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A magyar–török
rokonság kezdete

és fejlődése

Motto:

Vox populi vox dei.
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Előszó

Emű kézirata nyomtatásra készen állott szerzőjének
elhunytakor, s atyámat csak halála akadályozta meg
abban, hogy maga tegye közzé. Csupán a kézirat cseké-

lyebb jelentőségű simítására volt szükség. Ezt a fáradságot dr.
Németh Gyula és Balla Mihály úr volt szíves elvállalni: az előb-
bi nyelvészeti, az utóbbi stilisztikai nézőpontból végezte úgy a
kéziratnak, mint a szedésnek a revízióját, természetesen
anélkül, hogy az eredeti szöveg érdemében bármit is változtat-
tak volna. Önzetlen fáradozásukért e helyütt mondok
köszönetet.

Vámbéry Rusztem

7

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.17.  22:26  Page 7



8

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.17.  22:26  Page 8



I.

Aki a tör té ne lem előt ti idők sö tét me ze jén et no ló gi ai prob -
lé mák meg ol dá sán fá ra do zik, s a ho mály ba bur kolt ős -
tör té net re akar vi lá got vet ni, an nak nem sza bad vis  sza ri -

ad nia sem mi fé le mun ká tól, sem mi fé le fá rad ság tól. Meg kell pró -
bál nia min den mó dot, kö vet nie kell min den nyo mot, hogy a mon -
dák és mí to szok út vesz tő jén ke resz tül el jut has son az igaz ság óhaj -
tott vi lá gos sá gá hoz. Csak vas aka rat tal és rend kí vü li ki tar tás sal le -
het sé ges utat tör ni, s el jut ni az an  nyi ra kí vánt vi lá gos ság hoz. Ez
az elv ve zé relt, mi dőn reá szán tam ma gam, hogy ki ku ta tom a ma -
gyar nép ki ala ku lá sá nak legkezdetét. Mi u tán éle tem ta va szán for -
ró kép ze let tel és meg fe le lő fi zi kai erő vel éve ken át a gya kor la ti
ku ta tás me ze jén gyűj töt tem az anya got, mun kás fér fi ko rom ide jé -
ben az el mé le ti ku ta tás te rü le tén hoz tam nap vi lág ra azo kat a sze -
rény ered mé nye ket, ame lye ket a ma gya rok ős tör té ne té ről szó ló
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ed di gi mun ká im ölel nek fel. E mun kák kö zül el ső »A ma gya rok
eredete« cí mű 1882-ben meg je lent köny vem; eb ben nagy já ban és
ál ta lá nos vo ná sok ban reá mu tat tam ar ra az egy ol da lú ság ra, amely -
be az ed di gi ku ta tást a ma gyar nép és nyelv finn ugor ele me i nek
túl sá gos ki eme lé se so dor ta. Hogy mél tó képp hív jam fel a fi gyel -
met er re az egy ol da lú ság ra, szük sé ges nek lát tam, hogy a bi zo nyí -
tó anya got a fi lo ló gi á nak és et no ló gi á nak min den te rü le tén fel -
hasz nál jam, ki emel ve ter mé sze te sen, hogy a ma gyar nyelv ke ve -
rék nyelv, és hogy az etnosz, már a legkezdetben mu tat ko zó finn -
ugor és tö rök-ta tár ke ve re dés el le né re, ké sőb bi fej lő dé sé ben in -
kább a tö rök ség fe lé haj lik, kul tu rá lis, eti kai és po li ti kai fej lő dé sé -
ben vi lá go san tö rök jel le get mu tat. Má so dik, er re a tárgy ra vo nat -
ko zó mun kám »A ma gyar ság ke let ke zé se és gyarapodása«; en nek
fő leg az volt a cél ja, hogy egyes, in kább ha za fi úi buz gó ság ra és
nem ze ti hi ú ság ra, mint tu do má nyos bi zo nyí té kok ra ala pí tott vé le -
mé nyek kel szem be száll jon, és eze ket oly né ze tek kel pó tol ja, ame -
lyek az ural-al ta ji né pek ről és nyel vek ről va ló mai is me re te ink kel
meg egyez nek. Min dig vi lá gos volt előt tem, hogy ez a fel adat mily
ne héz. Eu ró pai és ázsi ai né pek egy for mán a köl tői lel ke se dés és a
föl dön tú li nagy ság tar ka vi rá ga i val sze re tik éke sí te ni ere de tük tör -
té ne tét, a ter mé sze tes fej lő dés egy sze rű és sze gé nyes ru há ját pe -
dig meg ve tik és ócsá rol ják. Nem ze tek nek is meg van a gyer mek -
ko ra, s ez ná luk még to vább tart, mint az egyes em be rek nél. Így
ért he tő az tán, hogy a ma gya rok ere de té ről szó ló má so dik mun -
kám, amely ben ezt a né pet mint ugo rok ból, tö rö kök ből, szlá vok -
ból és egyéb nép tö re dé kek ből elő ál lott nem ze tet mu ta tom be, nem
ta lált va la mi ked ve ző fo gad ta tás ra. A ma gyart, ki har cos és hó dí -
tó sze re pé re büsz ke, a »keverék nép« jel ző kel le met le nül érin tet -
te, mert a nem ze ti ere det fé nye nem ma rad hat fenn sér tet le nül, ha
az egy sé ges nép nek őse i re va ló büsz ke sé gét olyan fel te vés csor -
bít ja, amely kü lön fé le ele mek ből ki ala kult kez det ről be szél. De a
gyer me kes nem ze ti hi ú ság nem fér meg a tör té net szá raz ada ta i -
val és a nyel vé sze ti ku ta tás so kat mon dó bi zony sá gá val úgy, hogy
az előb bi nek az utób bi elől szük ség sze rű en vis  sza kell vo nul nia.
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De nem csak a nem ze ti hi ú ság, ha nem a fel adat ne héz sé ge is
okoz ta, hogy a ma gyar ság ere de té nek kér dé sét mind ed dig nem si -
ke rült meg ol da nunk. A ma gyar ugyan is par excellence ke ve rék
nép, és pe dig olyan ke ve rék nép, hogy hoz zá ha son lót ne he zen le -
het ne ta lál ni az et nog rá fia me ze jén; ab ból az egy sze rű ok ból, mert
tör té ne ti fej lő dé se Ázsia és Eu ró pa ha tá rán ment vég be, azon a
pon ton, ame lyen a nép ván dor lás ide jé ben kü lön fé le nép ele mek
ka va rog tak, mi e lőtt nyu godt le te le pü lés hez lát hat tak vol na. Az az
ál lí tás, hogy min den is mert nem zet töb bé-ke vés bé ke ve rék nép, és
hogy tisz ta, ide gen ele mek től men tes né pek év ez re dek óta nin cse -
nek, alig ha dönt he tő meg. De a ke ve re dés ter mé sze te és fo ka na -
gyon kü lön fé le le het. Mert míg egyes né pek – akár va la mely ide -
gen elem be va ló erő sza kos be ol vasz tás foly tán, akár va la mely fej -
let tebb kul tú ra be fo lyá sa kö vet kez té ben – a min den na pi élet és a
gon do lat vi lág egyik vagy má sik me ze jén nem ke rül het ték ki az át -
ala ku lást, más, több nyi re ki sebb nép tö re dé kek tö ké le tes át ala ku -
lá son, az az fel szí vó dá son men tek ke resz tül. Az utób bi ak nál az et -
no ló gia fel ada ta ter mé sze te sen na gyon ne héz, sőt egyál ta lá ban
kér dé ses, hogy le het sé ges-e vég le ges meg ol dás. Az, amit a ké mia
fo lyé kony vagy szi lárd tes tek nél tu do má nyos ana lí zis se gít sé gé -
vel el ér het, az et no ló gi ai ku ta tás nál tel je sen le he tet len, kü lö nö sen
ott, ahol a tör té ne lem előt ti idők sö tét sé gé ben gyen ge és meg bíz -
ha tat lan fény csil lá mok ter jesz tik a szük sé ges vi lá gos sá got.

A ma gyar ős tör té net ki ku ta tá sá ra csak a nyelv bi zony sá gai
ál la nak ren del ke zé sünk re; a nyelv, amely nek esze rint a tör té ne -
ti ha gyo mányt, a kul tú ra em lé ke it s az ant ro po ló gi ai bi zo nyí té -
ko kat kell pó tol nia. Ha a nyelv ta nú sá ga a bi zo nyos ság szik la -
szi lárd alap ján áll na, ak kor nem vol na sem mi két ség, s a ma -
gyar ság ke let ke zé sé ről leg alábbis olyan biz ton ság gal be szél het -
nénk, mint egyes eu ró pai vagy ázsi ai né pe ké ről. De a ma gyar -
ság mai nyel ve tel je sen ki zár ja ezt a fel te vést, mert az olyan
nép nél, amely rend kí vül erős ke ve re dés foly tán ke let ke zett, a
nyelv is ke ve rék, és pe dig olyan ke ve rék, mely a fi lo ló gi ai okos -
ko dás nak és vi tat ko zá sok nak sza bad utat en ged, s amely a vég -
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le ges dön tést ed dig szin te le he tet len né tet te. Ahol a fi lo ló gia a
ve zér csil lag, ott ez a fő elv: azok a sza vak, me lyek a tár sa dal mi
élet kez det le ges ál la po tá ban nél kü löz he tet len fo gal mat fe jez -
nek ki (mint pél dá ul a test ré szek ne ve, a szám ne vek, a ter mé -
sze ti je len sé gek és a leg pri mi tí vebb szük ség le tek meg ne ve zé -
se), a leg na gyobb je len tő sé gű ek, és mint bi zony sá gok nak, a
leg na gyobb bi zo nyí tó ere jük van. Ter mé sze te sen. De eb ben az
eset ben a kér dé ses bi zo nyí té kok nak egyik vagy má sik te rü le ten
túl nyo mó több ség ben kel le ne len ni ük, s a nép ki ala ku lá sa kez -
de té nek leg alább ál ta lá ban egy sé ges jel le get kel le ne adniok.

A ma gyar nyelv re vo nat ko zó lag va ló ban ez az eset áll fenn.
A test ré szek meg ne ve zé sé ben ha tá ro zot tan elő tér be nyo mul az
ugor elem, amint már ezt elég szer be bi zo nyí tot ták. De itt sem
le het szó ki zá ró la gos több ség ről, mert az ilyen sza vak nak, mint
fej, térd, hát, láb, has, köl dök, nyak, hom lok, sza káll, ba jusz stb.
tö rök vol ta két ség kí vül va ló ke ve rék jel le gé ről tesz ta nú bi zony -
sá got. Éppígy a szám ne vek több sé gé nek ugor vol ta el le né re
sem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni, hogy ilyen sza vak, mint
iker (vö, tör. iki ’kettő’), hat, hét s a -van, -ven (a tí zes szá mok -
ban), a tö rök al ti ’hat’, yeti ’hét’, on ’tíz’ ala kok ra em lé kez tet -
nek. De az ob jek tív kri ti ka nem hagy hat fi gyel men kí vül biz tos
té nye ket, és ha a leg pri mi tí vebb élet re vo nat ko zó fo gal ma kat
ves  szük szem ügy re, be kell val la nunk, hogy ezek a ma gyar
nyelv el ső kultúrfogalmainak túlnyomólag ugor ere de té ről tesz -
nek ta nú bi zony sá got, és vak vol na az, aki két ség be von ná, hogy
a ma gyar nyelv ki ala ku lá sá nak legkezdetén ugor jel le gű. Mert
lás suk a kö vet ke ző sza va kat:

ma gyar ugor
áll ul
álom ulom 
bal paljan 
fa puu 
fag  gyú polt
fen pen
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fiú pi
fon pona
forr porise
fe ke te pegde
fél pil
fé szek pesä
hal kala
hal- kul-
hall- kol
ha mu xulem
hold kuu
hol ló xulux
jég jeng
kedv kid
ke se rű katkera
könny küünö
máj majt
mély mil
menny miniä
mez näs ’felölteni’
mos muske
múl- mul
nedv neite
néz mi
nyers ńar
nyíl nuol
nyúl numil
sa va nyú šapana
sö tét säptem
szél sil
szőr šäjär
tél te le
tó tuu
toll tolga
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vad vuovde
vár- varli
vas vaski
vé kony vekind
ve lő velim
vér vür
ves  sző vesa
vév- vei (’nehmen’)
víz vit
vő ven.

14

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.17.  22:26  Page 14



II.

A
mit a szó kincs megőrzötte pri mi tív fo gal mak ról mon -
dot tunk, ter mé sze te sen még in kább el mond hat juk a
ma gyar nyelv alak ta ná ról, mert bár a nyelv tant úgy -

szól ván a nyelv szel le mé nek tart juk, sen ki nek sem fog ma már
eszé be jut ni, hogy ta gad ja az alak tan ra va ló ide gen ha tás le he -
tő sé gét. Íme a ma gyar nyelv nyelv ta na ép pen olyan ke ve rék jel -
le get mu tat, mint szó kin cse, és amint Simonyi Zsig mond, az is -
ko lá zott fi lo ló gus és a ma gyar nyelv leg ala po sabb is me rő je »A
ma gyar nyelv« cí mű köny vé ben bi zo nyí té ko kat hoz fel a ma -
gyar hang- és alak tan el ső sor ban va ló, sőt ki zá ró la gos ugor jel -
le gé re, le gyen sza bad ne künk a ma gyar nyelv tan né hány tö rök-
ta tár jel lem vo ná sát ha son ló bi zo nyí té kok kal ki emel nünk. Mi vel
a leg szi go rúbb tár gyi la gos ság ra tö rek szünk, és ke rül ni aka runk
min den fé le el fo gult sá got, már elő re meg kell je gyez nünk, hogy
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a ma gyar nyelv ugor nyelv ta ni alak jai mind mi nő ség, mind
men  nyi ség te kin te té ben túl súly ban van nak a tö rök-ta tár ala kok -
kal szem ben. De ez a kö rül mény kön  nyen ma gya ráz ha tó, ha
meg gon dol juk, hogy a tö rök nyelv tan még ma is egy sé ges
egész, s di a lek ti kus el té ré se i nek alig van je len tő sé ge; el len ben
az ugor nyelv csa lád egyes tag jai hely ben, idő ben rend kí vül
mes  sze ju tot tak egy más tól, és sok olyan mo men tu mot meg őriz -
tek, amely az ős kor ból szár ma zik, s ame lyet a ma gyar ság nyu -
gat fe lé ván dor lá sá ban ma gá val vitt. Egyes nyelv ta ni ala kok,
me lyek a lap pok nál Észak-Eu ró pá ban, az oszt já kok nál és vo gu -
lok nál Szi bé ri á ban, a fin nek nél a Bottni-öböl mel lett vagy a
mord vi nok nál és cse re mi szek nél Dél-Orosz or szág ban meg ma -
rad tak, mind meg ta lál ha tók a ma gya rok nál, s a ma gyar nyelv
ural-al ta ji em lé ke it tel jes bi zo nyos ság gal a vi lág leg ré gibb
nyel vi ma rad vá nyai kö zé tar to zó nak te kint het jük. Ezt ké sőbb
még bi zo nyí ta ni fog juk.

