvnál: ^\y^) werg

Radl. 4:214
|
kún cuprcikci fragmentum panni CCuni. 159

|

tel. kumand. i'ahiircik rongy Vkrb. 426, Radl. 3:1997; tel.

i'übrak handtuch Radl. 3:2203; kumand. Jübarcik lappén Radl.

3 : 2203
I

t ü m. tsüprak id. Radl. 4 : 214
|
csag. iberik id. Vámb.

Stud. 283.
Talán ide tartozik még a csuv. ciipka ebben a kifejezésben:

iüs ciipka, a melyet Munkácsi így fordít: „szösz-csepú, kender az
orsón (Ky,-;e-">)" NyK. 21 : 127. (ZoL.-nál ínynKe íd.; talán = csag. tühiik
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die woUe?). Van a csag.-ban is cöbüt ,alto, schlechte wolle' is, de
csak VÁMBÉRY-nál (Stud. 279) találom.

Vö. MoNKlcsi, Nyr. 13:260; Vambéry, NyK. 8:137. [Donner, Wb. 147.]

[83. cseres, sáros, gyékényes és kakás hely. Hermán 0.,

MHalK. ; csór MTsz. sár, kátyú ; cséros, csiros MTsz. Kassai

5 : 199. ; cserét nádas, kakás srség a vizenys réten MTsz. -=

s z m. k r i ni. ajir wiese, weideland, féld Radl. 3 : 1853- Vö.

MunkAcbi, Ethn. 4 : 285.

A cseres, cserét szavakat újabban maga Munkácsi is máskép
magyarázta (ÁKE. 200), régibb származtatását meg sem említve.]

84. csérla [alakv. csélla, cséjja, csérja, csélya MTsz. MNy.
2:116] sterna, hydrochelidon.

^ k a z. ak-Járlak sirály (ak = fehér) BAl 91
|
k ún cirlak

en vlischiu (?) CCum. 230- Radlopf szerint (Sprachm. 60.

möwe"
t

bask. sárlak KSz. 5:261.
|
tel. Sarlakiá. Radl. 3 : 1868

|

csuvBuj. fsarlati, Mkar. éarlan id. Asm. 369 A m. csérla

természetesen csak a képztlen tör. *arla-nak felelhetne meg,
vö. csipa.

Munkácsi a csélya szót a török cajlak, ciluk („habicht" ^udag-.

1 : 467) szavakkal veti össze, de vö. a nagyobb jelentésbeli különbséget.
GoMBOcz, Nyr. 28 : 68, MNy. 1 : 422 IMunkícsi, AkE. 207].

85 csibe [alakv. czibe, csebe MTsz.] küchlein.

-= csu V. fSoBj csibe Asm. 117, 154 ; NyK. 21 : 6 j k a z. c'ebeé

csibe, csirke Bál. 93. ; t'übüs, c'ijn'e id. Budaq. 1 : 468 I
bask.

sebeS id. Katar. 192, KSz. 5 : 2G1 |
karaim ipía id. Radl-

3:2153
I

oszm. jiwji poussain Zenk. 371
Török jövevényszavak : cser. tsdfií) die henne, Ramst.

153
I
zürj. Uijmn {-an demin. képzvel), Uip henne; votj. Uip}.,

tsipj, Uipu id.
I

m o r d V. tsipu, tiupu : ts. levks, tí. levks

küchel, Vö. WicHMANN, Lehnve. 115.

A cebet!, cipce stb. alakok nyilván deminutiv képzvel vannak
megtoldva; vö. kirg. alt. a-(as: ap a-jas ganz weiss -^ ak, Rajjl.

1 : 153; ujg. tel. oszm. csag. a-jai'a víiterchen, ~= a-^a vater, Radl.

1:150; oszm. karaja schwárzlicli, -= kara schwarz Radl. 2:162.
Vö. Beregszászi, 137; Gyarmathi, Affin. 204 ; Munkácsi, NyK. 18 : 113.

86. csiger [alakv. esenger, csengér, csiigör NySz., MTsz.]

nachweiu, tresterwein.

-=: k ú n Jager vinum CCum. 90.
|
c s a g. Jayir, íakir

bor Budaq. 1 : 457, Váiib. Stud. 275
|
oszm. (arch.) íakir vvein

Radl. 3:1834
|
karaim Jayir branntwein Radl. 3:1845

|
tar.

édgir id. Radl. 3 : 1958.

Vau az oroszban is : v«í</i« .kaukasischer wein' Radl., Sprachm.

58. A kaukázusi nyelvekben (ERCKERiböl idézi Munkácsi, AKE." 188.):

caghir, caghir, cagiir, caxir, caxur. A szerb cinger („lauerwein",

Vuk"' 853) a magyarból.
Vö. KuuN, CCum. 281., MonkAcsi, Nyr. 13 : 365, Gombocz, MNy.

2:195 [BoROVszEY, NyK. 24:335].
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87. csihol [alakv. cihol, csahol, csohol MTsz.] feuer anschlageii.

-=oszm. i'ah- mit einem kurzen schlage schlagen Radl.

3: 1832,; íakmah feuorstahl 3:1841
|
csag. cak- feuer schlagen,

blitzen, aufschlagen, aufknackeu ; íakmak feuerstein, fliuten-

stein; Vámbéry különválasztja ettl a éak- stechen, beissen igét,

Vámb. Stud. 275.
I

kaz. íak-: ut íak- tüzet ütni; t'aAmci tzk
Bál. 89.

I

b a .s k. aak- szúrni harapni ; sakmu- feuerstein

Katar.
|
alt. cak: ot ak feuer schlagen Verb. 421.

|
csuv. ft'x,

éix-\á. Ethn. 4:179.
|
kojb. sak- irl. Katán. 144.

|

jak. sax-

id. BöHTL. 152.
II

m n g. caki- fairé du feu, battre le briquet

Kov. 2109.
I

b u r j. caxur, saxur kiesel, feuerstein Cabtr. 156.

(j a k. i'akir feuerstein Böhtl. 119. -= m o n g.).

Vö. Munkácsi. NyK. 18:60, 22:434:; KSz. 4:253; Wichmamn,
Lehnw. 116.

[88. csikar- ^ o s z ni. Jikar- herausgehen lassen, heraus-

bringen, steigeii lassen
|
u j g. kaz. alt. íiyar- id.

j
tar. Sikar-

id. Radl. 3:2056, 2063, 2Í07. Vö. Gyarmatéi, Voc. 36; Vámbéry,

NyK. 8 : 136, Budenz, NyK. 10 : 96.

Látszatos egyezés. A tör. cikar- mveltet ige, alapszava : cjA--

„herauskommon, hervorkomraen, sich loslösen, sich bilden." A m.
csikar-, estkor- SzD. (való.sziuúleg -r frequ. képzvel) eredeti jelen-

tése „facsar" (vö. SzD., MTsz.) s a mai „erzwingeu," „erpresaen"

jelentése késbbi fejlemény].

[89. csikó füllen ^ csuvBuj. ftra, Mkar. (ivei csikó Asm.

15, NyK. 36: 156 = köztör. tai das füllen (im zweiten frühlinge)

= jak. tii ein füllen im 2 jahre Böbtl. 101 = mong. daya

un poulain de 2 á 5 ans, Kov.
j
mandzsu daxan id. Zách. Vö;

Munkácsi, Nyr. 11:57, 13:259, NyK. 23:434; TMNy. 164.

,,A csuv. t'iva szorosan egyez mongol áa^í* mása olyan elz-
ményre utal, amelybl a magy. cs- szókezd alakulata nem magya-
rázható." MtmKAcsi, ÁKE. 203.1

90. csipa [alakv. chyppa, coppas NySz. csapa MTsz.] augen-

schleim.

oszm. ífapaA; augenschleim Zenk. 348, Budaq. 1:468
|
tar.

^apak eiterin den augen Radl. 3:1818. Vö. még kel. török
opuémak devenir chassieux, Pavet de Courteille 291.

A magy. csipa csak képztleu (?) tör. •éa^o-nak felel meg.

Vö. BODENz, NyK. 10 : 132, MonkAcsi, Nyr. 13 : 260, KSz. 4 : 253.

91. csóka dohle. Hasonló alakú és jelentés szavak a török-

ségben is a szlávságban is vannak

:

a) kaz. düká csóka Bál. 92
|
mis. íauka [=- mordv.

avka] id. Journ. 15: 2:51.
I
bask. sauká id. KSz. 5:261,

Katar. 192 |
tob. iüka, id.; kara. fekete varjú Radl. 3:2192,

Budao. 1 :497
I

csuvAn. daiica, Mkar. tsarca, Kurm,
tsana id. NyK. 21:25, 36:157; Zol. 101 [^ cser. tsargá

id. Ramst. 150
I
vot j. tSana, tiara, iára id. Wichmann, Lehnw.
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112]. MiTNKÁcsi, NyK. 18:118 és WichmaniN i. h. bvebb meg-
okolás nélkül ide vonják az alt kojb. tcln ,csóka' szót is. (?)

b) ószlov. c'avhJca dohle Mikl. EtWb. H3
|
szerb

t'áv&a id. VuK^ 845
|
ki sor. Jovka (-< niagy.)

||
oláh ceueá,

c'iocd, eluci'i id. Maríanu 2:26
|
albán tíafks .möwe', Meyer,

EtWb. 443
Nehéií volna eldönteni, hogy a m. csóka török vagy szláv

jövevényszó-e? Bár Wichmann még legutóbb is kétségtelennek mondja
a m. esóka török eredetét, ellene szól e feltevésnek az a körülmény,
hogy az idézett kazáni, tobolszki stb. szavak magashangúsága nem
látszik újabb fejleménynek. (Bálint, Kazáni-tatár nyelvtanában 13 1.

a kaz. raiikd mellett oszm. rauka alakot említ, de ez utóbbit forrá-

saimban nem találom).

Vö. Beregszászi, 119; Gyaemathi, Affin. 379 ; SAndor, Sokféle 12: 157;
Munkácsi, NyK. 18 ; 113, ÁKE. 187.

92- csoport lalakv. esopor Nyöz., egy csopron, egy csupron

MTsz. ; csaport, NySz. csuport NySz., MTsz., csiport MTsz.] schoUe

;

haufe, nienge ; rotte, gruppé, haufe.

c s a g. iopor stümpel, knauel, haufen Stud. 279 ; iopur
dicht, gedriinge Kún. 48; dichtes gehölz, a kalkuttai szót.-ból

idézi Ráül. 3 : 2683
;
poil de chévre, de niouton

;
jungles ; amas,

foule Pavet de CouRTEiuE 291.
I

oszm. íopra unpassierbares

(lornengestriiuch Rkdl. 3 : 2029.

Aligha tartozik ide c s a g. t'o/>oroi- zusanimenlaufen, eiaen

auflauf verursachen Stud 279, sich anháufen, Radl. 3:2183 (de :

i'opros egymás után menni Budag. 1:491 ; éuprukih egymás után

menvén Abiiska 58), a mely, úgy látszik, -.-í gyakoritó képzs szár-

mazéka a Liqmr- (in einer graden linie gehen Radl. 3 : 2183)
alapszónak (vö. iopru- hintereiuander gehen, sich anhángen Kún.

48; í'iipru- id.RAPL. 3: 2183- = oszm íopru- id. R.adl 3:2030 =
kirg. i'uhura- id. Radl. 3:2185, ujg- íuhrun- hintereinander

folgen Radl. 3 : 2186, tel. c'ubat- in einer reihe gehen Radi.

3 : 2185.)
Ha e származtatást elfogadjuk, akkor a horvát és szerb

i'-upor szót („herde, horde", Fil. grex porcorum Vok' 587) magyar
jövevénynek kell tartanunk.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 ; 137, Bodenz, NyK. 10 ; 79 ; Mcnkácsi, NyK. 17 : 94.

[93. csótány [alakv. cótán, csóta MTsz.] schabe, blattá.

A NySz. és az OklSz. nem ismerik; elször SzD.-uál találom;

„fekete bogár, olyan mint a tücsök, de laposabb és hosszabb

farú." -= k a z. JS^walían, suaUan giliszta Voszkr. 45
|
oszm.

sof/uljan id. Bitoaö. 1 : 708
|
c s a g. jüljan, í'üljan vörös féreg

Büdaq. 1 : 446
I

c s u v. iSadlomn giliszta NyK. 21 : 42 ]| m o n g.

sirgoliin
|
tung. fergöMi ameise. Vö- Munkácsi NyK. 20:471,

21 : 129.

A mongol és tunguz szó nem tartozik ide. A csuvasban úgyis

meg van a moug. iirgol^in megfelelje: sirelDían hangya, NyK.
21 :41. Különben is a m. csótdn (Munká.csi szerint e helyett *csóltán)

== kaz. chralcaii egybevetés alakilag sem kifogástalan (a -can nyUván

Gombocz Z., Torok jövevényszavaink. .
3
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kicsinyiW képzöbokor, s nioes okunk feltenai, hogy valaha -*tan lett

volna), a jeleutésbeli különbség meg éppen szembeszök.)

94. csök [alakv. csög, csék MTsz. NySz.] ruthe des stieres.

-= s z m. í'ük die ruthe, der penis Radl. 3 : 2190 1 c s a g.

^ük das mánnliche glied Vámb. Stud 281 1 ? k a z. ('ügái gyermek
penise, Budao. 1 : 497. (|

t u n g. Ochotski, Lamut í'ika, ciki,

Manager, igeltén Grübe, 59. id. Törökségböl került jövevény-

szó a c s e r H. íso*j a (das mánnliche geburtsglied RiasT. 151.) is.

Vö. Vámbéry, NyK. 8:135, Budenz, NyK. 10:79, 129; 17:448—9;
MoNKlcsi, Ethn. 4 : 262.

95. csökönyös [alakv. csökönös MTsz.] eigensinnig, hals-

starrig (bes. vom pferde) ; Sí. óta az irodalmi nyelvben is, vö.

NyUSz. 40.

^ vö. kaz. i-iyin eigensinnig, halsstarrig, (ynpaMbifl,

ynopHtiií), leg. lóról, Radl. .3:2004, Büdao. 1:478; íiyinla-

makacskodni ibid. |kirg. segin iá. Zoi.. 105.
I
csuv. écSmla-

makacskodni (lóról) NyK. 32:260; Zol. 105. Atörökségböl valók

m r d M. c'igén csökönyös (ló), c s e r K e 1 (ségén csökönössóg,

cserHegyi tssys'naé hartmáulig, starr sein (von pferden, sehr

selten) Ramst. 151, Paasonen NyK. 32:260. (? vö. kaz. íigdn-

(^ dk-) hátrálni Vobzkk. 265
|
k a s k. sigcn- id. Katar. 194)-

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 137, Budenz, NyK. 10 : 79.

[96. csupor acc. csuport v. csuprot ; alakv. csipor MTsz.)

topf, töpfchen. < k ü n (i^upraí; „tírceüs" CCum. 142, 283. Vö.

KúuN, CCüm. 142, jegyzetben.

Kuun Gézát nyilván a m csujwr alaki hasonlósága vitte

arra, hogy a Codex Cüm. nem értelmezett iuprak szavát ,urceüs'-

szal fordítsa. Radlofp, alighanem helyesebben éüpirak-neik (illetleg

elmélete szerint ísüpráit-nek) olvassa, s a kaz. t'üprak, t ü m.

tsüprák-kel összevetve, ,rongy'-gyal fordítja (Sprachmat. 60).

A codex 159. lapján még egyszer elfordul ez a szó : cuprakd

(olv. Jüpráka) „fragmentum panni'.]

[97. czakó [alakv. czákó NySz.] storch ^ m o n g. caxidai

héron, gíébe Kov. 2080; caxalai la mouette ibid.
|
burj. ca^alai,

soka id. Castr. 156, 163
|
kaim. caxun möwe Jülq 214 [vö. még

burj. ra n g. sachalü Larus cachinnans Pall.J ||
m a n d z s u cakó

ein vogel oder hund mit weissem halse ; caköxa elster; cakölu

name eines vogels mit weissem kopfe ; Caklun vi'eisskelile Gab.

29. Vö. Bálint, Párh.; Budenz, NyK. 20:152; Munkácsi, Ethn. 4:294.

Ide tartozik még a törökségbl tat. cakala, cagala sirály

(MapTtimKa)
|
k i r g. sagala id. Budaq. 1 : 457

|
k a r a-k i r g. sagala

halászmadár KSz. 2:116
|

csag. cagala héron (gém) Pavet de

CouRTEiLLE, 277. A m. czakó legfeljebb k ö z t ö r. 'sakaknuk felel-

hetne meg ; tat. c- után a m a g y.-ban is S-t vagy c-t várnánk.
Munkácsi újabban, több, részben össze nem tartozó fiun-ugor

madárnévvel együtt a in. czafó-t is árja jövevényszónak magyarázta
(Bzanszkr. Qirkn- vogel; Qakuná vogel, bes. eine grössere art, etwa
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liáher, oder hasolhuhn, AKE. 185—7). Csak a teljesség kedvéért

oiiilitem meg a cicoiiia =- cznkó-fé\e kalandos magyarázatot, a mely
iiiilr MisKOLczi Gáspár „Egy jeles vad kert" -jében megvan; újabban
ismételte Kei.l Lajos, Latin szók a magyarban, 33.

|

[9S. czége, íi NyÖz.-buii egy adat a XVI. század els felébl,

a Levele.s tárból ; Iíerman, MHalK. 2 : 779, Bereg-ni. [alakv.

1257: see(/e; 1834 : scege; 1343: zege; 1348: seege; 1399:

zcge ; 1400 : zegie ; 1420 : zegye ; 1467 : zeqhe OklSz a szegye

czimszü alatt; Szamöta, Terniiud. Küzl. 1894:495. A fejldés

íizfíge =~- czéye volt, vfi. cAhár -^ néni. sauhcr, czakompah -^ ném.
sack und pack stb. Az OklSz -ban a czéye cziniszó alatt közölt

személynevek, a mennyiben cs-vel olvasandók, nem oda valók]

ers husángokból álló lialfogó rekesztek ; excipula, clausura; ver-

scliluss ^ kaz. süke Bubao. 1:647, söke Osztr. 176. varsa
|
alt.

siujen Veeb. 312.
|
kojb. süyan schiiauze, ein gerátli zum fisch-

faiige Katán. 150 Vö. Munkácsi, Ethn. 4:262.

Alaki kifogást Munkácsi származtatása elleu uem igen tehetni,

de már IIkkman Ottó utalt egy közelebb esó német szócsoportra, a

mely a m agy. í:.t'|/(?nek |)ontos mása: avge, sage, segen bezeichuung
eines scbiappiiotzcs ; am Bodeusee und anderen oberdeiuscheu seeu
ist (lic segen ein sehr grosses ziignetz Grimm, Wb. 8:164^, 10:82,

vö. régibb li f n., középfn. negene, segen, ófu. segina\ angsz.
segnc, közép hol 1. seyhene, saghene, Sfi/we = 1 a t i n sngeiia rotis

piscatorii genus FoRCKi.LiNi, DuC. [^ olasz Síigcna
\
ír. .seí >íe| -= g ü r ö

g

-'^Y'!''! • ^i-^'H>'' ^i EX xa>.á|j.(uv e".{ á"f|p'/.v i/if-úuiv Stephanus, Tliésaurus 7: 15. 1

99. cziczkány (elször SL, Márton, 1804, 1811; a NySz.,

MTsz. nem ismeri) „apró egerek faja, piczi szemekkel és hegyes
orral" CzF. ; sorex, spitzmaus.

-= tíjg. sickan egér Radl. Sprachmat. 66 |
kún sicchan

ruiis, ratus COum. 129
I
oszm. sican egér, patkány (Bianchi

szerint borz is) Zenk. 499
|
csag. sicyan id. Kún. 169; sickan

BuiiAQ. 1:621 |k az. (ickan egér Bál. 114|bask. sdskan

Kat.^r. 198, Ktíz. 5:262
|
kirg. siskán Büdao. 1:621; tiskan

IvAiii,. Sprachm. 66; siskán Zül. 109 |
kkirg. cickán id. KSz.

2: 115
I

tel. kuni and. Hckan egér, jer c., . su c. vakand
VuRB. 441

I

kond. siskán Verb. 456
|
szag. siskán Radi..

Sprachm. 66
|
bar. tsitskan Raul. 4:207 I csuvBuj., Mkar.,

Kurni. s3zi; Jadr. sSrzi egér Asm. 128, 377, NyK. 21:8,
/OL. 109.

A magy. cíícz/viííí// (hasonulással ebbl: czicskámj ~^ szicskáng)

tör. sickan (vö. az ujgur, kún, oszin. és csagataj adatokat) alaknak

lolol meg. Fialowszky tévesen nyelvújítási alkotásnak tartotta, Nyr.

7: -21 5.

Vö IV.TÉNVi, Hátrahacfjott munkái, 1:58; Munkácsi, NyK. .20: 471,

Ktlni. 4 : 294 ; Szily, NyUSz.

|1(K). c/oinpó [Schl. 787; czomjm 1548; Termt. Közi.

1891:492; 8zikszai 83; NySz.] schleihe, Cyprinus tinca, Tinca

vulij,iiris. Az OklSz. ban 1211-böl Sompoii (= czompó?) személy-



36 Czötkény — dara

név. Czompük-hal Scurdiimis erythrophtlialimis, Hekman, MHalK. -=;

csu V. samha iiiiaiiMh, Gadiis lota, menyhal Zol. 107. Zolotniczkij

tatár xamhd alakot is enilit, de Osztroumov és Voszkreszenszkij

szerint himha {^^ jumba). Vö. Munkácsi, Ethn. 4 : 183.

A turóczi tót tonipov-ot, a melyet Hermák Ottó PBTftNn utáu
idéz, forrásaimban nem találom; kiilöubea a tótságban is csak
jövevényszó lehetne.)

^

lOl.czötlíénj' [alakv. czötkén, ezetl-ény MTsz., CzF.] Eujjhorbia

pahistris, Heksian, MHalK., CzF. Biitomus unibellatns, MTsz.
-=tör. * sülkon, vö. oszm. südligc7i, südlügen; südlüce,

südlije wolfsniilch, eselskraut ; tithymalus, euphorbia Zenk. 501,
BuDAo. 1 : 6'22 ; laiteux en parlaut des plaiites qui ont un suc
qui resscmble au lait, Bianchi, 1 : 1065

|
csag. sütkelegen milch-

gebeiid Kún. 175. Alapszó a közför. süt, süd ,tej'.

Vö. MuNi;Acsi, Ethn. 4:20:5.

[102. dal : dal-evez tousae, die ruder oder scbaufeln an
den rudern, C. MA. PPB.; dal-gus (olv. dal-gúzs) scalmus, ruder-

ring, darán man die ruder bindet MA. PPB. Máét. 1811.; dal,

dall evezlapát Mákt. 1811.; dali: gúzsba v. húzószegbe akaszt-

ható nagy evez, Kopácsi ; dali-evez : oldal-evez a nagyobb
ladikokon, Eszék vid. ; dalladz, dallaz gúzsba akasztott nagy
evezvel evez, Tisza-melléke, Csongrád, Szeged, MTsz., Hermán,

MHalK., Kassai, Szókönyv, 1:409- -=; mong. dali der flügeí

c.iiies vogels, Schm. '209
|

burj. dalé, (Za« id. Castr. 153 [tung.

MauUr. dalapri, dalapfi. íliigel -=: mong. daluhci les plumes de
l'aile Kov. csag. dalpai une plume employée á la fauconnerie

Vámb. Stnd. 288; dalhaj id. Zenk. 420.= tar. dalvai ein mit

strickeu angebundener vogel, mit dem man die jagdfalken

.

anlockt üaul. 3 : 1G38 -=; m o n g. dalbaya die fahne oder das
falincnzeiclieii Schm. 270]

A m. dali, dal „evezó" jelentése sem biztos. Szarvas Gábor
az összes adatok egybevetése, mérlegelése után arra a valószinú

eredményre jutott, hogy dal-evez = gúzs-evez, dal-gúzs pedig
magyarázó összetétel (Nyr. 17:83). Ha ezt az értelmezést elfogadjuk,

inkább gondolhatunk a köztör. tal, dal „weide, ruthe" szóra, a mely
az oszuianliból esetleg délszláv közvetítéssel kerülhetett a magyarba,
e mellett szól a m. dal földrajzi elterjedése is (Csongrád, Szeged,
Eszék).]

103. dara [alakv. dera, dere MTsz.] gries.

tel. kuni and. tarayan, tarán, íaraw köles Verb. 335
j

kún tari, d..ri milium CCum. 131
|
oszm. aderb. dari id.

Radl. 3 : 1627
I

k a z. b a s k. t o b. k i r g. tari, tarS id. Bál.

109, Katar. 204, KSz. 5:265, Radl. 3:846
|
csag. tarr( id.

Kún. 183
I

a 1 1. taru Verb. 337
|
c s u v. tira, tirS Zol. 87,

NyK. 21 : 4 ,gabona általában'.

Vö. Bkrroszászi, 118 ; Gyarmathi, Aflin. 379, Voc. líi ; Sándor, Sok-
féle 12 : 24 ; Huni'ALVy, VogP. 28ö ; Vámbéry, NyK. 8 : 138, Bddenz, NyK.
10:80; Md.nkácsi, NyK. 18:85.
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[104. ílarú [iuc. darrai] knuiicli.

~ V (ijíulE szaki tari', Tavdai tniit; Koiidai.
Lozvai tori daru

|
osztják Fel s ö de mj ankai torJ.

Trenijugan t'áry., Vacli, Vasjugaii tíiny,, Ni z jani

/"ÍV, Kazyni i"r\ Obdorszk tar kraiiich, Kar.ui.aini:n Jlém.

23:H8
I

zürj. túri id. Wikdkmans, Wb 880, per mi Kel. tiiri

id. Jdiirn. 15: 1 : 16; vot j. túri iá. Munkácsi, Votják szót. 385.

köztör. tuinn kranich Eahi,. 3:1450, CCuni. 129
|

oszni. kirjí. </rna id. Raul. 3 : 13:3(j
|
szj. tnhi Castr. 111

|

karag. tuniu ibid.
|
kaz. torna Bál. 120

|
csuv. i.mm,

Lírne Asm. XII.
|
j a k. tiiruja id. Böhtl. 109 |a csuvasból

:

c s e r K e I. fiiríia Szii.asi. llgF. 13 : 264, Ilegvi tdr'úa Ramstedt,

156].

Ili o 11 g. toynriu, toyoriyun gnie, Kov. 1813, 1815 1
burj.

tohohtr, toyohír id. Castk. 149 tiiiigJIanUr. tokorof, iokoron

id. Casth. 87 (a liurjátbcd)
|
dac h ii r toyoról id. ív. 45. Vö.

inóg japán tiiru kranich.

Való-szinú, liogy a felhozott fiiui-ugor, török és keleti altáji

ihivu-novek, legalább ala[irésziikl)en, valainikép összefüggenek egy-

mással, biír e kapcsolat módját (osiokonság? kölesöiivélel?) egyelre
poiitiisabbaii megh:it;irnziii iieni tudjuk. A inagy. daru nem török

joM'vény, liauein az obi ugor és permi alakok szabnlyos megfelelje.

Vö. lÍBiíKusziszi, 11 r>; Vamhéuy, NvK. H: 13«, Iíudhxz, NyK. 10:80,
120:151; Donnkk, Wb. I:i:i7; Mbnkácsi, NyK. 18 : KG, 25 : 271; NjT- '-J^SGÖ ;

Ktlm. 4:2!)4, 7:5U4; TMNy. 104, MSC ; Szin.nyei, Nyh.' 147.]

105. dói lalakv. dfl NySz.. JITsz. ; acc. dehi\ mittag, síiden.

-= u
j g. csag. alt. tar. tob. tüi mittag, silden Radl.

3:1586
I

kaz. bask. tös id. Bál. 121. K.ítar. 213
i

kirg.
tiis Uai)l. 3:1576

I

kojb. tiis Kavmí. 138||niong. d/(7i niilieu,

nioitié, midi, minuit Kov. 1017 |
mandzsu didvi mitte, hálfte,

mittag Gab. 48
|
tungManUr. dolin., didin Castr. 90

|
Kond.

ilulin CzKK. í)4
I

\' i 1 u i didu Maack.

Vii. SiiioTT, Uober (las alt.iischo . . . sprai'hiMigesehlecht, 120; Bollf.b,

Sit/.iiiiiísber. dcr Akadeinle der wiss. Wien. 17:362; Fooarasi. NyK. 5:282;
Bálint, Párliir/ani ; Musi;A(-si, NyK. 25 : 177 ; Gombocz. Nyr. ;!3 : 548, NvK.
:!.",

: 203.

|106. dió [alakv. Gyofu 1264; Marcelney-^uaí/a 1288;
(í//oíís-polok 1319; ''?//o.?e9/í 1358 stb. OklSz. ; dia JüySz-; gyió,

(///í'(i, gyija, t/yir; dia, dijó, dicó MTsz.] miss ^oszni. toxtlak

muscat-nuss Budao. 1:807 |
csag. tohalak „mogyoró-féle !a

melybl itt-ott a tatárok gombokat, talismáuokat készítenek),'

Bui)A(í. 1 : 742. Vö Munkácsi, KSz. 4 : 256 (máskép : Munkácsi,

NyK. 20:472, 21:116).

Úgy látszik, MuNicicsi is azt tartja, hogy ebben az esetben csak

átvitt jelentéssel vau dolgunk, legalább utal az oszra. topalak „rund,

dick, abgerundet; balleu"
|
csag. topalak ehose de forme arrondie,

Pavet de Courteille 221. szóra (vö. oszin. csag. top jedes rundé

ding, ball, kugel; topák rund, abgerundet, der klurapen ; foparlak
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rund, kugelrimd; ballen, knáuel, Kadl. 3:1220—3). Különben is a
magy. dió-t6\ az oszm. toplak-hoz az adatokkal nem támogatható
feltevések egész sora vezetne csak át. Nem szabad felednünk azt

sem, hogy a legrégibb adatok tanúsága szerint a szókezd gy látszik

eredetibbnek s a íZ- késbbi fejleménynek, vö. Szamota, NyK. 25: 133,

Simony:, NyK. 25:253, Anderson, Wandlungen, 63.]

107. disznó [alakv. gesnov 1266/97 ;
gyznou 1267'1380

;

gíjztto 1364/99 OklSz.
;
gyisznó, gyésznó; desznu, desznyu; dísztó,

désztó MTsz. Vö. Szamota, NyK. 25 : 133, Simonyi, NyK. 25 : 253]
schwein.

? -= *tisnak vö. c s u v. sisna disznó, Abm. XI. Hasonló
S-, í- -= t- hangfejlödéssel : c s u v. s^mza orr « csag. u j g.

tumSuk, alt. tumt'uk Asm. 101; csüv. é§n- fagyni, fázni ~
tör. tur); tor- id. Radl. 3:1170—1.

Vö. Gyarmathi, Affin. 208 ; Hunpalvy, VogF. 285 ; Vámbéry, NyK.
8 : 139, BoDENz, NyK. lü : 80 ; Munkácsi, NyK. 23 : 434.

108. egyéb [alakv. eegyeb, JordC. 151 ; egg^b Heltai, Krón.

34; egyéb, egyéb, egyáb, ögyebb MTsz.] ander, sonstig, sonst.

? vö. m n g. eldeb quoi que ce sóit, quiconque, dififérent,

divers Kov. 209
|
kaim. eldeb verschieden, mancherlei Jülq

143
I

burj. eldep jeder Castr. 92.

Az -Id- -: -gy- fejldésre egyébként nincs példánk régi török
jövevényszavaink között.

Vö. SziNNYEi, NyK. 31:237 (Budenz, UgAl. 283].

109. eke [alakv. ecke NySz.] pflug.

vö. csuv. aca, aca-Bus pflug, hackenpflug. Asm. 66.

Alapszava: ak- pflügen, saen Zol. 3 ujg. oszni csag.,
aA-, kaz. tob. bask. ik- ackern, beackern, sáen, pflügen;

igdn acker, getreide Radl. l : 674, 1416, 1426-

A csuv. aca kétségkívül igei névszó, s igy a m. eke rövid
véghangzója magyarázatlan marad.

Vö. MdnkAcbi, NyK. 25 : 268, 374 ; Ethn. 6 : 10 ; Asmarin, Matorialy

66 ; WiCHMANN, Lehnwörter 38 [Ahlqvist, Kulturwörter 29 ; Borovszky,
NyK. 24:336).

[110. eme weibchen, sau ; emse [alakv. emcse] id.; emics

nstény malacz, MTsz.

~ finn ema anya, szüle; emisá, etnis gen. emiksen,

emakko nstény, emse; észt. emis, gen. eniise id.
|
osztják

imt, tmd weib, altes weib, gattin, Kaejalainen, Méni 23 : 208.

~ csuv. ama weibchen von tieren, mutter Asm. 137,
Zol.

I

küii enityar [olv. amagcin Radl. Sprachni. 12] en babé
CCuni. 232

I

kkirg emd di.e alté Radl 1 : 946
|
tel. kumandu

emegen öreg asszony Verb. 44.
| a 1 1. d'íjmayan alté frau.

mütterchen Radl. 1 : 720. E török alakok egy része (pl. az
alt., tel., kumand.) kétségkivül mongol jövevényszó.

~ mong. kaim. eme weib, weiblich ; eweyew alte frau

;



Emik — ér 39

nmeki'in weibclieii von vöjíelii Schm. 27, Jülg 143
|
burj.

eme, ime id. Castr. 93.

~ lu íi n d z s u eme mutter, emeke, emye schwiegernmtter

;

emUe weib, weibchen Gab. 54
|
szolón, dachur emége,

emige n ív. 18, 37.

~ szamojéd Jurák úehea mutter, /'/ebta stiefniutter

Castk. 21
I
Tavgy úame mutter, úamia renntierkuh C. 58

|

szám sztj ák ama, érne, (iwue, em, an, eii mutter (ima
weib, frau -=^ osztjákból) ; Cabtk. 97, 108.

Búr a in. eme rokonai az ö.sszes ural-altaji nyelvekben el

vaunak terjedve, semmi okunk siiies rá, hogy ne ósi finn-ugor szó-
nak, liaiiem, a mint Munkácsi újabban magyarázta, török jövevény-
szónak tartsuk. Az emse, emcse az eme alapszónak miigyar demi-
nutivuma.

Vö. BuDENZ, MUSz., Szi.NNYKi, Nvh.'' 148; Halász, NvK. 24:455;
MunkAcbi, NyK. 32 : 386

]

[1 1 1. em-iA:saugen; cml- id.; emlél,emlet í/HíZeíKT.J saugen NySz.
~ finn ime- szopni, szini; imeita- szoptatni

I

osztj.
öAnam emni Nyh.' 153.

~ kaz. bask- bn- saugou Bái,. 25; 1v.\tak. 75
|
csuv.

öm- Abm. 12
I

a többi török ny(>Ivbcn iim , em- id. Raul.
|

jak.

iimii brust, zitze, Böhtl. 15.

A finnugor és a török alakok hasoalóságát csak ósrokonságból

magyarázhatjuk, s semmi okunk sincs rá, hogy a m. em- igét finn-

ugor megfelelitl elválasztva, török jövevényszónak magyarázzuk.

Vö. Vámbéry, NyK. 8:141, Munkácsi, NvK. ;t2 : :Wr, ; Buuenz, NjK.
10:80, MUSz.J

112. ér [alakv. íV Syi.vf.ster, XySz.] reichen, langen, erreicheii,

berühren. wert sein ; érdek, érdekel, érel, érdez, érdts NySz. (gyako-

ritó igék) öfter berühren; é7-int (nioment. ige) berühren; érkezi-k

ankomnien, hingelangen; érték [alakv értek] lahigkeit, vermögen
NySz. ; wert ; ér-ik [alakv. ir-ik NySz.j reif werden ; érel reif

machen.

Lélektani és jelentéstani szempontból nagyou tetszets a

MUSz. és SzEREMLEV (Nyelv. Fz. 36 : 37) magyarázata, hogy az

ért „verstehen, erfahren'" és az érez ..empfinden, fühlen" igék

is az ér „reichen, berühren" származékai (emez z frequ., amaz
elhomályosult érték t causat. képzvel). Mind a két származ-

tatás közös nehézsége azonban, a mire különben már Balassa is

utalt (TMNy. 57), hogy az ér-ben záit, az ért- és éremben pedig

a régiségben nyilt e van : eertte ÉrdyC. 25. eere JordC. 697,

eerkezny .lordC. 466; ír Sylv., dunántúli nyelvjárásokban: ír,

de : értnec MüuchC. 38, mégén'ctec BécsiC. 83 ; erthwecn ÉrdyC.

131, értelem JordC 401 ; a bakonyalji nyelvjárásban s egyebütt:

'ért (Nj-elvFüz. 34:92); <rzee ÉrdyC. 444; wu-^érziec BécsiC. 46.