Simonyi elő ször is az ös  sze té tel nek ar ra a sa ját sá gos mód já -
ra utal, amely a ma gyar nyelv nek ha tá ro zot tan finn ugor jel lem -
vo ná sa, s fel hoz za azt az ös  sze té telt, mely nek el ső tag ja fő név
(bir to kos sze mély rag gal vagy anél kül), a má so dik pe dig par ti -
ci pi um vagy mel lék név, pl. esze ve szett, s be bi zo nyít ja, hogy az
ös  sze té tel e sa ját sá gos mód ja meg van a vo gul ban, oszt ják ban és
a finn ben is. A tö rök ben ez rend kí vül el van ter jed ve, s egé szen
kö zön sé ge sek az ilyen mon da tok: gemisi batmiš kiši ’hajója el -
sül  lyedt em ber’, atini, itini buludžak adam ’lovát, ku tyá ját
(majd) meg ta lá ló em ber’; sőt eze ket a mon da to kat nem is le het -
ne más képp mon da ni.

Az ige kép zés ben Simonyi a ma gyar és finn ugor gya ko rí tó
ige kép ző egye zé sé ről be szél; ez a je len ség a tö rök re és a ma -
gyar ra vo nat ko zó lag sok kal vi lá go sab ban sze münk be öt lik; pl.
jár, jár kál, vö. tör. bar- ’járni’, bargala- ’járkálni’ em- ’szopni’,
emkele- ’szopogatni’. A ma gyar igék ben elő for du ló s, sz is meg -
van a tö rök ben ha son ló je len tés ben. Így a ma gyar futkos-nak
meg fe lel a tör. jürüs- ’futkosni’, kat- ’hozzáilleszteni’, kataš-
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’hosszabb idő re egye sül ni’ stb. Mint moz za na tos ige kép zőt,
amely mind két nyelv ben meg van, töb bek közt az l-t hoz za fel
Simonyi (pl. fes lik).

Azt hi szem, vi lá go sabb lesz a do log, ha a tör. boz- ’elronta-
ni’, bozul- ’elromlani’, kïr- ’eltörni’ (trans.), kïrïl- ’eltörni’
(intr.) pél dák ra gon do lunk. Mint kö zön sé ges denominális ige -
kép zőt idé zi Simonyi az l kép zőt, mely az ugor nyel vek ben is
elő for dul. A tö rök ben ez még sok kal vi lá go sab ban be bi zo nyít -
ha tó, pl. baš ’kezdet, fő’, bašla- ’kezdeni’, ouri, ori ’tolvaj’,
ourla- ’lopni’, gün ’nap’, günle- ’a nap palt el töl te ni’, gedže ’éj’,
gedžele- ’éjjelezni, az éj jelt el töl te ni’.

A név szó kép zés kö ré ből, az ó, ő par ti ci pi um-kép zőt em lí ti
Simonyi; eb ben ő ere de ti v-t lát, amely a finn ben is meg ta lál ha -
tó. Én azon ban va ló szí nűbb nek tar tom, hogy a ma gyar -ó, -ő
participiumképző -ak, -ok -ük-ből ke let ke zett; er ről szá mos pél -
da ta nús ko dik egy rész ről ma gyar és tö rök te rü le ten, más rész ről
a két nyelv köl csö nös vi szony ban, pl. sep rő, tör. šeprek ’seprő’
(Hefe); gyep lő tör. yeplük ’gyeplő’; túró tör. turak ’túró’; sa -
ru, tör. čaruk ’saru’. A fe dél, le pel fő ne vek l-je, mely ről
Simonyi azt hi szi, hogy csak a vo gul ban és oszt ják ban van
meg, a tö rök ben is elő for dul, pl. čatal ’villa’, tökel
’tökéletesség’, čukal ’lópáncél’ stb. – Az -ïm, -om rag a ma -
gyar és tö rök nyel vek egész te rü le tén min de nütt kö zön sé ges,
pl. ba rom, tör. barïm ’barom’, ’va gyon’; orom, tör. urum
’magaslat, dísz hely’ stb.

A mel lék név kép zés ben na gyobb szám mal van nak a finn -
ugor ana ló gi ák, de ez nem mond ha tó el ál ta lá ban a ra gok ról,
ame lyek ről még alább lesz szó.

Más képp áll a do log a többesraggal. A ma gyar k többesrag
ugor nyelv te rü le ten csak a lapp ban van meg, míg a töb bi nyel -
vek ben, éppúgy, mint a mon gol ban, a -t többesrag hasz ná la tos.
A tö rök ben a kö zön sé ges lar, ler többesrag mel lett a k is elő for -
dul, ha bár csu pán az igék egyes alak ja i ban; ren des a praes. perf.
és a conjunctivus töb bes el ső sze mé lyé ben, pl. gelirik ’jövünk’
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(azerb.), baktïk ’néztük’, olmïšïk ’lettünk’, geleik ’jöjjünk’
(azerb.).

A többesrag után a bir to kos sze mély rag ok ra tér át Simonyi,
s ezek nek egye zé sé ből egy ko ri azo nos sá guk ra kö vet kez tet.
Ugyan ezt kons ta tál hat nánk a tö rök ana ló gi ák nál, és pe dig nem
ke vés bé meg le pő mó don, mint a finn ugor ban; pl.

magy. szakállam tör. sakal ïm
szakállad sakal ïŋ
szakálla sakalï.

Ha a magyar és ugor idő- és módképzők azonossága szem-
beötlő is, mint ezt Simonyi felteszi, nincs ez másképp a
magyarra és törökre vonatkozólag sem. Nem kell másra, mint a
perf. -t, -d-jére, a conjunctivusi j-re s a csag. -ban, -ben és a
magy. -vány, -vény gerundiumképző azonosságára utalnunk, pl.

magy. szólok tör. söylerim
szólsz söylersin
szól söyler  
szóltam söyledim
szóljak söyleyim
szólván söyleben.

Ami az eset ra go kat il le ti, a ma gyar ge ni ti vu si -nak, -nek és
a tö rök (uj gur) -nink, -nunk, -nünk ha son ló sá gát nem le het fi -
gyel men kí vül hagy ni, s amint a ma gyar ge ni ti vus nál a rag sok -
szor hi ány zik, pl. atyám bi csak ja, atyám nak bi csak ja he lyett,
épp úgy gyak rab ban hasz nál ja a tö rök az atam bïčagï ki fe je zést,
mint az atamnïŋ bïčagï-t.

A számneveknél (helyesebben a tőszámoknál) az ugor
analógia van előtérben, bár másrészt a hat = tör. altï, hét = tör.
yeti rokonságát nemigen lehet tagadni. Még feltűnőbb az a
körülmény, hogy a magyar -van, -ven, mely a tízes számok
jelölésére való, a török on ’tíz’ szóval azonos, és hogy ez az
affixum az altajiban ma is használatos, pl. altban ’hatvan’, yet-
ben ’hetven’.

18
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Na gyon szem be szö kő a ha son ló ság a tö rök és ma gyar nyelv
ha tá ro zó i ban, me lyek nek egy ré sze ré geb bi ere de tű, má sik két -
ség kí vül tö rök szár ma zás ról tesz ta nú bi zony sá got. Az előb bi ek -
hez tar to zik a töb bi közt a locativus rag ja, az n, mely Simonyi
sze rint finn ugor, s amely a tö rök ben épp úgy meg van; a ma gyar
té len, nyá ron ala kok nak meg fe lel a tö rök kïšïn, yazïn;
gündüzün ’nappal’, tünün ’éjjel’ stb.; itt em lí tem meg a gya nánt
név utót, mely nek meg fe le lő je a tö rök yanïnda ’gyanánt, he -
lyett’; ma gyar ért, irt tö rök yirde ’-ért, he lyett’; ma gyar mel le-
– tö rök ondan ’onnan’; ma gyar oda – tö rök or da ’oda’. A -ra, 
-re locativusi ra got il le tő leg: tö rök ičre ’be’, üzre ’rá’, tašra
’ki’, ma gyar elő re – tö rök ileri ’előre’, ma gyar hát ra – tö rök
katra ’hátra’. Az ótö rök ben ezt a ra got fő ne vek hez is le he tett
füg gesz te ni, pl. eb re ’otthon’, atra ’lovon’ stb. To váb bá ma gyar
-ig tö rök dek, denk ’-ig’; ma gyar -ként – tö rök kemin ’hasonló’
stb.

Mind két nyelv cso port nyelv ta ni sa ját sá ga i nak tár gya lá sá -
ban van nak az egyik vagy má sik ol da lon ki sebb vagy na gyobb
ana ló gi ák, me lyek fi lo ló gi ai vi ták ra ad hat nak okot. A tö rök sze -
mély név más ok job ban ha son lí ta nak a ma gya rok hoz, mint a
finn ugor ok:

magy. én tör. men
te, ten sen
ő o,

amit a ma gyar, az, oz név elő re is el mond ha tunk (vö. tö rök oš
’az’), per sze csak ak kor, ha nem akar juk fi lo ló gus nya kas ság gal
be bi zo nyí ta ni, hogy a ma gyar az, oz job ban ha son lít a finn to-
hoz, mint a tö rök oš-hoz, amint ez ed dig tör tént. Vö. még: ma -
gyar enyém – tö rök menim ’enyém’, ma gyar ma ga – tö rök maka
’maga, egye dül’ stb.

De kü lö nö sen fel tű nő az ana ló gia a ma gyar és a tö rök nyel -
vek szó kép zés ében. Lás suk a kép zők kö zül a kö vet ke ző ket:

19
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ás, és ïš, üš
magyar török
járás yorïš ’járás’
kelés ’das Kommen’ kiliš ’kelés, jövés’

at, et, üt
bánat ögüt ’tanács’
szeretet kečit ’hágó’

ölet ’járvány’

om, em, im, um
álom tutam ’marék’
futam
türem ’das Aufgerollte’ bölüm ’rész’

kán, ken, kény, kin
hiszékeny čalïškan ’szorgalmas’
törékeny čekišken  ’tartózkodó’
csalókány ’trügerisch’ sokulkan ’tolakodó’

mány, mény, man, men
adomány kudaman ’komaság’
vetemény alakman ’lovasság’
küldemény karaman  ’néposztály’

tüsmen ’ellenség’.

A törökben ez a képző melléknevek képzésére is szolgál, pl.
koïžaman ’nagyon nagy’, šišman ’kövér, megdagadt’;

lik, lék, lük
törmelék bataklïk ’mocsár’
kötelék gedželik ’éji ruha’
csőcselék kïrïklïk ’töredék’.

20
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dék, dik, ti, di
jövedék ’Gefälle’ görültü ’lárma, zaj’
töredék harïltï, ’lárma, zaj’
söpredék söprüntü ’szemét’.

A törökben a szóvégi gutturalis elesett.

ancs, enč, endž
kullancs ödünč ’adósság’
bilincs ögünč ’megbánás’.

Azt hi szem, ez elég bi zony ság ar ra, hogy ha a nyelv tant te -
kint jük a nyelv lel ké nek, a ma gyar nyelv ta nú sá ga alap ján elég
okunk van rá, hogy a ma gyar és tö rök nyelv ta ni ala kok sok ol -
da lú ha son ló sá gá ra kö vet kez tes sünk. Az ana ló gia ki sebb vagy
na gyobb fo ka, a ro kon be széd ré szek töb bé vagy ke vés bé fon tos
vol ta le het és lesz is még so ká ig vi ta tár gya, de a tö rök és ma -
gyar nyelv közt le vő szo ros és ős ré gi ro kon ság té nyét nem le -
het oly kön  nyen két ség be von ni. Ha két nyelv szó kin cse és
alak ta na oly szo ros ös  sze füg gés ben van egy más sal, ak kor nem
le het szó tör té ne te sen fel sze dett köl csön sza vak ról. Bel ső ös  sze -
ol va dás, mély re ha tó ke ve re dés ez, mely itt vég be ment, mint ké -
sőbb még bő veb ben be bi zo nyít juk.

21
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III.

H
ogy fo gal munk le gyen a ma gyar és tö rök nyelv közt le -
vő bel ső vo nat ko zá sok ról, vizs gál nunk kell e nyel vek
köl csö nös hang ta ni vi szo nyát, mert ez a nyelv ha son lí -

tás ban leg alább is olyan fon tos, mint a nyelv tan ban és szó kincs -
ben elő for du ló ana ló gi ák. Ter mé sze tes te hát, hogy a ma gyar
nyelv hang ta ni vi szo nya i ban a rend kí vül erős ke ve rék jel leg épp
oly vi lá go san lát szik, mint az alak tan ban és szó kincs ben. Van nak
a ma gyar ban egyes más sal hang zók, me lye ket a tö rök egyál ta lá -
ban nem tud ki mon da ni. Ilyen pl. a szó kez dő l, r és n, s a p sem
igen for dul elő mint szó kez dő. A ma gyar ban pe dig kö rül be lül

197 szó kezdődik f
160 l, ly
119 n, ny
139 p
141 r
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han gon; ezek nek ta nú sá ga igen sú lyos sá te szi a mér leg ugor ser -
pe nyő jét és né mi képp a ma gyar nyelv ugor ele me i nek ré geb bi
vol tát mu tat ja.

Ha te hát a ma gyar nyelv erős ke ve rék jel le ge a fi lo ló gi ai ku -
ta tás min den egyes me ze jén két sé gen kí vül be bi zo nyo so dik, fel
kell vet nünk a kér dést, mi ért be szél tek ed dig a ma gyar nyel vé -
szek ki zá ró la gos, egy sé ges ugor jel leg ről és mi ért te kin tet ték a
tö rök ele me ket jö ve vény sza vak nak. Er re a kér dés re adó sak ma -
rad tak a fe le let tel a finn ugor el mé let kép vi se lői, s nem is vol na
szük ség er re a kér dés re, ha az ed dig ös  sze hor dott bi zo nyí tó
anyag mind hang ta ni, mind je len tés ta ni te kin tet ben nem vol na
te le a leg kép te le nebb té ve dé sek kel, és a ma gyar nyelv ki zá ró la -
gos ugor jel le gé nek be bi zo nyí tá sa he lyett nem ép pen az el len -
ke zőt bi zo nyí tot ta vol na be. Ar ra a mun ká ra gon do lok, amely
»Magyar–ugor ös  sze ha son lí tó szótár« cím mel Budenz Jó zsef -
től a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ki adá sá ban 1873–81-ben
je lent meg; eb ben a mun ká ban 1979 ma gyar–ugor szó ha son lí -
tás van, anél kül, mon dom, hogy a ki tű zött cél nak meg fe lel ne.
Az adott szó egyez te té sek le he tő leg ob jek tí vebb és el fo gu lat lan
vizs gá la ta azon ban ki mu tat ja, hogy Budenz mun ká ját há rom
rész re oszt hat juk. l. Olyan sza vak ra, me lyek nek ana ló gi á ja tö -
rök nyelv te rü le ten is, még pe dig sok szor tisz táb ban és vi lá go -
sab ban be bi zo nyít ha tó. 2. Olyan ana ló gi ák ra, me lyek mind
han ga lak ra, mind je len tés re néz ve fel tű nő erő sza kos ság ról ta -
nús kod nak és úgy szól ván a ha juk nál fog va van nak elő húz va.
Olyan eti mo ló gi ai ször nyű sé gek ezek, hogy az egész fi lo ló gia
te rü le tén hi á ba ke res sük pár ju kat. 3. Olyan ana ló gi ák ra, ame -
lyek spe ci á lis hang ta ni mi vol tuk nál fog va csak ugor nyelv te rü -
le ten bi zo nyít ha tók be, a tö rök ben azon ban csak na gyon gyen -
ge vagy ép pen sem mi nyo muk sin csen.

A szám be li meg osz lást il le tő en az el ső ka te gó ri á ba kö rül be -
lül 400, a má so dik ba kö rül be lül 300, a har ma dik ba kö rül be lül
250 szó tar to zik, te hát az ugor ere de tű nek tar tott pél dák alig egy
ne gye de fo gad ha tó el. Ez zel szem ben itt ki adott ma gyar–tö rök
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ös  sze ha son lí tó szó tá ram ban 1100 szó egyez te tés van; ez te hát
an  nyi ra más fel fo gás ról ta nús ko dik, hogy ez sem mi képp sem
le het a sze szély nek, el fo gult ság nak vagy vé let len ség nek a kö -
vet kez mé nye. S most fel me rül a kér dés, hon nan van ez a rend -
kí vü li el té rés az ös  sze ha son lí tó anyag meg íté lé sé ben és a fel fo -
gás alap já ban. Azt hi szem, nem té ve dek, ha az ös  sze ha son lí tó
nyelv tu do mány nak ezt a rit ka je len sé gét a kö vet ke ző okok kal
ma gya rá zom:

Elő ször: a ma gyar és a töb bi ural-al ta ji nyel vek ta nul má -
nyo zá sa már a XVIII. szá zad ban kez dő dött, te hát ab ban az idő -
ben, ami kor a tö rök nyelv még csak nem tel je sen is me ret len
volt. Ab ban, amit az ak ko ri szó tár írók, Meninszkij és má sok, az
osz mán li nak tö rök szó kin csé ről tud tak, sem mi, vagy csak na -
gyon ke vés ere de ti ótö rök elem volt, mert az osz má nok az iga -
zi né pi es tö rök nyel vet kaba türkče ’durva tö rök’ né ven ne vez -
ték, be szél ni szé gyen nek tar tot ták, és sem írá sa ik ban, sem mint
az érint ke zés nyel vét nem hasz nál ták. Az osz mán nép tör té ne ti
fej lő dé se kü lön ben is le he tet len né tet te az ótö rök nyelv kincs
meg tar tá sát, mert a szel dzsuk di a lek tu son ala pu ló osz mán li gö -
rög, ör mény és szláv ele mek fel vé te le után a Kö zép-Ázsi á ból
ho zott ótö rök nyel vet idő vel el vesz tet te, s az ere de ti tö rök szó -
kincs az arab és per zsa köl csön sza vak rend kí vü li el sza po ro dá -
sá val fe le dés be ment. Csak Kö zép-Ázsi á nak s a Vol ga al só fo -
lyá sá nak tö rök jei s a szi bé ri ai al ta ji ak tar tot tak fenn meg le he tő -
sen tisz ta tö rök nyelv ele me ket, s a tö rök iro dal mi em lé kek, az
orchoni fel irat ok ki vé te lé vel, tu laj don kép pen csak az 1069-ből
szár ma zó Kudatku Bilikkel1 s az újab ban fel fe de zett turfáni tö -
re dé kek kel kez dőd nek. A mon gol had já rat ban a Dzsin gisz al -
kal maz ta uj gur írók és hi va tal no kok mű kö dé se be csü le tet szer -
zett a tö rök nyelv nek; Ti mur tá bo rá ból is ma rad tak fenn tö rök
nyelv em lé kek a tö rö kül írott yarlik (femán)-okban. De úgy lát -

24

1 A Kudatku Bilig Yusuf Has Hadžib 11. században készült munkája a jó
uralkodó erényeiről, szükséges tulajdonságairól.
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szik, Ti mur utó da i nak ide jé ben már mu tat ko zott a sül  lye dés,
mert csak e ve szély lát tá ra fo gott hoz zá Mīr Ali Šīr Nevāji2,
hogy a tö rök múzsát meg szó lal tas sa, s Muhākemet el Lugetejn
(»A két nyelv – ti. tö rök és per zsa – bírálata«) cí mű mun ká já -
ban a tö rök nyelv ki vá lóbb vol ta mel lett tör jön lán dzsát. Hogy
en nek je len tő sé gét tel je sen meg ért sük, fi gye lem mel kell len -
nünk ar ra, hogy a Hus  sze in Mirza Bajkara3 szul tán ud va rá ban
tá madt tö rök nem ze ti moz ga lom egy be esik a per zsa iro da lom
fény ko rá val, s hogy Nevāji tu laj don kép pen Dšāmi4 irá nyí tó ja
volt. Kü lön ben a tö rök nyelv nek ez a fel len dü lé se, ha még ide -
szá mít juk Babernek, a charezmi Mohammed Salih her ceg nek s
a ké sőb bi köl tők nek mű ve it, csak leg újab ban vált is me re tes sé,
és fi lo ló gi ai fel dol go zás ra még nem áll tö ké le te sen az ös  sze ha -
son lí tó nyelv tu do mány ren del ke zé sé re.

Másodszor az arab írásjelek, amelyeket már a Szeldzsuki -
dák s később a Timuridák elfogadtak, s melyek a török hangok
jelölésére teljesen al kal mat la nok, meg ne he zí tet tek, sőt le he tet -
len né tet tek min den nor má lis hang ér ték re épí tett nyelv ha son lí -
tást. Az arab be tű vel írott tö rök szö ve gek ben a fi lo ló gus nem
bíz ha tott, és mi vel a meg lé vő szó tá rak, Meninszkij, Handšeri,
Bianchi, Mallouv, Rendhouse stb. ki zá ró lag az osz mán lit tár -
gyal ták, a kö zép-ázsi ai tö rö köt il le tő leg csak Budagov, Radloff,
Verbickij és Pavet de Courteille mun ká it hasz nál hat juk. Ezek -
ről azon ban sem mi képp sem le het el mon da ni, hogy ki me rí tik
az anya got, és tel jes szó tá rat ad nak. Kü lö nö sen vo nat ko zik ez a
két el ső re, mert e két szó tár író kö zül egyik sem érint ke zett elég
so ká ig Kö zép-Ázsia tö rök je i nek tör zse i vel, ága i val és ré te ge i -
vel, hogy ös  sze gyűjt hes se a szük sé ges nyelv anya got. A fel so -
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2 Mir Ali Šir Nawa'i (1441. február / Herat – 1501. január / Herat) a herati
timurida udvarban élő misztikus, költő és politikus.

3 Husayn ibn Mansur ibn Bayqara – röviden Husayn Bayqara – ( 1483 / Herat
– 1506. május / Herat) Herat uralkodója. A timurida dinasztia tagja.

4 Abd al-Rahman Džam (1414. augusztus / Džam – 1492. november / Herat)
perzsa misztikus és költő.
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rolt szó tá rak kö zül egyik sem tart hat ja ma gát tö ké le tes nek, és
ta tár, ke le ti tö rök s osz mán li szö ve gek ol va sá sa köz ben gyak ran
hi á ba ke res tem egyik vagy má sik is me ret len szót a fel so rolt
szó tá rak ban. Egyéb ként nem csak az özbegek, ha nem az Oxus
al só fo lyá sá nál la kó karakalpakok, a Görgen és Hereirend mel -
let ti turkománok nyel ve is tel je sen fi gyel men kí vül ma radt ed -
dig, ami na gyon saj ná la tos, mert pél dá ul a szalorok és dzsan-
durok meg le he tő sen tisz tán meg tar tot ták sok száz éves nyelv já -
rá su kat. A tö rök szó tá ri mun kák kö zül csak az Ah med Vefik pa -
sa Lehče-i-Osmani-ja és a Szami bej szó tá ra, a »Kamus-i-türki«
jö het nek te kin tet be; ez utób bi, ami az osz mán lit il le ti, igen ki -
vá ló al ko tás, és va ló ban egyik előd je sem ad ja az egyes sza vak
fő- és mel lék je len té se it ak ko ra sza ba tos ság gal, oly ki me rí tő en,
pon to san és meg bíz ha tó an, mint ő. Az, ki nek nyo ma in ha ladt:
Esad efen di, a sejk-ül-iszlám, 1725-ben ki adott Kitab Lehdžet
ul Logat cí mű mű vé vel ér de mes mun kát vég zett, de ez az arab
in terp re tá lás mi att nem túl sá go san hasz nál ha tó. Ugyan ezt le -
het mon da ni ar ról a tö rök–arab szó tár ról is, me lyet a tu dós M.
Th. Houtsma adott ki Leydenben 1894-ben szé les  kö rű tár gyi
is me ret tel. Is mét lem, hogy ez csu pán az osz mán li ra vo nat ko -
zik, mert a ke le ti tö rö köt Szami bej csak fu tó lag érin ti, s ő
sem az uj gur, sem az orchoni és turfáni ótö rök fel ira to kat
nem is mer te. Ilyen kö rül mé nyek kö zött ugyan csak jo gos a
kér dés: hon nan ve szi az ös  sze ha son lí tó fi lo ló gus azt az anya -
got, amely nek alap ján a tö rök nyelv szó kincs ének hang ta ni és
je len tés be li vi szo nya i ról ki me rí tő en és olyan biz ton ság gal tár -
gyal hat, amely az ana ló gi á nak vagy az il le tő né pek közt fenn ál -
ló egyes ro kon sá gi fo kok nak meg oko lá sá ra el ke rülhetetlenül
szükséges.

Har mad szor kü lö nö sen hang sú lyoz nunk kell, hogy ha tö rök
szó tá ra in kat hi bát la nok nak s tel je sek nek ves  szük is, még is na -
gyon me rész, sőt egye ne sen si ker te len vál lal ko zás, szó tár se gít -
sé gé vel fog ni hoz zá hang ta ni és fo gal mi ana ló gi ák meg oko lá -
sá hoz. Hogy va la ki egy nyelv nek mé lyé re ha tol has son, ab szo -
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lút biz to san és ott ho no san kell ma gát érez nie ab ban; nem csak
az egész szó kin cset kell em lé ke ze té ben tar ta nia, ha nem tisz tá -
ban kell len nie mind két nyelv ös  szes fi nom sá ga i val, for du la ta -
i val és szó lás mód ja i val. Jól kell tud ni a sza vak fő- és mel lék je -
le né se it, sőt gon dol koz ni, be szél ni, ír ni kell tud ni az il le tő nyel -
ve ken, mert kü lön ben le he tet len bot lás nél kül mo zog ni az eti -
mo ló gia si ma és ve sze del mes ta la ján. Ha a Ma gyar–ugor ös  sze -
ha son lí tó szó tár tu dós szer ző je an  nyi fi gye lem mel ta nul má -
nyoz ta vol na a tö rök nyel ve ket, mint az ugo ro kat, nem lett vol na
kény te len pl. a magy. ma ga szót a tör. maka ’ő’ he lyett az ugor
mög ’hátsórész’; a magy. ap ró szót a tör oprak ’kicsiny’ he lyett az
ugor nambir ’szemét’; a magy. áld szót a tör. alk- ’áld’ he lyett az
ugor jolend ’kér’; a magy. az szót a tör. oš ’az’ he lyett az ugor tu,
to ’az’; a magy. bu rok szót a tör. börük ’fejtakaró’ he lyett az ugor
pur ’intrare’; a magy. tet- ’gefallen’ szót a tör. tat ’tetszés’ he lyett
az ugor tidol ’unhaltbar werden’ szó val egyez tet ni, s mint kö ze li
ro kon  ala ko kat egy más mel lé ál lí ta ni. Ezek és egyéb pél dák a
finn ugor el mé let nek még tűr he tőbb té ve dé sei kö zé tar toz nak. De
azért a fent ne ve zett szó tár tu dós szer ző je ment he tő, ha meg gon -
dol juk, hogy két nép nyel vé nek ered mé nyes ös  sze ha son lí tá sá hoz
a tel jes nyelv anya gon kí vül az il le tő né pek gon dol ko zás mód já val
és pszi cho ló gi á já val is tisz tá ban kell len ni. Ez ál lí tás iga zo lá sá ra
áll ja nak itt a kö vet ke ző pél dák:

Az ’idegen’ fo gal má ra a ma gyar-tö rök nyel vek nek két sza -
va van, ti. l. tö rök ütek, ütken, ma gyar ide gen és 2. tö rök yaban
’idegen, vad’. Lát szó lag nincs a ket tő közt kü lönb ség, va ló ban
azon ban nem így van a do log, mert az ütek, ütken és ide gen szó -
val a no mád tö rök azt ne vez te, aki sá to ra előtt el ment (üt-, öt-
’elmenni’) és nem akart be tér ni, te hát nem akart konak
’vendég’, az az ’aki le te lep szik’ len ni; a yaban szó val el len ben
a tel je sen ide gen, is me ret len em bert je lö li, kit el len sé gé nek te -
kint, mert a szó tö ve yav ’ellenség’.

A ku tya fo gal má ra a ma gyar-tö rök nyel vek nek há rom sza va
van: 1. tö rök küček, kučak, ma gyar ku tya a kut-, küt-, ’őrizni’ tő -
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ből, te hát ’juhászkutya’; 2. tö rök köpek, ma gyar ko pó ’vadász -
ku tya’, a kap- ’fogni’ tő szó tag ból; 3. tö rök it, ma gyar eb gú nyos
és meg ve tő ér te lem ben hasz nál va, pl. tö rök itden alčak ’alá va -
lóbb a ku tyá nál’ és nem köpekden vagy küčekden alčak.