-c s z m. c s a g. er-, ir- reichen, gelaugen, ankommen

;

akii érmek verstehen, einsehen Zenk. 146. — ó-tör. ir-
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tolóén \l\\,\.. Insclir. L'. t'<il};ií, Í)J
|
kirg. er- követni, ki.sénii

(iM l;,Vir„ri I, ;!,i i.I.mi,, cnii yc'nioii;n-),) liuDAO.
||
lllOIlg íVe-

|

kaim.

ire- kdiiiiiicii. MiikoMiiiieii Sphm. í59, .Iülg. 147 |
burj. ire-, ir-,

jer- iil. Casik. U-J. (íyiikoritó s kójízfivel : o s z ni. rrií- anlaiigen,

ankoniMHiii, (^it(ííc1i(!ii ; sicii erstreckeii, an otw. stossen; reif

wíirden Zbnk 1-1(1
|
k a z. iri:-< Jutni, megérni Bái,. 26-

A tiingy. cr rendkívül gazdag alak- és jelentésfejleniéiiyei

iiikáht) arra mutatnak, liogy ösidkonsággal, s nem aránylag újabb

kölcsonvéttdlel van dolíiunk; de másrészt az is igaz, liogy a m. ér

megfVlelöit a finn-ugorságból nem tudjuk kimutatni.

Vö. lliiNKAi.vY. VohF 'J!t7; VAmiiéky. NyK. 8 : Ití, MagyKel. Kr>;

BuDKNZ, NyK. Ht;Hl); (íomikx;/,, NyK. 81:247 [MIJSz , Genktz, Suoiui

.'t: Ifi; 1!)|

'

li;{. érdt-iii |alakv. erdeim Ehr(!. 41; érddmes. érdclmcsi

MTs/,.; crílr)!) J(n-(IC., Vn/rwi/^s Bakonyalja, NyelvFüz. 84:85; de:

t'rdhn HócsiC, MiinchC; tn/em Sylv. ÜjT Vö. Suhajda. NyK.
;51 : !()()| ioiui, veniicnst.

— ó-tíir. drdam die niannhat'tigkeit, der mnth, die trcft"-

Jiclikcit, tugend, verdienst; tref'tlig, tapfer; arddmlicj verdienst-

voll Hmm.. Insclir. Neue í. 1(JÍ{; Dritte f. Hö3
|
n.jg. arddrn

liandwerk. kiiiist, g(iscliickliclikeií, verdienst, tiigeud; drdamlik

(.) : drdiindKj) vcrdicnstvoil, gcscliickt Radl. 1 : 794—5
|
k ú n

('rdri)i ars. virtus; erdamli virtuosus, CCum. 115, 136(?)

IS2, 207.

Ili () 11 g. kaim. érdem hahileté, adresse, talent, qualité,

niérilíí, vertii, (•(iniiaissanro. savoir, sagesse Kov. 260, JCi.g.

144||mandzsn erdcmu tiigend, faliigkeit, güte, verdienst;

tngciidliaft, (JAB 5().

A NyHz. az rrdnii tzikk végén az ér „reicheii, erreichen" szóra

utal. Bár c származlntás magában véve nem lehetetlen, még sem
tekinthetjük érdem szavunk teljes alaki és jelentésbeli egyezését az

idézett török-mongol alakokkal [uiszta véletlennek.

Vö. Gahei.e.niz, Éléinonts de la jfiauimjiire miuidschoue, 7; Fogah.vsi,

NyK. .^:1Í82; Bálint, Párhuüiim ; Budknz, NyK. 20 ; 148 ; Simonyi, FUF.
1 : 127 ; MiinkAcsi. KS/,. 2 : 191 --2.

|1I4. erkölcs [alakv. elkech, elkócz, elkólch; erkecz, erkóch,

erkúlc Ny8z. ; erhks MTsz.| sitté, tugend.

E szó eredetével eddig Simonyi és Munkácsi foglalkoztak, de

egyikük származtatása sem kifogástalan. Simonyi szerint erkölcs -c

mong. crkil-ükrü ,ehreabezeugung' (vö. moiig. erM respect, vóné-

ration, égard, révéreiice, distinction, préférence Kov. 268; a homályos
második tas alajiszava valósziiiúleg ük- doniier, présenter, rendre

Kov. 576.) Megjeíívzeiidü, hogy ez az összetétel csak egy orkhoni

feliratban fordul eló. Simonyi másik feltevése szerint de igeképzövel

és -.ví névszóképzóvel szerkesztett mong. *erkilde-'si „lionoratio'*

volna a magyar erkölcs megfelelje.

Munkácsi a következ mongol összetétellel veti össze : erkc-

kiiriin pouvoir, piiissanee, force Kov. 264 (vö. mong. erke pouvoir,
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.lutdiiti'. |iiiÍKSiiiici\ lnicc, c;i)):iciU'' Kov. 2()í!. ; Liiiüit kralt, maciit,

stiiike SiiiM. 1S>^). M. KziTint in:ir timst ,,. . . das wort rrhfilcs keiiie

iliiocto (Mitlehmiiig aiis deiii moii^dlisclK'ii ist, soikíoiii joiiei, wek'lie

ilir, wciin auch mit wörtliolior iiliersclziiii!;, im türkisclien tMits|ire-

clii-n würde iiml die wir iiai'li deii liost;iiiiiteiloii derart liilden kiiii

iieii : tirli-kilr." Erre megJL'iíyezlietjiik. luiiiy ha nz oköcs -= íirh-kiir

(;;ylit'vi'tést eltogailjuk. Iifitiaii IVltchotJük, liuíry a töi'iikségbi'u is

volt ilyenféle magyafázii összotótol, .s semmi nkiuik siucs arra, hogy
azt a mongol erkekiiriin mintáj;ua alakiiltmik tartsuk (eiiiiok a mcwiját

külciiilioii nehéz i.s v(diia elkéiizcliii). De másrészt a t. i'irk, iiiik

úgyis inogván a magyarban szahiilyos i-iö alakban, tehát iirkkHr
(isRzefételnek is *('rökfics (víi. a v2.f^í(xczikket) s nem rrkörs lelolue mea:.

Vö. SiMO.NYi, Nyr. 'jr.rf.'Jil, FIJF. 1:12S; Munkácsi. KSz. l> : 18!).|

llf). orö |alakv. cr'i: nr.ssi'íf, éressen NyS/..; sziMnélyraggal

;

rrcje s erje.. 'l'MNy. ^^44] kraft. madit.
-= ó-tör. i'irk fit'ávke.,(irkli.(hklií/ siark 'J'innisKx, Inscr.21;

Hadi,. Insclir. Xetio f. 1()8, Zweite t'. SS
j
ujg. üri;/ fórt. zclc

KSz. 'J:'J4S; ark maciit, krait, gcwalt H\i)i,. 1 : 775 |
k li n erk

libcrnm arbitriiim (X'uni. 157; erkli potens '2Í\); trítr vis. 142
IHuPKNí! szerint talán csak irásliiha enic iieiyeít; HAm.oi'K íáv^-nek

olvassa, Spraí^hni ö6| |
csag iirik krat't, gcwalt Iíadi,. 1:762 1

kaz. Írek kény, akarat, szabadság:, .jog, rondclkozés Bái, 26
|

mis. erek id. Journ. 15:2:83
|
kivg. érik llxm,. 1 : 753

|
alt.

crik Vkicb. 51
|
sor ürikllAxn,. 1:763

|
szag. tínt Iíaiu,. 1:755.

mong. erkc poiivoir, antoritc, puissancc, forco, capacité,

liabileté, volontó Kov. 263
|
kaim. erkc .U'n.r, , 141.

Vö. BKRUcsííAfiZi, llfi; GyARMATiii. .XttÍTi. 1?12; N'.iMití-.itv, XyK. S:14"-',

liiiDKNz, NyK. 10;ÍI8; .Mlnkác.«i, NvK. 1<: l(i:i, .Xnpkkson, Waiidiun^'ou, ll'J

jMlíSz. TÍMiJ.

[llti- fíurtlii [alakv. ijímii/a, f/orda. i/i/Kriii/a: knnla MTsz
|

l'elccns ciiltriiliis. ^tel. kojb. kortl der sciilei Uadl. 2:57(5.
|

c s II V. k.lvDjs (íi)iin,, Perca cenniii Zoi,. 39
|

t a t. IchiJi id. ibid.

Vö. még cser. Av/r/" sjgér Szii,. [IgFiiz. 13: SÍ. Vö. Mi:nkácsi,

Ktlin. 4 : 183.

.\z idézett alakok nem mind tartoznak össze. A Zoi.or.sicKi.i-tól

idézett tat. k'>rt')s alakot forrásaimban nem találom, de nagyou
közel ;ill liozzá az azonos jelentés k a z. :[>ti^ (.i: firlX^} i|iini.,

VoszKii. 1)2; valamelyik adat hibiis. Különben a m. {/aidu mind-

egyiktói egyaránt távol áll.|

[117. gém reilier ^ kojb. kög>)ii eiilorich, K.atan. 125,

Cahtk. 97 1 kkirg. köqóíid. Radl. 2: 1232 |
csuvBuj. kwacal,

Mkar. kunval, Olg. hiacal kacsa Asm. 367
|

jak. A-ö';ón Böhti,.

57. Vö. Munkácsi, NvK. 21:120, Kthn. 4:295.' .4KE. 285, KSz.

6 : 378.
Sem az alak. sem a jelentés nem egyezik, vö. l)óVebbeu

GoMBOcz. NyK. 3G:478.|

[118. göbe [alakv. gbö, giihe. i/ühü. iiiilm MTsz.] .patak v.

folyómeder fenekén lev vízjárta mélyedés : bárral, vízzel telt
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<;ö<lröcskf', pocsdlya' -=^ iii ri ii
f;'.

köli tiefü wassorsíclle, wasser-

biisin SciiM. ISd. Vii. Hái.int, l'árlni/.ani
;
Munkáchi, Etliii. 4 : 288.

\'(i. ovvcl szeiiilxül Munkácsi, AKIÍ. 302; Szii.asi, Adalékok a
(inii-imor |ialiit;ilis liiinRok törtóiietélieu, 4'2 ; Wikiainí>, IjC Tiioiuie

oric'iilal, I :()(); Siiiiii iiAtinT, Kmnanischt' lítyinolngieii 2:Í5;i)

11!). nödóny síavia, l'i4icaniis «iiocrotaliip.-

-=^
J a k. kiilibi cin liüsoiulcrer lanflvof;el, von dor grösse

<l('s kiaiiiclis, HOnTi,. Ti].

(• >< a^^ líulan ^ólya (am-ri.) Hudao. 2:70, i)elikaii Radl.

2 : (107
I

Uirs;'. kök kotan íi'ólya Budao. "2
: 70

||
iii on g. x^dan

[xMicaii Kov. il09 ; chodaiuj l'elicanus onocrotaliis, Paui,.
|

iiiaiid/. su kdtaii id. Gau. I;{5.

I"'eltáii6 a (löiUnij hosszú ó-je. a melyet az idézett szavak rövid

tiiaM<;zój;i nem iiiíigyaráz meg.

Vii. MiinkAcsi, Kthii. 4 ;L>i)r).

120. görény |alakv. geren gurgulio Beszt. 1084; gwren'iA.

Sclil. KlCtC); i)öri'ii, f/irín, f/iriiid, gérind, girhiny MTs/.| iltis,

Miistela putorius.

-^ k ú n charachusun. cara cu.ran [oW kara küzán) g'dú

spuci, g. spuciiis (ICiun. 98, 128. Raih,. Sprachm. 86
|
kaz.

{sasi) -közein (Ijüdös) -görény Voszkr. 354
|
bask ködtm Katák.

140|kirg. (sasik) kiizön id. Kául. 2 : 1508 | k o j b. küzan
Katán. 129 i

t el.' to b. küziin id. Vbrb. 189, Kadl. 2:1506

I

-= ka m a s z i 11 i s /, a m o j é d kközen Cabztr. 237].

m II g. kiirrnc un animál, espéce de piitois Kov. 2636
|

k a 1 m. kitrnae Miistela pntoriiis Pai.l. | m a n d z s u kurene

iltis Gah. 137.

Az oszm. eiiriu (,eiii kleines tier in der tartarei, desseii feli

grau und schwarz ist', a Lehese-i Oszinani szótárból idézi Radl.

2; lt)Ht) s a jaknt kiriiias (tiermelin, Bohti. (54) hangzóközi r-jiik

miatt nem tartozhatnak az idézett szócsoportba.

Vö. Bálint, J'árhu/.am ; Munkácsi, Nyr. 13:260, Ethn. 7:28, 8:315;
Bddenz, NvK. 'J0;148; Gombocz, NyK. 3.')

: 250 [VAmbéry, NyK. 8:145,
BuDENz, NyK. 10:118; Andkrson. Studien 264|.

[121. görvóly jalakv. görvémj SzD. Kassai, 4:320] scro-

pliula ^niong. cjürhel eideclise Schm.
|
burj. gulmer, gurbil,

gnlbcr id. Castr. Í32. Vö. Munkácsi, NyK. 21 : 122, Ethn. 4:296.

Alaki és jelentésbeli nehézségek miatt (nincs semmi támasz-

tékunk arra, luigy a m. iiiirvéhj .seropliiila' jelentése eredetibb ,gyík'

jelentésbl sziirmazDlt) nem fogadhatjuk el. L. bvebben Gombocz,

NyK. 36:478.1

[122. gte Lacorta paln,sfris, 81. ; Triton eristatus, MTsz.

^kaz. ki'dtii, k. jilan sryik Hál. Vö. Munkácsi, NyK. 21:116,
Ethn. 4 : 183.

A kaz. kiiltá jilan voltaképeii „suta kigyó;" kiilta == kirg.
kkirg. kdtii kiirz, ein knrzes gewehr, Radi,. 2:1121

|
csag. kelte
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kurz, uiedeieii wuclises, Vámb. Stiid. 327.; vö. perzsa kelte defi-

eiens, parviis, vilis, incongruiis, inordinatus ; miitilum, truncatum
Ciiiida animál stb. Vuli.krs, 2;8tí5. L. bvebben Gombocz, NyK. 36:474.)

12.'}. gözü [alakv. gezcu Beszt. 1089; guzu ÜcM. 73.; gözö,
(jüzii, gezö^ giizsii NyS/,., MTsz.) gurgulio, sorex; spitzniaus.

-= t ö r. *kösdk, *k>isök vö. k a z. kiise Bál. 68 ; köse Osztr.
1-27, patkány. Kicsinyitö képzvel: abak. kiiske, kíiskecek egér;
Jer kii.skeregi Siphneus aspalax, Verb. 194

|
kojb. szag. kiiská

ratte Radl. 2:1501, niaus Katán. 129; kiisküjak maus Radl.
i. h.

I
tob. küskii Radl. Munkácbi szerint jövevényszók az irán-

Si'igból, de a felhozott s zkr. kára-, karika- .wiesel' mind alakra,

mind jelentésre tj'ivol áll.

Vö. McNKAcsi. Nyr. l.i : 2G0, AKE GO.3, KSz. 6:378.

(124. guffa pest, kropf, lialsgeschwiir NySz. ; döghalál
idején támadó kelevény, pestbeule, SÍ. Kreszn.

;
guga-halál dög-

halál, (lögleletes gugn MTsz. ; Kreszn. Munkácsi szerint guga haso-
nidással ebbl ^ buga (vö. buga ,a növények bogos feje, mag-
tokja, virágja" MTsz.) -^ oszm. b)igak halsgeschwulst, Zenk 221

|

csag. aderb. bii^ak kropf. fetter kinn, Budag. 1:273. Vö.

NyK. 32 : 380.

Kétségtelen evvel szemben, hogy a bugd-nak semmi köze a
f/iií/dhoz. Ez utóbbi szláv jövevényszó, megfeleli: szerb, h o r v.

II jszlov. kiiya pest Belloszt., Vuk.' 32'2, Miklosich, EtVVb.. 145
| cseh

kuka id. Grimm,
li

vö. svájczi s vorarlbergi kog, kogen aas

;

középrajiiai koge ansteckende seiiche; westfal. kuygeln krán-
keln, Grimm, Wb. ,4:1577, ScHMKixER 2:287, Dief. 145.

A horv. szerb güka, ghta beiile, auswuchs am leibe; $rü/cav

scrophulös (Fii.., Vuk' 111—2) HalAsz szerint (NyK. 18 : 453) magyar
jövevényszavak.]

125. gfígjQ a lekaszált rendnek egy kis része; marok;
három-négybe tört és összekötött nádnyaláb, a mekkorát egy-
szerre dugnak be a kemenczébe, MTsz.

V ^csag. küdii der garbenhaufen Vámb. Stud. 329.

A ni. giigyü-i csak a Tjsz. (két adat), a csag. küdü-t csak
Vámbéry ismeri; némileg hasonló jelentés kirg. fcóVfó' das riedgras,

Kadl. 2:1283.

Vö. Mdnkácsi, Nyr. 13 : 260, NyK. 25 : 285.

126. gyaláz [alakv. ialász NySz.] schmaiien, verleumden.

vorwerfen, veruneliren
; belle elvonva gyala : ijyala-cmber gyáva,

gyámoltalau, hitvány Kassai, 2 : 248 ;
gyala-vász rendetlen öltö-

zet
;

gyala-beli gyarló, gyáva, együgy MTsz. Vö. Simonyi,

Elvonás, 33.

'? ^ k ú n jala: jala iabadir .calumniat" CCum. 137
|
kaz.

jala rágalom; jala jnhniak rágalmazni Bál. 78.
|
kirg. iala

das fehlerhafte, das unrechte, der ungerechte verdacht, die

verleumdung Radi,. 4: 36
!
alt. jala strafgeld, geldbusse Verb. 71.
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III II ^. jidn fiiiitc, criiiio, peiiio. aiiKMule, puiiitioii Kov.

'J27Í).

Vii. Munkácsi, KSz. fi :;I71) IMUSz,, VAmhíikv, NyK. 8: 14(>|.

127. K.valdiii |iicc. í/!/al.mi)t\ zu,t(u,arn, fischergarii.

-= k M 11 ilini on viscli^jirn CCiuii. 221
|
k a z. k i r g.

i.ii.hit zii<;iit'.t.z |}iii>Aii. 2 : /{()4
|
bask. jMm Katar. 107 |

tob.
i.il.iin (I;.ii,im| ({kianov

|
bar. t ii ni e n jiUm ein grosses uetz

U\ .'!: IHf)
I

(• s 11 V. silíin Zui,. (lí)
|
j a k. ilim nctz zuin fiscli-

tMiii;- liiiHTi, ;!s.

Török Jiivoví'iivszavak : osztj. K o n d a víí/Jot zugnetz,

Paahonhn, FIJF. 2 : 1 1(1 I V g K o II d a, T a v d a jdbm, L o z v a
rl.im, l'nlviii rl.inr, K n d a, Tavda chm Munkácsi, Ethn.

4:;!0-l, íioMi.ocz, XvK. 2.S : H)2.

Mi.nkA(«í (.ÁKK. ;{1;{, KSz, (k;j7í), l : 157) a tör. alakokat
öKsz(!vt!ti a s z k r. J;al(nn ,nclz, laiiggarii' szóval.

Vii. Munkácsi, Kthn. 4:198, NyK. Ü7 : l.'ifi (Grnkiz, Siionii, ;!:I6:5;
SktAla. NyK. 2(1 : :i7!l|.

12i->. gyapjú |acc. (/i/n/í/dt TMNy. ;{47| wnlle.

-^ k \\ u jahovli lanatiis, (Hhiiu. 14;{; Uaoi.ofi' értolniezése

szoriiit ,l)('d(M'kt' a jaii- ,l)of(!diii' igóbftl
|
o s z in. ch:í<j;. japak

(lirss. wdllf ; o.sz III. ^V(;7«;í iiiiboarbciteto wolle, flicss, Radl.

;{:2()l
I
kirg. iahaya die iiii friiliiing gcsclioreiie scliafwoUe

Uaih,. 4:57. '

Vii TiiAY, 11)4; IluMAi.vY, VofíF. 297; Vámhéry, NvK. 8 : 140, Iíudenz
NyK. KI : 82.

|12í(. g.varat krainpoiii, kardiitsclieu Márt., . MTs/.. -= köz-
tör, tiirii- kaiiiiiu'ii Hadi, ,-{ : .S;}7, vö VAmrkry, NyK. S: 14(1, Budenz,

NyK. 1():S2.

A .szókeziló kiiztiir. /-nek a iiingyarbiiii is t- s nem gy-
feleliiu ineg.|

i;{(). (lí.varN') |;ilaliv. fjljulló. jarló, jdrló NySz.| scliwach,

gebroclilich, liinfiUlig.

^ k li II jnrlr, i/nrlí, inrlr. ])au[t(ir, misor, (JCiiiii. 47, Utj,

141
I

fsag. jarli, jaiíii/ ariii, bottler Vámb. Stiid. ,'545, Radl.
.'5: 14;i

I

kaz jurli sztigóiiy, iiyoiiioriilf, gyarló Bál. 77
|
kirg.

jmii. Uirili Radl. 4 : i5(), 3H
|

1 e b. jarilig arm, elond, bedürftig
Radl. ;5:12(). Deverbali.s névszók, vö. kaz. kirg. jaril,- ver-

ariiien.

Vö. Vámukky, NyK.8:l4G, Bifdknz, NyK. 10 ; 82 |Máskcp; Munkácsi,
AKK. :!1()|.

líJl. gyárt |alakv. ijf/amt : (f Ihus vilar/nak gi/aratoi/a

WiiiklurC. 24!); járt NySz] iiuu^lion, arbeiton, verfertigen.
-= köz tör. járat- iiiachoii, otwas passend machen, ein-

riclitcn ; scliaften, liervorbriiigoii Radl. 3:111 — 3 [alapszava
jara- passend soiii|

|
c s ii v. sorai- id. Zol. 72.

Vii. VÁMiiftHY, Mii!fvKiv<l. (;i)2, MaifvKel. 8.".; Münkái;si, KSz. (i : :iso

[MIJsz. 7.-.0|.
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132. gyász [alakv. jász XyKz., MTs/,.] traiifir, tr:uier';l<Md

;

Iriviirii;'.

-^- nj jí- jav schaden, Radi,. Kiul. Bil. 17, a; traiier Kud.
r>il. ;{4, I oszni. csag. jas w<íineii, klage, trauer Zenk. 950,
Vámb. Stud. 346

I

b a s k. jaz szomorúság, búbánat NyK.

17:375. Vö. arab _,t jcps hoffnungslosigkeit, verzweifelung

Zknk. 950.
-

Vii. CzR; VAmhkhv, NyK. K ; 147, Budenz, NvK. 10 : 82; Munkácsi,
NyK. 2r,:2m, Kthn. ;'>

: 19.

133. gyáva iiebus, debilis v. tiniidus siiie causa, Szü.,

SL; feig, nnbciiilKlicli, Máhton, MTsz. Régi szótáraink nem ismerik,

(4ször SzD.-ban találonj.

—- njg. jaha nutzios, vvertlos, zwtíckios Raul. 3:273
jTiioMBEN szerint: java vain, en vain KSz 2:250] |

csag. jaha

V- inba :;utzlos, \v<!rtlos, scliwach Vámb. Stiid 344, umsonst Kún.

51
I

oszni. piha umsonst, gratis Radl. 4:57; de oszni.

íiderh. jm^a fade. albern Radi,. 3 ; 290 ^ pe r su /íny; ver-

loren, leer, fiide, eitcl Zhnk. 957.

Vii. Vambiírv, NyK. 8:147, Iíuhk.nz, NyK. 10:82, 17:4(il; .Munkácsi,

NyK. 2r):28:í |MUSz. 22.'i|,

134. gyékény [alakv. f/yken Bszt. : i/chm Schl ; (/íjkymis

1331; i/ykeni/cs 1420 OklSz. ; riyckénii, yi/ölcény, y i/íkény ^Hyiiz.,

dí'kény, yyikmy MTsz.| i)inse, Typlia palustris; matté; binsen-korb.
-= kún yryan tegtís (HUini. 123

|
v, s ti '^." jdkan art

biuscu ; die aus dieson binseu hergestellten mattén Radl.

3:317 ; 1'avkt dh (Joiikteillb 556 |
kirg iiketi, jiyin id. Bud.aq.

1 : 449
I

k a z. jikan gyéktíuy, káka Bái,. 82
|

t e 1 jehm id. Verb.

.^7
I

l)ar. jiycin das grosso, harte steppengras IIadl. 3:509
|

c, s u V. t'iaoan binse
||
m o n g. jiyct'un roseau, canne á sucre

Kov. 2352. Hasonló képzés szavak: hah/nsiin város; toyosun

por ; síulasiin ér ; siiiicsioi lélek.

Török jövevényszavak : osztják f'el.íö-demjankai: iecim,

tremjngani iák'i, uizjami hkmi', kazymi iiicav, kondai iékan

schiífmatte. Kar.ialainkn, Mém. 23: 159. Paasonbn, FUF. 2:117.
vogul, észa' i jakiifi pwn [mií^e^jnkan binsedecke. A csuvasból:

votj. iakan bastdecke. Ijastmatte. Wiohm.wn, Leliiiw. 96; i

vogui, lozvai: mkwin, kondai Sf?xn>i>nt equiselum. Munkácsi,

Ethn 4:298, Vog.Népkölt, rTVjt. 1. (ICCV. ; Gombocz NyK.
28:176.

Vö. Vambéry, NyK. H:U(', Bi'üenz, NyK. 10:82; Munkácsi, NyK.
18: Ur., ICtlin. 4 : 2'J8 [Donneu, Wb. 1:102, Bui.kn/., S/.óe^'y- 181 1.

135. gyenge [alakv. yrwnf/p. Ehr(í. 81 ; yyúnye Meliu8, Jób

79; yöiiyíí. (jenye, jönya MTsz.| zárt, weieli ; mild, gelina, .sanft,

sclnvacli, kraftlos.

? -= njg. jaji neu Radl. 3:60 i kún yanyi CCum. 87,
ianqi 147, 161

|
o s z m. jíiiii neu, jung Radl. 3:329

|
csag.

jiili, jnn/i id. R. 3:323-5
j

kaz. jara Vobzkr. 162
|
kirg.
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jara 11. 4:J()
|
bask. alt. tel. jnri Katar. 91, Verb. 70

1 e b. szag. jn Radi.. 3:3 I
sor na R. 3:633

|
küarik, tuba

nari Raih.. .'{
: G27 |

csu v. Hne Zoi,. 69
|
j ak. sara Böhtl. 152.

A in n g. íme, ,neu', a melyet Böhtlinqk szintén ide von, szó-

kezd .s'-e miatt nem illik ide.

Figyelemre méltó a vocalisinus eltérése; az oszm. és ceag.
alakok magasliaiigiisága újabb fejlemény. A m. gyenge szót Budenz
(Verzweigung d. ugiisehen Spr. 68; a MUSz.-bau nem) és Mi'nkácsi

(NyK. 25 : 264) eredeti finn-ugor szónak magyarázták, de a vogul

hanuk jiulia, nar/iam lágy, gyönge, osztják hámdk, iiamíik mild,

weicli (Karpai.ainkn, Mém. 2H : 2), a melylyel egybevetették, az obi-

ugorságban is szamojéd jövevényszó (vö. Gombocz, NyK. 32:197).

Vö. VAMüfciiY, NyK. H : U7, Budknz, NyK. 10 : 82.

136- gyepl |alakv. m/öplö, (jijöplii, gi/üplyü NyÖz.| strick,

soil, bánd ; zilgel NySz., MTsz.
^ o s z m. ijdik ein gedreliter faden, Raul. 1:1567

|
csag.

jiplik faden, Raul. 3 : 530, iplik garn, zwirn Vámb. 8tud. 230
Alapszó: oazm. kún ip sclinur, bindfaden, strick Radl.

1:1564, CCum. 100
|
alt. tel. jih Rapl. 3:529, \ö. jebek

Vkrb. 94
I
csu V. ^ip Zoi,. 69

|
j a k. sah faden zum nálien,

BHTi,. 155.

A magy. gyrplö-éhey. liasonló jeleutésfejlódést mutat a csuvas

'

eredet cser Kel. sap, cser Hegyi scip ziigel, bindfaden an der
strüline. A tiszaiiielléki és székelyföldi iplik „czérnával való kivarrása

a csizma sarkának" M'rsz., több más csizmadia-mestermüszóval
együtt (csizma, rsizmailia, csiriz, szattyán, papucs, topán) hódoltság
korabeli jövevényszavak.

Vfi.'VAMiiftiiv, NyK. H: 147, Budknz, NyK. lU : 10 » ; Paasonen, KSz.
3:24;í |I!uuknz, NyK. 21)ir)2|.

|137. gyep, fjyl'p agger, scptiim, maceries; agor incultus;

herbetum NySz., OklSz. ^tör *jcpiik vö. esuv. saB feuchtes

reÍ8h(dz zu einem zauiie Zui,. 65. [A csuvasból : lozvai vogul,

cseremisz saba, sühm, siihii, saha reisholz; votj. í'abi zaun, hecke].

Vö. Munkácsi, KHz 7 : 252, s MuNKÁcsi-ra hivatkozva már Subebtyrn,

Nyr. 28:466, Zoln.ai, Nyr. 28:529.

10 niagyarázutra n\egjegyzendó : (t) a csuv. .<- nemcsak tör.
.?-nek, hanem tör. t'-nek is megfelel, pl. csuv. !nd-, snl- aratni cv

tat. i'al- id. A csuvas saeS alapján teliát ép olyan joggal köz tör.
*Sabiik, * íjapiik ala'kot is feltehetiiénk; mivel azonban a csu v. .vaeí

a többi törökségbon ismeretlen, nincs módunkban egyik feltevést

sem igazolni; b) a votj. cabi, a mely jelentésre legközelebb állana
a magyar gyepühöz, szókezd '"-je miatt nem lehet a csuv. sub'i

(^*jepiil>) átvétele, vö. Wichmann, Lehiiw. 15; c) kétségtelen, hogy
a csuv. és a cser. alakok összetartoznak, de egyelre még arra
sincsen semmi bizonyítékunk, hogy nem a csuvas-e az átvev fél.)

1 38 gyertya [alakv. gyiirta, qycrgya, gyercsa OklSz., MTsz.

;

györtyn NySz., gyírlya. MTsz.; gorchya-hiú Schl.; gyortya, OklSz..

Ny8z., MTsz.
;
gíjvrtya MTsz.] licht, kerze.
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V ^ c s u V. f-uroa, soroa licht, kerze, Asm. X. (A csu-

vasból: cserH. sarta Rambt. 117; |

vogul s"rta, sártd, éártá

kienspan zuin leuchten, VogNépkGyüjt. 1 : CCCIV.]
j

a.\t. járta,

jartma pbio.ioButift .ijmt., icoaa Verb. 81; Radl. 3:146
|
tob.

jaritma id.
|
c s a g. jaritma id. Radl. 3 : 127, 130. Más kép-

zvel: tel. daritkis die leuchte (zum fische fangeu), fackel

Radl. 3 : 126. Alapszó : k ö z t ö r. jar-, jari-, jaru- hell seiii

;

cauH. jurit-, janit- leuchten, hell 'lachen.

Vö. Gyabmathi, Affin. 194: Zolotnickij, Kornevoj 83; Mdnkácbi, Nvr.

Ki : 2G1, Ethn. 4 : 17ri ; Paasonen, Slaute 25.

139. gyom [alakv. gyám NySz., MTsz.
; f/yem MTsz.]

unkraut.

-= c s u V. som gaz, f a gabona között ; a jászolban

maradt összetörödött széna Zol. 71
|
? t e 1. k u m a n d. jor rasen,

rasenstück Verb. 97, Radl. 3:414 |
tub. nor id. Radl. 3:631.

Vö. MdnkAcsi, Nyr. 13 ; 261 ; NyK. 20 : 473.

140. gyöngy [alakv. 1276: Gyu7ig; 1295/1345: Oungh;
1309: Gung; 1310, 1318: Oyung; 1329: Oyungh, OklSz.

;

(/eng Beszt. Schl.
;
gyng Mhlius, Szt. Ján. 409

;
gyö^iy Noob.

IdvK. Elb. 7.; Petki, Virt. 12; MTsz.l perle.

-= ó-tör. incü perle Thomsen, Inscr. 42
|
ujg. jinjü,

jönjü Vámb. Kud. Bil. 247
|
k ú n ingíu gemma CCum. 109

|

oszm. MiJM Radl. 1:1454 |
csag. jinju Vámb. Stud. 358

j

tob. jintse Radl. 3:514
|
kaz. enjü BAl. 19

[

szj. findi

Caötr. 153
I

kojb. nenj» Katán. 130 |
sor nánji Radl. 3:678.

Vö. Gyabmathi, Voc. 24; SAudoh, Sokféle, 12:42; VAmbéry, NyK.
8 : 147, BuDENZ, NyK. 10 : 82; MonkAcsi, Nyr. 13 : 3ii8. NyK. 18:80.

141. gyúr kneteu, zusammenkneten.
-= kún jtir-: jurimen, jurdini CCum. 136; juurdim

143
I

ujg- oszm. csag. joyur- Radl. 3:412
|
kaz. jqyqr-

Radl. Sprachm. 44 |
alt. jura- Verb. 103

|
tel. dura- Radl.

3:546
I

sor íur- kueten R. 3:2172
|
csuv. iur- Zol. 74

i|

mong. jiyura- broyer, frotter (la couleur); pétrir ila p§,te)

Küv. 2334.
Vö. Vímbéby, NyK. 8:148, Bcdenz, NyK. 10:82; MunkJLcsi, NyK.

21:121.

142. gyüI sich versamnieln; gylik schwáren, eitern
;
^i/i'yí

I

alakv. //yüíí RMNy. 11:191; Monlr. 3:117; iát Heltai, Krón.

129; gyf'jt. gy»jt, gyött, </?/»<< NySz. ; MTsz.] versamnieln, zusam-

menhaufen.

-= u j g. oszm. jiyil- sich versammeln Radl. 3 : 471 1
tar.

csag. jiyil- Radl. 3 : 506 |
k a z. jijil- Bál. 81

|
b a s k. -jSydl-,

jJwél KSz. 5 : 248 I
a 1 1. juul-. jmdus- Verb. 100

|
tob. jÜ-

Radl. 3:518
!
sor, szag. chj'il- R.adl. 3:2066

|

sor ^ü-

Radl. 3:2084; 1-képzs visszaható ige. Alapszó: kún ji-\

congregare CCum. 18, 169, 234
|
oszm. jiy- id. Radl. 3:468
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csiifí. jiy- ;5:5Ü4|kir-. ii.j- Buuau '2 iSbl
\

t oh. ji- R.

8:502
I

alt. jn- Verb. 100
\
sor, szag. 67;'- R. 3:20(52.

Vö. Vámdkhv. NyK. 8:148, MagvKel. 85; Bdbenz, NyK. 10:82,
18 :

'_>:í [MUSz. ; TMNy. 7H, 127|.

143 gyiimölcN [alakv gimüc, (/imils HB.; ijyimöcs, gi/ömöcs,

gyümöcs, (jijümücs OklÖz., NySz., MTsz.
;

gyimlllcs, gyemiiles

;

gyimölrs, gyrmölcs; gyömeks, gyimöle.s OkiSz., NySz., MTsz]
fnicht, <>l)st.

-= k()ujemís^_^ewis, giemis fructus CCuni. 28, 89, 125
|

oszin. csu.!;'. jemis obst Zenk. 968, Vámb. Stud. 358
|
kaz.

jiincí BAl. 83
I
b a s k. jemes Katar. 98 | k i r g. jimis Budag.

2:307
I

alt. Jimií, jimí-i gyümölcs^ étel Verb. 93 i szag.
('imi)H Rai>Ií. 3:2159

I
urj. í'.mus Katán. 150; urj. éiini'js i'd.

K.vrAN. 84
I

szag. kojb. nemis lockspeise, kijder Radl. 3:691-
|

c s u V. Mni.ii gyümölcs Abm. 72
||

iii o ii g. Jipiis, jimes fruit,

baie Kov. 2350
|
kaim. j;emis Jülg 211. Alapszó : köz tör.

JR-, ji-
I

csiiv. Ái
I

jak. siii- essen.

Vö. BeregszIszi 115, 127; Gyarmathi, Affiii. 224; SAndok, Sokf.

12 : 43; VAmbéiiy, NyK. 8: 148, Bodenz, NyK. lU : 82; MunkAcsi, NyK. 18:109.

144. gyíírü |alakv. gyirö, gyérö, gyr OklSz., NySz., MTsz.]

ring, fingerriiig.

-^ kÚM juzuk gyr CCuiii. 179
|
oszin. csag. jüzük

fingerring Radl. 3:61t) |
kaz. jiizek, jiizok Bál. 87

|
kirg.

^üziik BuDAd. 2:376 bask. jöi)ök Katar. 100
|
csuvBuj.

idTi), Virj. iqrü NyK. 36:148, 21:11. Más képzvel: tel.

k ü ii r. ji'í'<s//VA; Vkrh. 106, Raul. 3:616
|
kojb. szag. sor

cüstük Katán. 144, Radi,. 3 : 2200.

Vö. Gyarmathi, Aftin. 190 ; Vámiiéuy, NyK. 8 ; 148 ; Büdenz, NyK.
10:82, 15:464; Gomhocz, NyK. ;U: 246.

145. gyíirü [alakv. gyirü, gyr OklSz. | Acer tartaricum.

Coriius saiiguiiiea. Ligusirum vulgare.