A ’szegény, alább va ló, gya log, mez te len’ fo gal má ra a ma -
gyar  ban és a tö rök ben a yal, gyal, yay tő szó tag hasz ná la tos,
mint ezt a tö rök yalïm ’meztelen’, yayang ’gyalog’, yalang
’mez telen’ ma gyar gya log, gya láz sza vak mu tat ják. A le te le pült
nem ér ti ezek nek a fo gal mak nak ös  sze füg gé sét, de az ural-al ta -
ji  nak, és pe dig a no mád tö rök nek egé szen vi lá gos a do log, mert
az ő fel fo gá sa sze rint a gya lo gos ál la pot meg szé gye ní tő és le -
ala  cso nyí tó; így ma gya ráz ha tó ez a szó lás: sen anïn yanïnda
yayan kalïrsïn ’te ke ve seb bet érsz, mint ő’, tkp. ’te őmel let te
gya log ma radsz’.

S most azt kér dem, hol az a szó tár, mely meg ta ní ta ná a
nyelv ha son lí tó fi lo ló gust még sok más ilyen fi nom ság ra?
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IV.

Ezek vol ná nak a mi sze rény vé le mé nyünk sze rint a fő
okok, ame lyek mi att a ma gya rok ős tör té ne té re vo nat ko -
zó nyel vi bi zo nyí tó anya got kü lön fé le kép pen íté lik meg.

Anél kül, hogy mind két irány ban mél tá nyo san és ob jek tí ven kö -
rül te kin tet tek vol na, ra gasz kod tak a nyelv egy sé ges ugor jel le -
gé hez, sőt idő múl tá val mind job ban és job ban be le rög ződ tek
eb be az el mé let be, anél kül hogy meg gon dol ták vol na, hogy ott,
ahol keverék népről van szó és ott, ahol két nép an  nyi ra ös  sze -
nőtt, ös  sze kap cso ló dott és ös  sze for rott, nem le het olyan egy -
sze rű en egy sé ges nyelv ről be szél ni. Nem cso da, ha ilyen kö rül -
mé nyek közt el kö vet ték azt a még na gyobb hi bát, hogy a ma -
gyar nyelv tö rök ele me it jö ve vény sza vak nak nyil vá ní tot ták, az -
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az olyan szó kincs nek – mert alak- és hang ana ló gi ák ról egyál ta -
lá ban nem is be szél tek –, me lyet a ma gya rok ugor né pe ván dor -
lá sa köz ben ké sőbb vett át va la mely szom szé dos tö rök nép től, s
mint ide gen, köl csön vett kin cset a mai na pig meg tar tott. En nek
az el mé let nek fel ál lí tá sá nál még is meg kel lett vol na gon dol ni,
hogy az olyan nyelv kong lo me rá tum nál, mely nek két har ma da
tö rök s alig egy har mad áll ugor ele mek ből, még sem le het köl -
csön zés ről be szél ni. Min de nek előtt a ke ve re dés idő be li és he lyi
meg ha tá ro zá sá val kel lett vol na tisz tá ba jön ni. Ez ed dig még
sem mi kép pen sem tör tént meg. Azok a né ze tek, me lyek eb ben
a kér dés ben nap vi lá got lát tak, jó részt üres fik ci ók, s alig ér de -
me sek az em lí tés re; a tö rö kök és ka ba rok közt vég be ment
nyelv ke ve re dés, me lyet Porphyrogennitos5 em lít, s amely egye -
sek vé le mé nye sze rint há rom, má sok sze rint 300 év alatt ért vé -
get, tu laj don kép pen csak di a lek ti kus ke ve re dés re vonatkoz -
hatik. Azu tán nem lett vol na sza bad fi gyel men kí vül hagy ni azt
a bel ső vi szonyt sem, amely az ál lí tó lag köl csön zött tö rök szó -
kincs és a ma gyar közt van. Ezt is tel je sen el ha nya gol ták, mert
nem gon dol tak an nak a bel ső ös  sze köt te tés nek a ki fej té sé re,
mely mind két nyelv épü le té ben mu tat ko zik s mely ből vi lá gos,
hogy a két nyelv eti mo lo gi kus ma gya rá za ta egy más köl csö nös
se gít sé ge nél kül le he tet len. Lás sunk er re né hány pél dát.

Az in csel ked ni, in cse leg ni szó ma gya rá za tá nál csak ak kor
jut ha tunk ered mény re, ha fi gye lem be ves  szük a tö rök indže,
inče ’vékony, fi nom, gyön géd, ra vasz’ mel lék ne vet, az indžele-
’ravaszkodni’ igét s azt a fo gal mi ana ló gi át, mely a kfn. klug
’vékony, fi nom’ és e szó újabb je len té se közt van.

A kor mány-t kész szó val egyez tet het jük, vö. csagat. koru-
man ’őrség, hát véd’. De a szó bel ső je len té se csak ak kor lesz
vi lá  gos, ha a tö rök koru- ’védeni, őriz ni’, korun- ’védekezni’
igét s en nek szár ma zé kait is mer jük. 

30

5 VII. (Bíborbanszületett) Konstantinos – Konstantinos Porphyrogennétos –
(905. május – 959. november) bizánci császár, író. A makedón dinasztia
tagja.

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.17.  22:26  Page 30



A kes keny szót csak úgy ért het jük meg, ha a tö rök ken
’szélesség’ s ensiz ’keskeny’, tu laj don kép pen ’szélesség nél kül’
sza  va kat is mer jük, s a ma gyar kis ken ’kis szé les ség’, az az
’keskeny’ szó val ös  sze ha son lít juk.

Az épít igét csak a tö rök ep ’kész’ és yap- ’építeni’ és ’csi -
nálni’ sza vak kal ma gya ráz hat juk; s hogy a ket tő ös  sze tar to zik,
bi zo nyít ja a ma gyar gye pű szó, mely ’bekerítés’-t, ere de ti leg
’épület’-et je lent.

A gya ko ri szónk ra eti mo ló gi ai te kin tet ben csak ak kor vet he -
tünk vi lá got, ha elő ször a ’sűrű, vas tag’ és ’gyakori’ fo gal mak
ana ló gi á já ra s a tö rök yok-un, yogun ’sűrű, vas tag’, yokur- ’sű -
rű södni, gya ko ri vá len ni’ sza vak ra gon do lunk.

Vég te len szám mal idéz het nénk ilyen pél dá kat, mint a mel -
lé  kelt ma gyar–tö rök ös  sze ha son lí tó szó tár bi zo nyít ja. De
ugyan  így áll a do log a tö rök sza vak eti mo ló gi á já val is; itt meg
nél kü löz he tet len a ma gyar nyelv se gít sé ge.

Az osz mán li nak vagy ke le ti tö rök nek csak ak kor lesz vi lá -
gos a gibi, gimi ’egyenlő, ha son ló’ szó, ha a ma gyar kép, kíp
szót is me ri.

Az oszmanli csak ak kor ér ti meg a hayde! ’előre!’ szót, ha
is me ri a ma gyar hajt (csag. aita-, haita-) igét.

Épp így vi lá go sít ja meg a ke le ti és nyu ga ti tö rök nek a sur,
sur-lak ’sóspuszta’ és tur-ši ’savanyított, sós éte lek’ sza va kat a
ma gyar só, sav ’Salz’ s a Torda ’só-hely’ hely név.

Ott, ahol két nyelv te rü let oly szo ro san, oly mé lyen ös  sze
van nő ve egy más sal, ott köl csön zés ről vagy ide gen sza vak ról
nem le het be szél ni. A két nyelv oly bel ső ro kon ság ban és ös  sze -
köt te tés ben van egy más sal, s ez a ro kon ság oly mes  sze me nő,
hogy le he tet len az egyik nyelv eti mo ló gi ai ma gya rá za ta a má -
sik se gít sé ge nél kül, va la mint a be ha to lás a bel ső al ko tó ré szek
vi szo nyá ba. Ez nem csak az egyes sza vak ra vo nat ko zik, mint
fent ki mu tat tuk, ha nem egyes szó lá sok ra s a mon dat tan ra is,
úgy, hogy a ma gyart egész kön  nyen le het szó ról szó ra tö rök re
for dí ta ni. A kö vet ke ző tö rök mon da tot pl. szó sze rint le le het
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for dí ta ni ma gyar ra: seniŋ geldigiŋlen getirdigiŋ atlarï axïra
kogduk ’az el jöt töd del hoz tad lo va kat az is tál ló ba tet tük’. Min -
den egyéb nyel ven kép te len ség vol na ez a szó sze rin ti for dí tás.
Ar ra, hogy ez a for dí tás a mos ta ni ma gyar ban ide gen sze rű en
hang zik, meg kell je gyez nünk, hogy a ma gyar nyelv el vesz tett
már egyet-mást pri mi tív tö rök-ta tár jel le gé ből. A ré gi ma gyar
nyelv em lé kek mon da ta szem be szö kő en tö rö kös. De mind két
nyelv ben kü lö nö sen fel tű nik a hang vál to zás ha son ló vol ta; ezt
a je len sé get jö ve vény sza vak nál alig ha le het be bi zo nyí ta ni. Lás -
sunk kö zü lük egy né há nyat.

I. Ma gán hang zók
A ma gyar ma gán hang zók tud va le vő leg két fé lék, ti. hosz  -

szú ak:
á, é, í, ó, ő, ű,

vagy rö vi dek:
a, e, i, o, ö, ü;

Hos  szú és rö vid ma gán hang zók közt le vő kü lönb ség nyo ma
a tö rök ben csak az egyes di a lek tu sok ös  sze ha son lí tá sa se gé lyé -
vel fe dez he tő fel; így pl. a turkománban sok kal hos  szab bak a
ma gán hang zók, mint az osz mán li ban.

De tö ké le te sen egye zik a két nyelv te rü le ten a ma gán hang -
zó-il lesz ke dés, ki vé ve a ré gi ma gyar nyelv em lé ke ket, me lyek -
ben halál-nek, pokol-nek, ala kok for dul nak elő a mai halál-nak,
pokol-nak he lyett. A tö rök ben nincs ilyen ki vé tel, még a per zsa
és arab köl csön sza vak hoz füg gesz tett ra gok is kö ve tik a ma gán -
hang zó-il lesz ke dés sza bá lya it, pl. allah-ïn ’az is te né’, melik-in
’az an gya lé’.

A hang vál to zás ra vo nat ko zó lag fel hoz zuk az aláb bi pél dá -
kat; a hang vál to zás, a ma gyar és tö rök nyelv ro kon sá gát szem
előtt tart va, an nál in kább fel tű nő, mert a ma gyar és finn ugor közt
le vő köl csö nös vi szony ban nem bi zo nyít ha tó ilyen meg le pő en.
Épp a hang vál to zás az, mely nek se gít sé gé vel két nyelv ro kon sá -
gát meg le het okol ni. Így pl. a ma gyar csősz, tö rök čauš ’szakasz-
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felügyelő’, tu laj don kép pen čau-, čav- ’hívni’ igé től szár ma zik, a
két szó alap je len té se te hát ’kikiáltó, pa rancs nok’. Ve gyük te hát te -
kin tet be a hang vál to zás pél dá it mind az egyes te rü le te ken, mind a
köl csö nös vi szony ra vo nat ko zó lag.

a – e

magy. ka var – ke ver; csap – csé pel; csal – csel; tör. al ma –
elma ’alma’; ata ’atya’, etke ’atyuska’; bak- ’látni’, bekči ’őr’;
aksak ’sánta’, eksik ’hibás’; magy. ás, tör. eš- ’kapar’; tör.
aladža ’tarka’ magy. ele gyes.

a – o

magy. az, oz, tör. oš ’az’; magy. arat, tör. ora- ’aratni’;
magy. agy tör. oy ’gondolat, agy’; magy. bog, tör. bag ’kötelék’.

e – ö

magy. kell, a népnyelvben köll; tör. getir-, götür- ’hozni’;
magy. begy, bögy, szeg, szög; magy. tőzeg, tör. tezeg; tör. geven-
güven- ’bízni’.

e – i és  i – ü

magy. idő, üdő; magy. ész, tör. is ’ész’; magy. bér, bír, tör.
birü ’fizetés, bér’; tör. kes,- kis- ’vágni’; magy. üszük, tör. isik
’forró’; magy. idegen, tör. ütegen ’idegen’.

ö – ő – ü

magy. od- ’geben’, tör. öde- ’odaadni’; magy. gomb, gömb;
tör. son ’vég’, magy. szün-; magy. szeg, tör. čögü, čügi ’szeg’;
magy. borít, tör. böru- ’eltakarni’; magy. ő, tör. o, ol, ’ő’; tör.
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ulu, ülkek ’nagy’; tör. uran, üren ’jelszó’; magy. ür, tör. ir
’hely’.

II. Mássalhangzók

b – p – v

magy. -val, -vel, tör. bile, bele ’-val, -vel’; magy. bálvány,
tör. palvan ’hős’; magy. bűz, tör. pis ’büdös’; a szókezdő b mind
a magyarban, mind a törökben eltűnhet, pl. tör. bile – ile, ’-val,
-vel’; magy. belle, bille ’schaukeln’, tör. elle ’rázni’.

cs – č – s – š – t

magy. sok, tör. čok ’sok’; magy. seb, tör. čapï ’vágás, ütés’;
magy. alsó, tör. alčï ’a bokacsont alsó része’; magy. bors, tör.
borč ’bors’; magy. töpöröd-, csöpöröd- ’schrumpfen’.

d – t – z

magy. búza, tör. buday ’búza’; magy. bűz, büdös; magy. bíz,
tör. tudak ’túzok’; tör. dïrïltï, zïrïltï; tör. adak, turkom. azak
’láb’.

f – p (néha s)

magy. forog, tör. pur- ’forgatni’; magy. fodor tör. potur
’fodor’; magy. fúj, tör. pula- ’fújni’; magy. főz. tör. piš- ’főni’;
magy. fakad, szakad; magy. faj, tör. soy ’fajta’.

g – k – j – v

tör. deg-, dey- ’érni vmit’, magy. díj; tör. bügü, bögü, magy.
bűv- ’Zauber’; tör. dök-, döy-, döv- ’ütni’; tör. sög-, söv- ’szid -
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ni’, magy. szid; a szókezdő g néha eltűnik, vö. tör. gőz ’ősz’,
magy. ősz; tör. gök ’ég’, magy. ég.

h – k

A ma gyar szó kez dő h több nyi re tö rök k-nak fe lel meg, pl.
magy. ha jó, tör. kayuk ’hajó, csolnak’; magy. hagy, tör. koy-
’hagyni’, he lyez ni’; magy. ha jol, tör. kayïl- ’hajolni’; magy, héj,
tör. kïy ’part, szél’. A ma gyar szó kez dő h-nak a tö rök ben gyak -
ran ma gán hang zós szó kez det fe lel meg, pl. magy. hajt, tör.
ayta- ’hajtani’; magy. hambár, tör. ambar ’éléskamra’; magy.
hárs, tör. arča ’hárs’. Ma gá ban a tö rök ben is meg van ez a hang -
vál to zás, pl. höl és öl ’nedves’; herkim és erkim ’mindenki’;
öküz, höküz ’ökör’. Vö. to váb bá: magy. ha zug, tör. azuk ’téves,
ha mis’; magy. hang. tör. ong, öng ’hang’. A k né ha a szó ele jén
el tű nik, pl. tör. ka ra- ’látni’, ara- ’látni, ke res ni’; tör. karïš
’arasz’, magy. arasz. Vé gül né ha k – s vál to zás ta pasz tal ha tó a
két nyelv ben, pl. tör. koku ’szag’, magy. szag; tör. kuru ’száraz’,
magy. szá raz; tör. kïz ’lány’, magy. szűz stb. 

j – gy és ny

A ma gyar gy mind szó ele jén, mind szó vé gén gyak ran y-
nek fe lel meg, pl. magy. gyar ló, tör. yarlï ’szegény, nyo mo rult’;
magy. gye rek, tör. yauruk ’gyerek, mag zat’; magy. gyű lés, tör.
yiilïš ’gyűlés’; magy. nagy. tör. nai ’nagyon’; magy. hagy, tör.
koy- ’hagyni’. A y – gy hang vál to zás után a magy. ny, tör. y vi -
szo nya tű nik kü lö nö seb ben sze münk be. Vö. magy. nyom, tör.
yum- ’nyomni, szo rí ta ni’; magy. nyár, tör. yaz ’nyár’; magy.
nyüg, tör. yük ’teher’; magy. nyak, tör. yaka ’gallér’. A szó kez -
dő tö rök y né ha mind a ma gyar ban, mind a tö rök ben el ve szett,
pl. magy. il la, tör. yïlla- ’szaladni, me ne kül ni’; tör. yïrak, ïrak
’messze’; magy. íj, tör. yay ’íj’; ez azon ban a ma gyar ban is
meg  van, pl. in kább – jonkább, ir ga lom – jorgalom. Vé gül a
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y>dž vál to zást kell még meg em lí te nünk; tör. yïlla- ’fényleni’,
yïldïz, džolduz ’csillag, fény’, magy. csil lag. A vol gai tö rök ben
a y dž-vé vál to zott, ezért az ótö rök madžar (’magyar’ szó ma az
egész Ke le ten madžar-nak hang zik, mert ez a szó a Vol ga al só
fo lyá sá nak vi dé ke i ről ter jedt szét.

l – y 

magy. láng, tör. yang- ’égni’; magy. lapu, tör. yapa ’felület,
lapos’; magy. lassú, tör. yaš’ titkos, csendes’; magy. legény, tör.
yegen ’vő’.

m – b

magy. mint, ment ’als, fleich’, tör. ming-, meng-
’hasonlítani’; magy. más, tör. baš ’kezdet, újra’; tör. moru,
boru, ’cső, trombita’.

n – l

magy. dalol, danol.

s – š – sz – t – d

magy. sőre, tör. sïïr ’szarvasmarha’; magy. sör, tör. šira
’sör’; magy. szül, tör. tül- ’szül’; magy. szel, tör. del- ’vágni’;
magy. szál, tör. tal ’fatörsz’. Az sz – č hangváltozásra is van
példa: magy. szög, tör. čügi ’szeg’; magy. szügy, tör. čüg ’az
állatok melle’.

t – d– j

A szóvégi magyar d, t, helyén a törökben gyakran y-t
találunk, pl. magy. til-, tit- ’verbieten, verheimlichen’, tör. tit-,
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tiy- ’megtiltani’; magy. tud, tör. tuy-, tut- ’érezni’; tör. kuy, kut,
’mély, kút’ magy. kút; tör. böyük, bötük ’nagy’.

v – b

A v – b vál to zás sal már fen tebb fog lal koz tunk; a ma gyar v
szó kez dő ese té ben a tö rök ben igen gyak ran ma gán hang zós szó -
kez de tet ta lá lunk, pl. magy var, tör. or ’var’. aš- ’vásik’; magy.
ver, tör. ur-, vur- ’ütni, ver ni’.

Ezek kel a tö re dé kes hang ta ni jegy ze tek kel csak azt akar tuk
be bi zo nyí ta ni, hogy a nyelv ke ve re dés oly sza bá lyok sze rint tör -
tént, ame lyek ide gen sza vak át vé te lé nél nem ér vé nye sül het nek
és nem le het nek irány adók. De van nak még egyéb fon tos mo -
men tu mok, ame lyek a ma gyar nyelv ki zá ró la gos ugor jel le ge
el len szól nak. Ide tar to zik elő ször az a kö rül mény, hogy ma gyar
és tö rök sza vak ele jén nem le het két más sal hang zó. Amint a
ma gyar karacár-t és Kirisztus-t mond kraj cár és Krisz tus he -
lyett, éppúgy mond a vol gai ta tár kerešen-t kreščanin, Istolipin-t
Stolipin he lyett; az osz mán li a Stambul-t Istambul-ra, stavros-t
istavros-ra ala kí tot ta át. Má sod szor: a hang súly a ma gyar ban és
a tö rök ben min dig a szó el ső szó tag ján van, amit a ma gyar és
ugor nyel vek köl csö nös vi szo nyá ról nem le het el mon da ni. Fi lo -
ló gi ai okos ko dás sal le het a hang súlyt il le tő leg ki vé te le ket fel fe -
dez ni, de ilyet én még nem ta lál tam, bár több mint hat van éve
fog lal ko zom a tö rök nyel vek el mé le ti és gya kor la ti ta nul má -
nyo zá sá val.
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V.

Azelő ző fe je ze tek ben a nyelv tör vé nye i vel és sa ját -
sá ga i val fog lal koz tunk; lás suk most a szó kin cset
mű ve lő dés tör té ne ti szem pont ból, az az ve gyük

szem ügy re azt a be fo lyást, amely az em be ri élet egyes pri mi tív
fo gal ma i nak meg je lö lé sé ben tö rö kök nél és ugo rok nál ki sebb
vagy na gyobb je len tő ség re emel ke dett. Mint már fen tebb je lez -
tük, itt az ugor be fo lyás nak kell ad ni az el ső sé get, az az a ma -
gyar nép és nyelv fej lő dé si fo lya ma tá nak leg ele jén in kább az
ugor, mint a tö rök elem van elő tér ben; de a ma gyar nép et ni ku -
má nak ké sőb bi fej lő dé sé ről már nem le het ezt el mon da ni, mert
ek kor a tö rök elem az irány adó, s a csa lá di élet re, val lás ra, ál -
lam szer ve zet re, ha di dol gok ra, eti kai és mo rá lis fo gal mak ra vo -
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nat ko zó sza vak na gyob bá ra tö rök ere de tű ek. Rö vi den ezt így
le het ne mon da ni: a ma gyar ság ugor szár ma zék, mely idők múl -
tá val el tö rö kö sö dött s a vi lág tör té net be már mint tö rök lé pett
be. Sen ki sem tér het ki e meg győ ző dés elől, aki fi lo ló gi ai elő  -
í té let nél kül vizs gál ja azo kat a kultúrmozzanatokat, me lyek ről
»A ma gya rok eredete« cí mű mű vem 261–391. lap ja in szól tam.
Min de nek előtt nincs nyelv a vi lá gon, amely ben a köl csön sza -
vak oly túl nyo mó több ség ben vol ná nak, mint a tö rök szó kincs
a ma gyar ban. Az eu ró pai nyel vek ben az ide gen sza vak szá ma
azok ra a fo gal mak ra kor lá to zó dik, ame lyek va la mely elő re ha la -
dot tabb kul tu rá lis kör ből va lók, s mint ide gen sza vak ke rül nek
be a nyelv be. És ha lá tunk olyan nyel ve ket, ame lyek rend kí vü -
li men  nyi ség ben vet tek fel ide gen sza va kat, mint pél dá ul az
osz mán-tö rök nyelv, ak kor csak az iro dal mi, nem pe dig a nép -
nyelv ről le het szó, az osz mán li iro dal mi nyelv pe dig tud va le vő -
leg olyan arab-perzsa-török ke ve rék, ame lyet az al sóbb ren dű
tö rö kök egy ál ta lán meg sem ér te nek. A ma gyar nyelv kincs tö -
rök ré sze, mely – mint mon dot tuk – az egész nek két har ma da,
rég pol gár jo got ka pott, s oly fo gal mak ki fe je zé sé re szol gál,
ame lyek min den nép kez det le ge sebb és ma ga sabb kul tú rá já ban
nél kü löz he tet le nek; azon kí vül pe dig ar ról a jel leg ze tes egy sze -
rű ség ről ta nús ko dik, mely a vi lág ös  szes is mert nyel vei kö zött
egye dül a tö rö köt jel lem zi.

Er ről az egy sze rű ség ről szól va, a töb bi közt a test ré szek
meg ne ve zé sé re uta lok; ezek ben ren de sen cél zás van az il le tő
test rész ren del te té sé re vagy alak já ra, s az alap je len tés az il le tő
te vé keny sé gét is ki fej ti. Így pl. a ’fej’ ki fe je zé sé re szol gá ló baš
és bey magy. fej ’fej’ és ’vezető’ je len tés ben hasz ná la tos, ezért
bašla- ’vezetni’, beše vagy baša ’vezető, ve zér’; a ’homlok’ ne -
ve alin vagy önlük, az az ’előrész’, magy. hom lok; a ’szem’ ne -
ve köz a kör- ’látni’ igé ből; a borun ’orr’ szón a ’kiemelkedő
rész’-t ér tik, ezért ez a szó ’hegyfok’ je len tés ben is hasz ná la tos;
vö. skand. näs ’hegyfok’ és ’orr’; a tutak ’ajak’ szó tu laj don kép -
pen ’megfogó, meg ra ga dó’-t je lent a tut- ’megfogni’ igé ből; az
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agiz, ayiz ’száj’ szó az ay- ’nyitni’ igé ből szár ma zik; tiš ’fog’ a
tiš- ’áttörni, át lyu kasz ta ni’ igé ből; a ’kéz’ ne ve elik az al- el-
’venni’ igé vel ro kon és tu laj don kép pen ’vevő’-t je lent; atak
’láb’ tu laj don kép pen ’menő’, az ata- ’lépni, men ni’ igé ből, vö.
atïm ’lépés’; a kulak ’fül’ alap igé je ma már csak az ugor és ma -
gyar nyelv ben for dul elő; kol-, hal- ’hallani’; tïrnak ’köröm’,
vö. tïrman- ’mászni, ka pasz kod ni’. Ez az egy sze rű ség a ma -
gyar ban mint ke ve rék nyelv ben, csak rész ben lát ha tó, de ez a
kö rül mény sem mi eset re sem érin ti azt az ál lí tá sun kat, hogy a
tö rök sze re pe a ma gyar szó kincs ben rend kí vül fon tos. Le het ne-e
mást gon dol ni ar ról a nyelv ről, amely ben pl. a kö vet ke ző ál lat -
ne vek tö rök ere de tű ek (vö. a »Magyar–török ös  sze ha son lí tó
szótár« il le tő cik ke it): ló, ökör, far kas, borz, sa kál, pár duc, bö -
lény, bö göly, csabak, csó ka, csür he, csu ka, tú zok, tu lok, ti nó, tu -
rul, tyúk, tokló, te hén, ürü, zer ge, hat  tyú, har kály, hé ja, hi úz,
hód, kar valy, nyuszt, ke cel, ke re csen, ko pó, ölyű, orosz lán, kecs -
ke, gö rény, szár csa, sás ka, sőreg, ső re, só lyom, tok.

A nö vény ne vek kö zül tö rök ere de tű ek a kö vet ke zők: al ma,
mag, sárma, sás, üröm, ká ka, ken der, kör te, ko bak, kö kény, kö -
kör csin, kom ló, kő ris, gyé kény, gyapor, hárs, galogány, gyü -
mölcs, csa lán, csa lit, csuta, csomór, bú za, bors, bor só, bor, to -
poly, boj tor ján, bur ján.

A ro ko ni vagy ba rá ti vi szonyt ki fe je ző ma gyar sza vak kö zül
tö rök ere de tű ek a kö vet ke zők:

atya, anya, déd, né ne, ük, törzs, társ, ro kon, kor.
A há bo rú ra, kor mány zás ra, fegy ve rek re, ru há zat ra vo nat ko -

zó tö rök ere de tű sza va ink kö zül áll ja nak itt a kö vet ke zők: hős,
bá tor, há bo rú, csa ta, ve zér, job bágy, vért, köd mön, bi csak, fú ró,
kó csag, ko por só, kor mány.

A mel lé kelt »Magyar–török ös  sze ha son lí tó szótár« ezen kí -
vül sok más, a csa lá di élet re, val lá si dol gok ra, ke res ke de lem re
és szel le mi élet re vo nat ko zó szót tár gyal; ezek re itt kü lön fel -
hív juk az ol va só fi gyel mét. Ezek mind olyan bi zo nyí té kok, me -
lyek a nép éle té vel a leg szo ro sabb ös  sze füg gés ben van nak, me -
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lyek min dennap, min den idő ben hasz ná la to sak, s kér dem: le -
het-e azt ál lí ta ni, hogy mind ezek a meg ne ve zé sek hi á nyoz tak a
ma gya rok ős nyel vé ből, s hogy az ős ma gyar ok kény te le nek vol -
tak eze ket egy ide gen nyelv ből ven ni köl csön. Nem. Még a leg -
na gyobb fi lo ló gi ai fa na tiz mus is – pe dig az va ló ban a leg ször -
nyűbb dol gok ra ké pes – alig ha mer né ál lí ta ni, hogy vol tak né -
pek, ame lyek el dob ták vol na örök lött anya nyel vü ket, anél kül
hogy kül ső ok kényszerítette vol na őket reá, és pusz ta alá za tos -
ság ból vagy hi ú ság ból ide gen nyel vet vet tek vol na fel. Ezek a
sza vak, ame lyek az em be ri élet leg kez det le ge sebb fo gal ma i ra
vo nat koz nak, ame lyek nek szá ma sok száz ra rúg, és ame lyek
azon kí vül egy spe ci á lis tár sa dal mi jel leg ről ta nús kod nak, ezek
a sza vak nem ide gen sza vak, nem köl csön zött kultúrfogalmak.
Ezek a sza vak csak úgy áll hat tak elő, hogy egy ki sebb, mű ve lő -
dés ben hát ra ma radt nép törzs egy na gyobb, mű vel tebb nép hez
csat la ko zott, s en nek ve ze té se alatt fej lő dött to vább.