^ k a z jir.ik erle
|
in i s. jíirek Jourii. 15 : 2 : 48, 21 : 1 : 27 I

bask. jerek erle Katar. 99 i c s u v. íiirik Zol. 69 |
V alt.

jiirük Piiius cenibra Vebh. 106, Budao. 2:372. A j a k u t sisiA;

,erle' hangzóközi .s-szel nem illik ide.

Vö. Gomhocz, NyK. 31:24:!.

146. gyüfizii [alakv. gyüsz Nytíz., OklSz. , MTsz
;

gyiszö,

dészü, di'szü MTsz.] fiiigerhut

-=: (iszni. jüksiik, jiisük tingerhut, Radl. 3:593, 615;
HuDAO. 2 : 380

I
,j a k. sutük id. Böhtl. 175.

Vö. VAMnt.uY, NyK. 8 : 149, Kudenz, NyK. 10 ; H2.

|147. hagyma [alakv. hajmn MTsz.j zvviebel^ujg. suyun

BiiDAu. 1 : 708
I

k ú n surgav. {d-.sogan v. sojgan) cepe CCum.
127

I

üszm. sogaii Zünk. 577 |
krini. soyan Radl. Sprachm. 65

csag. sojgan zwiebel Vá.mh. Stud. 300 [kaz. soynn, siiyan Bál.
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i;!l)
I

liíisk. hiiijnn K vr.\it. 50, K.Sz- 5:242
|
tel. sof/ono Verb.

,'{()|
I

ii 1 i s'>fí(i .S|)i-iic.lini. ()")
I csuv. sor/an Zoi.. Gl- [Török

jiivfvi'iiys/avak : / ii r j. votj. sugon id. Wichmann, Lelmw. 93
j

<'s(!r. .M*(/((n SzUiAsi, Uinriiz. líj : 224] ||
luo ng. sor^ina oignon

Kiiv. j;{S() |i- urj. .suf nna Kat.vn. 155| |
ni oug K h al k li a

si'iiiifti Vitai, n vX iSi;k(íey
|
kaim. sorgino Jülo 220

i|
mandzsu

s/rifihia fíiiio art wilder zwiebel Gab. 185, Zách. 624, G35.

Megvan ez az egybevetés már V.UiuÉnY-nál is (NyK. 8: 149), de

líi DKNz (NyK. 10:101) alaki okokból elveti; s csakugyan tör sogan-

iiak a magyarban xzuhántj, v. szoi/dni/, iiein [ledig hwiyma felelne meg.
.Munkácsi a. NyK. 20:473. s újabban KSz. 2:194—5. lapjain

felelevenítette Vámbkry sz!Írmaztat;i.s:'it, olyanforma változtatással,

hogy a m. hugi/ma nem török, hanem „ugor-török" közvetítéssel

került mongol jövevényszó (-= mong. soryina). Az alaki különbséget

három feltevéssel hidalja át: 1. Az átadó mong. nyelvben a szókezd
-.s- helyén h- volt, mint pl. a mai mongol dialektusok közül a bur-

játban '2. .Az átvev török nyelv a -yyi- hangesoport helyen -;/-t

s a -M- helyén -ni-t fejles>:tett; vasyis mong. soTyina =~ ugor-
tör. */íá;''i»ía ::^ m. Iinj/t/ma.

A mi az s-:~ li- változást illeti, inegjegyzcnd, hogy még ma sem
ment végbe az egész burját nyelvterületen (pl. mong. .síííAhí ~ burj.

halkef, /ía/AvV, tie szelengini burj. viíiAt' .wiiid'; mong. .<«/(</ cv b urj.

hCiral, de szeleng. b u r j. !i<iral .braiiii' stb.| s nagy kérdés, nem
anachronismus-e e változást már az 5—6. századra feltenni. (Vö.

még a hölíi!/ és hiúz czikkekot.)

Az -r-ii- =- -;''í- :=- (/;/ változás MoNKÁcsinál is csak, feltevés, a

melyet analógiákkal nem támogat. Az ii, r ^m változás jellemz
sajátsai a ugyan a mai csuvas nyelvnek (pl. csuv. íYdJhí <v t ö r.

altin ,)'.any'], de régi-török jövevényszavaink között, — s reánk nézve

ez a dönt — nincs e hangváltozásnak olyan biztos példája, a melyre
nyugodtan építhetnénk (1. erre nézve a Hangtant.).

Nem sokkal való.szinübb a m. hagíjma tinn-ugor etymouja sem.

Egybevetették vele a köv. vogul szavakat: \)elymi khasihn, Ichdhnf)

hagyma UgPüz. 11:234, lozvai kiiOfun, Icasm NyK. 20:474. iBudenz,

Sz(Jegyezt.^90., Donner, Wb. 1:93; Szinnvei, Nyh.-' 149, .Nyk'. 3.5:456.)

Megvan e szó teljesebb alakjában AnLQvisTiiál (Mém. 2:22): kimen,
kohnuH „zwiebel", s nyilván azonos a köv. szavakkal: ziirj. votj.
kusman retek; kKr.lt kuhnan torma, ytthnika-k. kalarábé, jumal-k.

metél káposzta, WioHMANN, Lehnw. 85
|
mordvin M. kuíman, kiiiina,

Krz'á ksitiuan meerrettig Paasones, Journ. 15 :2: 39
|
esc r. iihiian,

uimeii retek Szilasi, UgFüz. 13:273. Valószinüleg valamennyi csuvas
jövevényszó (vö. csuv. kq.sman: ./«za-k. retek (,/«zt>-keserü) Asm
X\'lll., 32), bár viszont igaz, hogy o szó atöbbi törökségbon ismeretlen.]

[148. hajó scliift" -=küztör. kaik, kajik boot Raul. 2:4,
H;i

i
j a k. y/ijik id. Höhti,. SO

|| m o n g. y.ujcik schifl' Schm. 145.

Vö. Hoi.i.hu;, Ma-y. Etym. 5() ; V.\MBÉRY,"NyK. 8: 149, MagyEr. 853,
Hui.i-.xz. XyK. 10:82! 13;]; Szii.asi, Adalékok 7.

Az alaki s jeleiitésbeli egyezés ellenére is valószínbb, hogy
;i in. kajó a kajf ige családjába tartozik s eredeti finn-ugor szó.

\ö. üiDENz, -MUSz., Do^NEH, Wb. 1 : 7 ; Mdnkácsi, Ethn. 4:468, NyK.
25 : 27 1]

Gombocz Z., Török jövevénysz.ivaink. 4
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[149. hanga brya, erica ; heidekraut C MA. Márt. -= csag.
kamgak distel Zenk. 709

|
t a r. kamyak Salsula oppositifolia

. Radl. 2:490. Vö. MunkAcbi, NyK. 20:471.
A m. lumgá-TB. csak néhány szótári adatunk van; különben

sem az alakja, sem a jelentése nem illik kifogástalanul a t. kam-
yak-hoz.]

[150 hangya, hangyái ameise -« csavAn. xSucSla, %§nD§la,

Kurm 'fomHla, Virj- xSmStla poloska Asm. 53, NyK. 21 : 25
j

kaz. kandala id. Bál. 43. Vö. Mu^JKAc8I. Nvr. 11:193, NyK.
18:116. 21:117 [Vámbéry, NyK. 8:150, Budenz, NyK. 10:83].

Újabban Munkácsi hangya szavunkat, több valószínséggel néhány
rokonnyelvi hangya-névvel egyeztette (ÁKE. 326) s régebbi, sem az
alak, sem a jelentés szempontjából ki neöi elégító származtatását

maga visszavonta.]

151. harang glocke, schelle.

< k ö z t ö r. kazán késsel Radl. 2 : 367
|
c s u v. xoran id.

ZoL. 96
II
mong xnrariya une grandé cymbale d'airain Kov. 828.

A magy. kazán újabb, délszláv úton került oszmán török

jövevényszó, vö. Miklosich, Denkschr. 34:331.
Vö. Bálint, Párhuzam ; Bodenz. NyK. 20 : 153 [Donner, Wb. 1 : 43].

[152. haris [alakv. haras Reszt, hars PP. hors MTsz.J
wachtelkönig ^ csuv. kans haris Asm. XII. Vö. Vámbéry, NyK.
8:150, Budenz, NyK. 10:101, Munkácsi, NyK. 21:117.

Már Bt'iiKNz megjegyezte, hogy „az egy csiivas adat után ily

szónak török volta még nem bizonyos"; megvan e madárnév a
magyaron kívül még több más finn-ugor nyelvben is (vog. x^^s,
k)iors\ mordvin kcr>ti NyK. 5:175; cser. karSs, kardk Ramstedt,

43, UgFüz. 13:68; votj. kwaii Rallus crex, Crex pratensis) s a

csuv. kard'a is valamely finnugor nyelvbl került jövevény lesz.

Vö. Budenz. NyK. 6:397, Donneh, Wb. 1:45, Anderson, Studien 230;

Mi.nkAcsi, AKE. 328, 650; Ethn. 8:316; Szilasi, Adalékok, 17.]

[153. herjó ^ tör. kirgi, kirgu Falco apivorus. Vö.

Munkácsi, ÁKE. 352.
A kerj6-i Szikszai, MA., PPB., Kreszn., Zsebsz., CzF., „rebhuhn-,

feldhuhn''-nak értelmezik, csupán Kassai állítja, hogy Szabolcsban
hérjóka = héja. Kassai adatát a MTsz. is megkérdjelezi.]

[154. hernyó raupe -= 'hiringyó (vö. hiringó MTsz., egj'

adat, kérdjellel) -^ o s z m. karinja
\
csag. karinja, karincka

ameise. Radl. 2:185. Vö. Munkácsi, NyK. 21:118.
Sem az alak, sem a jelentés nem egyezik.]

[155. hinta schaukel -=^ c s u v. kunoé, JfcwwD^A; hintabölcsö,

vö. Munkácsi, NyK. 21:118, 32:394.
A hinta a hintóval együtt igeuóv s *hintani igére utal (vö.

hintál, himbál), vö. Simonti, Elvonás 18, 32. A hilinta mellékalak
(szokottabb alakja hirinta), a melyet Mdnkacsi szintén török jövevény-
szónak magyaráz (-c csuv. jalanoB; vö. alt. kalarda-, bar. kalajina-

hintázni), nyilván a gyereknyelvbl került bele vidékenként a fel-

nttek nyelvébe. L. Bvebben: Gombooz NyK. 36:474—5.]
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156. hír [alakv. hér NySz , MTsz.] gerücht, geschrei, gemeine
sage ; ruf, renoramó ; hirtelen [alakv. hértelen, hertelen, hertelen,

AóWeíenMTsz.jNySz.j unvorgesehen, plötzlich, schnell, geschwindt,

flugs.

? vö. s z m. c s a g. x^ber nachricht, botschaft, gerücht

Radl. 2:1693
I
tar. xahi'r R. 2:1701

|
kaz. tar. hihdr R.

2:440, 448
|
bar. hahar R. 2:1193

|
alt. tel. kirg. kabar

Verb. 111
I

bask. xibar Katar. 226
|
csuv. xísar Asm.

73 ^ arab xo-ber avis, nouvelle, éuonciation, histoire, narration

Zenk. 403.

Vö. MunkAcsi, NyK. 18 : 129, Wichmann, Lehnw. 62.

[157. hiúz [alakv. heyoz Beszt, hayoz Schl. heyoz JordC.

907. OklSz. MüRM. heoz Szikszai ; hiusz avagy hioz C. héjusz

GvAD. Nótár. 50 ; viúz MTsz. (egy adat)] luchs -= k ú n silausun

(Radl. szermt: silaüsün) lupi ceruerij CCum. 98|ujg. jjj^Mi

hiúz BuDAQ. 1:632 |
kaz. salaüsdn id. Bál. 135 | kirg. silaüsün

Radl. Sprachm 67
|
bask. sálüüsen, elttem ismeretlen forrásból

idézi Munkácsi, KSz. 2 : 190
|

t e 1. Aülüzin Verb. 452 I csuv.
éükwds ZoL. 76, NyK. 21:118||mong. silegüsün lynx, loup

cervier Kov. 1494
|
kaim. schiloessü Páll.

|
biirj. iilühur, silu-

hu£, iilüse Cabtr. 139
||
mandzsu süun Gab. 178. Vö. Budenz,

NyK. 20:149, Munkácsi, NyK. 21:118, KSz. 2 : 190 [VAmbéky,

NyK. 8:151, MagyEr. 293, Budenz, NyK. 10:181].
'

Sem az l nyomtalan eltnése, sem a szókezd h- nem volna

érthet e származtatás mellett (vö. a hagyma és hölgy czikkeket).

Nem hivatkozhatunk ez e.setben a burját analogíiijára sem, mert
hiszen a közmougol si- ^ .st- változás hamarább ment végbe, mint
a burj. s- ^ h- változás, s így ez utóbbiban is .s-sel kozdódó alakok
vannak. Figyelemre méltó a hangreudi eltérés is.]

158. homok [alakv. humuc 1055, 1095 stb. OklSz., NySz.;

hámok, hiimok MTsz.) sand

-=ujg. kún, oszni. csag. kirg. alt. tel. leb. sor,

szag. kojb. kum sand Radl. 2:1043 |
csa^. alt. sor,

kirg. kuniak sand, sandboden, sandliiigel Radl. 2: 1044
|
jak.

humax Böhtl. 70
|
m o n g. xomak sable fin Kov. 934.

Vö. Beregszászi 136 ; Gtabmatm, Affln. 222, Voc. 27 ; Hükpalvt,
VogF. 297 ; Vámbéky, NyK. 8 : 152, Budenz, NyK. 10 : 83 ; Szamóta, NyK.
25 : 136, Munkácsi, NyK. 25 : 278.

[159. horog haken, angel -s köz tör. karmák haken, angel-

haken
|
o s z m. karmuk ein eiserner haken, spaten Radl. 2 : 216,

219
I

kojb. leb. szag. sor karbak so viel heu man auf ein-

mal mit der hand fassen kanr ; angel ; fischreuse Radl. 2 : 213.

Alapszó : karma-, karba- packen, fassen, schflappen. Vö Munkácsi,

Ethn. 4:265.

Alaki okokból elfogadhatatlan.]

4»
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[160. Iiöití.v (alakv. helg Schl., Beszt., OklHz.] Mustela ernii-

nia, hermelin ; braut, liebste ; dame -= m o u g. solorjyo. solo-pya

putois, martre de Sibérie Kov. 1401 |
burj. /loZoro,

|
szelengini

burj. soloto feuerinarder, iltis Castr 135; cholongö jMustela

sibirica Páll.
||

t u n g. scholongo Mustela putorius (inproprie) Páll.
;

tungBirar soltige, ManSger sologa, sologe Maack ós Schrenck

után idézi Grübe lOO; gold soíoi Mustela sibirica ibid.; orocsón
solongo, k o n d. solorgó wiesel, verchojánszki xolorjo CzEk.

377, 395 A mongolságból : k o 1 1 holanka feuermarder, Castr.,

Versuch einer kottischen sprachlehre, 238
|
j a k. solorjdo iltis

BöHTL. 161. A BuDENZ és Munkácsi idézte többi alak nem tartozik ide.

A MütíKAcsitól felvett hol(oy]i közvetít alai: (ebból a m. hölgy

hátraható illeszkedéssel az i hatása alatt) sem ténybeli adatokkal,

sem megbízliató analógiákkal nem támogatható. Az s- a- h- válto-

zásra vö. a hagyma és hiiiz czikkeket.

Vö. BüDEKZ, NvK. 20 : 149 ; Munkácsi, KSz. 2 : 193, de : Gombocz,

NyK. 35:277.]

161. hurok [alakv. wrofc NySz. MTsz. ; rök Fai.üdi schlinge],

fallstrick ; masche, schleife

-= a 1 1. tel. szag. sor uruk eine stange mit einer

ftsVilinge, zum einfangen der pferde Radl. 1 : 1658, Verb. 404
|

tel. uruk Verb. 404
|
bar uhuk Radl. 1 : 1613

|
c su v. iilcrSÍc

pányva NyK. 21 : 36 |1
m o n g. urya longue perche avec un

noeud coulaut pour attraper les chevaux, Kov. 460- R.adloff

(VVb. 1 : 1658) m o n g. uruk alakot is enilit, de forrásaimban
nem találom,

j
mandzsu urgan id. Gab. 216. Vö. még kott

urkan pferdeschlinge, Castrén, Versuch einer kottischen sprach-
lehre, 249.

Föltn e mellett a magában álló k i r g. kuruk (,pferde-

schliuge, fangstrich', Radl. 2 : 930, Budag. 2 : 53) szókezd
A;-jával.

Különválasztandó a felsorolt török-mongol alakoktól a
m n g. uraka attra])e ou filét fait avec du crin pour prendre
les oiseanx, Kov 438

|
burj. uíeka, ufexa, urexay. id. Castr.

103
II
mandzsu xi^rga schlinge von pferdehaar zum fang der

vögel Zách.. Gab. 105 : tungManUr. urka, orka Castr. 77;
kond xurká; vilui urka Czek. 379

||
szamojéd hurku

schnur Castr. 275.
E származtatás szerint a köznyelvi hurok a régi s tájnyelvi

urok mellett újabb fejlemény; vö. Simonyi, Nyr. 35:8.

Vö. Sándor, Sokféle, 12 ; 180 ; Vámbéry, MagyEr. 317 ; Büdenz, NyK
20 : 153 ; MonkAcsi, Ethn. 4 : 267.

|162. huszár eques hungaricus, husar ^ tör. khazar,
khiizar rabló, lovag, kalandos levente. Vö. Vámbéry, MagyKel.
34; TtÉTHEi Prikkel Marián Nyr. 28:342.

A törökségben, vagy legalább egy részében ismeretes ugyan
a kazár népnév (vö. esag. x^^a*" die Chasaren; clarja-i x^-ar das
Kaspische meer, Radl. 2:1689), de hogy köznévül használnák (ill.,
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hogy használták voliia már 7—8. században !), annak semmi nyoma.

A VÁMBÉRY-féle khuzar alak csak a Lehese-i Oszmani j\-- írásmód-

jának valószíntlen olvasata. Különben is tör. khaz«r-üei\í a magyar-
ban nem huszár, hanem *kdrály-{é]e alak felelne meg, mindenesetre
hangzóközí r-rel. Vö. Munkácsi, Ethn. 11:47.]

lt)3. idö [alakv. ydeíeth JordC. 758 ; ede-ig IIHegedíJs, Tz-
oszlop, 1:117, edeje ACsere Enc. 149; ödö, míí, NySz., MTsz.;

birtokos személyraggal rendszerint ideje, de idje is, vö TMNy.
844] zeit ; idén lieuer, in dieseni jahre ; idétlen [alakv. idtlen,

üdötlen NySz.] unzeitgeniáss, unpassend ; unreif, missgeboren.
^ t ö r. *öd-ak vö. ó-t ö r. öd die zeit Thomsen, Inscr. 23,

166, 176; Radloff, Inschr. Neue folge, 165 I ujg. ö'tí Thomsen,

KSz. 2:251 (Radloff Wb. 1:1259 helytelenül ö<-nek olvassa;

nem tartozik ide az ugyancsak ide vont ödiin „inimer, allé

zeit", a melynek helyes alakja ötün s értelme valószínleg

„tout á fait, absolunieuf, vö. Thomben, KSz. 2:251) l óoszm.
üd zeit Vámbéry, Altosmanische sprachstudien 213 |

tel. öi

zeit punkt Radl. 1:1172, Verb. 227 |
tar. ó'< id. Radl. 1:1259

(feltn a szóvégi -t az ó-tör. -d után várható -i helyett).

Talán ide vonható még: mong. üde midi, üdii^i soir;

üdele- fairé nne sieste, fairé une halté, déjeuner Kov. 1 : 515,

517, 519 lkaim, üde Jülq 158|burj. ude Castr. 106
j

kbalkha üd Vitale et Serct.y =oszm. öilarder niittag,

mittagszeit Radl. 1:1175, 1801- .\ tel. üda, alt. üdö „das

rasten auf der reise am tagé" a mongolból.

Vö. VAmbéry, NyK. 8 : 153, Altosinanisclie sprachstudien. 213; Bodenz,
NyK. 10:84; 17:455,18:31; Munkácsi, NyK. :i2; 388 |.MUSz. 808, TMNy. 99].

164. ige [alakv. ige MTsz.| wort, rede, spruch ; igéz ver-

zaubern, bezaubern, behexen.
-=: ujg. üge wort VAmb. Kud. Bil. 198 !|

mong. üye mot,

terme, parole, expressiou, langue, discours, don de la parole

Kov. 1:554
|
kaim. üge Jülo 157

|
burj lu/e Castr. 104.

Munkácsi szerint a m. igér ,versprechen' -^ u j g. üge-

Radl. ögü- ,sagen' (sing. 3. p. üger), ezt azonban alig lehet az

üge ,wort' szótól elválasztani. Kétségkívül külön eredet az ujg.
ügü- ,lobon könuen' -=; ük- lobén = o s z m öi- id. Radl. 1 : 1172.

Vö. Bekeoszászi, 127 ; Gtarmathi, Affin. 23Ü; Fogarasi, NyK. 5 : 282 ;

Vambéry, Ujjíiirische sprachmon. 198 ; B.íi.rNT, Párhuzam ; Simonyi. FUF.
1 : 127; Mcnkacbi, KSz. 2 : 197.

165. iker [acc. ikret v. ikert; alakv. ikör, ükr OklSz.]

zweifach, doppelt, gepaart. zwillings

-= ó-tör. nkiz iker Radloff, Inschr. Xeue f. 162.;-S. lief.

351
I

kn egiz CCum. 221
|
oszm. ikiz, akiz Radl. 1:1419,

681
I

csag. dgiz R. 1 : 702
i
kaz. igéz B.^l- 22

|
bask. igdö

Katar. 72
|
kirg. egiz R. 1:702

|
alt. tel. a;is Verb 42

|

tar. ikizak R. 1:1421
|
karag. ihis- (kizi) Castr. 82

|
csuv.
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J9cdr iker Nj'K. 87:24 (Mell.) (-^csor. iiynr Kamstedt, 31)

inong. ikeré, ikire Kov. 317. Alapszó: köz tör. iki, igi, aki

kett, jak ikki.

Mousol jövevényszavak: urj. akkura Katán. 122
|
kojb.

akkura Katán. 109
|
csag. ikir (?0:ifc) Vámb. Stiid. 236.

Vö. HtiNKALVY, VogF. 297 ; FooAnAsi, Nj'K. 5 : 282 ; VAMnftiiv, NyK.
8 : 154, BuBKNz, NyK. 10 ; 84.

160. ildomos klug ; ildomossáíj klughoit NySz. Az üdum
,anstaud' Fogarasi elvonása az ildomos niollékiiévböl, vö. NyUSz.,

Nyr. 27:117; MNy. 1:175.

-=csag tar. ildam schnell, flink, hui-tig Raui,. 1 : 1495
|

kaz kirg. jildam schnell, hald, Radl. 3:130 |
kirg. jibdan

R. 3:133
I

alt. tel. leb. bar. sor Utam, idtnm schnell;

tol. iltamafi (i\UíX, Ilink Raoi,. 1:1379, 170Ö; Verb. 457
|
mong.

ilyom adroit, agile, soiiplo, alerte ; fin, ingénieux, pénétrant,

sagace, Kov. 305
||

ni andzsu ildamn gewandt, flink; geschickt,

witzig. Gab.

Vö. Bálint G., Párhuzam ; Büdenz, NyK. 20 : 147 ; Simonyi, FUF.
1 : 127 ; MünkAcsi, KSz. 2 : 192.

(167- ím [számos összetételben: im-e, e»n-e; immár, itn-ént;

am-az, am-olt slb ] en, ecce ; eccnni -^tel. kuni and. leb. sor
am jetzt

I

u
j g. kún, csag. amdi, tat iindi id. stb. Yö.

Munkácsi, Nv'K. 32:389—90.
Igaz, hogy Bddenz magyarázata (a mely az im szót az émett,

intett szavakkal család oaítja) nem meggyz; de másrészt, ha
elfogadjuk is MunkAcsi feltevését, hogy a m. ím eredeti jelentése

ugyancsak ,jetzt' volt, azt még sem tarthatjuk valószínnek, hogy
csak az aránylag újal)b török-magyar érintkezéskor került volna nyel-

vünkbe, a melynek emlékét kiilönhen, csekély kivétellel, szorosabban

vett kultúrszavak rzik.)

[168. irniily -^csuv. *jim6P. Vö. Munkácsi, NyK. 32:391.

Munkácsi felteszi, hogy a rnagy. iméíy eredeti jelentése ,marha-
bögöly", s ebbl fejldött ismert jelentése: „a szarvasmarha hátán

bizonyos légyfaj csípésétl támadt nyüves kelevény, v. maga a benne
élsköd nyíl." A „raarhabögöly" jelentést a Nyr. két adata igazolja

(Nyr. 7:140: imcj marhabögöly, Csikm. Qyergyóban imé és imecs,

T. Nagy Imre. Nyr. 9:42:mó' v. him bögöly. Erdvidék, Benedek

Elek), míg a másik jelentés mellett, részben ugyancsak a Székely-

földrl, az adatok egész sora tanúskodik: B. Szabó Dávid, Magyarság
Vir. Told.; Ki8SAi, Szókönyv, 3:29; Kresznerics, Szótár, 1:137;
Czuczon-FooAHAsi ; Tjsz. ; Magyar Nyelvészet, 3:405, 6:332,358, Nyr.

7:478, 9:478, 8:463, 16:47; Horváth, A bakouyalji nyelvjárás 34 I.

Már csak ezért is nagyon valószínnek tartom, hogy Naoy és Benedek
tévesen határozták meg a közölt tájszó jelentését; nyilván Szinnyei

is ezt tartja, mert a MTsz.-ban a „marhabögöly" jelentést meg sem
említi.

Nem szabad felednünk azt sem, hogy a bar. irjnalék, kirg.
ijnelik stb. alapján több-kevesebb valószínséggel feltehet csuv.
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'jimél'é is csak ugyanazt jeleiithetaé, a mit a baraba tatár és kirgiz

szavak, t. i. „szitakött, libellát", a mely persze „tús, tülopó" uevét
(irnalék szó szerint = tús) nem azért kapta, mintha fulánkja volna,

hanem azért, mert hosszú, egyenes potroha szinte túvékonyságú.J

[169. inczi: inczi-fincsi vézna, czingár, gyenge, nyápicz

;

jelentéktelen, hiábavaló -= c s a g. incíi, oszni. aderb. krim.
iniíi

I

kún Í7icJca
\
karaim ünckci diinn, fein. schmal Radl.

1.'1451, 1455, 1823. Vö Munkácsi, NyK. 32:392.

Már a gazdagon burjánzó változatok is (inczin-fincz, iticzin-

pincz, inczen-pincz, inczen-bincz \ továbbá encsen-hencs, enczön-bencz, a

mely utóbbiakat Munkácsi Különválasztja) arra figyelmeztetnek ben-
nünket, hogy ebben az esetbea is olyan játszi szóalakulatokkal van
dolgunk, a melyek az etymon kutatásához nem nyújtanak biztos

alapot. Hiszen még azt sem tudjuk, hogy nem az ikerszó elsó tagja

ered-e a második tagból, mint pl. az iczi-piczi, ittjeg-fityeg esetében?]

[170. int richtung vö. intiis vminek irányában lev MTsz.

;

intéz meinen, dafürbalten; ordnen ; vö. még Kertész, Nyr. 31 : ö77.
-= uj g. öVrfi, ördü richtschnur. Vö. Munkácsi, NyK. 32:394

Sem a jelentésbeli, sem az alaki egyezés (tör. rí? :v magy.
nt9 vö. a következe czikket) nem olyan természet, hogy e szár-

maztatást egyelre feltevésnél egyébnek tarthatnék.]

171 int (alakv. imi NySz.] winken ; ennahnen ; ? incselegi,

incselkedik (-= *int-seleg) trachteu, hiuterlistig sein NySz., MTsz.
V -=ujg. tar. csag. karaim inda-

\
kirg. ímcía-

| tel.

imde-
I
kaz. tob. ujg. imla-

|
bar. irnna- ein zeichen gebén,

mit der hand, winken, rufen, herbeirufen. einladen R.adl.

1 : 1407— 8, 1447, Verb. 59, 467 ||
mong. imne- cligner les

yeux. hocher la tété en signe de consentement Kov. 1 : 311.
~ Alapszó : kirg. bar tob. kaz. im, alt. tel. im ein mit

der hand gegebenes zeichen ; eigenthumszeichen am ohre des
haustieres R.adl. 1 : 1403, 1571.

A tör. -«(Z- c\) magy. -nt- megfelelést biztos esetekkel nem
igazolhatjuk. Bodesz (MUSz. 805, 819) eredeti finn-ugor szónak tartja

s az iníjerkedik igével együtt az em-el családjához fogja.

Vö. Paasonejí, KSz. 3 : 243, Munkácsi, NyK. 32 : 393.

172. ír {irok) schreiben, nialen.

^ s z m. kún, krim. kaz. jaz- Radl. 3 : 226 I b a s k.

jaS- Katar. 83 | kirg jaz- Radl. Sprachm. 40, schreiben,

zeichnen
|
c s u v. Hr- id. Zol. Asm. 391

||
ni o n g, jiru- tirer

une ligne, peindre. dessiner ; calculer
;
jiruk dessein, plán,

tableau Kov. 2360, 2363.

A m ír egy föltehet tör. *jir- átvétele.

Vö. Gyabmathi, Affin. 208; Hünfalvy, VogF. 298; Vámbéry,' NyK.
8 : 155 ; Büdenz, NyK. 10 ; 84, 15 : 465 ; Gombocz, NyK. 35 : 254.

173. ír [acc. iret] *„gyökér'' vö. Szily K. Nyr. 25 : 538.

? vö. kirg. ir eine pflanze mit blauen blumen, die als
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arzénéi gegen den husten gebraucht wird Radl. 1:1456; ijir

egy növény gyökere, a melyet orvosságnak használnak Katák.

Csak foltételes egybevetésnek fogadhatjuk el, a melynek lehet-

séges vagy lehetetlen voltát egyelre (az egyetlen kirgiz adat alapján

nem döuthetvéu el, hogy az í,-nek ebben az esetben milyen köztör.

elzmény felelt meg) nem ítélhetjük meg.

Vö. MdnkAcsi, NyK. 32 : 396 ; Szilasi, NyK. 30 : 484.

174. Iró buttermilch (Schl. 1015: „mulsum").

-cnjg. oszm. csag. kirg. alt. kojb. airan ein

geiránk aus gegohrener kuhmilch Radl. 1:25
|
kaz. airan

1:25
I

csuvBuj. ujran, Mkar. oren iró NyK. 21:23, Asm.

347, 354
I

? ja k. ari geschmolzene russische butter Böhtl.

8
II
mong. kaim. airaklút fermenté, koumis Kov. 8, Jülg. 137.

— Régi csuvas jövevényszó a cserGen. j§ra irós tej

UgFüz. 13:53.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 155, Büdenz, NyK. 10 : 84 ; Munkácsi, KSz.
2il9-', NyK. 32:;M7; Gomdocz, MNy. 1:165.

[175. iv-ik, érik, puhul, levesedlk ; elérik (pl. gyümölcs)

;

megporhanyul (trágya' MTsz. -= csag. tar. ibi- weich werden,

Munkácsi, NyK. 32:398.

A csag. tar. ibi- rokonsága a törökségben : alt., tel. jibi-

d'ibi- nass werden, im wasser weich werden Radl. 3:531 | kaz. jeb-

Bál.
I

bask. ieíie- Katar. 96
||
mong. debte- ötre trempé, mouillé. A

köztör. szókezd j- utáti a magyarban gy-s szókezdetet várnánk.

Vö. bvebben Gombocz, NyK. 36:475.]

[176. jargal hin und her gehen, reiten NySz., MNy. 1:204
-c s z m. csag. bar. joryala- ini passe gehen (^ jorya pass-

gang) Radl. 3:436. Vö Simonyi, Nyr 26:176-

A magyarban szókezd gy-t várnánk.]

177. káka binse, riedgras.

? vö ka z. kaki mocsári növény, a melylyel a kádárok
a hordók dongaközeit tömik ki („öo.ioTHoe pacTeiiie, yiioTpeö-

.líieMoe öonapaMii ^.ui saKOHOiia'iiiBaHia oMeKTj") Osztr. 106,
de BÁLiNTnál „ribiszkefaj".

|
? kaz. kuki eine pflanze Radl.

2 : 896. Vö. még o s z in. kova binsen Bi. 2 : 533
I
k i r g. sor

A-oja schilfart Radl. 2:516
|
türk. k<;'a Radl. 2 : 898 |

t e 1.

koyo Verb. 187
|
csuv. xox typha Zol. 97. Van az oroszban

is Kf/Ka, Kijaa

Kérdéses, hogy a felsorolt adatok csakugyan mind együvé
tartoznak-e? A m. káka vocalismusát csak tör. Á;rtA:j"-féle alak (vö.

az idézett kaz. tat. alakot) magyarázná meg kielégíten.
Vö. Munkácsi, Ethn. 4:298.

178. kalokány [alakv. kolokány, karlokány Tjsz., MTsz.].
Stratioites aloides (tóban növ szúrós f). Kétségkívül ugyanez
a szó: karakány id Tjsz. Kassai 3:183, CzF.; átvitt értelemben":

karakánkodik izgágáskodik, MTsz., karakánság: pajkosság CzF.
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A töröksegbl két szó is kiiiálkozik az egybevetésre

:

ot) ha karakán alakot veszszük eredetibbnek:

bask. karayan Katar. 124
i

kirg. tat. karagan Budaq.

2:46
I

tel. karayana Verb. 130
|
sor karayan Radl. 2:151

„Robiuia caragana" ||inong. yarayana caragogne, caragan
friitescent ; faiix acacia de Sibérie

; x'^ryana Robina ferox

Kov. 831
I

bur.j. knrgana Spierpflanze Castr. 109.

li) ha a kalokány (^ *kalakán) alakot tartjuk az ere-

detibbnek :

kirg. kaiayan die kiette Radl. 2:390.
V. IVAmbéry, NvK. 8:156]; MoKKÁcsi. Ethn. 4:298; Gombocz,

NyK ;!5:2f.8.

( 1 79- kan niannchen -= k ú ii, c s a g. k a z. k i r g. b a s k.

kahan Raih,. 2:439, Katar. 108 1 alt kaman, kában éber, der
vvilde scliweiii Verb. 123 í| niong. y,aban Kov. 750. Vö. Vámbéry,

NyK. 8: 156, Budenz, NyK. 10:85, 20: 151; Munkácsi, Ethu. 4:205.
A luiugzóközi h nyomtalaa eltnése érthetetlen vohui. Vö. még

Munkácsi. ÁKE. 386.|

180. kancsó [alakv. katicm, kancsu MTsz.] weingeschirr,

eimer oder krug.

? csae:. koncuk. koUak eine langliche tasse, ein trink-

gefiiss VAmb.' Stud. 319. 320; knnjak reller, schale Kún. 134.

jMdnkAcsi a csag. koncuk-ot iráni jövevényszónak tartja s össze-

veti vele a szkr. kdihsá- „metallenes gefáss, beelier, schale" szót,

KSz. (5:377.

Vámbkkv, N\K. 8:157, Budenz, NyK. 10: 80.

[181. kándró tóban él hal, talán Perca fiuviatilis; a

MTsz.-ban egy adat Hehman MHalK.-bI. -= burj xndarar, xadaran.

/(iilar Salnio thyniallus Castr. 110
||

ni a n d z s u x'*'^^''^ Ctab.

91 \'ö. Munkácsi, Ethn. 4 : 183.
Alaki okokból elfogadhatatlan.]

182. kantár [alakv. gantár, kentár MTsz.] 1. zauinriemen,

zilgel, 2. vastag fonálból vagy iiár.-íból készült ritka hálószer
fonadék, a melyben az ételhordó edényt a mezei munkásoknak
kiviszik, MTsz.'

^ ü s z 111. kantarma ein kurzer zügel, mit deni man den
kopf der pferde in die höhe halt, wenii man sie zur tranke

fülirt Radl. 2:121
|
csag. kantar das kurze leitseil ; kantár-

om pferd kurz anbinden Vámb. Srud 313, Zenk. 685||mong.
Xuntar- den zügel der pferde strafl' anziehen und an den sattel-

kiinpf befestigen Öch.m. 128 ('? vö. m n g. yantu- détourner

les yeiix Kov. 724) ;
yantarya iHUmyiir une courroie que l'on

niet dans la l)ouclie d"nn cheval et qui passe sous son ventre

oii l'on attaclie, pour Tobliger á baisser la tété Kov. 724, b.

{-^ J a k. yantarya id. Bühtl. 77.)

liegrégihb adatunk a in. kantár szóra a 17. század elejérl
v:ili) (a Beszt. Szój. A((íí/reíi(;H = „antena" szavát FinAly a /'aríjíaírín^



58 Kanyaró — káta

eltorzításilnak tartja); nem lehetetlen, hogy csak újabb, szláv réven

került oszmanli jövevényszó, vö. szerb, lengy. kantar Miklosioh,

Deiik. 34:326, EtWb. (a m. szó mindkét helyen hibásan kmtár).