Ha a ma gyar nép tisz ta ugor szár ma zá sá nak bi zony ga tói ar -
ról akar ná nak meg győz ni ben nün ket, hogy ezek az ugo rok,
akik te hát észak ról szár maz tak, s va dá szat tal és ha lá szat tal
fog lal koz tak, va la ha har ci as, or szá go kat rom bo ló és or szá go -
kat ala pí tó no má dok vol tak, s a vi lág tör té net ben már mint ilye -
nek let tek ne ve ze te sek, ezt tör té ne ti bi zo nyí té kok hi á nyá ban
ne héz vol na meg cá fol ni. De ha így van, mi ak kor an nak a ma -
gya rá za ta, hogy a had ügy re és kor mány zás ra vo nat ko zó sza -
vak, mint: kor mány, ár pád, or szág, ken de, se reg, csa ta, had,
job bágy, bé ke, vért, tu sa két ség kí vül tö rök ere de tű ek; le het ne
utal ni a mo dern eu ró pai nyel vek re, ame lyek ben bi zo nyos, a
ka to na ság ra vo nat ko zó ki fe je zé sek, mint Infanterie, Cavalle-
rie, Escardon, Lieutenant, Ma jor, Maréchal stb. a fran ci á ból
in dul va ki, el ju tot tak kü lön fé le eu ró pai nyel vek be, anél kül
hogy érin tet ték vol na az il le tő nem ze tek ka to nai jel le gét. Ám
ezek ide gen sza vak, me lyek az időn ként ma ga sabb fran cia kul -
tú ra be fo lyá sa alatt ke rül tek be a nyel vek be, s az il le tő nyel vek
egyi ké ről sem le het ne el mon da ni, hogy sza va i nak két har ma da
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fran cia ere de tű, mint ahogy a tö rök–ma gyar vo nat ko zás ban el -
mond ha tó. 

De az ere det kér dé sé ben nem csu pán a nyelv ta nú sá gá ra kell
hall gat nunk, ha nem meg kell kér dez nünk a nép lé lek tant is.
Mert a kö zös et ni kai szel lem nek egyes vo ná sai, me lye ket kö -
zön sé ge sen fa ji tu laj don sá gok nak ne vez nek, el gyen gül het nek
és új tu laj don sá gok nak ad hat nak he lyet, de az alap, a leg jel leg -
ze te sebb vo ná sok meg ma rad nak, s csak a nép el pusz tul tá val
hal hat nak ki. Sok er re vo nat ko zó pél dát lát tam uta zá sa im köz -
ben. Kö zép-Ázsia irá ni ős la kos sá ga, bár év szá zad okon át ke ve -
re dett a tö rök kel, min dig meg tar tot ta le te le pült, nyu godt, bé kés
élet mód ját, s egy tö re dé ke, a szár tok, bár nyel vi leg tö rök ké let -
tek, ural-al ta ji szom szé da ik har ci as szel le mé nek nyo mát sem
mu tat ják. A dzsensidi-törzs a Paropanisus-hegységben év szá -
zad ok óta a szárik-, szalor- és tekke-turkománok szom széd sá -
gá ban la kik, há bo rús vi szony ban van ve lük, de a tö rö kök har ci
és rab ló ked vét hi á ba ke res nénk ben ne. Es tén ként, mi kor a
Murgub part ja mel lett hall gat tam da la i kat, nem Köroglunak és
Alamanenak ka land ja it, ha nem Rusz tem nek tet te it hal lot tam di -
cső í te ni. Az ugor nép cso port ok, me lyek min dig ki sebb tö re dé -
kek vol tak, s na gyobb szám ban és na gyobb je len tő ség gel so ha -
sem sze re pel tek a vi lág tör té net ben, ha nem ta gad ha tunk is meg
tő lük bi zo nyos mér té kű bá tor sá got és ka land vá gyat (hi szen a
kéz mű ves ség hez és va dá szat hoz mind két tu laj don ság szük sé -
ges), mint hó dí tók és ál lam al ko tók se hol sem tün tet ték ki ma -
gu kat. A tör té ne lem nem ha zud tol ja meg ma gát, és a ma gya rok -
ban le vő har ci as szel lem s az ő kü lön bö ző ne vek alatt és kü lön -
bö ző idők ben vég hez vitt har ci tet te ik már ab ból az idő ből szár -
maz nak, mi dőn az ugo rok kal már ré gen egye sül tek, s a kö zös
szö vet ség ben mind szám ará nyuk kal, mind szel le mi be fo lyás te -
kin te té ben a túl nyo mó több sé get al kot ták.

A nép lé lek ta ni mo tí vu mo kat tár gyal va, nem sza bad fi gyel -
men kí vül hagy nunk azo kat a te rü let szab ta fel té te le ket sem,
ame lyek az ural-al ta ji ak nak, az az a tö rök-ta tá rok nak Pan nó ni á -
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ban va ló le te le pe dé sét el dön töt ték. Bel ső-Ázsia pusz tá i tól
kezd ve a Du na kö zép fo lyá sá ig nincs olyan vi dék, amely az ál -
lat te nyész tő no má do kat job ban csá bí tot ta vol na, mint Ma gyar -
or szág ró na sá gai. A Vol ga al só fo lyá sá nál el te rü lő pusz ták, a
kal mü kök és nogaji ta tá rok kó bor lá sa i nak szín he lye, nem áll ják
ki a ver senyt a Du na–Ti sza köz ti pusz ták ki ter je dé sé vel s ez
utób bi ak a tö rök-ta tár no má do kat már rég von zot ták. Itt volt az
ural-al ta ji, kü lö nö sen pe dig a tö rök-ta tár no má dok nak az
Ultima Thule-ja, in nen in dul tak ki a ró mai kultúrbefolyás alatt
be te le pült vi dé kek sar co lá sá ra, és csak így volt le het sé ges, hogy
e föld az ugor-tö rök nép ke ve rék le te le pül té vel úgy szól ván ha -
tár ál lo más lett Eu ró pa és Ázsia kö zött.
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VI.

Aki el fo gult ság és a min den ér zé ket meg za va ró fi lo ló gi -
ai fenn hé já zás nél kül ol vas ta az elő ző la po kat, bi zo -
nyá ra meg győ ző dött a ma gyar nép rend kí vü li ke ve rék -

jel le gé ről. Ott, hol két, lé nye ge sze rint kü lön bö ző al ko tó rész
tesz egy egé szet, az egyes al ko tó ele mek mi nő sé gé ről és men  nyi -
sé gé ről so kat le het ugyan vi tat koz ni, de a vég be ment ke ve re dés
té nye kí vül van min den két sé gen. Most már te hát ar ra kell gon -
dol nunk, hogy tisz táz zuk a ke ve re dés he lyi és idő be li meg ha tá -
ro zá sá nak kér dé sét, mert a prob lé ma meg ol dá sá ra mind két al -
ko tó rész nek, az az a vég be ment ke ve re dé si fo lya mat nak ko rát
kell vizs gál nunk, s ku ta tá sunk irá nyát ki tű zött cé lunk és a ren -
del ke zé sünk re ál ló anyag sze rint kell meg szab nunk; elő ször ter -
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mé sze te sen a tö rök részt fog juk vizs gá lat alá vet ni. Hogy kö vet -
ke ze te sek le gyünk, tör té ne ti fej lő dé sük sze rint kell kö vet nünk a
ma gyar nyelv tö rök ele me it, az az meg kell vizs gál nunk a meg -
lé vő tö rök nyelv em lé ke ket, mily mér ték ben mu tat nak ro kon sá -
got a ma gyar szó kinc  csel és alak tan nal. Az ilyen mó don meg -
ha tá ro zan dó ro kon sá gi fok bi zo nyos mér ték ben vi lá gos sá got
fog vet ni a vég be ment ke ve re dés ko rá ra. Ré geb ben, egy fél  év -
szá zad dal, sőt né hány év ti zed del ez előtt is le he tet len lett vol na
ily irá nyú ku ta tás, mert még a tö rök nyelv já rás ok anya ga sem
volt tel jes, s ré geb bi tö rök nyelv em lé kek ről szó sem volt. Ma
már sok kal job ban ál lunk e te kin tet ben. Az ótö rök ről, tud ni il lik
az uj gur ról va ló is me re tünk is je len tő sen bő vült a Kudatku Bi -
lik egy arab  írá sú pél dá nyá nak fel fe de zé se foly tán, az orchoni
és turfáni fel irat ok fel fe de zé sé vel pe dig több mint ezer négy száz
éves tö rök nyelv em lé kek hez ju tot tunk. Ha majd ki ad ják s le for -
dít ják a Stein Au rél hoz ta uj gur és köktörök szö ve ge ket is, ak -
kor még mes  szebb re fog nyúl ni ez a kor, s még biz to sab ban lesz
meg ha tá roz ha tó. Min den eset re rend kí vül jel lem ző, hogy a most
ala csony kul túr fo kon ál ló tö rö kök nyelv em lé ke ik ko rát il le tő -
leg ki áll ják a ver senyt ha tal mas mű velt sé gű nyu ga ti né pek kel.
Ez an nál ér té ke sebb re ánk néz ve, mert a ma gyar nyelv em lé kek
a XIII. szá za dig, a Ha lot ti Be széd ko rá ig nyúl nak, s az ugor
nyel vek ről még úgy szól ván sem mi ré gi em lé künk nincs.

Ha mármost a 730-ból szár ma zó orchoni fel irat ok szö ve gét
ös  sze ha son lít juk a ma gyar ban le vő tö rök nyelv kinc  csel, ak kor
az alább kö vet ke zen dő tű nik sze münk be. Meg gon dol va, hogy
az ótö rök fel ira to kat még nem tud juk biz to san ol vas ni, s még az
egyes sza vak je len té sé ben sem va gyunk biz to sak, min den eset -
re me rész do log ha tá ro zott, szi lárd kö vet kez te té sek be bo csát -
koz ni vagy biz tos el mé le te ket fel ál lí ta ni; mind az ál tal le he tet len
ész re nem ven ni az orchoni fel irat ok tö rök nyel ve és a ma gyar -
ban le vő tö rök szó kincs közt le vő kap cso la tot. Hang ta ni te kin -
tet ben pl. fel tű nő, hogy a nyu ga ti tö rök szó vé gi y he lyén az
orchoni fel irat ok szö ve gé ben és a ma gyar ban d vagy t van, pl.
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nyug. tör. tuy- ’érezni’, ótör. tut-, id. magy. tud; nyug. tör. uy-
’követni’, ótör. ūt-, id. magy. út-án ’nach’; nyug. tör. oy
’gondolat’, ótör. ot- ’gondolkozni’, magy. öt let; nyug. tör. tiy-
’tiltani’, ótör. tit-, id. magy. tit-, tilt; nyug. tör. kuyu ’kút’, ótör.
kutuk, id. magy. kút.

Ami az ótö rök és a ma gyar–tö rök közt le vő köl csö nös vi -
szony ban az egyes ra go kat il le ti, azok ról ke vés a mon da ni va ló;
még is ki emel jük a kö vet ke ző ket. A -ra, -re (tör. -ru, -rü) rag nak
locativusi je len té se van, s míg a csagatájban és osz mán li ban
csu pán adverbiumokban for dul elő, pl. tašra, ’ki’, ičre ’be’, ad -
dig a ma gyar ban és az ótö rök ben fő ne vek nél is elő for dul, pl.
ótör. tengüre ’istennél’, ebrü ’otthon’, yagru ’háborúban’, tiri-
grü ’életben’, magy. ló ra, sze kér re. A szó kincs ben még több
ana ló gia van, így pl. a tur ko ló gu sok előtt ed dig is me ret len
bünksiz ’végtelen’, mely ben a bünk, bűn a magy. vég, víg szó -
val azo nos. ’Osztani, mér ni’ az orchoni fel irat ok ban öle-, üle-
és nem öldže-, mint a csagatájban és osz mán li ban; ez az alak vi -
lá got vet a magy. öl ’Klafter’, tu laj don kép pen ’Mass, Teil’ szó -
ra. Az ótö rök bag, bay ’nemzetség’ szó ban fel is mer jük a ma -
gyar faj meg fe le lő jét; ér de kes a türk tanrisi ’törökök is te ne’
szó lás, mely a ma gya rok is te ne meg fe le lő je. Az ótö rök nek te hát
ha tá ro zot tab ban ki fe je zés re ju tott nem ze ti ér zé sük volt, mint
utód ja ik nak, s ezt a vo nást a ma gya rok is vál to zat la nul meg tar -
tot ták. Már előbb utal tam e mo men tu mok kö zül egy né hány ra, s
most még csak azt aka rom hoz zá ten ni, hogy a ma gyar nyelv és
az orchoni fel irat ok tö rök ele mei kö zött bi zo nyos kap cso lat áll
fenn, és ez zel a ma gyar–tö rök vo nat ko zá sok nak igen ré gi vol ta
min den két sé gen kí vül van.

Idő rend ben az orchoni fel irat ok után az uj gur Kudatku Bi lik
kö vet ke zik, amely a 463. (1069.) év ből szár ma zik, s amely sok
tö rök gyö ke ret és tő szót men tett meg a fe le dés től. Ez idők nek
tö rök iro dal mi ter mé ke i től egyéb ként sem mit sem vár ha tunk,
mert az isz lám kul tu rá lis be fo lyá sá val a tö rök az arab-per zsa
mel lett tel je sen hát tér be szo rult.
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A tö rök ség leg ré gibb nyelv em lé ke i vel kap cso lat ban em lé -
kez zünk meg a tö rök ség leg ke le tibb tag já ról, az al ta ji tö rö kök
tör zsé ről, mely nek nyel vé ben az igen ré gi kor nyo mai ha tá ro -
zot tan fel is mer he tők. Ez a nyelv kü lö nö sen mél tó a ma gyar
nyel vész fi gyel mé re. Azok ra a tő sza vak ra cél zok, ame lyek fel -
tű nő egye zést mu tat nak a ma gyar ral, pl. alt. maka, magy. ma -
ga; alt. köö, küö, magy. hő; alt. kep, magy. kép; ér de kes még a
tí zes szá mok nak a ma gyar ral kö zös vég ze te, mint alt. al ton
’hatvan’, yettön ’hetven’, mely ben a tör. on ’10’ lát ha tó; ez zel a
je len ség gel sem Kö zép-Ázsi á ban, sem a nyu ga ti tö rök ség ben
nem ta lál ko zunk.

Ho gyan tör tént, hogy itt ré geb bi ala kok s egyút tal a ro kon -
ság nak szem be tű nőbb bi zo nyí té kai ma rad tak fenn, azt most ne -
héz vol na meg ér te ni. Ha nyu ga ti irány ban ha la dunk elő re a tö -
rök nyelv te rü le ten, a ré gi és ere de ti tö rök szó kincs nyo mai egy -
re ke ves bed nek, mert az úgy ne ve zett csagatáj vagy ke le ti tö rök
nyelv csak az isz lám el ter je dé se után ál la po dott meg iro dal mi -
lag. En nek az volt az oka, hogy a há rom kán ság ban a XI. szá -
za dig az irá ni elem volt fö lény ben, és hogy a tö rök ség csak a
Dzsingiszidákkal vo nult be a vá ro sok ba Kö zép-Ázsia kán sá ga -
i ban. Kö zép-Ázsia leg ré gibb csagatáj nyelv em lé kei – nem szól -
va a Dzsingiszidák tö rö kül írott ok má nya i ról – Ti mur ide jé ből
va lók, s a kü lönb ség köz tük és a Kudatku Bi lik nyel ve közt na -
gyobb, mint az utób bi és az orchoni fel irat ok közt. Csak a kir-
gizek6 nyel vé ben lát juk is mét a ma gyar ral va ló ro kon ság egyes
mo men tu ma it; ilyen  pl. a č, š hang vál to zás, mint magy. sok,
kirg. Šsok, csag., oszm. čok ’sok’; magy. sá tor, kirg. Šatir, csag.,
oszm. čadïr ’sátor’ s né hány szem be tű nő egye zés ma gyar tő sza -
vak kal. A kir gi zek dél nyu ga ti szom szé da i nál, ne ve ze te sen a
turkománoknál, az ara bok guz-ainak az utó da i nál, még ke vés bé
lát sza nak ré gi kor nak a nyo mai, mert az úgy ne ve zett nyu ga ti
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tö rö kök, akik hez még az osz mán lik és azer baj dzsá ni ak szá mí -
tan dók, csak ak kor tűn tek fel a tör té ne lem ben, mi kor a ma gya -
rok már ré gen le te le ped tek Pan nó ni á ban. Egyéb ként a nyu ga ti
tö rö kök nek, va la mint a ka zá rok nak és be se nyők nek nyel vé -
ről sem mi fé le iro dal mi em lék nem ma radt fenn, s a vol gai tö -
rö kök nyel vé nek sa ját sá gai sem oly ter mé sze tű ek, hogy vi lá -
gos fo gal mat al kot hat ná nak be lő lük en nek a nyelv nek ré gi sé -
gé re s a ma gyar nyelv hez va ló vi szo nyá ra néz ve. Ami a nyu -
ga ti tö rök nek a ma gyar ra va ló be fo lyá sát il le ti, ar ról még
majd ké sőb ben lesz szó.

Ez zel, azt hi szem, si ke rült be bi zo nyí ta nom, hogy a ma gyar
nyelv tö rök szó kin cse a leg ré gibb a ma ga ne mé ben, s rend kí vü -
li fon tos sá gú mind két nyelv ku ta tá sá ra, mint a kö vet ke ző pél -
dák ból lát ha tó. A tör. mak-ta- ’dicsérni, ma gasz tal ni’ ma gya rá -
za tá hoz a magy. ma gas s egy ré gi mag, mak ’magas’ szó fel vé -
te le leg job ban el se gít ben nün ket. A tör. ta git- ’szétszórni, ki ter -
jesz te ni’ igét a magy. tág, a tör. yamak ’segéd’, yamalak ’segítő’
szót a magy. gyám se gít sé gé vel ért het jük meg. Éppígy a tör.
oku- ’felfogni, ol vas ni’ alap je len tés ét csak a magy. ok és okos
vi lá go sít hat ja meg. A tör. begen-, beyen- ’tetszeni, vá gya koz ni’
ige eti mo ló gi a i lag tö ké le te sen ért he tet len, de a magy. vágy
azon nal vi lá gos sá te szi előt tünk, hogy volt va la ha egy tör. bag,
bay ’kedv, vágy’ tő szó, s ez a ma gyar ban, az az a leg ré gibb nyelv-
anyag ban meg ma radt. S eze ket a pél dá kat még tet szés sze rint
foly tat hat nám. Ha te hát a ma gyar nyelv kincs bi zo nyos ré sze ré -
gibb, mint az orchoni fel irat ok szö ve ge, ame lyek dá tu ma leg -
alább is a VII. szá zad vé gé re nyú lik vis  sza, ak kor a ma gya rok -
nak Pan nó ni á ban va ló el ső meg je le né se 896-ra, te hát 200 év -
vel ké sőbb re, mint az orchoni fel irat ok nyel ve, alig ha te he tő, és
már csak azért is sok kal ko ráb bi idő pont ra kell ten ni a tö rö kök
és ugo rok közt vég be ment ke ve re dést is.

Ép pen ez az ugo rok kal va ló ke ve re dés té nye az, ami a ma -
gyar nép ré gi vol ta mel lett bi zo nyít, és pe dig a kö vet ke ző okok -
ból. Mint tud juk, az ugor ös  sze fog la ló né ven a vo gu lo kat, oszt -
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já ko kat, vot já ko kat, zür jé ne ket, mord vi no kat, lap po kat, cse re -
mi sze ket, ész te ket és fin ne ket ért jük; ki sebb nép cso port ok ezek,
ame lyek most a Szozva part já tól a lap pok föl dé ig s dé li irány -
ban a Vol ga kö zép fo lyá sá ig el te rü lő óri á si te rü le ten lak nak; oly
nép tö re dé kek, me lyek nem csak nyel vi leg, ha nem ant ro po ló gi ai
és etni kai te kin tet ben is el kü lö nül nek egy más tól. Mi vel pe dig
az ugo rok a ho má lyos ős kor ban egy sé ges egé szet al kot tak és
mi vel a ma gya rok nyel vé ben a fel so rolt nyel vek mind egyi ké nek
van nyo ma, en nél fog va a ma gyar nyelv ugor ele mei csak ab ból
az idő ből szár maz hat nak, mi kor az ugor törzs még nem sza kadt
szét, s az egyes ágak még együtt vol tak azok kal a tö re dé kek kel,
ame lyek ké sőbb be ol vad tak a ma gyar ság ba. Ily kö rül mé nyek
kö zött ter mé sze te sen szó sem le het ar ról, hogy az év szá mot
csak va la men  nyi re is meg ha tá roz zuk. Oly et ni kai ala ku lás fo -
lya ma ta van itt előt tünk, mely nek kör vo na lai és okai sö tét ho -
mály ba van nak bur kol va, s mely nek meg ol dá sa rend kí vül ne -
héz. Hi szen a hoz zánk kö zel ál ló kul túr né pek ki ala ku lá sá nak
prob lé mái is csak nagy ne héz sé gek kel old ha tók meg. Elég, ha
meg ál la pít juk azt a tényt, hogy a ma gyar nép és nyelv szü le té -
sé nek ide je sok kal ré gibb kor ba te en dő, mint ed dig csa lé kony,
fan tasz ti kus és meg bíz ha tat lan tör té ne ti ada tok alap ján tet tük.
Ahol K lio nem ve zet biz to san, vagy né ma hall ga tás ba me rül,
ott csak a nyel vet ve het jük elő a rég múlt idő ta nú já ul.
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VII.

Eddigi szerény vizsgálódásunk folyamán az ugor–török
keveredés időbeli viszonyával foglalkoztunk. Most for-
dítsuk figyelmünket a színhely kérdésére, azaz lássuk:

hol és milyen körülmények között ment végbe a keveredés.
Csakis ily módon tisztázhatjuk a lehetőséghez képest a magyar
nép kialakulását. Ez irányú kutatásunkban mindenesetre sokkal
nehezebb feladattal állunk szemben. Mindenekelőtt hiányzik itt
a nyelvi bizonyítékok világossága, és semmiféle kőbe vésett
bizonyságra nem támaszkodhatunk. Azután meg nincs a
szűkszavú történeti forrásokban semmi, ami útmutatónk lehet-
ne. Sem a bizánci, sem az arab források nem beszélnek a nyu-
gat felé vonuló magyaroknak ugor, hanem tisztán török néptör -
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zsé ről. De szerencsére vannak itt egyéb természetű momentu-
mok, amelyek segítségünkre vannak; olyan momentumok,
amelyek a kérdéses etnikai mozgalmak természetében és lénye-
gében gyökereznek, s bizonyító erő dolgában nem maradnak
mögötte a nyelvtudomány bizonyságainak. Ezzel arra a kétség-
bevonhatatlan tényre akarunk utalni, hogy népkeveredés csak
úgy jöhet létre, hogy egy nagyobb műveltségű nép befolyást
gyakorol kevésbé művelt szomszédjaira vagy alattvalójára;
vagyis: az erősebb és műveltebb erőszakkal a maga eszmeköré-
be vonja, s idő múltával erejéhez képest átalakítja a gyengét és
műveletlent, s az új eszmekörrel együtt mennek át az idegen
szavak egyik nyelvből a másikba. Hogy a nyelvváltozás e
folyamata mennyi ideig tart, az természetesen különböző okok-
tól függ, de ezek közt a társadalmi élet milyensége a legfonto-
sabb. Mert erős és tartós kulturális befolyás csak félig vagy egé-
szen letelepedett népeknél lehetséges, nomád népeknél semmi-
képpen. Nem ismer a történetírás olyan nomád népet, mely
keveréknyelvet beszélt volna, mert a részben vagy egészen való
átalakulásnak a letelepültség a feltétele. Gyakran volt alkal-
mam, hogy magam is meggyőződjem e megdönthetetlen igaz-
ságról a Görgennél és Etreknél lakó turkománok közt való tar-
tózkodásom idején. Évszázadok óta laknak jomutok, göklenek,
tekkék, szárikok és szalorok Irán északi szélénél a perzsa lakos-
ság közvetlen közelében. Száz meg száz perzsa férfit és nőt hur-
coltak rabszolgául a pusztaságra, s mégis alig valami az a nyel-
vi, etnikai és társadalmi befolyás, melyet a műveltségben sok-
kal magasabban álló irániak a hirkániai puszta ősidők óta
nomád népeire gyakoroltak. Ugyanezeket tapasztaltam Khiva
északnyugati részén s az Oxus középfolyásának bal partján, hol
nem gyűlölt irániak és átkozott síiták, hanem a vérre és hitre
egyformán rokon özbegek voltak a magasabb kultúra képvi-
selői; itt sem kedvelte meg a nomád a letelepülteknek sem
erkölcsét, szokásait, sem világnézetét. Ismerni kell a nomád tár-
sadalom speciális társadalmi intézményeit, a külvilágtól való
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teljes elzárkózottságát, tapasztalni kell a kultúrember iránti
bizalmatlanságát és gyanakodását, hogy megérthessük, mily
nehezen fér a kulturális befolyás az ősrégi, egyszerű
világnézetben élő pusztai lakóra.

Ha az említett szempontból indulunk ki, feltétlenül ki kell
mondanunk azt a véleményt, hogy azok az ural-altaji eredetű
népek, melyek a történelem előtti időben s még később is
Belső-Ázsiából nyugatra vándoroltak, par excellence állatte-
nyésztő nomádok voltak. Mint a kietlen, puszta természet gyer-
mekei, jobb haza keresésére indultak, vagy a legrosszabb eset-
ben harci és kalandvágytól űzve, nagy messzeségre elkóborol-
tak. Semmi esetre sem voltak azok földmíveléssel, iparral vagy
kereskedelemmel foglalkozó emberek, kik gyors paripáikon
nyájaikkal és családjukkal együtt az óvilág belsejéből Pannónia
felé vonultak. Ezt bizonyítják az akkori történetírás gyér adatai
is. Mert bár homályosak, zavarosak és megbízhatatlanok az
akkori idők krónikásainak tudósításai, mégis ki-kicsillan
belőlük egy-egy gyenge szikra, mely a történelemnek hasznára
lehet. A középkori adatoknak nyelvi és néprajzi momentumaira
gondolok, melyek az ural-altajiaknak Pannónia mezőin való
első történeti fellépéséről szólnak; továbbá azokra az adatokra,
melyeket az ázsiai nomádok életét ismerő arab és perzsa föld-
rajzi tudósításokban lelni. Nem lehet elmondani ugyanezt a
bizánci forrásokról. Mert az, amit Bölcs Leó7 és Porphyro-
gennitosz mondanak a törökök hadáról és harcmodoráról, kiket
páncélos, szigorú fegyelmet tartó lovasoknak írnak le, legke-
vésbé sem illik török-tatár nomádok szokásaira és erkölcsére.
Amit Priszkosz Rhetor (448.), a hun fejedelemhez, Attilához
küldött bizánci követ mond el a hunokról, töredékes, de minden-
esetre értékesebb, mint a rómaiak és bizánciak merész, mese-
szerű tudósításai, melyek bő alkalmat adnak földrajzi és törté-
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neti találgatásokra, anélkül hogy csak némileg is lehetségessé
tennék a hunok, avarok és egyéb ural-altajiak etnikai hovatar-
tozásáról való tájékozódásunkat. Az imént említett bizánci
követtől tudunk néhány hun tulajdonnevet, mint Mondzuk,
Ojbars, Okatar, Saragur stb., melyekről bőven szóltam »A
magyarok eredete« című munkámban. E tekintetben jó szolgá-
latot tesznek más bizánci krónikások is, mint Jordanis, Me-
nander, Teohylactus és mások, kik hun és avar tulajdonneveket
közölnek; mivel pedig ezek a nevek a gyakori hangtani eltorzí-
tás mellett is határozottan török eredetűek, ennélfogva a hunok
és avarok török nemzetisége kétségen kívül van. Nagybecsű
bizonyíték például Priszkosznak a hunok kedves italáról való
tudósítása, melynek kamosz, helyesebben kumisz a neve, s
melyet a nomád törökök máig is kedvelnek. »A magyarok ere-
dete« s »A magyarság keletkezése és gyarapodása« című mun-
káimban bőven foglalkoztam a hunok és avarok nemzetiségé-
vel, s felesleges volna tovább időzni e kérdésnél. Ha most már
a török nemzetiség tényét megállapítottuk, biztosak lehetünk
Pannónia első ural-altaji lakosainak nomád jellegéről is. Már-
pedig nomád társadalomban alig képzelhető el, hogy etnikai
keveredés menjen végbe. Először is – mint már mondottuk – a
nomád sokkal büszkébb és sokkal inkább összeférhetetlen ter-
mészetű, semhogy a keveredésben részt vegyen, másodszor
pedig ez a keveredés csak idegen kulturális befolyás következ-
tében történhetett volna meg, de kulturális befolyás csak félig
vagy egészen letelepült népnél tehető fel. A Közép-Ázsiából
Pannónia mezői felé való vándorlás közben tehát a keveredés
folyamata semmi esetre sem mehetett volna végbe. Ha az em-
ber erre vonatkozólag véleményt merne nyilvánítani: csakis
Pannónia síkságait mondhatná annak a helynek, ahol az egy-
szer hunok és avarok, máskor ugorok és törökök gyanánt sze-
replő ural-altaji néptöredékek születése és keveredése végbe-
ment, mégpedig egyszerűen azért, mert a történeti világosság
csak a hunok megjelenésével kezdődik, és mert a történelmi-
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etnológiai kutatásoknak egyedüli szilárd alapja Attila hódító
hadjárata lehet. Megeshetnék, hogy az ember, lehetetlenségnek
tartván a nomád népek etnikai keveredését, arra a feltevésre
jut, hogy a magyarok már mai hazájukba való bevándorlásuk
előtt átmentek a keveredés folyamatán, s már mint egységes
egész vándoroltak be. De ha a dolog így állna, hogyan és hon-
nan jutottak volna be a magyarba ószlovén nyelvelemek oly
nagy számmal? Az ószlovének tudvalevőleg nyugati Pan-
nóniában laktak, s az úgynevezett honfoglalás idejében – s már
korábban – kiszorították őket a frankok s az északi szlávok. A
magyar nyelv szláv jövevényszavai pedig többnyire az ószlo-
vénből valók.