Vrt. HüNFALvy, VogF. 297; Bodenz, NyK. 6:306, l(i:85; VImbéri,
NyK. 8 ; 157 ; MünkAobi, NyK. 17 : 96.

[183. kanyaró [alakv. kanyaru, konyoru, konyorú MTsz.]

niasern -= k a z. o s z m. kizamik masern, acharlachfieber Radl.

2 : n23
I

vö. még bar. kizilzuíc masern, rötheln
|
k i r g. kiziUa

id. RAm,. 2:829
I

csuv. yorbx^n kanyaró NyK. 37 Mell": 37.

Alapszó : kiz- roth werden, gliihend werden. Vö. MunkAcsi, NyK.
21:118.

Még ha felteszszük is, hogy a m. kanyaró eredetibb *karamó
helyett van |vö. kanyarodik ^ karamodik MTsz.], az els szótag
a-ja akkor is magyarázatlan marad.]

184. kapu [alakv. 1216/30: Cv-copu; 1319/22: A;oj9?*OklSz.] tor.

-= ó-tör. kapuy Thomben, Inscr. 20; Radlopf, Inschr. Neue
folge 168; Zweite f. 93, tor

|
u

j g. kapuy, kabuy [?] porté

Kud, Bil. 2:86:10; Thomben, KSz. 2:248 [R.aülofp hibásan
kabuk]

I

k ú n kahak CCum. 186, 188, 206
|
o s z m. kapu, kapi,

Radl. 2:414, Zbnk. 691
|
csag. kapuk, kapuy VAmb. Stud.

308
I

k a r íi i m kabak
|
k a z t o b. bar. k i r g. kapka Radl.

2:438, 418
|
kaz. kapi Radl. Sprachm. 25

|
bask. kdpka

KSz. 5:250
I
csuv. xapxa Zoh. 91, NyK. 37. Mell.: 34.

Vö. Pray, 104; Beregszászi, 115, 137; Gyarmathi, Affin. 206, 228;
Voc. 32 ; VAmbéry, NyK. 8 : 157 ; Btoenz, NyK. 10 : 85.

185. karó pfahl, pflock.

^ujg. oszm. kaz. kirg. alt. tel. leh. kazik \^üock,

pfahl Radl. 2:374, Verb. 114
|
kiin aüü chaz' CCm. 161;

Radloff olvasása szerint (Sprachm 24): aüin-kazik „der polar-

stern"
|

csag. kazuk VAmb. Stud. 311; karuk (vielleicht ein

versében für kazuk) Radl. 2 : 188 | bask. káUk id. ; timdr-

k. sarkcsillag KSz. 5 : 249 [vö. kaz. timsr-kazdk, csag.

Jjj^ j^ polarstern, tkp. ,vas karó' Radl. 3:1135, 1409).

Vö. HuNKALVY, VogF. 297; Vambéey, NyK. 8 : 157, Bddenz, NyK. 10: 85.

[186. karvaly falke, sperber -= t ö r. *kargul {*kargaul, vö.

tör. toryul falke, tat. kirkaul fasan, m o n g. xoryoul id.). Vö.
MunkAcsi, ÁKE. 330, 352; NyK. 21:117; Szilabi, Adalékok a
finn-ugor palatális hangok történetéhez, 18; de vö Gombocz,
NyK. 36: 475.1

[187. káta a gj^alom zsákja. Kassai, Szóköuyv, 3:122;
Hkkman 0. MHalK. -= k a z. kirg. alt. kalta tasche, ein loderuer
tabacksbeutel Radl. 2:258; vagy: kaz. kata nemezcsizma BAl.

42
I

bask. kata ó.-iiiiMnKír Katar. 129 [vö. orosz A;owjfci art leder-

ner bauerschuhe]. Vö. MunkAcsi, Ethu. 4:204.



I'la.vik t'üylieveii's sem luogírvózó. Xiuts iívdiiui annak, lio;:y

akár a tör. /.'(//-/, ak:ir a kata, iiiiiit lial;iszati iniiszó, halórés?; nitir-

iicvt'zC'siMü is szolgálf", RL'in peiliií annak, lioiry a magyar kdta
:iltaliUian „zsák"-(>t is jelentene, vagy jcletitett volna.

j

(ISH katáng S(ilse((iiium, intnl)ns. ciriiorinin ^kiru. áy"í,

kamhik aviirfíi
|
csnv. kntan csalán \ó. MrsKÁcsi, NyK. lS:l](i.

(' s 11 V. katan ^- kAZ. kitiin .Ion"; a kirir. kaxdnk megt'eicli

:

krim. kaiid'Oi
\
m i .s. knutlan

\
toli knmJak. kuniak .avarfü".

\'ii. hvi'Mien GiiMiiricz. XyK ;'(] : 477— S.|

(iS!). katka „vacsnuu-ska alakha kötött néí;y nagyobb horog,

a inelylyol a halász a fVnekcs liorudkat a viz fenekén megkeresi
és föiszcili." llr.KMAv (>.. MIlalK. <:tür. kn,l,ik, kaday. kailiy,

kaihi naucl, lintcisen. |it'nn<l. ricgel. saltelbesclilag Kai>i,. Í:;j(t7,

;!ns, )Vl± ;!r.O Vö, Miská<si. Kthn. 4:l'74.

A mairy. katkii nyilván egy szláv doni. kothka (ebból koth

„macska, kaniiur": vii. lengy. bulg. kotka) átvétele. Megemliti eszláv
szavakat részlien ,Miink.4.-.-<i, is, de a haugalaki egyezést véletlennek
tartja. A jelentésváltozásra vö. a ramiKicskd szi')t.|

(IIK). káva |alakv. íjiira, kamra, kdiira. kántjia .MTsz.|

reit', iimfassnng -= t » b. kabnk, korilés a wuv/.im
\
kirg. kahak:

siijii/in kaliai/i ii hegyszakailék folsö karaja Hi n.^i;. L':2 -^ oszm.
kaiia- nmliiillen

| c s a g. ka^m- nnit'assen, nmgeben. einsehliesseii,

znsiopfen. bela-íern HujI.. '2
: 4;{5 |

k i rir. kama- id. Kaui, 2:479
stb. Vö. MiMá.si, Ethn. 4:205.

I'lrtlietetlon volna a magy. kára alakban a -k névszi)képzó
nyomtalan eltnése. Különben is az idézett icéket alig lehet elvá-

lasztani a tör. I.(ipa-, kaim- „zndecken" igéttjl, a melybl Mu.nk.ícsi

(Etlin. 4:'J().">, jegyzet) — szerintem tévesen, — a kupak és kápa
szavakat származtatja. .V kápa „blendleder, aiigenleder; capntium
eqni" nyilván azonos a „kutte, kai)uze, kappe" jelentés s szláv

(A.siióTn, iN'ylv. 18:373) vagy latin-olasz (Meluh, Szláv jövev. 2:300)
eredet kápá-y;\\\ így már a NySz. is. A kupak -= tör. kajmk .deekel*

[már: S.^NuoR, Sokf."l2:74; C/.r</.ouFoQAKA9i; Vamuéuv. NyK. 8:163,

BuDKNz, NyK. l():8t)| származtatás a magyar szó u tóhangzóját nem
magyarázza meg; különben a kupak szót elóször SzD.-ban találom.)

191. kecske [ahikv. ki\^kc MTsz.] ziege.

^ o s z m. c s a g. k ri m. ktici ziege Rapi,. 2 : 1145
|
chiii -

tör. kácki Radi.. 2:1148 |k az. kiijd ziege Rapl. 2:1149;
kiisa R.\ni,oi-F 2:1171. szerint .reh'. de BujsT-nál .kecske'

i

tob. kfisíi reh
|
b a s k. kcm'i Katar. 111 I

csuvBuj. kaítx,

kaDza,ca, Mkar. katsnra NyK. 36:11-
Különválasztandó ettl: csag. krini. iirki

\
kirg. e>ki

kecske Radl. 1:8(54, 911
|
alt. erki Vebb. 55

1
szag. iiska

Raul. 1:1879 |
bar. itska, tob. ilski R.\rL. 1:522

|
kumand.

vrka, küiirik otskii Rapl. 1:1287, 1289 = niong. iMgen Kov.

285 ; ischecfar Páll. ziege, junge ziege [Munkácsi szerint (KSz.

G:878) ^szkr. aiií- ziegeubock].
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Vö. BehegszAíízi, ll'i ; GvAnMATHi, Affin. 194, 'J23; Voc. '•K; VAmbért,
NvK. Srise, BuDENZ, N^K. 10:85, 20:151; MunkAcsi, NyK. 18:82, ÁKE.
nia, KSz. 5:;554, 6:378; Wichmann, Lehiiw. 73.

19J. kék [alakv. 1216, 1229, 1275 stb. Iceyc ÜklSz ; kik

NySz., MTsz.] blau
-= ó-tör. kök Thombrn, Inscr. 19, 20 |

ujg. kök Radl.

2 : 1220
I

kii n kok kék. ég CCimi. 78, 108, IfiO | oszin. gök
Bi (J(Jü

I

csag. kök grüii, blau, Iiiinnuil Vámb. Stud 3;iO , bask.
kuk K8z. 5:255

|
kaz. kük Hál. 67 |

kojb. kük blau, grün
Katán. 125 | karag. kuk Castr. 97 |

alt. tol. leb kirg. kök
kék, zöld, fii Vrrb. 182, Hadi, 2:1221

|
csuv kávák kék Asm,

8
I

iak. kiiö/ die grüno od. blauo farbe; köyör- grün od. blau

werdon Bhti,. 57, 72
||
nioiig. küké blcu, vert Kov.

| kaim.
kükü Jüi,i; 182

I

burj. kökö^ y^öxö Gasth. 1 15
||
mandzsu kiiku

blaulicli, grau, Gab. 156.

Vö. GvAHMATni, Affiii. 223 ; SAndor, Sokf. 12 : 175 ; VAmukry, NyK.
8 : 15S, HiiDENz, NyK. 10 : 85.

19<'5 kelengye „jegyruha, ajándék, leánynegyed", Szü.
? vö. keleti-tör. *kelhulik, vö. oszni. yelinlik ótat de

fiaucéc, dot nuptial Zrnk. 758. Alapszó: köztör. kcilin, kilíin

scliwiegertüciiter, fran eines jüngeren verwandten
|
csuv. kiií

Asm. 362, '376. Vö. még: csag. kaliwak
\
kirg. kiiliniek die

braut, eine junut^ fran bis zur geburt des ersten kiudes Radl.

2: 1117-8.' Vö'. MuNK^lcsi, Nyr. 13:262.
V, magyarázat szerint a magy. Are/en^í/é-t eredetibb */.eí«)!ából

kellene .származtMtnunk. A kelein/i/é-t az irodalmi nyelvben Barcza-

PALvi (1787) honosította meg, vö. NyUSz. S/.D.-nál csillaggal. A nép-

nyelvból igen kevés adatunk van (Nyr. 14:469, 25:571 28:124,
30:588). Más magyarázatot kisértett meg Melich Nyr. 28 :'399.

194. kender (alakv. kendör (irva : kendiir, számos ad.atban

a XIII és XIV. századból) OklSz. ; MTsz.J hanf, Caiinabis sativa.

^ ujg. oszm. alt. tel leb. sor, tar. küar. kündir der

hanf, der flachs, das hanfgewebe Raul. 2 : 1081, Verb. 169
|
kún

chendir CCum. 102, 106 (AwaíZir CCum. 143; Kuun szerint ,ken-

der', de vö. Radloi'f, Spraclim. 27) i
kaz. bask. kinder Voszkr.

108, Katar. 137
|
kirg. kendirEMn.. 2:1081

i

kkirg. kijiilir egy
euphorbia-laj, melyet sznek; kender KSz. 2:114

|
kojb. kendsr

Katán. 122
|
nog. kindiriií R.kdl. 2:731

|
csuv. kandir Zoí,. 31.

Vö. Berecszászi, 126 ; Gyarmathi, Affio. 22:^ ; Voo. 35 ; IIü.npalvy,

VogF. 2!I7; BuDENZ, N.vK. 10:132.

195. kénes jalakv. kenósó Murni. 1590; kinesö, kényesö,

kinyesö NySz., JITsz. ; népetymologiával: kénasó, kinasö, kéni/es-

üöy, kémjesítö MTsz.] qnecksilber.

^ kúu konessu, chonasuj, CCum. 30, 94 argentum vivum;

Raulofk olvasása szerint (Sprachm. 32): könasn
\
kaz. kün'i-

siwi B.ÁL 163; h-ry.)(!/ Budao. 1:705 id.
|
ujg. könüksü id. A

Ciiinai-ujgur szótár 68. lapjáról idézi Radl. 2:1245.
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liíaza van MuNKÁcsinak abban, hoi^y IIunfalvy niagyará-
/,ata (ktin Iconessu, chonasiij --- tör. *kíim)U 4- su „ezüst-víz"),

l(ár magában véve tetszets, az újabban elkerült kazáni és

njniir adattal nem egyeztethet össze. Munkácsi szerint is össze-

tétel, fle szerinte az els tag oszm. kaw'i, kirg. kenci „zecke,"

teliát az egész összetétel jelentése „parasitenwasser, zecken-

wasser"
;
persze az idézett ujg. köniiksii alakot ez a feltevés

sem magyarázza meg.

A inngy. kénes szóra, a mely kétBégkívül aépetymologiai ala-

kulás, a legelsó adat a XVI. század közepe tájáról (1533-ból) való.

(Igaz, liogy Ballaoi „Kégi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti
Szótár" 218. lapján már a MüncliC.-ból idézi a fo'Heso szót, csakhogy
az illet helyen nem ,quecksilber'-röl, hanem valóságos ^é)í-esó'-ról,

„schwefd-regen''-vM van szó). Lehet, hogy csak újabb, pl. kün
jövevényszó.

Vö. KuuN GfcZA, CCumanicHS 30 ; Hünfai.vv, A Petrarca-codex 42

;

Bdi.knz, NyK. 21:158; MdnkAcsi, KSz. 2:237.

Ií)6. kép [alakv. keej) ÉrdyC. 4(}, 16(5; kcp MünchC. ; kvp

Syi,v. IJJTcst. vö. NyK. 31:97; kip MTsz.] bild, vorstellung;

standbikl : -képen, -kép vö. Budknz, Magy. Nyelvészet 5:542;
S/ARVAs, Nyr. 21:150; TMNy. 61)0.

-= ujg. kep. ffeb (ez utóbbi olvasatra alig van ok) forni,

bild Vámb. Kud. Bil. 215; kebit, kcbid form, bild, hülle, ge-

stalf, {iuss(^res aussehen ibid.
|
ó-oszm. íjib ebenbild, bild,

aehnliclikeit Vámb. .Vlt-osmanische sprachstudien 169
|
alt. kep

Vf.üii 170
I

sor kapkii muster, leisten, form Haui,. 2:1188,
Vi;i;ii. 170

I

jak. kvib foriu, gestalt Böhtií. 66
j
inong. keh

fornii", iiio(lMe Schm. 147, Kov.
|
burj. xc^p fw" für kugel

(!asti(. 124. — Vö. oszm. (phi i'ommc ainsi, » Tinstar Bi.

2:564
I

kún kibí addira alicni nomini denotat alicuins simili-

tudinem (JCum. 174 |
tnrkoman kihui, i/ibhi 4cént, gyanánt

NvK. 15:52
i
kaz. kih.ik; kilk lUm.. 2:1416, 1423 |

tob kibök

UÁi.i,. 2:1400.
\'ii. lliJNPALVY, VogF. 280; Vámbéry, NyK. 8 : l.''(9, Budenz, NyK.

10:.sr); MonkAcsi, NyK. 18:116 (Donner, Wb. 1 : 82j.

1'I7. kepe fruchtlianfen, mandel.

~= kaz. klid kis rakás széna Bál. 69; so viel heu nian

;iuf einmal mit der heugabel aufhebeu kanu Radl. 2 : 1518
j

li;isk. ki(l)íí KDiuiM Katar. J52
|
sor kol'U die garbe Radl.

2:660
I

csuvHuj. kima, M k ar. í-O/ía szénaccsomó Asm. 11,357.

.Megjogyzcndö, hogy van a törökségben egy nulsik alakra

és jclontésre közel álló szócsoport is (kún kehen „en huwte"

('('nm. 234
|
kaz. kibiin kazal, bogivá lUi,. 57.

|
bask. kibn

Katar. lOi)
|
kirg. kcbiin Kami,. 2:1192

|
bar. kabdn R.

2:11 91
I

t o b. kÜMli R 2 : 1399 |
csuv. kaBau Asm. 63 [a török-

bl or KíinuK},]) s a magyarban is a A-epc mellett /.ccc .garbe.'

I\liiM<Á('si szerint (Etlin 4 : 205) ;i ke2ie és kéve egyazon török szó-
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iiak két kiilöul)özö nyelvjárásból való átvétole (KSz. 4:256 szerint

kéve -=tör. kiili'i^ de KSz. 5:359 szerint fce/je^tör. kübli).

Vö. Munkácsi, Nyr. 13 : 262, Ethn. 4 : 205, KSz. 4 : 256, 5 : ;359 [Budenz,

Szóegyeztetések 19, 31 : Donnek, Wb. 1 : 77, 83].

198. kesely [alakv. kóseló Murm. 1034; köselyö, kesdö,

keséié Nytíz., OklSz.| geier.

V tör. *kücilik vö csag. kucalak geier Radl. 2:1009;
kujalak le niilan Zenk. 712.

Vö. GoMDocz, NyK. .SÍ : 12.-.

199. kés-íA- [alakv. keesyk ÉrdyG. 355 : késuen MüiichC.

238; kísedelem Sylv. UjTest. 1:80] verweilen, saiimen ; kés
[késén, kísén, késún MTsz., NySz. ; késúhh MTsz.] zögeriid, zan-

dernd ; spat.

-= t ö r. *k<'U- vö. csag. tar. kácik- spat bleiben, sich

verspaten Radl. 2:1140 |
alt. keHk- id. Verb. 174 | kaz.

kirdk- Radl. 2: 1381
|
kirg. kcsik- Radl. 2:1181. — Vö. még:

alt. tel. ujg. kde spat, lange, (von der zeit) Kud. Bil. 18,

11; Radl. 2:1142, Verb. 174
|
kirg. ke.í, kaz. kii: id.

|
kún

kei'ow piger, cunctabundus CGuni. 135 ; keziv CCiini. 220,

tráge' Radl. Sprachm. 31, de Kuun szerint: ,sectio, coasvetudo'.

Vii. BEitEoszAszi, 116 ; Gyarmatéi, Affin. 878 ; Budenz, NyK. 2 : 156,

10 : 85 ; Vámbeky, NyK. 8 : 159..

200- kín [plur. kínok; &\2ík\.kimotmatwll\^.\ Aeew ÉrdyC
89, 122, JordC. 162 ; kén, kiny MTsz.) peiu, qual, marter,

folterung.

^njg. kijin, qnal Radl. 2:718.
|
kún kyn CCuin. 169;

kin 209
;

qual. marter ; kinov cruciatus 138 ; kinadi torsit

138; kinaidelar cruciavernnt 170|oszni. csag. kin qual

Radl. 2:725, Kún. 129
|
tel. 1 e b. k ii a r. k irg. kijn qual,

schwierig Radl. 2 : 695 | a 1 1. kaz. kijin qual, strafe
;
prügel

Radl. 2:718, Verb. 159|csuvBuj. xan, Mkar. yan baj,

betegség; xoúi-, yMü- ütni, verni Abm. 361, 363.

Vö. Vámbéry, NyK. 8:159, Budenz. NyK. 10:85; Munkácsi, NyK.
17:97 (DoNNER, Wb. 1:64).

201. kis [alakv. küs OklSz., MTsz.j klein ; kicsi klein (a

NySz.-ban s az OklSz.-ban csak egy pár kései példaadat) ; Aimfí

[alakv. kücsid OklSz., MTsz.] klein, wenig, gering ; kicsiny [alakv.

kücsin, kicsény, kicsin NySz., OklSz. ; vö. még : kicenéd BécsiC.

72, keivczew-ncd EhrC. 145] id. A mai irodalmi nyelv jelznek a

kis, (és kicsi, kicsiny), állitmány-kiegészitnek a kicsi, kicsiny alakot

használja (de vö. „nyavalyád nem kis" NySz.).

-=ó-tör. kiéig klein Radl. Inschr. Neue f. 171
|
ujg.

ki^ik Radl. 2 : 1383
|
k ú n chici CCum. 75

|
o s z m. kiicük

klein ; kün fratze, lotterbube, htcak jedes kleine ding, lotter-

bube Radl. 2: 1491 3 |
csag. kicik Radl. 2: 1381 [kaz. ke a,

kicek klein Radl. 2:1413
|
kirg. kisi, kiskm'i R. 2: 1392—3 I



Kobak — komló

kojb. kacag klein, kdcijnk ein wenig Katán. 123
|
tel. kicik,

kiéinek, kifenek; kvigei, kicigenei Verb. 179
|
tel. abak.

kumand. kücü, kücünek, kücefí, küceges Verb. 195
|
tuba

kicinas Radl. 2:1381
|
tar. kitsh'i, kii ár. kiíJzak, bar. kidzü

R. 2:1384 Icsuv. káhn kicsiny NyK. 21:6, 11
|

jak.
ki!i!('ugui BöHTL 70.

Vö. Pray, 104; Beregszászi, 137; Sándor, Sokféle 12:67; Vámbért,
NyK. 8; 159, Budenz, NyK. 10:85; MonkAcsi, KSz. 2:191, NyK. 25:280,
Ethn. 4 : 289.

202. kobak [alakv. kobak, kohag NySz., MTsz.] kürbisflasche,

schádel.

<kún cahuc cucurbita CCum. 125 {^ -.kahak vö. Radl.

Sprachm. 25) |
oszm. csag. krim. kaz. kabak V.mh'\& Radl.

2 : 437, Bál. 44.

Munkácsi NyK. 18 : 82 lapján m o ii g. 'fpmon alakot is

idéz, az illet helyen azonban ydon van, vö. y.idun espéce de
courge, une grandé cuiller a longue manche Kov. 927.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 160, Budenz, NyK. 10 : 85 ; Munkácsi, NyK.
18 : 82, AKE. 429.

203. [kócsag der reiher -= c s u v. kvacal, kuaval Asm.

467
I
kkirg. kögöl Radl. 2 : 1232

|
kojb..A-ö(/an stb. Vö. Munkácsi,

Ethn. 4 : 295 s a géyn czikket. Nem meggyz egybevetés, 1.

bvebben Gombocz, NyK. 36:478—9.]

204 kocsány [alakv. kocsdn, kocsony ; koczon ; csókán,

csokánij MTsz.] i levél, virág) szára; (kukoricza, káposzta) szára,

torzsája ; csutak (Kr.).

-<oszm. csag. kocán der strunk Radl. 2:616
|
kaz.

kncan gyümölcs bele, torzsája Bál. 178.

A törökségból valók: szerb kocán, kisor., orosz kocám,

újgör. v.'/T3otvc, albán Aoí.vaíí, oláh ct/ceaw stengel, strunk Miklosich,

EtWb. 122, jMeyer, EtWb. 203. Lehet, hogy a luagy. fcocsání/ is csak

újabb, oszmán török jövevényszó.

Vö. MONKÁcsi, Nyr. 13 ; 262, NyK. 25 : 284.

205. komló [alakv. kompló Cbánki, 1:300, 2:498; OklSz.]

hopfen.

^ kaz. csag. kohnak Bál. 61, Pavet de Courteille 436
|

kirg. hímdau Radl. 2:1051; AítZmaA; .Budaq. 2:92
[
bask.

kumalak Kat.ar. 144 [tel. kumdak Verb. 150
|
kumand.

kiwiunak Verb. 150 [ szag. kumnak, k ü a r. kumnag Radl.

2:1050
I

sor hibának Radl. 2:1035
[
csuvBuj. x^mia,

Mkar. x^la Asm. 368., NyK. 37. Mell. 41.

A törökségbl átkerült több finnugor nyelvbe : tavdai

vogul Zí""/''Z NyK. 28:159
|
osztják y/miDCvi^ Karjalainen,

Mém. 23:111, FUF. 2:121 [mordM. komVö E. komidba,

komoVa, kond'a Journ. 15:2:37
(
cser, umola, umla Szn,A8i,
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ü<^Fiiz. 13 : 270. A fiiin Suoiiii hiimala, v e p s z, észt humal,

V ó t iimala, lív iimnl -^ ó-északi liionli, hwtiall, ó-svéd humhli

(vö. Thomhun, Den ^^tiske sprogklasses indflvdelse pá den

fiiisko, 117), míg a középlatin humuhts, ó-bolg. chmeh (o r.

.r.Mii.ii,, loiiüy. chrniel stb.) szavakat keleti finn és tatár (?)

jövevényszavaknak magyarázták (vö. Miklosich, EtWb. 87

;

kiJHN. Zeitschrift, 35:814; Wai.de, EtWb. 291).

Vö. Bkrbg3zAszi, 120; Gyarmathi, Affin. 200, 22(i; Voc. 37; Hünpalvy,

NyK. .'í:22; BuDKN/,, NyK. 10 .- iy2 ; Munkácsi. Ethn. 8:29. IvSz. 6 : 376 ;

l'Ai'AV, Nyr. 24:4(55.

20(j. k<»i»<) lalakv. kofó MTsz.] jagdhund.

-=tör. *l-(>i)ak vö. oszm.-krim. köpcih hund, jagdhtind

|{aíii,. 2:i;iI0 (vö. talán még: oszul hupuí ein sehr guter

jagdlinnd
|
k i r g. kumui cin windhund tUrknienischer race

Raim,. 2: 1083, 1044).

Vö. Sandok, Sokféle 12 : 69 ; Hunfalvy, VogF. 28.^1 ; Vámbéby, NyK.
H : IGO, Magy Ered. 28!l ; Munkácsi, AKE. 423.

|207. kopoitjn die kieme -= o s z m. Mmartlik, knmirtlik

knf)rpel
]
c s a g. kumirdak id.

|
k a z. kimorcdk id.

|
b a s k. kimor-

ilak id.
I

alt. kiimirrak, kabiri'ük id.
|
tob. kimarlsak id. Radl.

2:1196, 1207, 1210, 1404l(!suv. krmiSruÉak, kmndróéük id

NyK. 21 : 24> Aligha tartozik ide a t n n g. kamosa kieme Cabtr.

127. Vö. MtiNKÁcHi, NyK. 21:120, Ethn. 4:169.

MuNKÁisi szerint kopoltyú eredetibb *kohorcsii-h(>\ fojldött. EUent-

nuiiul ennek a feltevésnek a nyelvtörténet: a kopoUyú fejldése —
a magyar nyelven belül — ugyanolyan, mint a sarkantyú, töpörtyü

stb. szavaké: kiqioUé Sohl. Murm.; kopoltó, kopótó Szikszai, NySz.

;

kopétó, kopiHi/ó, kiipéfijé, kopóta, kopótya; kopótó MTsz.]

208. ko[«)r.só [alakv. kojmrsu, kajjarsó MTsz.] sarg.

-= s z m. kuhnr étui
;

gaine, foiirreau, tuyau, conduit,

ZnNK. 691 1
csag. koha gefiiss, étui; koptír id. Radl. 2:660,

654 ; kobnrcak eine kleiiie büchse Radl. 2 : 661, kupurjuk

kleine schiiblade Kun. 138; schachtel Vámb. Stud. 315
||
mong.

yayiircak kastcn, kiistclien, sarg Schm. 133, Kov. 749
|
burj.

xur, xürsek, kfirsck Castr. 117, 127 [j a k. iworcax sarg -=niong.,

Í?(ÍHTL. 69].

A mong. -;'- ^ tör. -p-,-h- megfelelésre vö. ujg. kiihur Avlvv

seiii Kadl. 1038 ^ mong. X'V^c'i^ Sohm. 132., burj. X'''"'" Castr.

217 Iroeken; tör. kopuz, kohuz saiteninstrument tsj m o u g. xoyor

lanté, guitarre Schm. Hi5.

Vö. FáuiAn, NyK. H : 24;i ; Vámbéry, NyK. 8 : 161, Budenz, NyK. 10 : 86.

|209. korcz [alakv. korcs"? NySz.
;
gorcz MTsz.] 1. gatya,

nadrág, pendely, szoknya fels pártázata, a melybe szíjat, kött,

madzagot liúznak CzF., MTsz. 2. ráncz Szü. Kr. 3. fonatos

keresztkötése, vesszbl font hevedere a nád- v. vesszkeritésnek

MTsz., CzF. 4. rienien, corrigia, lórum? Nyöz. -= ó-tör. ujg.

oszm. esag. alt. kojb /,;//• leibgurt, kreis; umzaunung, kreis.



iMiul Hadi,. •J:Í»J(k IHS
]

;t 1 1. I r I. s/.ug. kurra- jiiidem den
loibjíiirt iiiii^'t-ben, uni}iiirten; roifen iini das fass legén; nnigebcn;
knri'ak loihgurt, tonnenreif Radi,. 2 : Dö.'} ; alt. tel kuriü id.

IUdi,. 2 : S)hh, k i r g. kursau K. 2 : 956. Vö. Munkácsi. Etlin. 4 : 163.

Sem az alak (a magyarban komó-i várnánk), sem a jelentés

nem egyezik annyira, liogy e Kzármaütatást meggyznek tekint-

hetnk.)

210 k(>r('» |alakv. Awr, (jóré OkIHz., MTsz ) stengel, diirrer

stengel. diirre pHanze.

-= kiín koiyrn dunius Ct'nni. 135 (UAnLufi' olvasása sze-

rint: küra ,unkraut', Spraclini. 29) |
kirg. A'M»"rtí Radl 2: 921,

de: kurai Kprachm 29, NyK. 21:158, lleraclium Sibiricinn
|

bask. kiirdj nád, nádi fnndya K8z. 5:255
|
k n r. kaurai

trockencis schilf Radl. 2:51
[

kuinand. al)ak. kobrtik die

rohrpfeife. und die pfianze, aus der sie geniacht wird ; apíak

köbrak Angelica silvestris : su kobrák mocsári növény Vkrb.

137
I

tel. korok Verb. 142 ['? tel. komiryai, kohiryai eine

holile standé, -^ niong. V Kaoi,. 2 : 669|.

Az idézett alakok, bár különböz képzkkel ellátva, való-

szinlng mind összetartoznak ; de már kérdéses, luigy a követ-

kez (legalább látszólag) rövid thangzojn alakok ide vonha-

tók-e : k i r g. k k i r g. hira schilf
1

I e b. korai- eine grossblát-

terigc pfianze mit liohlen stengein Radi,. 2:551, 922 1
kaz

hira trockene lialme, unkraut, himboere Radi,. 2:920
|
csuv.

y.nra száraz In Zoi,. 99; kor.lk fü Asm. 135.

Vö. GvARMATHi, Aflin. in4-r); V()c. :J9; MünkAcsi, Nyr. K^ : 262

NyK. 17; 98, 18 ; lOt; ; Szii.asi, .\dalékok a finn-ngor palatális hangok tör-

ténetéhez 2.')
; WicHMANN, Lchnw. 84.

21 1 . korom [acc. kormot ; alakv. Scid. : coron\ russ.

-~ k 11 n A?/rMwi russ CCuni. 220
|
oszm. krini. kurum

Radl. 2:936
|
kaz. koréin, karataj k.'irom .lonrn. 21:1:25

|

kirg. kurum schwarzer, verbrannter íilz Radl. 2:936
I
bask.

kqrnm KSz. 5:254 |
szag. kojb- kurun Verb. 153, Radl.

2:931
I
csuvAn. xJrSm, Virj. xorom Asm. 9, 340; NyK.

37. Mell. 43.
Vö. Beregszászi, 110 ; Gyarmathi, Aftin. 378; SAnüob. Sokféle 12 : 70;

VAmbéry, NyK. 8:161, Bodbnz, Nyli. 10:86; Munkácsi, KSz. 4:253.

212. korsó krug, wassergeschirr.

Hasonló alakú és jelentés szavak a szlávságból : ószl.

krhraip>, kthhuja szerb krrag
|
cseh kriah

\
lengy. korczak

\
orosz

korrag?,,
\
kon'aga ,krug,'' Miklosich, EtWb. 156|szerb, kisor. kor.sov

a inagyarból|; de a míg egyrészt a magy. kor.ió nem lehet köz-

vetlen kapcsolatban e különben Í8 kétes eredet szláv alakokkal

(MiKLo.sicH, i. h.: ,init krr.íhmn mag zusammenhangen asl. krzcagu,

kfhi-iiga. sufl. -Pgt, -vgu . . ."). másrészt egy föltehet tör. korrak

alaknak pontosan megfelelne. A baj esak az, hogy eddig ilyen török

szót nem .sikerült kimutatnunk.

Uuinbocz 2., Török jüvíivényszavajnk. ^



fifi Kor kódnirn

HuDKNz .szoiint „!i szliiv iiliikok ífíoti jol ogyeziiük ii tatár
koriiik-kn\, iiwMy liiihoi (iifiviijiból késziiltrc kell gondolni) s n csere-

inÍH/h»' iitvévc s/iiitvii /'(('// ot, lic fnzekiit is jelent. S ezen t. korrak-

mik a inaiiy. I.orsii é|(|ion olyan niiigyaros liasoiiniása, mint linr.tó a
tör. ?;(iM'((/,-nak", N\K. (I:li07 S. (Jsakliogy a knx. kurhxk statue,

pupiie
I

toll. kmtsiik
\
enai;. kari-ok hiiste, .stanilliild (lUtu,. 2:577,

Üf):), IiriH) jelenli'se sokkal nu^sszelili fekv, hogysem a magyar
/íoc.srf-val (isszevethetnclk ; a cser. kortíak (em irdener toj))', Ramstkdt,

55) orosz jiivevény.szó (o r. i.-oji<iii.<i), mig a keleti cser. kun'ak
{kun II) (pnppe, S/,ii.*Hi, UgKüz. i;{:!19) a tatárságljól való.

Miini<.m:.si (AKIO. 415, 421)) ide vonja egyebek közt az alt.

kiirrvk, kiiril'iik, niong. khiirii: „st'lilaneh" szavakat is (alt. karjuk
das feli, Km.i. 2:!t4í, mIivi. Vmui. 152: a inong. khurie-t forrá-

saimban nem i;il;iloiii) ; a magy. /or.svi eredetére nem vetnek világot.

_M.'!. kos widdcr: kaslut lierumlanfen, liinfi^ seiii (máskép
Szn.AHi, .Vdaléliolc, J I).

-^ k li n ijiirclmr Cdiini. 128, íwknr 180. kockar 144
kos |()s/, in. cs.-ig-. ki)''\ koi'kiir widdcr Haí>i,. i2 : (U5, (!17

ka/,, kiu'knr Iímji,. 2 : 1010 | k i r g'. koikar Kaui,. Sprachin.

2()
I

tel. kíiikor Vkuh. 145
|
alt. tel. szagj. kojb. sor kuca

Haim,. _':1007. K\t\n. Ii'7, \'i;nii. 1 55
|i
m o ii g-. yiuca bólier,

agnoa\i, (|iii n'est pas oncore cliátró Kov. í)40 |
h u r j. kiisa,

X'íiW, Z"'<' ('asik. I 18
II
m a 11(1 / s II kiirri /acli., kuca (Uh.

t w n g ]\I a. n il r. kuni Cahth. 81

.

Vö. l?Kni',<isz\>-/.i, l'J7, Uül
; (íyMiM \Tiii, Aflin 2)l)i, Vric. yO , SAndoii,

Sokféle, 12:71; Vá.mhiíky. NyK. S: 1(;| ; Hiiukn/,, NyK. 10 : 8H, 20 : l.'iU;

Bálint, Piirhiizani

214. köd lalakv. /w/// MTsz.| nolxd.

vö. m <i II g. kiidcY hrume. bniuillard épais Kov. 258!)

1^ j a k. kiiilihi leiclitcr iiebei. /.itteni der Inft, nebel, staub,

Hmm,. 7.3, 181 1.

líredeti liiiu-iigor szónak magyarázták Munk/usi (AK'K. 417) és

S/.tNNVKi (Nyli." 145), összevetve vele a votj. kid szót (tibben uz

összetételben: l'^ll-khil „gyenge köd", /.wr=-„fiist"), a mely Munkácsi
szerint a magy. /.éd-del együtt a s z k r. i/linudhiis „geiiieli, dnft"

átvétele.

Víi, Vamiii;iív. N>K KKil. [íiiuknz, NyK. IO:H(>.

|215. ködiiien |;ilak\. keilnieii NyS/.. (>kl8/,. ; küilmv] riieiio,

pelliciinn. (obdiiuin : pidz. V'AMiifcnv szerint benne „az ii.jgiir

kvti»i (esetleg kiimru) riiliázal isincrlietö fel" MagvEr. .'UXS

;

NyK. 8:1(11. Hi-mkn/. NyK. 10:104.

A V.íMiuvKv tói idézett njgnr kelini igei névszii. Alapszava:
ó-tör. njg. /.•',(/. sieh aiikleiden KSz. 2:251, I.'ai.i,. 2:1125, li;i2 i

esag. tar. kiii- id. Kaih.. 2:1054
j
k ú n ihii, 'Jiiij-ilinii, r.hvi/iluu

VVum. 14, ;í2, tili
;
oszm, iiiii Kaoi.. 2:1551

|
alt. liirg. k a z! k,-

Ua 2: li!:!!t
I

sor. szag. koJb. /,v(.\-, kis- 1{ai>i.. 2:1157. Szárma-
zékai: ó-tör. njg. kiiillw, oszni. qaiiii, esag. kíijim. alt. kirg.

k az t/m; nj g'
/..(./í/íV kliidimg Ham. 2:107:!, Illi'l. 1411."., 1552:



K'Sz. 2:'-2'>-2. lívvül s/,uinl)i!ii iiz iiju. 'L, Inini, kii;i, *ketiini (Trük
fiij. .'!'i2) sz:iviik;it ii líirök szót.;iriil;li;iii liiiihii ki'i(^'<sük.

Kiililiihcii is ii 111, /.iiiüiirn crcilctét illotölofi múftiránylm veüetiiek
;iz ii-ori)sz h.dwuni.. orosz LikIihiii), Ii o r v. kmlmcu, a melyek
iiyilviiii vnlMiiiilyiMi kiipcsoliithiin viiiiiiak n iiiiifjyar szóvíil. (\'ö.

Hni.KNz, NyK. (>:.'!(1H, Miki.oskui, KtWI). ir)4).|

21(1. hökény \tihik\. kfikrn Sciil.; köhrnjiii/chi, kikin: kökönye,
köki)ii/c (HdS/., M'rs7,.| sclilchc, wilde. pHíniiiie,. Huni-ai.w szerint

(Miiiíyíirorsziin- (•tliii()i;TatiiVj;i, .'!H4 : A kiiii- v. l't'irarra-codex. 44)
hiiklíUi'i - kiikhuijó (dláli ikívc 'l'ini'ira; sy.lúv frtu) „kökény").

-= kiin kiikrl K|)iiiii Cfuin. IH (Uaw.oi'k, Sprachni. 35
s/i-riiif, „niikraul", de vö. Üidun'/,. NvK. 21 : 158)

|
o s / ni. gik/em.

i/iiinm '/jvsk. 77(1 7: i/iiirüii> Zknk. 7S0: (/iijinn IIaxw,. 2 -.MtS
eine art wildo ])flaiinio, sclilehc

|
? csa^. (IJocliara) kiikiim eine

art "inisser ]tllaunien Vámh. 8tud. ,'{3I |
csa;;'. knkem kökény

J'avi-.t ipk CoiiiiTnii.i.K 474
I

V kirg'. kiiken niefriiv Budao. 2: 159
111 () n if. kiiiiiil le pvimellier, biiisson épineii.x Kov. 2().'{2-

Noiii tai'to/.nak ide: csiiv. kiycl' Auj^elica, eiifjehviirz.

,\iirjMi, ; c.siiv. /.///(// iiieswnrz, MCMcpiiua Zoi.. 84 -= votj. kekon,

zürj. kokaii id. Wich.mann, Lolinw. 14S: a cser. kikiin a csu-

vasbúi.

Vö. (ivAKMAi 111, Voc. 12 ; Sándor, Sokféle 12 : 181 ; Hunkalvv, A ki'iii-

i'odox, 44; Munkácsi, NvK. 21 : 120; :!2 : .'!74.

217. kökörcK jalakv. kívfnrrfur Sclil. ; kükörcs, kükürcs,

kiikircf<, kiikiTcs, kikirrs. kikirics, kii irirs XySz., MTsz.| „titipus"

( titliyiiialliis) ScIil., .\iu'iii(ine pulsatilla Szikkzai, Noniencl. X,

Narcissus, ibid. 22. ; kökörcsin jMTsz.

kökörcsin |alakv. kikcrchot Heszf.. krkcrczin Casanate Gl.

;

kekerchen Hiíytiih ; kiikiircAvu i\ri"sz.| „liíijnis" Beszt.
;

„primula

veris", Casanate-ííl.; Pulsatilla diliilior. saiiiratior, serotiiia, Szikszai,

Xonicncl. 24.; ('olcliicuni aiitiiniiiale NySz. ; kökény MTsz.

^ osziii. t/iiv(iriin, r/örariin, (/üjariin taiibc Radi,.

2:lGi;i, U);í;3, I(í52 r.kiin hiij'cm (X'nni.' 200 id.
|
kaz.

kiiiiarr.ni Jiiurii. 21:1:85
| kirfí. kiiqörsUk, kögürsiin Badl.

2:1282, 1427
!
kkirg. kö;/iiickön, ko;/iirkön Radl. 2:1238

|

alt. köyörciin R.\i.i,. 2:1282
|

t o b. /.%"fc/» R. 2:1427
|

c siivBuj. kJvncar-Jn, Mkar. kuararts,), li nrn. kuaroróían
Ahm. ; NyK. 21 : 10

||
in o n j;-. kcíiiiríiíjtme la toiirterelle Kov.

2501
I
kaim. kiiijiilihcliirgcui Coliimba oenas 1'ali,.

|
mandzsu

kuwciixc id. (íah. 187
I

fjold ktn'c Okuue 80. — vö. még tar.

kökuniik turteltanbe R.\m,. 2: 1228
|
bask. kiigörün Katar. 152.

Közös alapszavuk: köz tör. kük kék.

Vi). (ivAHMAini, Afliii. 197; .SAndor, Sokf. 12; 175; MunkAcsi, Nyr.

i:f;2(i2, NyK. 18:82, KSz. 2:191; GoMisocz, MNy. 2:266.

21S. kölcHÜii |alakv. kölczen Hri.tai, Ny8z.| 1. geborfít,

{^adi-^luMi, leihweisc
; 2. ^egeiiseiiif;-.

-csuv. kivién k^y\.W\.. 44. kiv-iw KSz. 2:r.)0, köl-

5'



68 Kölyök — knris(fa)

csöii 1^ cser- kiis : ^íV>(; etuas wechselseitiges; AiVst'n kölcsön

Szii.Asi, lJ};Fiiz. i;{, Ramstudt. fiO.|
||

ni o ii g. küliitiiin louage,

payiMueiit, les intéréts Kov.

MiiNKAisi. Nyr. 23:262, KSz. 2:190.

•Jlí). kölyök lalakv. keik KulcsC. 26, kelek LevTár, I. 6;
kiilök] (las .jiingc von tiercn. .juiií;es hiiiullein.

-: 111 11 g. j/iiiiye, (/iiliiye un jeune cliieii, un petit Kov.

L'tiOJ
I
(vö. oszni. kiiítik ein kanieeljunges, ein junges tier

ülicrliaupl
I

csag. kö.^ek ciiijahriges junges kanieel Radl.

•2: 1305, Ki'N. IHO).

Hái.int, Piirlmzam ; MunkAc.«i, Ak'E. 420; Gombocz. Nyr. 33:648,
NvK. :!.'): 2tiö IBui.KS/, MllSz. 42. TMNy. 94. Munkácsi NyK. 23:119.
AKK. 41!t|.

l'2(). köljü lalakv. kölii, kiilii. kiil NySz., MTsz.] stanipfe,

iiiiirscr; slösscl, iiuirserkeule.

-: kun 'lírli pistilluni (X'uni. 94, llí4
|
kaz. kii) der

niöiser Haim,. l':i;i(iíl I kirg. keli Radi,. 2:1116
|
chivai

tat. kíilla R.uH,. ií:llül .jak. kiilí hölzerner niörser Böhti,.

55. (• s u V. kif.i mozsártör NyK. 21:7.
A iiiHgy. */.ó7ü püiitosiiii niofifelel egy föltehet tö r. *kilak-nek

(vö. a jak. kait hosszú végliaiigzóját).

IDoNNKR, Wb. l:f>K: VAMBftRv, NyK. 8 : Kii, Büdenz, Nyk'. 10:86,
17:455].

221. köpönjes lalakv. kepeney NySz., kepenyck 0)í\^7..\

kiiiHÍii !/((/ AiiiRM. ; köppömjeii Szikbzai 226, MTsz.] mantel.
-^ OS/, III. íi'Iaviilt) kiqtiinak regenniantel, wintermantel

fler janiiscliareii ; V köpnyi'ik ein kapót aus wollenstoff R.vdl.

2: 1187, liJU
I
kkirg. kcbihi'ik filzrock Radl. 2: 1192

j
csag.

kijiiir oberklt'id, a Calcuttái 8zót.-ból idézi Radi,. 2:1398;
kijiek Bi'DAi!. 2:172; kö/ni bauniwollener mantel Kún. 136

||

Ml o n g. kehének tuch oder fil/.niantel gegen den regen Schm. 147.
Megv;ui, mint török jövevényszó, néhány szláv nyelvben is:

Iliiig, kijii.icii
I

lengy. ki)iieniak\^k\soT. kepén, kepeíiak Miklohich,

KtWb., Denk. ;ir):l()S.

Vö. Bkkbííszaszi, 118; f;Y,\KMATHi, Voc. 42; Sándor, Sokféle, 12:76;
V'AMiiftRV, Magy. Kr :i08.

222. köpü wasserwanne, waschfass PPB. butterfass NySz.
-^ e s a g. köpii das gefass, in welchem gebuttert wird Vámb.

Stiid. .'528; butterfass zuni gebrauche fiir buttermilch Kuun
i;!U; ^(J7;í ZnNK. 765

I

b a s k. göbn köpü, nagyobb fajta KSz.

4 : 2H8 ; tlöhe m.iciiKaJi Ka,\yuiKa, e,vk.iaHHaH h3L To.icxaro ,;yii.ia

Katar. 140 jTörök jövevényszó az osztj. köp^ butterfass,

FIIF. 2:124, Kak-ialainkn, Mém. 23:8l|.
VAMHrin-, NyK. 8:162, Budenz, NyK. 10:86 |Donnek, Wb. 1 : 79|.

223. körí.s(fa) |alakv. kewres-fa Beszt. 898; keres /« Schl.

1591.; köröi fa Szikbzai 37; körös, korcs, krüs OklSz., MTsz.|

fraxinus, esclii-.



-^(•siivBiij. kai'.h-.l.i. 'I'oid. knr.is, \ 'j;. /,•«?•,(>• kris f;i

Ahm. f{B5.

V'ÁMnKRY, Ma^'.v. Kr. (X'<; Magy Kel. 92, S/amoia NyK. 2.'): l:!8.

1*24. körö, |)()rli!uiy6,t(")redóUeiiy; Hanuiya-iii.OrmáiiywáiíTjsy,.

-=:o szili, giivrdk tVanilo, qiii peut. étre facileinent. brisé

ou hroyé Hr. 2:057 (~^i/avra- trockcii, liart wordiíii Radi,.

2:158) I csafí. Iceurek XvK. 8:]()2
|

t nb. küirülc scliwach,

niiirbe, zorbreclilich Rapi,. 2: 141ít
|
sor kilir.ik llwn,. 2: 119H|

szag. kojb. Iáhriilc zorinvclib'cii IIaüi,. 2:1401 (^osztj-
káwrak spröde, lockcr FIJF. 2 : 123) '| in o ii í^. kebcrek locker,

iiiclit fest, ScHM. 148; frasíil Kov. ; /,:tí/ófi/i- t rockén und sprikle

;

tnicken n. Icicker Schm. 147. - A szai^., kojb. és sor ala-

kok talán in()iii;olból.

A 111. körö-X. eddig csak a TJsz. adata támogatja; mindaddig, a
míg újahb ailatok nem állanak rendeilvezésüiikro, ez egyeztetést —
bár az alak s jelentés szempontjáliól is kilogiintalan - csak feltéte-

lesen fogadhatjuk el.

ViMBfeRV, NyK. H:ie2, Budknz, NyK. 10:86.

225. körte |alakv. kertud íicszt. 840; kerlh Sclil. 1531:
kbrtuüli SziKBZAi, 44 ; körtövHy NySz. ; körf.ve. körtfire, kíhi.rhi;,

körtvfily, körtéiy MTsz., NySz., ()kl8z.| -birne.

vö. kiin cherfme piruin CCiiin. 125 I nog.-fat. kiirtmil

vad körte Buuao. 2: 148. Ilozzávelietjük niói;- e/.ekliez a Munkácsi-

tól idézett (ÁKE. 425): bal kar (kaukázusi tat.) kurtini,

karács aj tat. körtmö adaíokat.

Munkácsi a magy. körtrcíij-i (nyilván ez az eredeti alak) össze-

tételnek magyarázza, a melynek els tairja Z«*7- = arosi n yert,

Iák y^kort stb. szavakkal, az utórész pedig -^ pe rz sa vnd „wilde

birne'-vel. E magyarázattal szemtieii még mindig valósziiiúbbiiek

tarthatjuk, hogy a in. köftvélij török jövevényszó, ha az i'ddig ismert

tör. alakok végzetét nem magyarázzák is meg.

KuuN, CCum VIU ; Hiinkalvv, A kún-codex, 44 ;
MunkAcsi, NyK.

21 : 121 ; BuDENZ, NyK. 21: l.'".H ; ÁKE. 424.

220. kút [acc. kutat] brunnen ; '^knlú^ kntn „pocsolya, sárral

telt gödör", vagy talán inkább a kátíjúAw/. tartozik? vö. MTsz.

-= ujg. kuclny KSz. 2:248 (Kai.i,. 2:1002 helytelenül

ku(hik) brunnen
|
urj. kudtik Katán. 143 ;

kún chuju, kuiu

C/Cuin. 89, 134
|
oszm. kujn Radi,. 2:904

|
krini. xuju, kuju

Hadi,. 2 : 1732
|
a d e r b. híji Radi,. 2 : 904

|
k a z. kajn

\
karát.

fó;e Journ. 21 : 1 : 25
|
bas k. kqp, k5p KSz. 5:253 |tob.

kujii luhme ini eise Radl. 2 : 905 ;
knji R. 2 : 520

|
b a r. kijü

die luhme im eise, tránkestálle Radl. 2:723
i

bar. küar.
kujur Radl. 2 : 900. Hangzóközi -r/-jük miatt a várható -j-, -z-

helyett (vö. Gombocz, Adalékok az altáji nyelvek hangtörténeté-

hez, NyK. 35 : 275) nem tartozhatnak a töröksóg eredeti szó-

kincséhez: csag. kuduy Radi,. 2: 1003, kridnk Kún. 137
|
alt.



70

kuduk, hitf.uk YRm. 148
|
bar. tel. kiiar. kirg. tar. kuduk

brunnen, quelle, die liihme im eise Rapl. 2 : 1002
|
karaim

kudux Raül. 2:1003
|
kojb. kar. szj. kutuk Castr. 99,

kuttSk Katán. 127.

mong. xutdiik, xuduk puits Kov. 918
|
kaim. xuduk

grube, loch Jülo 177
|
burj. xudek, xodek, y,odok Cabtr. 128

|j

tungManUr. kuduk Oahtk. 81
|
mandzsu x^^Jin Gab. 103.

KovALEvszKi.) (i. Ii.) a Munkácsi (AKK. 386, 651, KSz. 6:377) az

idézett török-inoiigol szócsoportot a s z k r. khiid- „gograbeii, grube,

brunaea" -« khán- „graben") átvételének tartják, de e föltevés a tör.

mong. -./- ^> -d- ^ -*í- hangfejlödést nem magyarázza meg. — Ide
vonja Munkácsi (Ethn. 4:287) a tiszainelléki kada („folyó fenekén
levó vízvájta gödör" MTsz.) tájszót is, de már máskép AKE. 386
vö. még SziLAsi, Adalékok 38.

Beregszászi 128; Gyahmathi, Affin. 229, 380, Voc. 42; VAmbéry
NyK. 8 : 162, Budenz, NyK. 10 : 80 ; Kuun, CCum. 89 ; Monkácsi, NyK- 18 : 83,

Ethn. 4:287, ÁKE. .'186, 051, KSz. ; 877 ; Gombocz, NyK. 35:275.

[227. kürt |ahikv. kirté, kirtö, kürtü MTsz.) 1. „a magyar

vejsznél az a rész, a melyben a hal fogva marad" 2. rauchlöch,

schornstein, kamin, ofon -= k a z. kirtd stange, querstück, grenze,

umzaunung Radi,. 2 : 1363. Vö. MunkAcbi, Ethn. 4 : 263.

A tat. kirtd alakilag ideiilik \*kirtd-h = kürtó], de jelentésre

távol áll.] '

[228. mócsing |alákv. morcsiufi MTsz.] flechse ; bcsing a

marhának lábaszára la MTsz.-ban egy adat Sopron-megyébl)
-<:mong. hulcing mollet, gras de jambe, cuisse Kov. 1199

|

mandzsu hidca-jali wade Zách. 536 ||
kirg. holusuk die

muskel der wade Budao. 1 : 289. V«. Munkácsi, NyK. 32 : 283.

Sem az alak, sem a jolentés nem egyezik. Munkácsi való-

színtlen feltevése szerint „ugyané szó harmadik (I) nyelvterületrl

eredt változatának tetszik még a székely hucz is."]

229. mogyoró [alakv. 1055 : munorau, monarau ; 1255

:

monyero- {hivkur) : 1256 : micnurou-{fa) ; 1256 : monoro- (kerek)
;

1867 : maniarou- (hukur). OklSz. ; monyero Beszt. ; moniaro,

monaro Schl. ; moniaro Mukm. 1361 ; mogyoró Szikszai 42, 43;
mogiaro Gyöngy. Szót. 29 ; inonyoró, monyorú^ magyaró MTsz.)

haseluuss.

-« c s u V B u j. mSjSr, M k a r. J a d r. tnir mogyoró Zol.

44; Asm. 34, 361; NyK. 21:11. 22.

A esuvas mSfir rokonsága a többi törökségben isiiieretlen.

Azok a török ós keleti altáji szavak, a melyeket Munkácsi a NyK.
21 : 122. lapján idéz, nem tartozhatnak ide.

Vö. Munkácsi, Nyr. 13:202, NyK. 21:122; I'aasonen, KSz. 5:159

230. oesú (alakv. óc.s?í, ócsu NySz. ; oesó, ucsu. ucsú
;

uéesuó MTsz.] spreu, afterkorn, abfálle.

? ^csag orav spreu Vámb. Stud. 218.



Ok

Más forrásból nem ismerjük. Munkáchi egybevetése (m. ncsú
~c kaz. nalcBÍ- morzsa, hulladék, törmelék Bal. 20,33

|
tob. iialcak

apró Bdüao. 2:302-=: szag. kojb. h- zerdriicken, zerreibeu, bar.
ual-, uala- zerreiben, zerdriicken Iíadl. 2 : 1591) sziutelensége mellett
a m. ocsú rövid o-ját sem magyarázza meg (vö. NyK. 21 : 123).

231. ok [alakv. vl EhrC. 125] veniuuft NySz , MTsz.

;

grund, ursache, veranlassung, jíelogeuheit, bedinguug ; okos ver-

niinftig, gescheit, klug ; ok-ik addiscu, condisco NySz., MTsz.
-=: ujg. í(/c- die meinuiig, bedoutung, verstandniss, Radl.

1 : 1606 ; uk- vernehmen, verstehen, einsehen Radl. 1 : 1607
{? vö. alt. szag. kojb. kirg. tar. ui- hören)

||
m o u g.

uxa- verstehen, fassen, begreifen, Schm. 47
|
kaim. uxa- id.

Jl)i.o 151
I

burj. uxan verstandniss Cabtr. 101.

Vö. BbkbgszAszi, 117; VAmbéry, NyK. 8:l()fi, Uuuknz, NyK. 10:106.
17:479 [MüSz. 832].

232. ÓI stall, viehstall.

-= oszm. aderb. ayil, awil stall, hürde, einzáunung
/

ktiar. ayil dorf Radl. 1:163
i
alt tel. kkirg. ujg. aíZ

jurte, dorf Radl. 1 : 33 |
kaz. k r i m. k ú n, tob. atil id.

|
t el.

ajil id.
I
kirg. l id.

|
sor, szag. kojb. dl id. Radl. 1:163,

221, 350, 1080.

A m. akol, a melyet Munkácsi tévesen „ugyané szó más török

nyelvjárásból való átvételének" tart, szláv jövevényszó, vö. Miklosich

8lav. Klem., Etwb.

Vö. Munkácsi, NyK. 27 ; 161 [MUSz. 835 ; Setálí, NyK. 26 : 386

;

Vámbéry, NyK. 8 : 166].

[233. olcsó [alakv. olcsú. olcsu ; ócsó, ócsu NySz., MTsz.]

wolfeil, biliig.

E szavunkat már Gtarmathi, (Voc. 53), Sándor István (Sokféle,

12:97), Vámbéey (NyK. 8:167) s mások is török jövevényszónak
magyarázták, de a vele egybevetett török szavaknak (ó-tör. uru:

eicht, unbedeutend, eine kleinigkeit, Inachr. 2. folge, 92
|
ujg. mju*

{Oiucuz vö. KSz. 2:254) gering, wertlos Radl. 1: 1737
|
oszm. knm.

MJMS, ucuz ibid. 1729, 1738
|
tat. örós, mis. ócös Journ. 15:2:57,

21 : 1 :25, stb.) a magyarban nem olcsó, hanem (/csor-féle alak felelne

meg. Elfogadhatóbb Büdenz magyarázata, a ki e szót az al-, alacsony

szócsaládhoz kapcsolja (MUSz., UAl. 238).|

234. olló zicklein, lamm.
-= kún ogolach capella CCum. 128 |

ujg. oszm. csag.

k r i m. oylak zicklein Radl. 1 : 1022 ; oszm. ölak R. 1 : 1084
|

alt. tel. tilak, ülak id. Vkeb. 401
|
kirg. Slak, lak zicklein,

ein einjáhriges kalb, Radl. 1 : 1374, 3 : 728.

Vö. VÁMBftBT, NyK. 8:167, Bddenz, NyK. 10:86; KOon, CCum. 128.

235. or, ory [alakv. orr-oe MiinchC. 191 ; orw, oru JordC.

433, DebrC. 82; wrw WinklC. 142, ivru KulcsC. 122] dieb,

diebisch.
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-= ujg. ojt/ (lor íiieb KudBil. 67 : 15
|
kún ogri, ogur

CCuni. 28, 185
|

oszni. ogru, oyru ÍLkSh. 1:1622
|
csag. o^n,

ori Vámb. Stiid 223
1
kirg. kaz. uru\ kirg. ora (sic !) Raul.

1:1658, 1048
1
kond. ogirri, ku maiid, ogur, ogrici Vkrb.

214 I
tel. ilrl dicbstahl, nrH, dieb Vers. 406

|
kojb. oyir

Katán. 111; kar. i<ro Casth. 85
|
szj. vr Radl. 1:1047

|

csuv. vóró NyK. 21:11
|

jak. iior- siehlen Böhtl. 40.

V«. Gyabmathi, Aflin 22.'i; VAmbéky, NyK. 8 : 167 ; Bodenz, NyK.
10 : 8fi ; Munkácsi. NyK. 21 : I2;i, 25 : 274 ; Ethn. 10 : 253.

236. oroszlán [alakv. oroszlány NySz.] löwe.

-=ujg. oazm csag. kaz. tob. arslan, aslan der

löwe Radl. 1 :327
|
kún astlan CCiuii. 127 |

i irg. arsilan

Hadi,. 1:327, aristan Abm. 8; kirg. kkirg. arstan Radl.

1 : 329
I
tel. alt. nrsil vad ; arsil aha medve, arsil aju, arslan

{arsil ai) oroszlán Verb. 26
|
csuv. ardslan Asm. 8, Zol. 7

||

mong., mandzsu arsalan Schm. 16, Gab. 13.

Vö. Pkay, 104; Beregszászi, 114, 125; Gyakmatot, Aflin. 222, 226;
HuNFALVY, VofjF. 285: VÁmuftRY, NyK. 8:127; PatrubAny, NyK. 16:459;
BcDBNz, NyK. 18:460.

237. orsó |alakv. oorsoo ErdyC. 414 ; orsó MA. Biblia, 1:574';

ossó, óssó ; arsó, assó\ crsó MTsz.] spindel.

csag. urcuk die spindel Vámb. Stud. 220
|
kaz. órcók

orsó, malom korongja, BAl. 28 |
b a s k. orsók nepeTeiio Katar.

183
I
k i r g. urhik Radl. 1 : 1672 ; kkirg. urcuk, orsuk id.

KSz. 2:114 1 alt. orcSk id. Vrrb. 221.

Vö. VAmbéby, MagyKr. 303, 622 ; Paasonen, KSz. 3 : 243 |MUSz. 856 ;

TMNy. 152].

238 öl)öl [alakv. öbel Com. Lex. Jan. vö. NyelvFüz. 46:163]
schooss, busen NySz., MTsz. ; buciit, meerbusen.

-c m n g. ebür schooss, busen Schm. 23
|
burj. öber,

iubmr Castr. 99
1
kaim. öbür Jülq 153. A mongolból: abak.

öbür die voidere seite, der rockschooss Verb. 227
|
a 1 1. tel.

ömür vorderthoil des pelzes Vkrb. 229.

Vö. Czdczor-Fooarasi, 4:1153; Fooarasi, NyK. 5:282; Simonyi
FUF. 1 : 127.

239. Ökör lalakv. óker Beszt. ; wker, eker, wkur Schl.

;

eireketh JordC. 628; öker, öker MTsz.] ochs, rind, stier.

-= k ú n ogus |olv. ögüz] CCum. 128
|
o s z m. öM.? ochs,

stier Bi. 1 : 255
|
csag kirg. ögüz Radl. 2 : 1200

|
k a z. üg9z

R. 1:1809 Ibask. tiqtii) KSz.' 5:270 | karaim agiz R.

1 : 703
I

t o b. iV//.7.v FUF. 2 : 137 | csu vB u j. vSoSr, Mkar.
mSi^r, Virj. mocor Asm. 8, 340

|

jak. oyus Böhtl. 176, 20
(^ tungUdsk. ogiis Midp) || in o n g. ükür, üker (Guibaqob-

iiiU: akar, ofciir Howortii, History of tlio Mongols, 88 |
kai ni-

ükar ,kw 156 |
burj. ukcr, uxa; uxur ('.mth, 101 |

kha'kha
uhur Vit. bt Bbrcby. A nuuigolból : urj. iig^ir Katán. 153

j

tungMan. t^r, lukmr (Ustk.
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Vö. Beregszászi, 114, 127, 136 Gyarmathi, Affin. 192, Voc. 93;
Hu.NKALVY, Utazás, 1:370; Vamuéry, NyK. 8:168, Bcdenz, NvK. 10:86,
20:150; MoNKAcsi, NyK. 24:406, KSz. 6:.'i78; Gombocz, NyK. 35:248.

(240 ökrend aul'stossen, ^ oszin. csng'. igran- einen

widerwillen fiililen Radl 1 : 1430 Vö Vámbéry, MagyKel. 85.

Kétségtelen evvel szemben, hogy az ökrend, öklend magyar
gyakorító képzés, s nem válüsztható el az ökrödik, ökülödik szavaktól,

s hogy „aufstosseu, rülpsen" jelentése csak másodlagos fejlemény
az eredeti „.^ttossen, stecheu''-böl. Az oszm. c sag. igrán- különben
is alighanem arab jövevényszó, vö. a r. ikmh widerwille' ekei,

abscheu Zenk. 81.)

241. ölyü, ölyv [alakv. elw Beszt., wlw Schl., elyw Hort
;

elyew OklSz. : öZwe Murm. ; elyv, üllü, ül, ülü MTsz.\ az ölyü o^

ölyv alakok viszonyára vö. TMNv- 337| üabicht, bussard.

-«: m n g. elije geier Schm. 29 ; elei Accipiter milvus

Páll.; kaim. ellae id. Pai,l.
|
burj. eleii, Hé, iíé Falco milvus

Castr. 91. Jak. üliá weihe Böhtl. 19 j
tu ngMan Ur. álie

Castr. 72 a mongolságból. A m a g y. ölyü (-= *éIö) pontosan

megfelel egy feltehet tör *ildk-nek.

Vö. Gyarmatéi, Atfin. 227 ; MdnkAcsi, NyK. 21 ; 123 |AKE. 497, 651].

242. ör MTsz., OklSz ; röl niahlen

-=: ujg avür-, abür- drehen, fortwenden, abwenden
Radl. 1 : 933, 942

|
o s z ni. i'iwir- \inidrehen, weuden Radl.

1 :942
I

csag. iwir- Zenk. 155 I
alt. tel. ábir- id. Vkrb. 36

|

szag ko.jb. ehir- id. Kat.^n. 109, R.\dl. 1:931
I
szj. ar-

id. Radl. 1 : 755 ' csuvBuj avSr-, Mkar. ar- rölni Asm. 365.

Vö. Vámbéry, NyK. 8:168. Bddbnz, NvK. 10:87; Munkácsi, NyK.
25 : 184, 32 : 292 [MUSz. 856).

243. öreg [alakv. óreibeites auctuarium Mukm. ; ereg OklSz.,

NySz. ; örög OklSz., NySz., MTsz.| gross ; alt, bejahrt.

^ oszm. krini.' kirg. iri gross, dick, grob, grob-

körnig Radl. 1 : 1458 |
k a z. irí> id. R.\dl. 1 : 1459 |

csag. arik

Radl. 1 : 762; irik Vámb. Stud. 233, alt, gross
|
bar. ári gross-

körnig Radl. 1 : 761.

Vö. Vámbéry. NyK. 8:168, Bodenz, NyK. 10:87; MimKÁcsi, ÁKE. 505.

[244. Özön flut, übersciiwenunung -=kkirg. Ö3Ö7i, sön
bach, fluss Radl. 1:1302, 1293

|
alt. tel. kirg. ÓVÖA- id. R.

ibid.
I

karaim dzdn Radl. 1 : 890 |
b a r. üzön R. 1 : 1893 -= ös-

wachsen, erwachsen, zunehmen, anschwellen R- 1:1291. Vö.

Munkácsi, KSz. 6:380.
A magyarban, lm régi jövevényszó volna, hangzóközi r-et

várnánk.]

[245. pacsirta [alakv. pacsir Schl, NySz., OklSz.; pacsirta,

pacsirka MTsz.] lerche.

Munkácsi valósziuütlen magyarázata szerint a inagy. pacsirta

-= 'pocsirka ~z 'poszti/irka -= a 1 1. pos-torkoj, kirg. hoz-lorgaj id.

BuDAO. 1:279. Vö. Nyk. 21:123, Ethn. 8:;il6. Hangtani nehézségek

miatt elfogadhatatlan.
I
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[24G. pocsék [alakv. poénok MTsz.j pocsolya, lucskos sár

^ oszm balfik thon, lehm, schlaniin, Zenk. 170 |
tat. bálcSk

KSz. 5 : 236 stb.
||

ni o u p;. balfik boue, niarais Kov. 1079. Vö.

Munkácsi, Ethu. 4 : 285.

E származtatás sem a szókezd p-t, sera a rövid tóhangzót

nem magyarázza meg; különben is a, pocsék, pockok magyar demi-

nutivum a pöcs alapszóból |MA., PPB., Cz'F.J, a melynek szárma-

zékai még a pocsér, pocsaj, pocsaték, pocsalék, pocséta ( ? =- olasz
pazzetta, vö. SmoNVT, -Nyr. 18:6), pocsolya szavak is, részben bizo-

nyára a szláv eredet s rokon értelm mocsár {mocsér MTsz.),

mocsok, mocsolya szócsalád hatása alatt.)

[247. pöesik [alakv. pöcsök GzF., Márt.
;

pczök, pécsik

MTsz] vielibrenise -< oszm. tat böjek insect, reptil Zenk. 214,

BuDAO. 1 : 273
I

c s ae;- möfek gehe Kún. 146. Vö. Czüczor-Fooarabi
;

Munkácsi, Nyr. 13:263, NyK. 18:111, 24:407; KSz. 6:378,

ÁKE. 178 ; WicHMANN, Lelinw. 45.

E származtatás sem a szókezd p-t, sem a hosszú o-t nem
magyarázza meg.]

248. pödör drehen, aufdrehen.

^ kaz. bölör- [leder Hál. 164
|
csuv. poodr- id Asm.

XVI. (Talán a törökségbl : o s z t j. pitdr-, pudar- zusammen-

wickeln, Kar.ialainen, Mém. 23 : 218.).

[MUS2. 4135.1

249. sajt kasé. ;.

< c s u V. fsSvSt sajt NyK. 21 : 10 (^^ c s e r. cegt/t id.

Szil. 21) |
karaim Troki cr/it id. Radl. 3:2067. Vö. még

oszét ciyd id., Miller után idézi Munkácsi, KSz. 1 : 336.

Vö. BüDENz, NyK. 3:418, 10:87; Vámbérí, NyK. 8:171; McnkAcsi,

NyK. ál : 123, Ethn. 5 : 137, KSz. 1 : 336.

250. sár NySz., MTsz.; sárga; sárog [alakv. sárik, sárig

NySz., MTsz.] bleich, gelb.

-= ujg. sariy gelb KSz. 2:248 | kún sári, sare, saru
íiavus, bilosum sputúin CCum. 108, 146, 225

|
oszm. sári

jaune, blond, pale Zenk. 560
|
csag. sariy Kún. 167

|
kaz.

sarS JouRN. 21 : 1 :i27 | b as k hárS KSz!^ 5:240 |
alt. tel.

kirg. sári. Radl. 4:319, Verb. 293
|
csuvBuj. Mkar. sar

Asm. 8, 17
I
kojb. kar. sariy Katán. 145, Castr. 120.

m n g. iiira, sara jaune, la bile, acreté d'estomac Kov.

1517; sira- jaunir; siratan assez jaune, un peu jaune Kov.

1520; sirya morin das isabellfarbene pferd Schm. 362
|
burj.

sara Castr. 138
|
kaim. sara Jülo 222

|t
mandzsu sara-

weiss vrerden, bleichen Gab. 188.

Vö. Pray, 104; Beregszászi, 116, 120; Gyaemathi, Appin. 202, 224;
Voc. 68; VAmbéry, NyK. 8: 170, Büdenz, NyK. 10:87.

251. sar kot, morast.

^ kún saz lutuni CCuiu. 216 |
oszm. saz schilfrohr,

biusen Zenk, 490 1 kaz. saz mocsár, sás Bál. 132 I
b a s k.
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hAó mocsár, nádas KSz. 5 : 240
|
alt. sas mocsár, tundra,

zsombék Verb. 294
|
c s ii v. hir Paasonkn, KSz. 3 : 244, snr

ZüL. 107, sar Nj-K. 21 : 8 nu>csár
||
m o n jr. saruk marc ou

lic, résidu Kov. 1433. A csuvasból cser. sor schmutz, kot.

Ramst. 135.

Ugyanevvel a török szóval veti össze Paasonk.s- a magy. scís

riedgras szót is. „Wenn die obige zii.'^aniraenstelluug (t. i. sár -=

csuv. .s«r, Síís^tat. saz)— irja n KSz. 3:244. lapján — richtig ist,

wiirde sorait eine zweinialige entleliiimig des türk. woitcs ini un-
tjarisclien vorliegeu." Ugyauiey már eltte .Minkáisi i.s. XyK. 18: 12o,

Ethn. 4:298.
Megjegyzend evvel szemben, hogy a magy. .sií<uak pontos

megfeleli vannak a szlávságbau: újszl. szerb, ki sor. .^k.; ried-

gras MiKL. EtWb. 337, meg a votjiikban: insi, Mise sás .Mr.sK. Votj

8zót. 479, a melyet már Bom.er (.\ii. d. magy. verb. 55). Do.n.skr

(\Vb. 1:180) és buDEyz (Szóegy. 340) is a magy. sassal vetettek

egybe. Munkácsi (NyK. 17:120, 18:123) a szláv szavakat magyar, a

votják szót török jövevényszónak tartja; az újszl. szerb, ki sor,

sas-To. nézve igaza lehet, de már a votj. .^íí>7 sehogy sem lehet a

tör. saz átvétele, a melynek a magyarban is csak sár, s nem sás

felelhet meg.

Vö. GíARMATHi, Affin. '229 ; Vámbfiiy. NyK. 8 : 170, Budenz, XyK
10:109; McnkAcsi, Ethn. 4 : 28.i, ÁKE. lOr. : Paasonen, KSz. 3:244.

252. sárkány [alakv. sarkán Bf's;zt. Schl.| drache.

-= kún saxagan (olv. sacagan) draco, serpens CCum.
128, 129

I

oszni. krim. sazaf/an papiros-sárkány Budag. 1 :686.

Vö. KüüN. C'Cum. 128; Hdnfai.vy, Kiin-cod. 41; .MlnkAcsi. NvK.
17 : 99, 21 : 126 ; KSz. 2 : 190 [VAmbéuy, MagyF.r. .'.89;.

253. .sarló [alakv. sorlow dklSz.. sarlow Beszt. : sairó,

saltó; sorló, solló ; sorú, sóró MTsz.) sichel.

? ^ csuv. swla, iorla sarló .\sm. 45

Anderson (Wandl. 150) és Wichmann (Lehnw. 102) szerint a

csuv. sorhi alapszava sor- „zerhauen, spalten" (= köztör. jur-

vagy sol- „mahen" (= tat. éal-) a melyhez a -/n nomen instrumenti

képz járult. Ez utóbbi feltevés a magy. sarló szókezd s-ét jobban

megmagyarázná, bár a szóvégi -á igy is magyarázatlan marad.

Vö. Gyarmathi, Atfin. 199 ; Hunf.\lvy, Vo-jF. 29.")
; N'ámbéry, NyK.

8:170, Budenz, NyK. 10:87 |MUSz ;i3li: MünkAosi, Ethn. 4 27G.

254. saru schuh.
-= oszm. carik das grobe sciiuhzeug der baueru H.adl.

3 : 183G
I
c s a g. caruk id. V.ímb. Stud. 274

|

k k i r g. rarik

lederstücke, die man um die füsse bindet Ríül. 3 : 1863.

Vö. Vámbéey, NyK. 8: 170; Budenz, NyK. 10:87; McnkAcsi, KSz.

1 : 336, 4 : 253.

255. sátor zelt.

-= ujg. iadir i? o: catSr) zelt, R.U)l. 3:1903
|
kún

íater CCum. 121 | oszm. k a z. mtlr Radl. 3:1898
|
kirg

satir BuDAQ. 1:454
|
karaim, k ú r. ('atir hütte, bettvorhang

Radl. 3:1898 |
t c 1. radir Vebb. 421

|

csuv. rad-h- Zol. 101.
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Víiy látszik, rép perzsa jövevényszó, vö. perzsa catr, citr,

Hír tente, rideaii, voile, parasol Zhnk. .'M9, 534, <v) ó-iiid. chattra-

-c chad- „überdeckeu" Mikl. Denk. 34:271.

BekeoszAszi, 114 ; Gy^rmathi, Affiii. 377, Voc. (i8 ; Budrnz, NyK.
(i:313, 10:128; ViMnfcKY, NyK. 8:70.

[256. savó [alakv. savu, sahu, sajUf sau MTsz.] „niolken",

VAmbéry szerint (NyK. 8:171, Budenz, 10:87) ^ csag. samm
„sauere niilch" Stud. 295.

Ez a ceag. savmi
(^^J^^)

nyilván = kirg. sarm „das mel-

keu" Uadl. 4:235, ^ oszm. soyj id. Radl. 4:264, s alapszava:

oszin. osag. say-, kaz. kirg. snu-, ko.jb. szag. küür sag-, alt.

tel. síi- ,,inelken" BimAo. 1 :693
||
mong, saya- traire Kov. A köz-

tör, 'sak-, 'sag- nonien verbalejának a magyarban nem savó felelae

meg, hangzóközi i'-vel.|

257. seper- lalakv. sejwr-, söpör- NySz., MTsz.] kehreu

;

sepr, söpr [sepre tíclil. 1019] beseii.

^ kún siburtchi CCum. 103
|
oszm. csag. süpür-

seperni Bi. 1:1004, Kún. 175
|
kaz. seber- Bál. 135

]
bask.

heper- Katar. 54
]
kojb sihir- Katán. 148 ]

kandak sibirge

besen Cabtr. 122 j to'b. [ssbarka] FUF. 2 : 130 I
abak. sibir-

Verb. 316
]|
mong. siqür ruthenbesen Schm. 357-

BereöszAszí, 117; Gyarmathi, Affin. 378, Voc. 36; VAmbéry, NyK.
8 : 171 --2, BoDENZ, NyK. 10 : 87 [Donner, Wb. 2 : 109].

258- sepr, söpr (alakv. sepre Schl. C. ; 3. szem. birt. rag-

gal söpreje, de a régi nyelvben gyakrabban söpröje is] hefe,

bodensatz.

^ C8UV. söpra sepr Zol. 76
]
kaz. füprü sepr, éleszt,

kovász Bál. 98-
|
kirg. Söpra aaiCBacKa, ^poacacn, no^OHKii

BuDAQ. 1:491
I

bask. siipra vminek az alja KSz. 5:263.
Alapszó nlp sclimütz, mull, kehricht Radl, 3 : 2201

]
c s u v.

sÜBo id. FUF. 2:184V
Vambéry csag. yeprek („die hefe, bodensatz, weiasteiu" Stud.

303) alakot említ, de e szót eddig más forrásból nem sikerült

igazolni.

Vámbért, NyK. 8 : 172, Bodenz, NyK. 10; 87; Munkácsi, NyK. 32:285;
GoMBocz, MNy. 2 : 193.

259. sereg, haufe, menge, schaar.
-= u j' g. rarig KSz. 2 : 248 armée

j
k ú n éeryi, ceri exer-

citus CCum. 105, 118, 159
]
oszm. rciri Radl. 3:1967

|
csag.

cerig Vámb. Stud. 278 |
k a z. cireü had, sereg, Bál. 96

]
tel.

cárü Vers. 428
]
kond. kumand. i'erig VmB. 428

]
karaim.

cnriw Radl, 3:1968
]
csuv. sara Zol. 66 |.jak. sfiri heer,

krieg Böhtl. 159
]]
m o n g. kaim, cerik kriegsmacht Schm. 322,

Jü. 215.

VámbSry, NyK. 8:171, Büdknz, NyK. 10:87; Mükkaosi, NyK. 17:99.

KSz. 1 : 336.
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|2ü0. seregély -^oszni. siyíriik seregély
|
k oj b. kar.

sirifei, sirhci Aiiíik qiierquedula, Síiinkácsi. NyK. 21 : 125, Ethn
6: '452, de vö. Gombocz, NyK. ;j6: 480-1

261. serke |alakv. sörkc NySz.. MTsz.] kojttnuss. nisse (in

deii liaaren).

^ OS z 111. airke iiisse von latisen, eier von tlöheii, wanzen
Zenk. 506

I

c a a g serke Ki'n. 169
|
kaz. serka Bál 185

|
bask.

herka Kat.^r. 54
|
kirg. si;rke Zoi.. 110

I
kojb. sjrgü Katán.

147
I

ka rag. sirliii Castk. 122 ' alt. sirí/i. sin/e. sirke Verb.

299
I

c. s u V.' sarca Ahm. 100.

Föltüuóen hasonlítanak az idézett szavukhoz: inordE. Uirko,

Vl, iur'kü
1
votj. serül, zürj. scröl

\
IjiNorv. civros, Lule ntiruse-,

noin. riuriis
|
fiuu sairar, észt. saeru!)

\
cser. xaryii'ije, kirgene,

sarye-t'ii> „uisse" a néll<iii, hogy bármelyiküket török jövevényszó-

nak lehetne tekinteni, vö. Paasonbn, S-laute 39—40. .\kE. .328.

Berkoszászi, Hí); üyakmathi, .\ffin. L'OÜ, :!79 : Voc. 69; Vámbéht,
NyK. 8: 171, BuDENü. NyK. 10:87; Mdnkácsi, NyK. 18:121.

262. serte, sörte [alakv. sörtéty OklSz., MTsz.] borste;

srrtés „schwein'' elvonás a régi si'rU's-miirhd-hól.

^ tat. sírt sertf Budao. 1:680 |
tel. sirke, serkek id.

Verb. 446, 448
|
csuv. sM id. Zoi,. 110.

Vö. VAmbéky, NyK. 8 : 171 ; Buiiknz, NyK 10 : «7, 17:449; MUSz.

312; Andersón, Wandlun^'en 88—9 |Mi-nkAcsi, AK^^ :»381.

263. sima, síuia glatt.

-= ujg. siha glatt Vámb. Kud. Bil. 255 |
csag. ima,

siba glatt, heil, abgehobelt Vámb ötud. 305
|
kaz. ima Bái,.

102
I
b a s k. s'ima KSz. 5 : 264 j

c s u v. sSma Zoi.. 109.

SziNNVEi eredeti szónak tartja: szerinte „olyan deverbaiis név-

szó, mint hu-a-vona, kajla, csapa stb. . . . alapszava .voK-ik „csúszik,

csuszamlik." NyK. 29:71; ugyanígy MUSz. 343, Anderson, Wand-

lungen 30. Csakhogy a m. sima teljes alaki és jelentésbeii egye-

zését a tör. .>'i«iíi-val sem tekinthetjük véletlennek.

Vö. Vámbéry, NyK. 8:17'-', Budknz. XvK. 10:87; .Munkácsi, NyK.

•J5 : 182, 279.

[264. sólyom [alakv. solum 8chl. ; zolieiii Beszt. : snjni

MTsz.] falke ^ tör. t'ojhc, rajiak id. Vö. Vámbéky, MagyEr.

293, 664.
Az idézett két szó külöválasztandó: iojlu, ill. recte i'avli (így

Radl. 3:1934, KüN. 41, Zenk. 346, söt Buuauov is, a kire Vámbéry
hivatkozik) = oszm. áirli ein junger, nocli niclil dressirter falke,

sperber Radt.. 3:1936; oszm. railak habicht Rai.l. 3:1828= csag.

railan id. Vamb. Stud. 277 |
tob. railan id. Kaui.. 3:1829. A magy.

sólyom haugalakját egyik sem magyarázza meg.)

[265. söre „pecus saginatuni" Sl. Munkácsi szerint -= oszm.

st^tr] csag. sikirikaz. sSpr „rind, ochs, stier," vö NyK.

24 : 207.
E niHgyarázatnak jelentésbeli nehézségei vaunak. A m. söre

uem egyszeren = rind, legtöbbnyire jelzként szerepel: söre ökör



.MTsz. OklSz.; de .söre tehén, söre ürü is, = „hizó." „Sörére fogni ii

inailiiit": hizlalóhsi MTsü. ; s ebból elvonással egyszeren söre is

(mint pl. sertés -= sertés murha). Vidékenként sre = csira vö. CzF.,

r.KHR, MNy. 2:16fi.|

2ü6. süríí |al;ikv. sir6 DoniC. 79; siri' DebrC. 248; serw

KrdyC. 2;30b. ; síri. síirö MTsz.) (li(-ht.

? -c csuvAn. sora, Virj. s')ra sr NyK. 21:22 (talán

innen vou'E. síiríj, L. sura id. Munkácsi, Vogul népk. Gyjt.
1 : cc(;v.j.

A niig :i csuvason kivül egyéb török nyelvi alak nem áll ren-

delkezésünkre, nem dönthetjük el véglegesen az egybevetés helyes-

ségét vagy téves voltát.

\'ö. GvAUMATHi. .Ml'in. 20.S ; Vámbkry, NyK. 8:172, Budknz, NyK.
1(1 :K7 |Mi,NK.4<.í.i. NyK. 20:185, .MUSz. 359].

267. siiveir |alakv. sineg Schl. UOO, 1176; siveg, söveg,

siii'í), siiöfi Xy8>... OklS/,., MTsz. ; sijeg, süjug. sög MTsz.] hut.

? -= csuv.Vn. i,)(c)k, Virj. dshk, Knrni. oilak sapka,

síi ve;;. Asm. ?}•">, NvK. 21 : 125 |
csag. oszni. ;e/eí; fejedelmi

siivi-s Ik'PAr,. 2:;!64, Kau,. 3:348.
V.i. MuNKÚ-si. NyK. 21:125, KSz. 4:2.56.

26S. szakái, s/.akáll bárt.

-:, iijg sa;iil (? :> : say.ul) bárt Radl, 4:263
|
kún

sdc/ial CCiun. 113
|
oszin c s a <;. tel. tar. ka z. sakál Rxdl.

4:244-0
I

bask. /trtA-aZKSz 5:240 |
alt. tel leb. szag. kojb.

sayiil i(l Radl. 4:263, \'erb. 282. Katán. 145 1
csuv. sural

Asm. 7.
I,
nionji'. say.al Schm. 339

|
bnrj. hakal, hayul, saxal

Tauti;. 133
i

k a 1 ni. sa-/al .Iclg. 218 ||
ni a n d z s u salu Gab. 171.

Vö. TiiAV 104; Iíekegs/.Aszi, UÖ, 136: Gyarmathi, Aftin. 192, 222,

Vdc 71: Hu.NtAi.vv, VogF. 28;?: V.uiEfcRY, NyK. 8:173, Budenz, 10:88.

269. szál [alakv. száj. szdjj, szála MTsz.] floss.

-= oszm. wítioss Zenk. 562
|
csag. sal Kún. 165 ! kaz.

sal szál. tntaj Bál. 134
|
kirg. snl Orenb szót. 175

|
bask.

hal K.\T.\n. 48 | alt. sal Verb. 289 |
kojb. sal Kátan. 145

|

csuv. siil,}. siti Hoss, talire Paab. S4aute 118||mong. sal

Scii.M 342.

A NySz. és ntána az OklSz. a ,,tutaj" jelentés szál szót egy-

nek veszi a ,,gerenda" jelentés wa'Mal; noha a „szálfa =- ímío;'"

jelentésfejlódés könnyen érthet, mégis az idézett pontosan egyez
török szavak e két sz('i szétválasztását javallják.

Vö. Cvakmathi, Voc. 71, Vámbéry, NyK. 8:173; MuNK.tcsi, Ethn.

4 : 268, ÁKE. 555.

270- .szám zahl : számomra für nucli.

^ () - 1 ö r. saii noinbre Thomsen 37 ; Radl Inschr. N. í.

177 ;
njg. kún, o s z ni. csag. kirg. kaz. kojb. tar. san

/,ahl, reclinung ; eine grosse zahl, eine niengo Kaim, 4
:
296

bask. lian Katar. 49 |
csuv. sii7n zahl, zahlnng Asm. Izv.

18:58. 127
I

oszni. csag. kri ni. .'ai- zahlen. betrachton,



liiiKeii |tijg. sa- is|irt!clieii, aiifV.aliloii. ziililon Radi.. 4 ; 215-

'220
I
c s II V. .VIV-. SH-, S'íw- i(l. Ziii,. ()'! : vii. okzih. Icviin

saji, r-siiir. sai zahl Kmh,. 4;2I',I. Ítkíjnuuch, Porst. Gí)].

Vii. IluNi-Ai.vY, VofíF. 2!)7: VÁMr.KUY, NyK. 8:17.'!, Buüknz, NyK.
10: 88; AíüNKÁisi, NvK. 18:81 LTi : L'S:', ; Wicii.MANN, Lolinw. Ofi : Szilasi,

NyK. ;!;J:2(!7,

271. .sziiii 1. /.iiilcniu'ii, l'. I)(^s(lilicss(^ii, í). rnicii. bcclaueni,

ri hiinnon ; nzmuJrh. xzdndok vorsat/,, plaii. vö. Szinnyki, Nyli.'' 96.

^ OS/, III. kriiii. kirt^. xan- (iniikcn. í;lantion, ülterle-

;4Pii, vdiaiissützcii
j
osziu. <;«ag. ki'iii, ka/., kiii;-. alt. tel.

Ifi), sor .sann- (leiiken, gofleiikeii, sidi fiiinifrii. Iiealjsichti-

í^oii, cliren Kami,. 4 : 29(5 7
|

c. sii v. siin-. smi-, tür etw. haltén

I'aab S laute, 118 |.jak. s(ni((- dciikfii. iucíikíii, für elwas

haltén Höhtií. ir)4|niong. sana- deiikcii, iindenken, sicli

(iriiiiiern .Schm í337
|
bnrj. satia-, litnia- <!aktr 1Í54.

Vii. HoM.Kii, r>. iiiajry vpibiiiri .")8 ; Vamükry, NvK. 8:174, Hijdknz.

NyK. 10:88.

|272. szán [alakv. íísíoi;/ N.v.Sz.| Kclilitteii : ilfiii. .s,.-rt«A:«,

ssdnJ.ó. Török jövcvcuvszóiiak iiiajívaráztálc : Gyakmathi, Affiii.

210: HimKAi.vv, 'Vo-F. 295; Vámiíííiíy, NyK. H:173, MagyEred.

(JGO; Ki.i!i,8i'A(;iii:i{, NyK. 10:343. \ rdiiozott török szavakból csak

a csag. mnak (.schlitten', Vámh. Htiid. 294) jöhet ligyelciiibe, de

iiieí;jof;yzeiid, lio.iry Vámiiííkyii kiviil e.nyéb forrásból ezt az alakot

se.ni ismerjük. A iiiéf;- látszólag euyezö bask. .scc/k/. Katar. 191
|

esiiv. iona Zoi,. 72^ kaz. tel. 1 e b. tar. rana
\
i\\i. tel.

lel), cmidlc száll Raul. 3:1855-6 - iiion.H'. ama id. Schm. 316,

burj. sana, cana schneeschiih C.wti: 212. Mongol jövevény

szavak: kojb. sana sehiiei^schiih K.vtan. 146|szalb. satiu

(Iahtií. 120.

A magy. aíán víili'isziiiü s/.hív cieiletérc nézve vö. .Miki.oskh,

KtWb. 28H.|

273. szapii s(a|)liiiiii), niodiiis ; seheH'el vö. tíehl. 1020.

Hcszt. 486 (vö. MixicH, Szláv jövevényszavaink 1:98).
- kirg. í^ara, saha kiiniisz-tönilö KSz. 2:113

I
bask.

lidl/a id. Katák. 44
|
dagest. sapa getreideniass Bud.aq.

l : (JS2
I

kond. saha nagyobb iiyirhéjedéiiy Vhiíb. 281
|
abak.

sujicak vödör Vkrh. 291 II iii o ii g. saha vasé, poterie, vaisselle

Kov. 1302
I

burj. suba, liaha CIastr. 158.

A iiiagy. szap/i tör. *.w^'rt/t-iiak felfl meg.
Vö. <V.iiozoK-I<^(iARASi ; jMuNKJlc.si, KSz. 5 : n.'Sy.

|274, szarú-/« t|iierbalk, sparreii : MeNKÁcsi szerint (NyK.

21:126. 25:274) ~^- csag. Sünilc .sálorkaró Bukac 1:645 =
OS z 111. siiik stange, spiess, tragestange Zknk. 5(18. 581

]
kirg.

sifik id.
I

11) o II g. sirak pieiix, mat Kov.

Egyszerütil) é.s termé.szetesehb iiiiigyanizal, liogy szunifa =
si<iiv-fit\ különben i.s ax idézett tör. alakdknak a ni.-ban nem .f^ítrú,

liaiieiii '.torii v. *szo)ó telelne iiieg.|
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27'y szatócs krainor. vcrkaufer
* II jí;' í'dtiyri kaufinann Vámb. KudBil 255

|
kúii

satujfzi veiulitor CCuin lOfi
|
oszin. satiji Zenk. 558

|
r.siig.

satiyji vcrkaufer Kün. 167
|
kaz satiuéi szatócs, kalmár Bál.

13í5
I

bask. hatiufii Katar. 52
|
tel. saduri, kond. sadici,

aba k. sadiji'i Vurb. 294
|
ko.jb. sadiyji Katán. 146 [-= kún

sahic, satugh venditio. satov id. CCuin. 60, 105, 133
|
j a k.

at, waare Böiiti,. 4 = k ö z t ö r. satiy -= t ö r. sat- \ c s u v. sot-

ZoL 63
I

bank. hat- „eladni".]

Vö. HüNi.Ai,vY, VogF. 297; Bui>enz, NyK. 3:159, 10:132, MUSz. 469.

276. szék sitz, stiihl bank.
->= oszni. seki lieu un peu élévé pour s'asseoir, banc,

estrade Zenk. 514 | csag. süki Budag. 1:630
1
kaz sdke, sike

pad, tatárágy B.ii,. 134
|
bask. hike Katar. 55

|
csuv. sak

ZoL. 58.

Vö. CzDczoR -FooARASi ; Munkácsi. Ethn. 7 : 7, NyK. 25 : 177, KSz.
2: 194.

277. szél wind.
-= kún yel ventus CCuni. 82 |

ujg oszm. csag. tel.

1 6 b. jal wind Radi,. 3 : 345
I
kaz. a b a k. jil Bál. 84, Verb.

93
I

bask. jd Katar. 97 |
csuv. sil' wind Asm. 97.

BkkeoszAszi, 118, 136; Gyarmathi, Affin 210, Voc. 72; Hcnkalvt,
VogF. 284 ; VAmbéry, NyK. 8 : Í74, Bddbnz, NyK. 10 : 88, 15 : 465; Wichmann,
Lebnw. 100.

278- szepl [alakv. zeeple DöbrC. 515 ; szóplS MA.] zitter-

mahl, somnierfleck.

-=:csag. sapkil schwarze und gélbe fleckeu, die sich

auf der haut zeigeu
|
kirg. sekpil id. Radi,. 4:445, 467 |

kaz.

sipkol szepl Bál. 189, silpsk KSz. 5:241
|
bask. hipkd,

hilp,)k KSz. 5 : 241 ||
? m o n g. seb flecken ; sebge sommer-

sprossen, kleine rostflecken Schm. 347. A magy. szejjlö = tör.

*sipl9y.

Vö. VAmbért, NyK. 8 : 174, Budenz, NyK. 10 : 110 ; Munkácsi, NyK.
25 : 268, KSz. 7 : 371.

279. széifl [alakv. szérö, szirö, szürü, szürü NySz., MTsz.]

tenne.

? -= c s u V, áaro, sörö gyr | o s z m. c s a g. jüzük
|
kaz.

jözdk id. stb. VÖ. a gyiirü czikket.

Budenz szerint a szér „tenne" jelentése eredetibb „ring"-böl

fejldött, ügy hogy gyiirü és szér ugyanazon török szónak két

különböz nyelvjárásból való átvétele.

Vö. Bddenz, NyK. 15 : 464 ; Gombocz, NyK. 31 : 245.

[280. szigony (alakv. szigeny, szügöny, ezügöny MTsz.)

angel, fischangel ; harpune Szí). -: o s z ni. sipkin angel, gabel

zum fischfang /knk. 497; sapkin Bi.
|
csag. sahyun angel zuni
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fischen Zrnk. 487 ;
pfeil, lanze ziitu tischtang Kún. 163. Vö. Mun-

kAcsi, Ethn. 4:-2GG, KSz. -2:191, 4:254.

E származtatás mellett a maey. szigony rövid j-je magyará-
zatlan marad.)

281. sziroiiy [alakv. sziraiiy, czirotn MTsz.J membrana colo-

rata, pellis levigata, colore tincta ; keskeny szines bórszalag v.

börfonál MTsz., NySz.

? -=kaz. során csávába való br. Bál. 140; sorom id.

VoszKR. 105
I

csuv. sSran NyK. 21:127, Zoi,. 63.

Nem tartozik ide a csag. sirim (der riemen, vou dem die

steigbügel herabhángen, Vámb. Stud. 301) = oszm. sirim, sirim

riemen, lederstreif (Zknk. 581) ^ ? sir- die haut abstreifen (de vö.

arab sarnii stiick ledér Zenk. 569). A többször idézett perzsa
siritn („eorium album aeperum, ex quo halteos eouficiuut et quo
alligandis avibu.s veiiaticis utuntiir" Vui.lkrs, 2:.^66) valósziuúleg
török jövevényszó.

Vö. Munkácsi. NyK. 21 : 127. Ethn. 4 : 169, NyK. 23 : 434, KSz.
2:19.5; R. Phikkel M.. NyK. 26:254; ÁKE. .574; Setala, B'UF. 2:263.

282. s/.irt [acc. szirtet, de a régi nyelvben mélyhangú

:

zirtoc BécsiC. 46, zirtbol AporC. 35. stb. vö. NySz., szirtek MTsz.;
TMNy. lOOJ 1 hintertheil des liauptes, nacken; 2. fels.

< k ti n sírt dorsum, dorsum montis CCuin. 144, 170
|

oszni. nog. sírt hátgerincz, iicgygerincz Budaq. 1 : 625 I
kaz.

sSrt id. Bái,. 138
|
bask. hart, s.'irt hát, hátgerincz KSz. 5:241

|

kirg. sort Zoi,. 65, Budao. 1:625
|
kkirg. .s<*// fensikszerü

völgy KSz. 2: 117
I

alt. sSrt gerincz Verb. 322
|
csuv. sS'rt

hegy-gerincz Zol. 65.

Vö. HuNKALVY, VogF. 297 ; Vambkkv, NyK. 8 : 175, Bodenz. NyK.
10:88, 17:448; Munkácsi, Ethn. 4:190. NyK. 25:280 |.MUSz. 300].

283. szór wannen, streuen ; szórakozik sich zerstreuen.

^ s z m. sawur- vanner Bi. 2 : 88
|
csag. saur- id. Kún.

168
I
kaz. san>3r-, shvSr- id. Bál. 136, Voszkh. 43

i

tel. sobur-.

sobSr- id. Vkrb. 300
|
csuv. sur-, s3vSr- Zol. 63, sur- NyK. 21:7.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 175, Buuenz, NyK. 10 ; 88 ; Munkácsi, NyK.
25:254, 21:121.

284. 8zök-ik, szök [alakv. zehete f'w Schl. 877 ; széklet

Heltai Krón. 10. 106 ; zek- LevT. 1 : 130] springen, hüpfen.

^ujg. sek- fliehen. entspringen, V.ímb. KudBil. 254 !

oszm. sek-, sej- bondir, rebondir Zenk. 514
|
csag. sek-

springen Kún. 168
|
a d e r b. sek- id. Bihiao. 1 : 630 |

c s u v B u j.

sik-, Mkar. sek- ugrani Asm. 350; — ujg- sikir- Radl. Sprach-

mat. 63
I

k lí n seehir- id. CCuin. 57 |
k a z. sikár- id. Bál.

138 I
bask. hikiír- KSz. 5:241

|
kirg. sdkir- Radl. Spracb-

mat. 63 |
kojb. segar- Katán. 147

|
alt. sekir-. a bak. segir-

Vebb. 295.

Vö. Vámbéby, NvK. 8 : 176, Budenz, NyK. 10 : 88 ; Cz.-Foo. (Budenz,

MUSz. 311, Genktz. Süomi 3:6: 22].

Gombocz Z., Török jövevényszavaink. "
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285. szöllö (alakv. zele Schl. 896, 1480, 1482 stb. ; Hort.

2221 ; ÉrdyC. 130 ; zeleiv Beszt. 800. ; szell, szöjlö, szöllyö MTsz.]

weinbeere, weintraube.
-; k a z. jilak bogyó Bál. 85

|
1 e b. jiglák id. Radl.

3:511
I

alt. tel. kumand. jilik áie ecdheere Radl. 3:518
|

kond. festek Verb. 90 |
a bak. jistek Verb. 94 |

kojb. cesták

beere Katán. 141 |
csuv. sirla Zol. 68.

A tör. íüa.i)a\>ik* jidlak, a magy. szll tehát *szödl helyett való.

Munkácsi, Nyr. 11:58, KSz. 2:193; Gombocz, MNy. 2:145.

(286. szösz „haiif, werg". Munkácsi szerint (NyK. 21:127)

-=kaz. íiüs szösz Bál 144
|
csuvAn. süs „zuni spiiinen berei-

teter hanf od. flachs".

A 111. .'í-föAz 'N) zürj. södz, sodz, permi söj „faser, fadeu, heile,

werg"; a ziirjénböl való !i kaz. süs is, s a tat.-ból a csuv. süs,

vö. BuDKNz, MUSz. 317, Paasonkn, S-laute, 90, Szi.snybi, Nyh.^ 165. —
A csuv. siii „hajszál", a melyre MünkAcsi sziutéii hivatkozik, = kaz.
rdi i(l.|

287. szunyoj^ [alakv. ^Mnüí/ Beszt. 1137 ; ^vní-^ Schl. 1719;

szunyok MTsz.] mücke.

-=: osztu. sinek. sirek Hiege, siurri sirek mücke Zenk.

513. 525, 533
|
csag. singek fiiege Vámb. Stud. 302; sinkek

(?) KúN."170 krim. nog. sinek Budag. 1:658
|
kojb. s'ik

fliege ; sariy s. miieké Katán. 147
|
kar. sak Castr. 121

|

a 1 1. sek, srk szúnyog, légy Vrrb. 295.

Vö. Bekkc.szAszi, ll; Gyarmathi, .Affin. 378; Hcnfalvy, VogF. 285;
VAmbéky, NyK. 8:176, Budenz, NyK. 10:88; MunkAcsi. Ethn. 4:173.

1288. szurok „pech", Munkácsi szerint (NyK. 18:122)-=
oszm. sakiz

|
k ú n sachex CCum. 92 |

kirg. kaz. say§z Bál.

131, Radl. 4 : 270
|
tel. sarSs Verb. 291

|
koj b. .sás Katan. 146

csuv. suy_'>i\ snc5r, socJr Journ. 21:1:45 |,jak. ias Böhtl. 29,

„pech, harz" (vö. még mis. cdjdr
\
kirg. áajSr

\
bask. sájer

„baumharz", a melyek viszonya az elbb idézett z-h alakokhoz

tisztázatlan).

E ki nem elégít magyarázattal szembeu (vö. a in. szurok

rövid «-ját I) valószínbbnek kell tartanunk a szurok f.-ugor voltát

(.V. zürj. votj. sir „harz, tannenpech"), vö. Budenz, MUSz., Dommeb,

Wb. 1:185, Paasonen, S-laute, 107, Wichmann, Lehnw. XXll, Simonyi,

Nyr. 35:34, Gombouz, Nyr. 35:94J.

289. szcs [alakv. szöcs NySz., OklSz.] kürschner.

^csuvBuj. S3V9S, Olg. éüzo, Tojd. süvaéj szabó

Abu. 365, 375, 380 -= csuvBuj. áyvo, MKar. áü varrat,

varrás == kaz. jöi die nath im kleide, der aufnather
[
bask.

jüj id. Katák. 102. — Ugyanezen alapszó származéka csuv.
.sóTf-, s.il'fi- varrni NyK. 32:299 = kaz. jöilö- eine nath

nahen, Radl, 4: 109 (de nem tartozik ide a NyK. 21:128. lap-

ján ide vont alt. jölö- „hozzáilleszteni", recte : „hozzátámasz-
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tani" Verb. 99 = tar. ujg. jöla- stiitzen, anlehnen. Radl.

3:450).

Vö. MuNKlcsi, NyK. 21:127. NyK. 32:299, Ethn. 10:253.

290. 9zn-ik [alakv. zen-ik NádC. 398. zm-nek JordC.

724 ; sónnel MiinchC. 18] aufhören, ablassen.

-= oszm. sön- s'éteindre, étre éteint Zenk. 528 I csag.
son- id. ibid.

|
kün son-: sondur id. CCum. 24

|
kaz. sün-

kialudni, elveszni Bál. 144
|
kirg. sön- id. Radl. Sprachmat.

65
I

bask. hun- kialudni, elhamvadni KSz. 5:242
|
csuvBuj.

sün- Mkar. sün- id. Asm. 350i|mong. sünü- s'éteindre,

s'anéantir, disparaitre, se dissiper Kov. 1423
||
? gold somdu-

von kraften kommen Grube 95.

Vö. VAmbéby, NyK. 8 ; 176, Büdenz, NyK. 10 : 88, 17 : 459 [MUSz.
320, DoNWBB, Wb. 2:53].

291. 8zür [alakv. zyr JordC. 64, ÉrdyC. 209, ÉrsC. 219]

seichen, durchseichen.

-= oszm. söz-
I
csag. siz- filtrer, passer Zenk. 527,

531
I

kün siis-. sv<c- CCum. 17, 227
|
kaz. süz- id. Bál. 144

|

bask. hüó- Katar. 57 |
krim. kirg. tar. bar. süz- id. Radl.

Sprachm. 68
|
csuv. sör- Asm. 95, süi- Zol. 76.

A mong. sigüre-, sigürü- („passer h- travers, couler á travere,

beire (du papier), cribler, bluter" Kov. 1516), a melyet a NyK.
35:251. lapján a tör. söz-, sííz-zel vetettem össze, inkább a követ-

kez tör. szavakhoz tartozik: k ú n siz- sickern, rinnen, fliessen,

CCum. 139, 20'2
|
oszm. siz- dógoutter, tomber goutts á goutte,

suinter Zenk. 582 | nig. siz-
\
tar. síz-

| kaz. .wz-id. Radl. Sprachm. 67.

Vö. HuNPALVY, VogF. 297 ; Vámbéry, NyK. 8 : 177, Btoenz, NyK. 10 : 88.

[292. tanács [alakv. tanálcs NySz.] „rat, ratsversammlung,

entschluss', -^tör. tani^ tanács; igy Beregszászi, 118; Vámbéry,

NyK. 8:177; Munkácsi,' ÁKE. 589.

Ez egybevetést két okból nem fogadhatjuk el: 1. a m. fanács

hosszú d-ját a tör. taim nem magyarázza meg, 2. a t. tanü „tanács*

jelentését csak Büdaoov egy adata támogatja (tanü, .coa-bn,, yatmanie'

1 :731), míg az összes többi források szerint jelentése: „freund,

bekannte, bekanntschaft", Radl 3:828—9, de igenis oszm. taniMk

berathung Radl. 3:829; vö. Bddknz, NyK. 10:111].

[293. táotor- : tántoixnj, tántorodik, tántoroszik, tántorít

wanken, wackeln -= r s a g. tinterkele- ausgleitend zur erde fallen,

KúN. 190
I

kirg. s/ag. tentdr-, tintra- sich herumtreiben, schwan-

ken Radl. 3:1057, 1363
I
tel. alt. tantor- id. | tel. tanterei-,

lantra- Radl. 3 : 833
|
kirg. tantirak taumelnd, wackelnd Radl.

3:833. Vö. Vámmp.kv, NyK. 8:177', Paasonbn, KSz. 3:244
Csak véleiieu egypzés, s BooENz-nek kétségtelenül igaza van,

mikor a tántorog-ot a támogat, támolyog stb. szócsaládba vonja, vö.

MUSz. 181, UgAl. 65, TMNy. 118, Büdenz, NyK. 10:111; ugyanígy
a NySz.l



l Tanú — teker

ÍÍ94- tanú [alakv. tanó\ zeuge.

-=ujg. tanuk der zeuge Radl. 8:880, KSz. 2:248
|

k ú n tanuc CCum (30 |
o s z in. tanik, danik Radl. 3 : 826.

1672
I

c s a g. tanuk Vkm. Stud. 257
|
k a z. tanSk FUF. 2 : 132

-< köztör. tani-, dani- „keimen"
|
niong. tani- connaitre,

reconnaítre. apprendre Kov. 1559 I
kaim. tani- ería.hren JOlo

190
I

burj. tané- Castr. 147
||
? mandzsu taka- Gab. 195

|

gold. takoe Gr. 78
|
tungManUr. takim erkennen Castr. 86.

NyK. 8:

MunkjScsi, NyK. 18:90, AKE. •'SS!), KSz. 6:376.

295. tar kahl.

-= kún tax (olv. taz) tignossus CGuin. 116 |
csag. kaz.

kirg. krim. tar. ía^
I
al t. tel. léb. szag. kiiar. kojb.

tas abgerieben, haarlos Radl. 3:915, 925||mong. tarajai

duvet, galeux Kov. 1668 (=- j a k. tarayai kahl. Bühtl. 92)
||

t u n g. Gerstií. tanca kahlköpfig Castr. 126 |
m a n a g. taraka

IvAN. 25.

A NySz. helyesen a tar melléknév származékának tekinti a

tarol „seheeren, abselieeren" igét, a melyet a MUSz. (p. 183, 235)

ok nélkül különváhiszt tóle, s a tör- ige családjához csatol.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 ; 178, Budenz, NyK. 10 : 89 ; Munkícsi, NyK.
18 : 88 ; Gombocz, NyK. 3r, : 256.

296. "tarló [alakv. 1234 : thorlou OklSz. ; tarró, talló, torrá,

tolló, táró, MTsz., NySz.j acker, saat; das abgemáhte, stroh.

-= k II 11 tarlor ager CCum. 180, 224
i

csag. tarlay

Radl. 3:856 |
szag. tarlay | tob. kaz. kirg. tarlau

\
oszm.

krira. aderb. tarla acker, das bearbeitete féld Radl. 3:856
|

ujg. tariklik id. Vámb. Kud. Bil. 232 -^ ujg. alt. tel. tart-
;

csag. tara- ackern, bebauen
||
mong. tart- semer, labourer

uue térre Kov. 1665 ; tarja le blé ; la moisson ; les champs
||

mandzsu tari- id. Gab. 197.

Vö. Gyarmathi, Voc. 76; VAmbéet, NyK. 8:178, Budbnz, NyK.
10 ; 89 ; MonkAcsi. NyK. 18 : 106 [MUSz. 183, Anderson, Wandl. 147, 151].

297. teker wickeln, winden.

^oszm. kirg. rMvir- drehen, wenden, unikehren Radl.

3:1698 : csag. tekrü- id. Kún. 185 |
csuvBuj. tav§r-,

M k a r. tar- fordítani Asm. 365, 300 ||
mong. tekeri- umdreheu,

umkehren Schm. 241 ; teyere- tourner ; retourner, revenir sur

ses pas Kov. 1747.
A tekercs „rolle" nem külön átvétel, mint Munkácsi i. h. gon-

dolja (ebból: csag. takaróik
|
kirg. tegdrsek „runder gegenstand,

wagenrad" stb.), hanem olyan viszonyban van a teker igével, mint

a habarcs, vakarcs, kaparcs a habar, vakar, kapar-ral; valószín,

hogy tekercs -= tekerés „csavart, összecsavart", MTsz., mint vakarcs ~=

vakaros, vakarus „vakarcs" .MTsz.; így magyarázza már CzF. is

(vagy elvonás a vakarcsál, kaparcsál, habarcsál igékbl?).

Vö. Gyarmathi, Voc. 77 ; Sákdor, Sokféle 12 ; 140 ; Cz.-Foo.

;

Mtokácbi, KSz. 5 : 357 (Vámbéry. NyK. 8 : 179, Bodenz, NyK. 10 : 89,

MUSz. 2011.
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298. tekn [alakv. tekenes Schl. 74, tekmiehen Cis. 04;
tekenyö, tekenö, tekönyö, tekön, teknyö NySz.. MTsz.] trog, niulter.

-= kún tegana lavellum CCum. 97, 124 | oszm. tekne

baquet, cuve Zenk. 305
|
csag. krim. íáX'wá' ein grosser, aus

eineni holzstück ausgehöhiter trog Radl. 3 : 1022, Kún. 185
|

kirg. tegana id. Radl. 3:1031 | kaz. tigana Radl. 3:1352.

Az osznián-törökból átkerült a szerbbe: tekne, és az újgörögbe
is: xfí-^ii (MixLosicH, Denkschr. 35:173), de a m. tekiiö hosszú -je
miatt, a mely tör. 'tdkándk-Te mutat, csak régi átvétel lehet.

Vö. HuNFAi.vy, VoíjF. 297 : Vámbéry, NyK. 8 : 179, Büdenz, NyK.
10:89; Kdun, CCum. XXXV; MünkAcsi, KSz. 5:359.

299. tengely [alakv. teng, tengü, töngöj. töngö OklSz.,

MTsz.) achse.

-:oszm. dirigü radachse Radl. 3:1757 |
csuvBuj.

t-júal, Mkar. ti-rcof, Olg. tircel id. Asm. 356, 368 ||
mong.

teryelik lessieu de la charette Kov. 1695.

Vö. Hunfalvy, VogF. 297 ; VAmbéry, NyK. 8 : 179, Budenz, NyK.
10:89; Munkácsi, Ethn. 12:468; Wiohmann, Lehnw. 107.

300. tenger [alakv. tönqör MTsz.] meer.

wi^.tiingiz meer (Radl. hibásan: taris) KSz. 2:254
;

kún tcngis id. CCum. 38, 88, 192
|
oszm. deriz Zenk. 431,

krim. cLíítíz Radl. 3:1661
|
csag. tingiz Vámb. Stud. 272

j

kaz. diraz^ dingaz id. Bál. 129
|
tel. alt. teris Verb. 349

|

csuvBuj. tin.is, Mkar. tenas Ám. 350, 362 i m o n g. teryis

ein binnenmeer Schm. 239.

Vö. Beregszászi, 114, 127, 136; Gyarmatéi, Aflir. 202, 227. Voc. 78

;

Hdnfalvy, VoííF. 297: Vambéry, NyK. 8 : 179, Büdenz, NyK. 10 : 89; jMunkAcsi,

Ethn. 4 : 284.
^

301. térd [alakv. térgy NySz., MTsz.] knie.

? -^ó-tör tíz knie Radl. Inschr. N. f. 176
|
ujg. tis

(0:^2) Radl. 3 : 1394
|
kún tiz CCum. 142, 175 I

oszm. aderb.

krim. diz B.ADh. 3 : 1772
|
csag. ttz id. Vámb. Stud. 269

|

kaz.

te Bál. lll|kojb. tjs Katán. 135
i

alt. tel. leb. sor.

kirg. tiza Vekb. 352, R.adl. 3:1397
|
csuv. tHre Zol. 104

Természetes, hogy a m. té)(i-nek csak tér elrésze felel meg
;t tör. *<iV-uek, s a -d, -gy demin. képzó. A feltúnó térdepi-l (metathesis-

sel térhetei, térbetül) kétségkívül e helyett való : térdcipel (térd + l

(ienom. -|- p mom. -* / frequ. képzó), vö. terdelpe^el VitkC. 24,

tcrdelpelucH DebrC. 515, NySz.

Vö. Beregszászi, 116; Gyarmathi, Affin. 378; Hunfalvy, VogF. 283;

N'Ambéry, NyK. 8 : 179, Büdknz, NyK. 10 : l'-'-'i, 17 : 445.

302. teve kameel.
-= ujg. tüa Radl. Sprachm. 53 teve

j
kún toua, töve,

CCum. 128, 144, 280
|
oszm. deve Zenk. 335 I csag. töje

Vámb. Stud. 272
j
kaz. döje Bál. 129 |

bask. döja Katar. 70
|

kirg. tüö R.4DL. 3:1528
|
alt. tö Verb. 369

|

szoj. kojb.
taba K.ATAN. 13.3, R.adl. 3:1118 | szag. tehagá R.\dl. 3:1118
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csuv. tüvf. ZoL. 88
II
m ong. temeyen Kov. 1726

||
maudzsu

temen Gab. 199
| g o 1 d time Grübb 81

|
szolon temuye

IvAN. 59
I

tungNerc. tamüqen, B árgus in támayan Klapr.

Asia polygl.

Megvan a szerbben (deva) s az albán ban (dcve) is (az o e z -

manliból), de a m. teve <-je miatt alkalmasint régi jövevényszó;
vö. MiKLosioH, Deuk. 34:283.

Vö. Gyarmathi, Affin. 194—5, Voc. 78 ; Honfalvy, VogF. 285 ; Bodrnz,
NyK. 10: 132, 20:151.

303. tiló [alakv. tilu MTsz.] hanlbreche, schwinge ; tüól,

tilol den hanf brechen, saubern, schwingen.
-«: k a z. talkS tiló Bál. 109 ; instrument zum gerben des

leders Radl. 3:890; talkS- gerben, hánf brechen
|
bask. <<t/tóá

kendertöredék, pozdorja KSz. 5:265 | tel. talku tiló Vers.

329 1 sor talSk instrument zum gerben Vbeb. 330 |
bar. tai/ü

instr. zum weichmachen des leders Radl. 3:892
|
szag. tályi

id.
I

csuv. tilS lianfbreche KSz. 1 : 336 ; mbvijia id. Zoi,. 87 ;

mhiji^nac tilolni ibid.
||
m o n g. talki endroit oü l'on macque le

chanvre, oü l'on tanne les peaux ; racloir, drayoire ; talki-

broyer, pétrir ; racler de dessus ; ter en raclant ; talkibíi la

macque ; instrument dönt on se sert pour ferrer les chevaux
Kov. 1641—2

II
mandzsu talgi- gerben ; talgikó hölzemes

werkzeug zum gerben (?ab. 196.

MiKLosicH (EtWB. 353) tévesen szláv jövevényszónak magya-
rázta.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 180, Bodbnz, NyK. 10 : 89 ; MtokAcsi, Ethn.

4 : 179, 5 : 22 ; KSz. 1 : 336, 4 : 254.

304. tinó [alakv. tinu, tma MTsz.] junger ochs ; tinórú

gomba „Agaricus cantharellus" -= tinó-orrú-gomba MTsz.
-=oszni. dana das kalb Radl. 3:1621

|
csag. krim.

karaim, tana eine junge kuh Radi,. 3:823
|
kaz. tewa k ét-

éves tehén Bál. 106 |
bask. tana id. Katar. 202 I csuv. tSna

id. Asm. XI.

Munkácsi (NyK. 24:406, ÁKE. 597) a török szavakat összeveti

az av. daenu- „kuh", szkr. dhenú-val. A m. tinó közvetlenül tör.

*tanak (ill. *t»nay-, *tinay)-h6L

Vö. VAmbért, NyK. 8 : 180, Budenz, NyK. 10 : 90 ; MünkAosi, Ethn-
4 : 179, 7 : 29 ; KSz. 1 : 336, 4 ; 254.

305. toklyó [alakv. tokló, tokjó MTsz. ; népetymologiával :

tokjuk] einjahriges lamm SI-, MTsz.
^oszm. toklu, tuklu lamm, zicklein Radl. 3:1153

csag. tokli ein drei monate altes lamm, Radl. 3:1153; toyli

3:1168, KúN. 192 1aderb. toylu Radl. 3 : 1168
j
kkirg.

toktu ein lamm am ende des ersten lebensjahres Radl. 3:1155
i

tob. tukli ein schaaf, das noch keine lámmer geworfen hat

Radl. 3 : Í427, Budaq. 1 : 399.

Vö. Htopalvy, VogF. 285 ; Vambéby, NyK. 8 : 181, Budenz, NyK. 10 : 90 ;

Munkácsi, NyK. 21 : 128, 25 : 274.
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[306. tonka stumpf NySz., MTsz. ; Paasonen, KSz. 3 : 244.

lapján összeveti a köv. teleuti tat. szóval: torkoi- ,kahl

werden (von zweigen) ; abbrechen (von hörnern) ; kurz werden
(vom schwanze) Verb. 362 ; torkur ohne hörner, ohne schwanz,

abgeschnitten, verkürzt".

Nem egyezik alakilag: különben is a m. tonka süófeeveredés

eredménye (= tompa + csonka, vö. Slmonyi, Kombináló szóalkotás 18).]

[307. toportyán-/ere^ [alakv. toporcsán-f., toporján-f. MTsz.]

bár, Avolf^tel. alt. tarbayan murmeltier Verb. 335, Radl.

3 : 872 I
kar. tarhagan id. Castr. 106 íjak. tarbayan, tarmayan

id. BöHTL. 93 II
mong. kaim. tarbayan id. Schm. 235, Páll. Vö.

Munkácsi, NyK. 20:471.
Sem a jelentés, sem az alak (a magyarban tarbokány-i várnánk)

nem egyezik ; különben a magy. toportyán valószínleg nem is szo-

rosabban vett állatnév (vö. Szilády Zoltán meghatározását MNy.
3:332: „toportyán: lomlia, nagytest; pl. a kövér ember ,toportyán

ember", a heveró szárú szeder „t. bokor"; a medve „t. féreg";

ha ezen a néven farkast is értenek, az a szó eredeti értelmének
elfeledésóre vall". Vö. még Kassai, 5:135, Sándor I., Sokféle 8:136)
8 csak mint a féreg jelzjét alkalmazták hol a medvére, hol a

farkasra].

308. tor justa, parentalia, epulum funebre.

? c s a g. tor gastraahl, bewirtung Radl. 3 : 1 1.80, VAmb.

Stud. 260.

A köztör. toi gastmahl, zecherei, a melyet Munkácsi ide von
(Ethn. 4:48), nem tartozhatik ide.

Vö. VAMBftET, NyK. 8: 181, Bddekz, NyK. 10 : SU.

309. torma kren, meerrettig.

< kaz. torma retek Bál. 120
j
bask. tqrmá id. KSz.

5:267
I
karaim, turma id. Radl. 3 : 1464

j
vö. bar. tob.

k i r g. turup id. Radl. 3 : 1456
|
o s z m. turup die rübe, ibid.

A kaz. karaim, torma, turma ~ bar. tob. kirg. turup

megfelelésre vö. oszm. tulm „schlauch" ~ tel. alt. tulup id. L. a

töml czikket.

Vö. Munkácsi, NyK. 20 : 471.

310. tömény, témény [alakv. twmen Schl. 181] ; a régi

nyelvben rendszerint : tömény-ezer ; myrias, chilias, multa milia

NySz. ; töméntelen [alakv. teméntelen, táméntalan, tamétalan

NySz., MTsz.] zahllos, a számtalan hatása alatt, vö. Simonyi,

Kombináló szóalkotás, 23.
-= ó-tör. tümán tizezer Thomsbn, 109, 114

|
ujg. tüman

id. Radl. 3: 1602 |
kún ttimen decem milia CCuni. 146 |

oszm.
tuman Radl. 3:1518

|

csag. tömén Vámb. Stud. 266
|
alt.

tmön Radl. 3:1603, tel. tümen Verb. 383 jj
mong. tümen

dix mille, nombre indéterminé Kov. 1924 |
mandzsu tumen

(lAB. 206
I
gold tuma, timú Grobe 80-1

j
zuc füm^n Gr.

80 lorocsón túmen Ivan. 26 j
manag. tumó, turnén Ivan.



88 Töml — tr

26
I

buchta-solon turné ív. 26
|
dachur Uhno Iván. 45

|

t.ungManUr. tuman tízezer Castr. 88-

Vö. VAMBÉnY, NyK. 8:181, Büdenz, NyK. 10 ; 90 : Kuun. CCiiin.

290. — MiKLOSicH, Dcnkschr. 35 : 180, EtWb. 349.

311. töml [alakv. temk KesztliC. 74, temló JordO. 305;
fomlo (V) MuRM. 2489, vö. NySz.. OklSz.] schlaiich.

? vö. oszm. tulum, tulm ein gegorbenes feli von tieren,

lederschlauch Radl. 3:1470, Zenk. 326 ! aderb. tuluk leder-

schlaucii R. 3 : 1468
|
kirg. tultq> ledersack

|
tel. alt. kuinand.

sor tulu}) lederbeutel ohne naht, der uus einem ganzon tier-

fell verfertigt ist Radl. 3: 1469
||
niong. tulum ein grosser

lederner sack (wird anfgeblasen und zuni iibersetzen über
flüsse gebrauchti Schm. 252.

Vambéry MagyEred. p. 240. tör. íamliik alakot említ, a mely
persze a m tömlö-n&k pontosan megfelelne, csakhogy Vámb. forrást

nem említ, a szótárak meg „töml" jelentés famlvk-eX vagy liozzá

hasonló szót nem i-smernek.

Vö. HuNFALvv, VogF. 297 ; VAmbéiíy, NyK. 8 : 182, Buüen/,, NyK.
10 : 90 ; Edelspachek, Nyr. 5 ; 108 ; Münk.4.csi, Ethn. 4 : 268.

[312. tönk, tönkö [alakv. tenk MTsz.J „levágott tuskó,

fatöke" MTsz., klotz, strunk ; Munkácsi szerint (NyK. 21 : 128)
-= kaz. tümgdk fatuskó, kancsik Bál. 127 (vö. oszm. tüm dick,

abgerundef, einen buckel- bildend Radl. 3:1601; tümhül dick,

rundlich R. 3 : 1604; | kirg. tömpö die grashügelchen im sumpfe
und auf wieseu R. 3 : 1274 ; azok a török és mongol szavak, a

melyek Munkácsi szerint (i. h.) a kaz. tümgdk-ktíl „trokonság-

ban" vannak, nem tartoznak ide).

Evvel szemben a MUSz. 232, és a NySz. a tönk-öt helyesen a
tö-höz csatolja (ketts demiuutiv képzéssel, vö. nyúlánk, félénk)].

1313. töpreng, töprenkedik sich angstigen, in sorge sein

Vámbéry szerint (NyK. 8 : 179, de Budenz, NyK. 10 : 111) ^ oszm.
krini. taprdn- erregt, sein. zittern ; sich erheben etapra- sich

bewegen Radl. 3: 1113
|
ujg. csag. tdbran- sich rühren, lebendig

sein Radl. 3: 1124.

A NySz. helyesen a töp-ik, töpörödik szócsaládba vonja.]

314. tör [alakv. túr Svlv. UT. 2 : 16 ; MTsz.) schiinge,

t'allstrick.

-= ujg. tar. tor netz, n. zum vogelfangen Radl. 3 ; 1179
i

oszm. tor Zenk. 606
|
csag. tor. tör jagdnetz Zknk. 319 i

kkirg. tor hálókészülék a sólymok fogására KSz. 2 : 117
|
kirg.

tora netz Radl. 3:1180
||
niong. toyur., tör filét, grille, treillis;

kilfasun t. filét de crins Kov. 1786, 1812a [=-.jak. doyur

vogelschlinge Böhtl. 115). — Az Ethn. 4:267. lapján olvas-

ható mong. toyxis csak olvasási hiba toyur helyett.

Vö. Vambéry, NvK. 8 : 182, Budenz, NyK. 10 : 90 ; Munkácsi, NyK.
21 : 121, Ethn. 4 : 2G7. AKE, GlO.
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ol5. törvény [alakv. terven Schl. 513; terin Mel. SzJún.

484; NySz., OklSz.) gesetz.

-=ó-tör. törü die sitté, das gewohnheitsrecht, entschei-

(lung, regieruugsgewalt Kadl. Inschr. N. f. 176
|
u.jg. töm,

tóVíV gesetz, Radi,. 3 : 1250, 1254
|
kiin töni lex CCura. 182,

217
I

oszm. tora Radl. 3:1250
i
csag. tre Vámb. Stud. 261

|

kaz. türa biró Báj,. 127
|
kirg. tör die gerichtliche entschei-

dung R. 3: 1253
|
csuv. tre Zol. 84

i|
moiig. türü loi, ordon-

nance, loi n.aturelle. principe, régle, méthode, gouvernenient,

régence Kov. 1938
||
mandzsu doro regei, ordnung, sitté

Gab. 45.

Xoha a in. törvémj -vény utóképzójéiiek (= ? -vénii deverb.

képzó) eddig nem sikerült elfogadható magyarázatát adni, e szó

török eredete még mindig valószinübb, mint a Muxio.csilele árja,

i'tymon : -=:szkr. dharman- „stütze, gesetz, ordnung" AKK. 610.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 182, Budenz, NyK. 10 ; 90 ; Kúra, CCum. XXII. ;

.Munkácsi, NyK. 18 : 9G ; Simonyi, Njt. 25 ;
.">1

; Gombocz, NyK. 35 ; 278.

316. tulok [alakv. tiilnk bidens, juvencus Sclil. 1418,

1420; Beszt. 999; <!</wA; SziKsz.w62; 1522, \öS7 ; thwii/ok, thuhjok

OklSz. ; tujok^ tuk MTsz.| ein junger ochs

? vö. niong. tuyul veau Kov. 18Ü7
|
burj. tnyul, togol

kalb C.48TR. 150
|
kaim. tu/jhul Bos taurus, vitulus Paix.

X hangalak szempontjából nem kifogiistalaii egybevetés. Mind
az alak, mind a jelentés szempontjából jobban illenék a \^iMn6Ritól

felhozott csag. turuk „kétéves ökör", a mely azonban nincs meg
sem a Stud. -ben, sem más török szótárban (némileg hasonlít hozzá
kirg. lorpak ein zweijiihriges kalb Kadl. S : 1190).

Vö. Cz.-F. ; Btoenz. NyK. 20 ; 151 [VAjibkrv, NyK. 8:182, TMNy. IGBj.

317. túró topfen, quarg.

~=csag. tornk kiise Vámb. Stnd. 260, Radl. 3:1180.
Más forrásból e szót nem ismerjük. Külöuválasztaudó tóle

:

csuv. tora-/, tíirsx gesáuerte niilch Asm. I.X. (,- cser. H. tarjk id.

Kamst. 142)1 jak. tar iá. Bohtl. 92
||
m o n g. tarák le lait eaillé

Kov. 1664
I
kaim. Vrrak id. Jolo 191.

Vö. Vámbérv, NyK. 8:182, Magy. Ered. 286; Bidenz, NyK. 10:91;
.Munkácsi, NyK. 21 : 128; KSz. 2:192; Gombocz, MNy. 1:165 [Ahlqvist,

Kulturw. 7 ; MiKLosicH, EtVVb. 306].

318. turul [..Banerium quuque regis Ethele, quod in pro-

prio scuto gestare consueuerat similitudinem auis habebat. que

hungarice turid dicitur in capite cum corona". Kézai, FontDom.
l:2:62j eine art falke oder adler OklSz.

tör. turul nagyobb fajta sólyom vagy sas, Ahmed Vefik-

féle Lehcse-i-Oszmani-ból idézi Thúry |
csag. turgul kleiuer

schwarzer falke Vámb. Stud 261 (vö. még: vogÉ. turuj, Pel.

túri L z v. turrei sasfajta, fehérfarkú sólyom Szil. 146,

Ethn. 6 : 142).

A m. turul-t, — néhány hely- és személynevet nem tekintve,

vö. OklSz. — csak Kézai krónikájából ismerjük; a nép nyelvóból
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niiícs rá iidütuiik. Mind a mellett, tekintve u j)outos;iii egyez tör.

alilkokat, nem valószinü, hogy Khzai tund-ya. csak irásliiba voluii

carvl (= karvaly) helyett, a iniat .Iászai és SzabO Károly gondolták.

Vi5. VAmiiérv. NyK. 8:183, Budenz, NyK. 10:91, 18:14; ThOry,
Turul, 4 : l'J4 ; Munkácsi, Ethn. G : 4.'í2.

319. túzok [ahikv. thuíic Beszt. 61] Otis tarda, trappé.

-=--csag. tog/lak, tojdalc outardo VAmb. Stud. 263
|
tar.

doydak R.^dl. 3:1709 |kirg. todak Ráül 3 : 120G |
kkirg.

duadak, dualak id. KSz 2:116
|
kojb. kacs. szag. tödak

feldhuhn Katán. 136. R. 3:1206
|
abak. tódak s:,ém, kócsag?

{i^uiLtií) VuRB. 358; vö. oszni. toj, luj\ toilak, toydari, loydari

trappenart, Zknk. 328, Radl. 1423, 1143, 11S8
|
csag. toydiii

id. Radi,. B : 1168
II
niong. toyodak, toyodok l'outarde Kov.

1807
I

dachur tiidok id. Páll.

Vö. Sándor, Sokféle 12:155; Vámbérv, NyK. 8:183, Budenz, NyK.
1(1:91, 20:151; GhOnuhch, Forstudier, 68; Gombocz, NyK, 35:276.

320. tiiliör [alakv. tyker JordO. 833; tikór GuaryO. 46;
tiker, tikiír, likr, tüker ; tyiker, tyükör, gyükör MTsz ] spiegel.

-^csuvMkar. taror, Sib. föcör ; tügürt tükör Asm.

352, Zol. 88. Munkácsi (KSz. 5:358) a kriin. tögarak, kirg.

tögürök, nioiig. tögürük „rund, kreis, eine rundé sebeibe

"

szókhoz kapcsolja. A csuvasból való a csereniiszH. tjyor spiegel

Rambt. 1"45.

Van az ó-bolgarbau is tikri,, tikn, tijkhib, tijkhr/,, ,speculum',

a mely nyilván szintén kapcsolatban van a csuv. /3rar-rel (vö.

MiKL. ÉtWb. 356).

Vö. VÁMBfcKY. NyK. 8 : 183, Budionz, NyK. 10 : 91 ; Munkácsi, NyK.
17 : 99, Ethn. 7 : 29.

321. tnik sich in eine andere gestalt veriinderii PPH.
eltnik verschwinden ; ti'mdöklik strahlen, scheineu, glünzeii

;

tndik sich kiimmorn ; tündér zauberer, fee.

V csag. tiin- scheinen, klar, liell sein, leuchten ; lilnük

kiar, <lurclisichtig, Vamb. Stud. 267. Hitelességéhez szó fér;

más forrásból nem ismerjük.

Vö. Vámbérv, NyK. 8 : 183. Budenz, NyK. 10 : 91 ; Munkácsi, NyK.
17 : 86, Ethn. 5 : lO:!.

322. tíir- [rendszerint igekötvel: feltr, betür stb. NySz.j

aufschlagen, aufstülpen, zusammenfalten; türet roUe, zusammen-
rollung.

-r oszm. dür- zusanuneiifalten, aufrollen, zusammen-
dreheu Radl. 3 : 1805

|
csag. tiir- verbinden, wickcln Kún.

199
I
kaz. tr- összehajtogatni, belegöugyölni Bál. 123

|
alt.

tel. kirg. tür- aufrolleu (die ármel), zusainmenrollen, auf-

schürzen Kadl. 3:1556
j

jak. tór- zusamuionroUen Böutl. 113.

A NySz. egy czikkbe foglalja (?) a tiir- „dulden" szóval.

Vö. Vámbéiiy, NvK. 8:183, Uudknz, NyK. 10:91 [Munk.ícsi, NyK.
25 : 18(i|.



ii2ii. tiir- liilakv. tyr ÉroyC. 895, SAndO. i'ij ; tór BodC.
J4| leiden, duldeii. ertrageii.

-: kún töz- ertragen, erdulden COuni. 164, 182
|
oszni.

í/iV^-, aderb. döz- Budag 1:392
I
csag. kirg. karaim, töz-

id. Radl. 8: 126(j
|
kaz. tz- Bái,. 127

|
bask. tü- Katar. 215

|

kar. tös- Castr. 110
|
csuv. ts- Zol. 90

||
mong. kaim. türe-

étre épuisc (par la fáim ou par la soiiffrance) Kov 1935, Jü. 197.
Vö. V.\MB(tKY, NyK. 8 : 183, BíjDBNZ, NyK. 10:91; Cz.-Fog.; Munkácsi,

NyK. 18:l>y; Gombocz, NvK. ;!•'>: 2.51 [Donnek. Wb. 1 : íiH Budenz
MUSk. 185, 242|.

" ...
824. tyúk |alakv. tik Sclil 1768, stb. ; Mukm. ; lyk Beszt.

1220; li/ik Mm.. Evang. 690; a régiségben és a nép nj^elvébeii

gyakoribb a tik alak] halni, hcnne.
=- ujg. tayu Radl. 3:800

|
kún taoc CCum. 130

|
oszni.

laufc Zknk. 593
I

csag. taktd; tayuk Radl. 3:789, 800
|
kaz.

tawíik FUF. 2:132
j

bask. táivuk KSz. 5:265
|
tel. leb. Utk.

taka Vkrb. 327
|
kirg. tob. tauk Raul. 3:773

|
sor szag.

larak Raul. 3:805
|
kojb. tekkiik Katán. 132 ! kar. lakjak

Cahtr. I4(')
I
csuv. {ijn Abm. 8. „hiilin, henne"

||
mong. takja

heiine Schm. 230
!

kaim. taka Jü. 190
|
mandzsu roíco Gab.

33
I

gold roko Grijbh 60
|
orocson reko rROTOüiAKONOPF

|
zuc

t'lhiió (írubh 60
I

tungAlsóAmur taoka Maack.

Vö. FiscHKR 1. K yuaestioii. Pctrop. od. Sciilözbk, ji. 37 ; 1'ray, 104;
lÍKRKGSZÁszi, 115, 127, li-t.''), 137; Gyakmathi, Aftin. 225, V'oc. 84; Honfalvy.
VogF. 28,'; ; Vámhéky, NvK. 8 : 18:!, Budenz, NyK. 10 : 91 ; Munkácsi, NyK.
24:408, AKK. :J83, KSz' 4:206; Kahjalainen, 82; Gombocz, NyK. 35 : 261.

225. Üll [alakv. ine Sclil. 1417: ync Bcszt. 998: cwnó
MuBM. 473 : inü, iné NySz., Okl.Sz.J juiige kuli.

-=kún y)iac vacca COum. 128
1

ujg. oszm. csag. aderb.
kkirg. kiiíir. lel. tob. sor, tar. inak kuli Radl. 1:1442

|

kojb. ;);iá/,- Katán. 110
|
szag. kojb. ndk Radl. 3:670

|
csuv-

Buj. .lúe, Mkar. m'Ui Asm. 11, 350. 362
j

jak. ina-/, Böhtl.

31
II
mong. ütiijen, ünije vaclie, genisse Kov. 485; iinaek Bos

taürus, vacca Páll.
|
bnrj. nnai, uiiex id. Oabtr. 106

||
mandzsu

unijen Gab. 215.

Vö. Bi;regszászi, 127, i:!6 ; Gyarmathi, Voc. !)4 ; Hunpalvy, VogK.
28.'. ; VlMBftRY. NyK. 8 : 185, Budknz. NyK. 10 : !)2. 17 : 455, 20 : 150; Oz.-Foo. ;

Munkácsi, Ethn. 7 : 28.

326. Ürge [alakv. ir[ge\ 8chl. 1680; zr^e NySz.J zieselmaus.

-í ujg. örga murmclthier Kud. Bil. 36, 6; alt. erkö.

ürke i'.\iyp!iiiic;i \'krb. 51, 413
|

karag. kand. orga, ürgá
niurmeltier C. 89

|
szag. kojb. iirka ein kleines steppeutier,

das in erdlöchern wolint; so/ar ürkiizd murmelthier Radl.

1:1836
I

kojb. ürkci, örkd murmeltier Katán. 116.

Vö. VAmbkky. Magy. Er. 219 ; Paasonkn, KSz. 3 : 244.

327. iiröiii
I

alakv. irem Öchl. 879. 880, NySz., MTsz.

;

iircm MTsz., cwrem Murm. 1415] wermnt.
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^ kaz. cirem Bal. 1í>, arim Budag. üröm
|
csuv. armi : htr

a. tVhér üröm NyK 21 : 129.

Vö. Munkácsi, NyK. 21 : 129, KSz 4:25:! |Vámbért, MagyEr 19fi

(le vö. BiiDENz, NyK. 18:11|.

828. ürií [nlakv. örii, örii, ür, ir NySz.] hamniel, schöps,

herélt kos.

-= türk in e II ürü ein verschnitteiier widder Vámb. 8tud.

221
i

a bak. irik id. Verb. 61 |
tel. irk, irik hamniel Radl.

1 : 1464
I
kojb. irik id. R.\dl. 1 : 1459

||
mong. irge mouton

chatré Kov. 326; ir(/ae Aegoceros ovis, vervex Páll.
|
burj.

irfff id. Castr. 94.

Vö. Vámbéry, NyK. 8 : 185, Bubknz, NyK. 10 : 92, 20 : 151 ; Cz.-Fog.

:

Munkácsi, Ethn. 5:74, KSz, 4:254 [ÁKE. 165—6, de vö. p. 645].

|329. váló, vályú lalakv. váló NySz., MT.sz. ; vájó, vájú.

valló, vóllíi MTsz.J trog, rinne ^ csuvBui. valak lék (iipopvób ,

Oseb. ri.d'ik, Koziii. volak válucska, tekncske; valaska, Cseb.
r.Uaska, Kozm. volaska válú Asm. 112, NyK. 20 : 473

|
kaz. ulak

abrakvályii, csatorna Bái,. 85
|
csag. oyluk rinne, kaual Radl.

1:1024
I

oszm. kriin. óluk rühre, dachrinne Radl. 1:1086.
Vö. S.wnoR, Soktele. 12:161: Munkácsi, NyK. 17:100. 20:473,
KSz. 7:253.

.\ szókezd<'> /;- a csuvasbau a koztörök labiális magáiiliaugzos
szókeziiettel szemben (pl. tör. ol ^' csuv. vjl) újabb í'ejieméuj' ; a

magyar nyelv légi török jövevényszavai az eredetibb inagánhaugzós
szókezdetet tükröztetik].

330. zerfíe |alakv. enje MTsz.] gemse. Föltn, hogy sem
a régi szótárak, szójegyzékek, sem a NySz. és OklSz. nem ismerik;

elször FöLRi-nél fordul el 1801-ben : zerge v. zerna antilope
;

kszáli zerge : gemse vö. NyUSz. 385.

-=csag. serke castrirter ziegenbock Vámb. Stud. 29p
|

kirg. serke, serge ziegenbock im zweiten jahre Budag. 1:626|
tel. serke három éves kecskebak Verb. 297 11 mong. serye bonc
chátré Kov. 1374.

Ha ez egybevetés helyes, úgy a zeryé-uek semmi köze sincs

a FöLDi-tól is említett zeriia-hoz (Comen. Jan. 38. „dáma";? vö. zera

óztehéu Tsz.), a mely kétségkívül szláv jövevény: vö. szerb snta

das reh
|
ujszl. srna

\
orosz serna zerge, óz, vö. Nyr. 29:271,

Vö. BüDENZ, iVyK. 20 : 169 |20 : 1491.

Az eddigiek alapján a biztos vagy legalább valószin régi

török jövevényszavak lajstromát a következképen állithatjuk össze

:

ács
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II.

E rövid hangtani összeállítás els sorban a magyar hang-

történet szempontjából készült s ehhez képest nem az östörök

vagy a török-mongol alapalakból, hanem a jövevényszavak magyar
nyelvbeli alakjából indul ki.

Mivel azt a nyelvet, a melybl e jövevényszavak valók,

egykorú és terjedelmesebb nyelvemlékekbl nem ismerjük (vö.

erre nézve a III. fejezetet), a magyar szóalak mellé közvetlen

török elzjéül feltételes (megcsillagozott) török alakot kellett

írnunk,* a mely természetesen a magyar és a török hangtörténet

biztos eredményeinek tekintetbe vételével készült.

Magánhangzók.

1. §. Magyar a (= á) az els (hangsúlyos) szótagban ~ tör.

a : a) egytagú szavak : basz- -^ bas-, tar -= *tar ; b) kéttagú

szavak : barom ~= barSm, csalán ^ calayan. Ugyanilyen esetek :

agár, alma, bakó, balta, csabak, csavar-, dara, gyaláz-, gyapjú,

gyarló, harang, kantár, kapu, karó, sarló, szapu, saru, szakáll,

szatócs, tanú, tarló ; c) háromtagú szó : kalokány (de koloJcány

is, vö. MTsz.) ^ 'kalákán (? *karakan).

Valószínnek kell tartanunk, hogy a szóban forgó esetekben

az els szótag hangzója eleinte a magyarban is ajaktalan a volt,

s ezt csak • késbb váltotta fel a mai labiális á (vö. Melich J.,

NyK. 35:125).

2. §. Magy. a {= d) az els szótagban ~ tör. o: apró -=

*opray, arat- vö. ora- (de vö. votj. arai-), kancsó-^? *koncay.

Vö. MdnkAcsi, KSz. 7 ; 253.

3. §. Magyar a (= á) az els szótagban ~ tör. 3 : gyalom ^
j§lSm, sajt -^ c§y3t.

Vö. a 5. §. Vö. Paasonen, FUF. 2 : 105.

4. §. Magy. a (= á) a második és utolsó szótagban ~ tör. a:

a) zárt szótagban : bicsak -= bScak, csabak -= cabak, kobak -c

kobak, harang -= ;(arar?5r(a). Kétes esetek : acsari, arat ; b) nyilt

szótagban : alma -= alma, árpa ~= árpa, balta -= balta, béka -=

*bika. Ugyanilyen esetek : bika. csérla, csipa, gyáva, sima, torma.

5. §. Magy. a {^ á) a második (és utolsó) nyilt szótagban ~ ?

tör. a: dara -= ? *dar§ (? tarS), káka -= kakS.

6. §. Magy. á (= a) ~ tör. aya ^ á: a) az els szótagban:

ács =>- *ayac(:i ; bátor (1138/1329-bl Bahatur személynév OklSz.)

^ *bayatSr, bát§r ; 6) hangsúlytalan szótagban : csalán >~ calayan,

ártány -= *artayan, "artán.

' Ha az így kikövetkeztetett alak valamely ma élö vagy nyelvemlékbl
i8mert török nyelvi alakkal megegyezett, a csillagot egyszerség kedvéért

elhagytam.
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7. §. Magy. á (= d) az els (hangsúlyos szótagban) c^ tör.

a : a) egytagú szavak ; ál -« al, báj -= ba , gyárt- -= járat-, gyász
^ jas. sár -= *sarS (gelb), sár -= ,sar (kot), szál -= sa/, S2ám -=

'sam (vö. köz tör. sári, csuv. siim), szán- ^san-; b) kéttagú
szavak : árok -= arák, árpa, -= árpa, ártány -= *artayan, *artan,

gyáva -^ java, káka -< kakS, sárkány ^ *sar{a)kan, sátor -= ("aíár.

8. §. Magy. á (= fi) hangsúlytalan zárt szótagban ^ tör.

a : a) kéttagú szavak : cziczkány ~= sSckan, kocsány -= kocán,

sárkány ~^ *íar(a)kan ; agár -= 'agár; kantár -= kantar; szakái -=

sakál; b) báromtagú szavak: bojtorján ^ baltSryan, boszorkány -=

*bas§rkan, oroszlán -= araslan, kalokány -= *kalákán (? *yi:arcwtaMl.

Az eredetileg rövid a megnyúlása {a ^ a) a magyarban
ment végbe.

9. §. Magy. e {= f) az els szótagban ^ tör. 'i : sereg ^
mrik, tengely -= tdrjqil, tenger -=; *fdrgir. Ugyanilyen esetek : er,
kelengye, kender, teker, tekn, tere.

10. §• Magy. e (= s) a második és utolsó nyilt szótagban -o

tör. d : sérke ~= *sirk<"t, ürge -= ürgd. Ugyanilyen esetek : kecske,

körte, zerge ; ? gyenge, serte.

11. §. Magy é (= (•) az els szótagban ^ tör. d: csecs -=

'cdc, ér- -^ dr-, érdem ^ drdüm. gyékény ~= jiikdn, kép -= kap,

kés-ik -<*kdc-, szék -= sdke, szél --- '.ml (vö. ko ztör. jál).

12. Magy. é (= é) -j- n (=- ny) a második és utolsó zárt

szótagban ^' tör. d -{- n: bölény < büldn, czötkény ^ *sötkdn,

gödény ^ *küddn, görény -= "kördn, gyékény ~=jdkdn, kökény -^

kökdn, tömény -= tömán.

13. §. Magyar é ^^ ö az els szótagban cv tör. ö, ü: esek,

csök -: nik ; dél vö. k t ö r. töS, tüs, m o n g. dli ; kék (ugyanezen

alapszóból: kökény, kökörcsin) ^ köztör. kök {vö. csuv. kovák,

J a k. kiiö/J. Kétes esetek : bögöly (de a MTsz.-ban bégéj is) -=

Iríigdl-{ák); kénes vö. kündshvS. Vö. Munkácsi, KSz. 7:252.

14. §. Magyar e (= e) ^ ö a tszótagban ~ tör. i : bölcs (vö.

belche Schl., belchew Beszl., OklSz.) -^ *bisdy ; bétü, bötü -= *bit9y

(? *bitiy)
;
gyepl, gyöpl -= "jiploy : gyöngy (vö. geng Beszt.,

Schl.
;
gyenqy NySz.) < jiiijü, (? jincii) ; kölyü (vö. keleu Beszt.)

^ *kildy ; öly (vö. dw Beszt. elyw Hort. ; elyv MTsz.) -== Sldy :

öreg (vö. éreg OklSz. , MySz.) -= irik (*iri)k); sejtér-, söpör- ~^

*sipir-, *sj'pdr- ; serke, sörka -= *sirkd ; serte, sörte ~^ sirt ; szepl

(vö. szöplö MA.) -= *sipby (? *sdphy) ; szök- (vö. zektete fiw

Schl. ; szék- NySz.) ^ sik-. Kétes : csökönyös (? ^ csekenyes) ^
*cikyn (vö. k a z. c3y5n).

15. §. Magyar e ^ ö a második és utolsó zárt szótagban ~
tör. i (? d): bélyeg ~^ *bálik, *baldk ; cs-igér -= ? *éigir, (agir

;

gyümölcs ~^ jimis, jimos; iker ~= *ikir; kender ~= kündir; öreg

(vö. örög OklSz., NySz., MTsz.) -= irik, *irdk ; seper -^ *sipir-,

*sdp9r' ; sereg (de vö. serég MünchC. 68 ; serög RMK. 3 : 63

;
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gcri'g CzF.) -= V'irik; iemji'ly -^ fargil: teui/fr -= 'tá'rijir: üröm
(vO. Írem Schl.) -« *ir^m.

16. §. Jfagyar / az els .szótanban niélyliaiigu szavakban ^

tör. /, J: bicsak -= bji'ak: 'czir^kdui/ -= s.^i'kcDi ; ildoiii{os) -= /7rfa///

(? 3hía)ii): sima < .í.jwííí. .*;»?«: s^íc/ {ziiioc BécsiC. 46) -= íi>W. .<ír<.

..sszevonás útján: A-m -= /,•,</<;«. Kétes eset: diszuó -=:
'? 'tJsua-.

17. {?. Magyar i, é a tszótagban ^^ tör. ; (= ktör. a i : béka ^
'bika (vö. köztör. baka); C5ér/n -= ? *("/>/« (vö. kaz. rarlak):

csik-ol (VÖ. csahol, csoliol .MTsz.) -= qz- (vö. csuv. fi'íx-. oszni.

'rti--); Ci^ja [csapa MTsz.. coj)a(s) TiliC. 46) -= •('yw (vö. köz-
tör, rapak); ir- -^*jir- {yü. csuv. sij-. niong. jiru-, köztör.
jaz-) : tiló -^ fijcy (vö. csuv. tiU, sor taliik) ; tinó ~=- "tinay (vö.

csuv. t'orn, köz tör tana); ti/iik (-= 'tiuk; vö. tik Schl., tyik

NySz.) -= *tnr'>k (vö. c s u v. töiv. k a z. taic'ik).

Aligha tartozik ebbe a csoportba a (jyírtya, a melynek
változatai (yorchya. Schl.. yiyryia, geryia Murm. gycrfa. yyortya.

i/yurtya MTsz.t inkább niagy. yyartya. ill *gyúrtya -= *gyárta

(= a 1 f. járta, c s u v. stiroa) alapalaki'a n)utatnak (vö. a csalán

czikket).

18. s?. Magyar i. é a töszótagban ^ tör. .'> -= o. u: béka -=

'"b'tka} (vö. kaz. bóyau, csuv. jMJac, pSja. csag. bnyak); bika

^ *b,''ka (v^. tör. buka. hoya) : szirom -e ? s.h-an (vö. kaz. során.

csuv. s,ira)i).

19. §. Magyar i ^ tör. ö, ii : ige -= iigd ; id (vö. cde-jc.

cile-ig XySz.. öd. üdö NySz., MTsz.) ^ *day.

20. §. Magyar o a ts/.ótagbau ^ tör. o, u : bor -= bor.

bors -= borr, korom -= kurum (k li n, o s z m., k i r g. : ka z.

kérem, csuv. y.ürüm, xorqm). Ugyanilyen esetek: bocsát, boglya,

borit, borjú, borsó, borz, bosza)t-, csoport, kocsány, gyom, homok,

komin. kopó. koporsó, korsó, kos. ocsú. ok. olló, or, orsó. toklyd.

Iiir, torma.

21. >{. Magyar o -== a (= u ^ á) ^ tör. a : a) az els
szótagban kéttagú szóban: kobak 'Vö. kobak NySz., MTsz.) -=

kobak; b] az els szótagban háromtagú szavakb;in (az utolsó

szótag hangzója d -=((): bojtorján (vö. baytoryan Schl.) -= bal-

tSr)an; boszorkány (vö. baszorkán ^XTs?..) ~^ *bas3rkan ; kolokány

ide e mellett kalokány is) -= *kalakan. *karakan : oroszlán -= ar'islan :

c) a második és utolsó zárt szótagban : homok -= xi<»íok; ildom --

[Idám. ? Jldam: túzok vö, csag. toydak. kirg. tódak: d) a

második n_\ilf s/,ótagbaii háromtagú szóban: kolokány. kalokány -=

'kalákán, *karakini.

E hangváltozás a magyarban a XV. század folvamán meheteti

végbe, vö. Mklich J.ínos, XvK. 35:126, MXy. 2 : Í03.

22. §. Magyar o a második zárt szótagban v tör. J: a)

kéttagú szavakban : árok -= arik: barom -= bar.hn; bátor ~^ 'bayat.rr.

bát'ir ; yyalom ~= j.'ilhii ; •'átor ^ <'atí>r ; b) liáromtagú szavakban
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(a harmadik szótag mag-áiihangzója a) : bojtorján -= haU.v-yan

;

hoszorkány ^ *bas3rlcan ; oroszlán ^ arslan.

23. §. Magyar 0, ú ^ tör. aw (-= a/), 0;', 3y: búza vö.
boydai, bu/dai; csóka ^ V cawka; gyúr- ^ joyur-; kóró -= *^o«;roy;

o7 ^ aw3l; szór- -= sa/oMr-; hizok vö. toydak; a második szótagban:
szatócs -< *satSyi':i (vö. k a z. Bál. sat'rwcS).

24. §. jMagyar szóvégi -0, -m, ^^ a) tör. -a;' (-^ -aA;) : a2iró

^ ? *oi)ray; békó ^ 'bfikay; borsó -^ *bor<'a.y,ka7icsó ^? *koncay,

komló -= 'koinlay, kopó ~= "? *kojmy; koporsó -= *ko]mrray
; korsó

-^ '} *korvay ; ocsú (vö- ocso MTsz.) -= *oray ; oZ/o ^ 'oylay ; szapu
-= *.srtj)a3' ; terZo ^ *tarlay; tinó ~^ *tinay ; tiWó -= *<oray. Kétes:
disznó ^ ? *t3snay, b) tör. -.íj' : gyarló -= *jarl3y ; í;«ro' -= *kar3y

;

saru -= *(«»•»>'; <««;} ^ *tan3y; tiló ^ *til3y ; c) tör. -oy, -wy

:

Aapú ^ kajmy ; kóró -= *kóroy, '''kowroy, orsó -= '*orcoy. Kétes
esetek : mogyoró, sarló, toklyó.

Igaz ugyan, hogy az -ay, 3y ^ ", ü hangfejlndés a ma élö

török nyelveiiben is közönséges (pl. csag. tay ,hegy' ^ kaz.
taw, bask. táu -v. kkirg. tö, alt. til; ujg. bay „kötés, kötelék"
VI kaz. baw ^ alt. pü, vö. Radloki', Phonetik der nördlicheii

türksprachen, 269. §.), niiiulaniellett MuLicnnek sikerült valószinvé
tenni (NyK. 34 : 132 s kk.), liogy -0, -ú (és -ö, -il) vég török

jövevényszavainknak legalább egy része -ay, 0; stb. szóvéggel

került nyelvünkbe, s az -ay =- -0, -ú stb. fejldés a magyar nyelv-

történet folyamán ment végbe.

25. §. Magyar ö 00 « a töszótagban ~ tör. ö, ü : bölény (vö.

belyn Beszt.) -= biÜan ; csöjnl, csepü ~= *(üpdy ; czötkény (vö. czet-

kény MTsz.) ^ *sötkün
;
görény (vö. geren Beszt.) -= *körán; gözü

(vö. gezeu Beszt., gez MTsz.) ^ 'kösay ; kesely (de vö. kóseló

MuRs;.) ^ ? *kö('aláy ; kökörcsin (vö. krkerczin Casanate-gl.) -=

*kökoréin; ökör (vö. eker Schl., JordC. 628) ^ *ökür; pödör, peder
—: bötör- ; söpr, sepr -^ *cüpray ; tömény, fimény ^ töman ; törvény

(vö. terven Schl.) vö. tör. Talán ide tartozik ; szün- (de vö.

zen-ik NádC. 398, zóú-nel MünchC. 18) -= sön-. Állandó magy. ö

a töszótagban a tör. ö, ii-vel szeml)en ezekben: köd -< 'Ncüd-er;

öböl -= öbür, köpü ^ köjríi.

26. §. Magy. ö, a. tszótagban összevonás utján : bölcs

(-C bocs) -= böyüci ; b -« böyü ;
gyl ^ *jiyil-, *jdy!>l- (vö. j5y3l-) ;

kris vö. c s u v. kav3r3A ; körö -= *kdwray ('? *káih-áy) ; r- -=

awür-\ szcs vö. csuv. Á^ras, tat. jüjci; tr -= *töyör (vö. toyur).

Ismeretlen okból : gödény -= *küdnn.

Vö. Melich, NyK. 34 : 132 8 kk.

27. §. Magyar szóvégi -ö, -« ~ a) tör. -dy : (jíö^m (vö. ,9Ó>ó',

MTsz., NySz.) -= *kösdy ; id < *óV/rt/ ; kesely (vö. kóseló Mürm.)

^ ? *köcald'; kölyü (vö. MZö NySz., MTsz.) ^ *kilay; körö
-= *kawráy, Vcaüriiy ; öZí/w (vö. ül MTsz.) -= *ildy ; söpr ^ *cüpráy

;

S.ZZZÓ' ^ *sidliy ; teken ~= Hükanay ; »n -=^ *in«;' ; í») tör. -yy

(ionibocz Z., Török jövev-Miyszavaink. í
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(-iy): hölcsö -= *hiSdy; bet (vö. hotö NySz.) -= *bit9y, *hitiy; csépü
-^ *(':üpdy ; erö -= *aray

;
gyepl -= *jiplvy

',

gyiirü{-ÍA) -^ *jir9y

;

szepl -= *si}>l9y (? *sápby) ; ürü (vö. ör NySz.) ^ *iray ; c) tör.

-üy : gyürü (vö. gyirö, gyr OklSz., MTsz., NySz.) -=: *jürüy
;

qyüszú ^ *jüsüy. Vö. a 24.' §.

28. §. Magy. ?í, ú ^ tör. o, u : búcsú (vö. 6ocso NySz., MTsz.)
-c bosay ; busz -= í»ms; hurok -^ uruk, kút vö. ujg. kuduy ; túró
-^ ? *toray.

29. §. Magyar ü (^ ö -=^ r) a töszótagban ~ tör. i: gyümölcs
(vö. ghnilc, gimils HB., gimelch Schl. , dimelch DomC. 13; i'/wiólc

BécsiC. 136; 1304; gemulch, 1816: gemelche ath. OklSi.; gomelch
Beszt., .9Ó?wóíc TelC. 4, SándC. 4 ;

.^^mícA TihC. 26, MTsz.) -=

jimds, jimis ; ün (vö. iric Schl., yiic Bszt., OklSz. ; *Enech, vö.

Melich, NyK. 34 : 142—3) ^ Hm'iy ; ürü (vö. irü NySz. ; órS

BécsiC. 529 ; órú MA.) -= *irdy. Kétes esetek : üröm (vö. irem

Schl., NySz., MTsz.) -= ? *ir9m (de vö. kaz. árem); gyürü{-fa)

(vö. gyrou Beszt., gyir OklSz.) -= *jir9y ; bütyök ^? *bitik.

30. §. Magyar ü {ü) ^ i, é a töszótagban <v tör. ö, ü: gyürü
(vö. gyrow Beszt., gyrw JordC. 67 ;

gyerw JordC. 834) ^ *jürüy
;

qyüszü (vö. qyiszö, dészö, deszü MTsz. ) ^ *jüsüy ; szr- (vö. zyr-

JordC 64, ErsC. 219),-= *sóV- ; tükör (tikcr NySz., MTsz.) vö.

csuv. (öcqr\ tür- (íii/r ErdyC. 395 ; íerelines DöbrC. 22) -^*tör-;

ürge (vö. irge NySz.) -= ürga; tün- -= ? tün-; tür- (complicare)
-<:

'? tür-.

31. §. A rövid török szóvégi magánhangzó a magyarban
eltnt a) a tör. -rí, ii (? o : -ca, -fs) képzvel szerkesztett

fnevekben : ács ^ *aya''ci, bölcs ~= böyüci, szatócs ~= *satSy('i (vö.

tat. satuéi, de: satut^Ssi Paasonen, Journ. 19:2:31); szcs vö.

kaz. jüjci, csuv. s<nKis ; b) a következ szavakban : gyöngy -^

*jincü, *jinjü (? : jin<'3, *jinja) ; sár (gelb) -=; *sar§ (vö. kaz.
sara, bask. hárS); kut -^ *kud§ (vö. bask. kqj§).

Vö. SraoNYi, TMNy. 215 ; MdnkAcsi, NyK. 25 : 284—5, H2 : 285
;

SziNNYEi, NyK. 34 : 7.

Mássalhangzók.

32. §. Magyar szóvégi és szóközépi / ~ tör. l: ál ~= al;

bölény ~= bülan
;
gyalom -= jSUm. Ugyanilyen esetek : csalán,

gyaláz, gyl, kelengye (?), ól, szál, szél, liló, turul.

33. §. Magyar l ~ tör. l ^ s C? o: £): dél vö. m o n g. düTi,

k ö z t ö r. tös, tüs ; kalokány ^ *kalakan (vö. k i r g. kaéayan)
;

kölök vö. m n g. yliye, o s z m. kösi'ik.

Vö. GoMBOcz, NyK. 35 : 257—64.

34. §. Magyar ??/ -= Z ~ tör. l: tengely, bögöly, bélyeg, köly,

öly ; boglya, toklyó.

35. §. A magyar ml, j)l, szl, rl; lm, Id, It mássalhangzó

kapcsolatok változatlannl kerültek át a törökscgbl : komló
;
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f/yeplö, szepl ; oroszlán ; csérla, gyarló^ sarló (?), tarló ; alma,

ildom, balta.

36. §. A magy. l járulékhangzó a következ esetekben

:

bölcs (vö. beívch WeszprC. 117); gyümölcs [^ gyümöcs OklSz.,

NySz., MTsz.) ~=^ jimas, jimis; bölcs {vö. bóchó PeerC. 340) -= *bihy.

V. MdnkAcsi. NyK. 32:271, 299.

37. §. Magy. szóközépi és szóvégi r ~ tör. r: árok -= arSk;

barom -^ barSm stb. összesen 76 esetben.

38. §. Magyar szóközépi és szóvégi r ~ tör. hangzóközi és

szóvégi r -^ s: borjú -= *bory%i (vö. c s a g. bozagu, bozau, c s u v.

pru, mong. Biri(); görhiy -= *köriin (vö. kaz. közdn, mong.
kürené); gyürü ^ *jiirüy (vö. oszm. jüzük. kaz. jözak. csuv.
édrá, •~>'öVö) ; harang -= xí'^'íijf7« (vö. k ö z t ö r. kazán, mong.
xararya, csuv. xoran) ; iker -= ikir (vö. o s z m. ikiz, csuv.
pcar, mong. ikire)

; ír- ^ *jir- (vö. k ö z t ö r. jaz-, csuv. sir-,

mong. jiru-) ; karó —
; *kar3y (vö. kaz. kazak); ökör -= *ökör (vö.

oszm. öküz, csuv. vScSr, mong. ükür); sár -^ *iar (vö.

kaz. saz, c s u v- sur, mong. Áaruk) ; sárkány -^ *sar{a)kan (vö.

kún sazagan); szr- ~^ sür-, sör- (vö. oszm. söz-, csuv. sör-);

tar~^*tar (vö. oszm. taz); tenger -^ *targir (vö. u.jg. tavgiz);

térd (vö. kún stb. iiz); tr- ^*tür-, *tör- (vö kún iöz-, mong.
tre-). Vö. GoMBocz, NyK. 35:247—57.'

39. §. Magy. m szóközépen ~ tör. m : barom, érdem, gyalom,

ildom, korom
;
gyümölcs, homok, sima ; komló, torma, alma.

40. §. Magyar m ~ tör. m ^ n (y) : gyom ~< *jom (vö. a 1 1.

jf'oy, csuv. éom) ; szám -= *sam (vö. k ö z t ö r. san, csuv. sum).

Vö. Radlofp, Phonetik det nördlichen türksprachen, 289. §; MünkAosi,

NyK. 20 : 473, 32 : 3yl.

41. §. Magyar n szóközépen és szóvégen ~ tör. n : o) kin,

szán-, szn-, tn- ; boszant-, bojtorján, csalán, oroszlán ; b) ? int-

kancsó, kantár, kelengye, kender; c) tanú, tekn, tinó, ünö.

42. §. Magyar szóközépi és szóvégi ny {-^ n) -= tör. n: a)

szúnyog, csökönyös, köpönyeg ; b) ártány, boszorkány, cziczkány,

kalokány, kocsány, sárkány ; bölény, czötkény. gödény, görény,

gyékény, kökény, tömény ; c) gyöngy (o : döntt).

43. §. Magy. szóközépi és szóvégi p ~ tör. p (=- másod-

lagos b, b) : a) hangzóközi és szóvégij helyzetben : csöpü < *cüpdy;

kép ^ kap. Ugyanilyen esetek: csipa, csoport, kapu, kopó, koporsó,

köpönyeg, köpü, szapú, seper- ; h) mássalhangzó-kapcsolatokban

:

árpa ; apró, sepr
;
gyepl, szejil ;

gyapjúi.

44. §. Magyar szókezd b- « tör. b- {^ secundár b-, p-)

:

báj ^ bay; balta^ balta; barom -= baram stb., összesen 34 esetben

(ebbl 4 kétes) vö. a 15.—73. czikkeket. Török ft-vel szemben

csak a pödör- (~ bötör-) szó esetében találunk szókezd p-i, itt

is kétségkívül átvetés történt : pödör- ^ *bötör- ~ tör. bötör-.

T
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45. §. Magy. hangzóközi 6~ tör. h: csabak, kobak, öböl, csibe.

46. §. Magy. szókezd t- ~ tör. t- (=" secundár d-) : tanú ~^

*tanSy, tar ^ *tar, tarló -= *tarlay stb., összesen 25 esetben, vö.

a 292.-328. czikkoket.-

47. §. Magy. szóközépi és szóvégi -t ~ tör. t : a) hangzóközi

helyzetben: bátor, bet, '^ botor-, csatol-, sátor, szatócs; b) niással-

hangzókapcsolatokbau: ártány, bertü, gyárt, serte, szirt; bojtorján,

sajt ; balta ; kantár ; czötkény.

48. §. Magy. szókezd d- ~ tör. d- {= k ö z t ö r. t-, m o n g.

d-) : dél vö. ni o n g. dli. k ö z t ö r. töS, ts. Kétes esetek :

dara (vö. tel. tarayan), disznó.

Vö. GoMBOcz, NyK. 35 : 276—9.

49. §. Magy. szóközépi d <v tör. d (^ sev-Aindar tör. í):

gödény ~=: *küdiin (vö. yak. kiitan, mong. Páll. chodang); köd vö.

m o n g. h'idev
;

érdem, ildom -= ildam. Sldam (vö. alt. Sltam,

mandzsu ildamu) ; kender.

50. §. Magyar szóközépi d ~ tör d ( = o s z ni. c s a g. k a z.

kun stb. /; iíjg. szj. d; szag. koj b. 5^; csuv. r
;
jak.

t; niong. mandzsu d, vö. pl. kaz. oszni. ajak láb = szag.

kojb. azak, jak. aiay^, csuv. ura, niong. adak, ujg. szj.
adak. Vö. Gombocz, NyK. í]5 : 272—6): id -^ *öday (vö. tel. öi,

ó-t ör. ujg. öd.) ; kut (szóvégi í-je a várható d helyett valószinleg

analógiás alakulás, talán az mí : útban (o : vdban), hét : hétben

(o: hódben) alakpárok hatása alatt) -= *kud3 (vö. kaz. kojo, bask.
kojS, u j g. kuduy, ni o n g. xuduk).

51. 4). Magy. szókezd A: ~ tör. k (=- secundár g): káka ^
kakS ; kantár -= kantar stb. összesen 38 esetben, vö. a 177—226.

czikkeket.

52. §. Magy, szóközépi és szóvégi k ~ tör, k (=- sec g, w,

j) : a hangzóközi helyzetben : bakó, béka, békó. bika, csóka (?),

csökönyös, eke, gyékény, iker, káka, kökény, kökörcs, ökör, szakái,

teker, tükör, kalokány ; b) szóvégi helyzetben : csék, kék, ok, szék,

szök, tyúk; árok, bicsak, bütyök (?), csabak, homok, hurok, kölök,

ttdok (?), túzok ; c) niássalhangzókapcsolatban : boszorkány, czicz-

kány, czötkény ; kecske, serke ; tekn, toklyó.

53. §. Magyar szókezd g ^ 'k ~ tör. k: gödény -= *küddn;

görény -^ *kür(hi, *kör<"m
;
gözü ~= *kösay, gügyü -= ? küdü.

Valószínnek kell tartanunk, hogy ez a hangváltozás {g ~=-k)

a magyarban ment végbe, hiszen egyébként is számos példáját

találjuk : gidásztra vö. k i s o r. kulastra, lat. colostra
;
góbé vö.

oláh kopil; gajgona vö. horv. oszm. kajgana; kazdag ^gazdag
stb. Vö. SziLAsi, Adalékok a finn-ugor palatális hangok történe-

téhez, 46—51.

54. §. Magyar szóközépi g ~ tör. g (-= részben *A;) : agár,

bögöly, csiger, ige ; boglya ; ürge, zerge.
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55. §. Magyar szóvégi g ~=^ k '^ tör. k: hélyeg (vö. 1263:
hiluk ? OklSz.) -<: *b'ibk (vö. inong. eéhc); köpönyeg {\ö- 1510:
kepanyakh OklSz.) ^ *kipcinak, 'kapának ; öreg -= irik, Srak; sereg

-^ ''arik; süveg vö. csuv. fobk, csa^.jálak; szúnyog (vö. szunyok
MTsz.) vö. osztn. sinek, kojb. síik.

A szóvégi k =^ g liangváltozásra vö. hörcsög ~= hörcsök ~
tót chn'ek, szrb. hrcak; ütleg -= ütlek; maszlag ^arab moslak
stb. Vö. SziNNYEi, Nyelvhas.' 95.

56. §. Magyar szóközépi és szóvégi rg (írva : ng) ~ tör.

yg : gyiinge, tenger, tengely ; harang.

57. §. Magyar szókezd gy-\e\ szemben ktör. ;'-
: gyász -=

jas
;
gyékény ~= jakan ;

gyr -^ *jürüy stb. Ugyanilyen esetek :

gyaláz-, gyal«m, gyapjú, gyarló, gyárt-, gyáva, gyenge, gyepl,

gyertya, gyom, gyöngy, gyúr-, gyl-, gyümölcs, gyürü, gyüszü.

vö. a 124—146. czikkeket.

Az stör. szókezd .;' a legtöbb török nyelvben (a csuvast

és ajakutot kivéve) vagy megmaradt, vagy dentipalatalis explo-

8iváv<á {(l, (), illetleg affrikátává (dz, di, (U. ts, fs) fejldött.

Kétségkívül explosiva vagy affricata volt abban a török nyelvben

is, a melybl a magyar nyelv török elepiei valók, de hogy melyik,

a magy. gy- alapján nem dönthetjük el {*düTy-féle alakból épen

úgy gyürü lett volna a magyarban, mint 'déürüy vagy "díürüy-höV).

A föltett török alakokban tehát meghagytam az eredeti j-i, a

mivel persze nem akartam azt értetni, hogy a j- =~ gy- hang-

változás a magyarban ment végbe.

Vö. Munkácsi, ÁKÉrt. 1900 : 436.

58. §. Magyar hangzóközi -gy- ^j tör. -j- egy esetben

:

mogyoró vö. csuv. v}§jí>r{a többi törökségben e szó ismeretlen).

Vö. Paasonen, KSz. 5 : 158, Munkácsi, KSz. 5 : 160.

59. §. Magy. szóközépi és szóvégi j ~ tör. }'
: báj ~=- bay

;

bojtorján ^ baltSryan
;
gyapjíi vö. o s z m. japa) i ; borjú -= *boryu

(vö. csag. bozayu).

60. §. Magy. szókezd és szóközépi sz ~ tör. s : szakái -=

sakál; szál -= sal; szán- -= san-;szün- ~= sün-. Ugyanilyen esetek :

szám, szapil, szatócs, szék, szepl, szirt, szór-, szök-, szúnyog,

szr-; szóközépi helyzetben: basz- ~^ bas-. boszankodik, -boszorkány

húsz, gyász, gyüszü, oroszlán.

61. §. Magy. szókezd sz- ~ tör. .i- ^ j- : szél ^ *.iál (vö.

köztör. jál, csuv. íil); szöllö ~^ *sidldy {vö. kaz. jilak, kond.
jestek, c s u v. íirla) ; sztics vö. k a z. jüjci, csuv. sovas.

62. §. Magy. szókezd s- ~ tör. S-: sörte ~= sirt{á) (vö. tat.

^irt, tel. sirkii); sima ^ s§ma (vö. kaz. bask. csag. sma^.

63. §. Magyar szókezd s- ~ tör. í- (~ kaz. oszm. csag.
stb. S-, csuv. m n g. .s-) : sár, (sárga) -^ *sarS (vö. kaz. sarS,

bask. hdr3, csuv. -^urS, mong. Sira, sara); sár (lutum) ^ *sar

(vö. kaz. saz, bask. h<i<\ csuv. .hir, mong. samk); sárkány
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-= *iar{a)kan (vö. k ú n, o s z m. sazaqan) ; siiper- -= *SÍ2nr-, *s9p9r-

(vö. kaz. s.)h,ir-, inong. Sr/ür); serke ^ *sirkd {\ö. oszm. sirkd,

cs u V. s,h-ca).

64. 4j. Magyar szókezd s- ~ tör. c- (o : /-) : sajt -= t'^/áí;

s«rií ^ *car5-/; sátor ^ c'aUr; sepr -= *cüpráy (vö. kaz. Cüpra,

c s u V. söprá) ; serei/ -=; crt?-íí;. Kétes : sarZo.

65. §. Magyar szóközépi -s- <>' tör. -c- (o : -d-) : a) hangzó-
közi helyzetben : kesely -= ? *kö'rildy ; />) magy. -rs- kapcsolat ~
tör. -ró-: bors ~= horr (vö. csuv. pSrSi): borsó ^ *burcay (vö.

c s u V. pSrza); koporsó ^ *kopurt'ay; korsó -= ? 'korta-/ ; orsó ~=

*orcoy, c) a szóvégeu: kés- -= *kdé-; kis ^ *kií'^ (vö. csuv. kaédn);

kos ^ ko ; kétes : kris vö. csuv. kavSrá (a csuv. szóvégi -.s

k ö z t ö r. -iT-re mutat, vö. pl. csuv. ivSs ~ kaz. woíf ; c s u v. jsvSs ~
k a z. (tj'at' stb).

66. §. Magyar szókezd és szóközépi z -= s^ ~ tör. s :

zerge vö. csag. kirg. tel. sdrkd
;
güzü -= *kösd-/; borz -=

*bors-{uk) (vö. csuv. porSs).

A magy. s^- -= 2- hangváltozásra vö. zománcz -^ szománcz
(vö. kfn. smelz, ill. sma/i^); zamat ~^ szamát (vö. kfu. síjío?!).

67. §. Magyar ú
-f"

2' ~ tör. *-o/2- (vö. köztöi*. -oyd-): búza

vö. s z m. hoydai ; íií^oA: vö. csag. stb. toydak.

Vö. Munkácsi, NyK. 21:127; Grönbf.ch, Forstudier til tvrkisk lyd-

historie, p. 68 ; Gombocz, NyK.' 35 : 276, 282.

68. §. Slagyar szókezd cs- ~ tör. <'-
: csaláii -^ calayan

;

csat-ol -= cat; csipa -= *cipa. Ugyanígy : csabak, csavar-, csecs ;

csérla, csibe, csiger, cs'c'pü, csihol, csóka (?), csoport, csök, csökönyös.

69. ij. Magy. szóközépi és szóvégi cs ~ tör. c- : kocsány -^

kocán, ocsú -= *ocay. Ugyanígy : ács, acsari ('?), bicsak, csecs,

kancsó, kecske, kökörcsin, kölcsön (?), szatócs, szcs.

70. §. Magy. szóközépi cs ~ tör. s : bocsát, bucsil vö. ktör.

hósa-; anorganikus /eltt: bi>lcs~^*bisay, *bisiy; gyümölcs ~^jimai.

Valószín, hogy az els példában is a cs a régi nyelvben

járatos l-s alakokban (bolcsdt, bulcsú) fejldött ki.

71. §• Magy. szókezd ez- -= sz- <« tör. s- ; cziczkány ^
sickan, sSckan; czötkény ^ *sötkdn.

A magy. ez- ^ sz- hangváltozásra vö. czirok vö. újszl.

sirek, szerb sijerak ; czalbáj ~= ném. salwein stb.

72. §. Magy. szókezd h-: tör. % (-^k-) : harang ~= xarary(a)

(vö. köz tör. kazán. csuv. xoran); homok -= xumak (vö. küz-
t ö r. kwa).

m.

Ha régi török jöve\rii\rizavaiukat fogalmi körök szerint

csoportosítjuk, a török hatás mveludéstörténeti fontossága szembe-

ötl. A fbb fogalmi csoportok a következk

:
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I. Ilii/,. Iiá/, i l)oit'. n (Idzi's, eszközük, ipar: nátor,

liapu. karó, kút ; szék, bölcs, .sr/ier ; kiiiiöni/Hí). siirú, siiveq \

knursíi, korsó, syirpú. trkiiö ; hicsnk, halta, küli/ii, tiikür ifi/ertya,

ilijiis^ii, haraitij; i/i/iirii. oi/iivi/i/ ; tai(/di/ ; Inlincs; koporsó; ács,

tTdtór!, s.tiics.

II. V ö 1 (I III i V o I ó s ; eke, árpa, In'iza, arat, snrló (V), kepe,

li(i</li/<i, ifii(/i/ii, tarló, röl. szór, dara. ocsii ; (/i/iimölcs, alma, körte,

iiiiiiifioró. horsö. bors ; szöllö, sziir, bor. csu/er. sepr ; kender, tiló.

cnepii. nrsó ; komló.

III. 10 í; y ó b II ö V ('. II y v k : bojlorjúii. csalán, czötkcnif,

i/i/rkéni/. f/!/inn. (jynrü-fa, káka, kalokány, kóró, kökény, kökörcsin,

'.(iVis. iunitn. üröm. V(i. még kobak, kocsány.

IV. Házi állatok, állattenyésztés: bika, ökör,

tidok (V) ; iin, tinó. borjú ; iró, sajt. túró. köpfi ; esek ; kos, ürü,

títklyó, yyapjú ; kecske, olló ; disznó (V). ártávy, serte, ól ; tyúk,

csibe ; ayár, kopó, kölök ; kantár, yyepl, hékó, csökönyös.

V. Egyél) állatok: bölény, oroszlán, tere. zerye; borz,

i/örény, yözii, cziczkány, ürye ; cscrla, csóka iV), kesely i'i (''?), ölyü,

turid, (jödény, túzok ; csabak, béka : böyöly, szúnyog, serke.

V a (I á s z a t és hal á s z a t : tr, hurok, gyalom ; szál.

VI. Állam, társadalom, szokások, babonák:
törvény, tami, bakó (V), kölcsön: yyász.'tor; barom (\\s\,he), kelen-

gye (?) ; báj, bú, bölcs, boszorkány, sárkány.

VII. 1(16, szám, elvont fogalmak, irás: id, dél;

szám, tömény ; ok, er. énii'yn, ildomos ; bctá. ír.

Vili. T e r m é szét i t á r g y a k . id j á v á s : tenger, homok,

sár, köd, szél, busz.

IX. Tíístrészek s rokon fogalmak: térd, szakái,

szirt; tar. i-ipa, szepl; csecs.

Alljyii:il; itt végül kiilíin is csopol•tosit^•a. <az átvett igék és

iiit^liék nevek. A török jövevényigék egy feltn sajátságára már
iilaltMiii egy ízben (Nyr. 80:109); a niig ugyanis a szláv, német
vagy latin igék a magyarban rendszerint -/ denominalis járulék-

képzt kapnak, addig a török jövevényigék a tiszta török igetövet

tükröztetik, alig egy-két kivétellel : basz. csarar, ér, gyárt, gyl-;
int (?), ír. pödör, söpör, szán. szór, szök, s:''n. szíir, teker, tün-

tiir. tiir. .lárulékképzvel : csatol, csihol; gyaláz; arat, bocsát,

Imiit ; biiszant. boszankodik ; botorkál, botránkozik.

Mell lí k n e V e k : acsari, ál, apró. bátor, gyarló, gyáva,

gyenge, iker. kék, kis, kr. öreg. sárqa, sima. súrü {?).

Az újabb kutatások eredményei a török-magyar érintkezés

történeti liáttcrére is fényt derítettek. Kétségtelennek kell tarta-

nunk. Iiogy az a török nép, a melylyel a magyarság a honfog-

lalást megelz századokban - a jövevényszavak tanúsága szerint

hiizaiiiosabban érintkezett, s a melytl a földmivelést és állat-

leiivésztést eltanulta, a liolgár-törökség (illetleg a bnlgár-törftkség
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valamely ága) volt, a mely a Volga és a Káma vidékén idszá-

mitilsvink els századaiban a virágzó Nagy-Holgár birodalmat

(Magna Bulgária) alapította, s a melyet Fadhi.Án arab iró (Kr. u.

921—2) mint részben v.árosokban lakó, keresked, iparban és

kézimunkában jártas, tehát a mveltségnek viszonylagosan magas
fokán álló népet jellemez.

De egyenes nyelvi bizonyítékaink is vannak arra, hogy a

bolgárság nyelve több fontos hangsajátságában megegyezett azzal

a török nyelvvel, a melyet a magyar nyelv török elemei alapján

a Hangtani részben reconstniáltunk, s a mely hangsajátságok a

ma él török nyelvek közül csak a csuvast s a törökséghez

szorosan csatlakozó mongolságot jellemzik.

Az stör. -z- helyett a csuvasbán (és a mongolban) -r-t

találunk, míg a többi török nyelvben z-t, vagy s-t:

oszm. buzayi, kaz. bSzau iv csuv. pSru {mong. hirciyii) „kalb"

;

oszm. ikiz, kaz. ifjdz, alt. dyis ~ csuv. jdcor (mong. ikeré,

ikire) „iker", stb.

Az östörök .í- (~= *i) a csuvasbán (és a mongolban) Mó fej-

ldött, míg a többi törökségben megmaradt

:

ujg. jumus, kaz. jömö*' ~ csuv. ÁSmU ^^omfd „ügy. baj";

oszm. stb. tas co csuv. tsol ~ moug. r.ila-yun „stein"
;

oszm. towsan ~ mong. taulai „nyúl".

Ugy-anez si z ^ r, § =^ l hangváltozás jellemzi már most

a magyar nyelv régi török jövevényszavait (vö. Hangtan, 33. és

38. §-t) s másrészt azokat a bolgár szavakat is, a melyek a

Xni. századból való s nagyrészt a híres Bulgár város romjai

között talált bolgár sírfeliratok arab szövegébe beleszve, arab

átírásban maradtak reáuk.

Pl. a sírfeliratokon gyakran elf( rduló ^yr (jóV) meg-

feleli csuv. söj ~ kaz. jo^, oszm. jüz „száz" ; vagy : ^s-L it{o)y.{o)r) ^

csuv. tqx'/qr ~ kaz. tuySz, oszm. dohiz „kiloncz". Példa az

S =~ l haugváltozásra : ^b (hiülem) „ötödik" ~ csuv. pilbk <^

kiiz.his, oszm. ?>«s, jak. hias „öt" (Vö. Akmakin, Bolgary i (Juva.5i).

A mai csiivas néj), e nyelvi bizonyítékok alapján, egyenes

utódja a nagy b(jlgár birodalom lakóinak, ha n(!m is éppen annak

a törzsnek, a melynek nyelve és mveltsége olyan nagy hatással

volt a honfoglalás eltti "magyarság nyelvére és mveltségére.
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