Sem mi eset re se en ged jük fél re ve zet tet ni ma gun kat az egy -
ide jű kró ni ká sok tar ka, bi zony ta lan és egy más nak el lent mon dó
ada ta i tól (ők az avar gyűj tő név alatt egész se reg tör zset, nem -
zet sé get, ágat és csa lá dot mu tat nak be), s ne fan tasz ti kus ada ta -
ik ra tá masz kod va akar juk meg raj zol ni az ese mé nyek és a ve -
zér lő hő sök ké pét. Amaz idő szu rok sö tét, fe ke te éj sza ká ja,
mely ben a vak tu dat lan ság, az ön hitt ség s a kö zép ko ri ke resz -
tény ség os to ba fa na tiz mu sa ve tél ked nek egy más sal, le he tet len -
né tet te, hogy lás sa vagy hall ja, s még in kább, hogy le ír ja va la -
ki, mi lyen volt Pan nó nia az ava rok ural ma ide jé ben, mely nép -
hez tar toz tak az ava rok, s ho gyan ne vez ték ma gu kat. Mert hogy
ma guk ne vez ték vol na ma gu kat ava rok nak, az sem mi kép pen
sem bi zo nyos. Ha di ere jük re és po li ti kai ha tal muk ra vo nat ko zó lag
is csak sö tét ben ta po ga tó dzunk. De ha fi gye lem be ves  szük, hogy
mek ko ra ije del met oko zott Bi zánc ban a Szá vá nál va ló ál lá suk,
mek ko ra had erő vel küz dött el le nük Nagy Kár oly nyolc éves
had já ra tá ban és vé gül, hogy az ava rok fe let ti »győzelme« után
még Pi pin is csak a Du na bal part já ig foly tat ta ül dö zé sü ket – a
ma gyar Al föl det, az ava rok tu laj don kép pe ni szék hely ét azon -
ban so ha sem ér het te el –, lát nunk kell, hogy Pan nó nia ural-al -
ta ji po gá nya i nak meg sem mi sí té se a jám bor ke resz tény nagy zo -
lás nak csak pium desideriuma volt. Egy ural-al ta ji no mád nép -
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elem, mely Jász vá sár tól a bé csi Kahlenbergig ural ko dott, bi -
zo nyá ra nem tűnt el oly kön  nyen a föld szí né ről, se a föld, a
le ve gő vagy a víz el nem nyel het te, mint az ak ko ri idők fan -
tasz ti kus kró ni kái alap ján fel te het nők. »A ma gyar ság ke let ke -
zé se és gyarapodása« cí mű mun kám ban már ré geb ben szól -
tam er ről a kér dés ről, s itt még csak az ala ku lás to váb bi me -
ne té re vo nat ko zó lag tar tom szük sé ges nek az aláb bi kö vet ke ző
meg jegy zé se ket ten ni.

A tö rö kök és ugo rok közt vég be ment ke ve re dés he lyé nek és
ide jé nek tár gya lá sá val együtt meg fog juk kí sé rel ni, hogy le ír -
juk, ho gyan kép zel jük ezt a fo lya ma tot. Az elő ző la po kon reá -
mu tat tunk, hogy az alap ele met al ko tó ugo ro kat a szel le mi leg
ma ga sab ban ál ló tö rö kök el nyom ták, az az el tö rö kö sí tet ték. Eb -
ből fo lyik na gyon ter mé sze te sen, hogy a mai ma gyar nyelv ben
az ótö rök kultúrszavak túl nyo mó több ség ben van nak. Tö rö kök
vol tak a ve ze tők a val lá si, po li ti kai, tár sa dal mi és ha di élet ben,
s tö rök volt az ös  sze kö tő ka pocs nem csak tö rö kök és ugo rok,
ha nem egyéb nép tö re dé kek kö zött is, ame lyek részt vet tek az
ak ko ri pan nó ni ai nép ke ve re dés ben. Emel lett nem sza bad fi -
gyel men kí vül hagy nunk, hogy az Ázsi á ból Eu ró pá ba jö vő köl -
tö zé si áram lat több kor szak ban tör tén he tett, me lyek a kü lön bö -
ző tö rök tör zse ket nyu gat fe lé hoz ták. Esze rint meg kü lön böz te -
tünk őstörököket és ké sőbb ér ke ző tö rök tör zse ket. Mi vel e tö -
rök ség elő ke lőbb ré sze egész bi zo nyo san az ázsi ai kul tú rá nak
me zé ben je lent meg, mely ak kor mes  sze fe lül múl ta a ke resz -
tény nyu gat kul tú rá ját, kön  nyű meg ér te ni, hogy szel le mi fen -
sőbb sé ge vé del mé ben egy né pet al ko tott, s így meg tart hat ta fel -
jebb va ló sá gát, kor má nyoz ha tott és pa ran csol ha tott. Hoz zá já rul -
tak eh hez még ha di eré nyei és sza bad ság ér zé se, s meg ért he tő:
ho gyan tör tént, hogy mi u tán a tö rök köl tö zé si áram a ma gya rok
nép törzs ének fel lép té vel meg szűnt, sőt, már ko ráb ban, meg erő -
sö dött és meg szi lár dult az ugor–tö rök ke ve rék ural ko dó és ál la -
mi jel le ge. Amily bá mu lat tal, cso dá lat tal és fé le lem mel te kint a
mai Ázsia Eu ró pa fe lé, ugyan oly bá mu lat tal és cso dá lat tal néz -
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te ak kor Ke let-Eu ró pá nak pri mi tív, bar bár, kö zép ko ri ke resz -
tény vi lá ga a szel le mi leg fe let te le vő Ázsi át. Mert ha nem így
lett vol na, nem tart hat ta vol na fenn ma gát az ava rok ha tal ma, s
nem hív hat ta vol na küz de lem re a nyu gat egye sült ke resz tény
ha tal mát. Avar né ven te hát azok a tö rök-ugor he ge mó nia alatt
egye sült ural-al ta ji ak ér ten dők, akik a hu nok ha tal má nak ös  sze -
om lá sa után meg ma rad tak Pan nó nia sík sá ga in, s egy ide ig
csend ben, is me ret le nül, majd ere jü ket ös  sze gyűjt ve, vagy va la -
mely ki vá ló ve zé rük ha tá sa alatt – mint pél dá ul Ba ján ide jé ben
– fé nye sen sze re pel tek a vi lág tör té net szín pa dán. Nem sza bad
meg fe led kez ni ar ról az et ni kai ös  sze vis  sza ság ról, amely a ró -
mai ha ta lom meg dől te után Pan nó nia sík sá ga in be kö vet ke zett,
s fi gye lem be kell ven ni a kü lön bö ző, ki sebb-na gyobb nép tö re -
dé ke ket, hogy be bi zo nyít has suk, ho gyan si ke rült an nak az ural-
al ta ji ha ta lom nak, me lyet mi ava rok nak ne ve zünk, meg őriz ni
ka to nai és po li ti kai szup re má ci á ját. Az imént em lí tett har ci eré -
nye ken kí vül a hely ad ta elő nyök is se gít sé gé re vol tak. Ak kor
még Pan nó nia volt Ázsia és Eu ró pa kö zött a ha tár te rü let, s mi -
ként ma a Vol ga, ak kor a Du na volt a két kultúrvilág ha tár vo na -
la. Szá za do kig tar tott, míg nyu ga lom ál lott be a kü lön bö ző
áram lá sok ban, s a két vi lág rész szét vá lá sa ha tá ro zot tan meg tör -
tén he tett. Az új kor szak csak a ma gya rok tö rök tör zsé nek fel lé -
pé sé vel kö vet ke zett el, s Pan nó nia a ke resz tény ség meg szi lár -
dul tá val a nyu ga té lett. Ki tud ja, hogy a ma gyar ság és a ke resz -
tény ség nél kül mi lett vol na Pan nó nia et ni kai zűr za va rá ból?
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VIII.

Hogy meg ért hes sük az ava rok tól a ma gyar ság ki ala ku lá -
sá nak idő pont já ig va ló át me ne tet, min de nek előtt hang -
sú lyoz nunk kell, hogy a nyu gat nak Nagy Kár oly had já -

ra ta előtt és után hal vány sej tel me sem volt ar ról, mint van nak
a dol gok Pan nó ni á ban. Amily tu dat lan ság ban él tünk mi a múlt
szá zad ele jén Bel ső-Af ri kát, a Ruvenzorit vagy egyéb vi dé ke ket
il le tő leg, me lye ket Stanley és Li ving stone fe de zett fel, éppoly ke -
ve set tu dott a ke resz tény nyu gat Pan nó nia bel ső ál la po tá ról a
fran kok had já ra ta előtt és után. Nagy Kár oly tör té net író já nak, a
jám bor Alcuinnak gyér ada ta i ban csak az író apos to li urá nak
hő si es sé ge tük rö ző dik. Az egy ide jű bi zán ci ak ira ta i ban is csak
za va ros, je len ték te len me sék van nak a po gány, te hát bar bár né -
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pek ről. Hogy kö vet ke ze te sen ítél hes sünk, meg kell gon dol -
nunk, hogy az Eu ró pa ke le ti ha tá rá tól ke let fe lé le vő te rü le tet
bor zal mas va don nak te kin tet ték és fél tek tő le. Amily óri á si ve -
sze del mek közt és éle tük ve szé lyez te té sé vel ha tol tak be – té rí -
tő és fel fe de ző buz gal muk tól hajt va – a mi hi tünk és tu do má -
nyunk buz gó apos to lai a kö zel múlt ban a sö tét vi lág rész bel se -
jé be, éppoly me ré szen in dul tak el a nyol ca dik, ki len ce dik és ti -
ze dik szá zad ban jám bor lo va gok és lel kes té rí tők Né met-,
Cseh- és Olasz or szág ból a gyér né pes sé gű, is me ret len Pan nó ni -
á ba. Bi zo nyá ra nem egy szen ve dett kö zü lük vér ta nú ha lált, bár
ki mon dott val lá si fa na tiz must az ak ko ri idők ural-al ta ji no mád -
ja i ról nem le het fel ten ni. De az ak ko ri Pan nó nia et ni kai ál la po -
tá ról a hit e hő se i nek egyi ke sem ha gyott hát ra meg bíz ha tó tu -
dó sí tást. Még is tel jes biz ton ság gal fel te het jük, hogy az et ni kai
ten ger hul lá mai amaz idő ig a Kaszpi-tó és a Fe ke te-ten ger észa -
ki ré szé től dél ke le ti irány ban foly vást moz gás ban vol tak, és
hogy a tö rök-ta tár nép tö re dé kek köl tö zé si vo na la in, me lyek ké -
sőbb vál tak is me re tes sé, foly vást újabb és újabb cso por tok jöt -
tek. Me rő le he tet len ség volt ab ban az idő ben, me lyet a tör té ne -
ti ha gyo mány tel jes hi á nya jel le mez, fel je gyez ni min den egyes
né pet, amely az óvi lág észak nyu ga ti ré szé ből a hu nok nyi tot ta
úton Ma gyar or szág al föld jei s a Du na kö zép fo lyá sa fe lé igye -
ke zett. Tu laj don kép pen csak egyes epi zó dok jut tat nak né mi vi -
lá gos ság hoz. Ilyen epi zód nak te kint het jük a né me tek és szlá vok
ak kor ki tört há bo rú ját; Arnulf csá szár és ki rály, mi dőn há bo rú -
ba ke ve re dett Szvatoplukkal, a szláv fe je de lem mel, kény te len
volt ide gen se gít sé get ke res ni. Mi vel pe dig ak kor a ma gya rok,
ki ket a be se nyők nyu gat fe lé köl töz ni kényszerítettek, leg kö ze -
lebb vol tak Pan nó ni á hoz, s meg mu tat ták ere jü ket a bol gá ro kon
va ló győ zel mük kel, Arnulf elő ször is Si mon bol gár fe je de lem
le győ ző i hez for dult, s az ő fegy ve res se gít sé gü ket hasz nál ta fel
a szlá vok el len. Pusz ta vé let len, hogy ma gya rok s nem be se -
nyők vol tak leg kö ze lebb Pan nó ni á hoz; e vé let len nél kül ma
Szent Ist ván ko ro ná já nak nem Ma gyar or szág, ha nem Besenyő-
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ország vol na a ne ve. Bi zo nyos, hogy a ma gya rok öröm mel fo -
gad ták Arnulf meg hí vá sát, mert a ka land ra és zsák mány ra vá -
gyó no má dok min den idő ben ké szek vol tak ha di vál lal ko zá sok -
hoz csat la koz ni és hó dí tás ra in dul ni. A ma gya rok tö rök tör zse
hát be jött az or szág ba, egye sült ott ta lált ural-al ta ji ro ko na i val;
s mi vel az új jö ve vé nyek szá ma leg fel jebb né hány ezer le he tett,
mert tá bo ru kat és as  szo nya i kat, míg tá vol vol tak, a bos  szú ál ló
bol gá rok meg tá mad ták és meg sem mi sí tet ték, két ség te len, hogy
a ma gyar név alatt is me re tes sé vált cse kély szá mú tö rök-ta tár
har co sok be le ol vad tak a Pan nó ni á ban ta lált ro ko nok tö me gé be
és tisz ta tö rök nyel vü ket fel cse rél ték a Pan nó ni á ban ta lált ro ko -
nok ke ve rék nyel vé vel. Cse kély szám mal vol tak a ma gya rok, de
har ci as szel le mük, mely ősi no mád élet mód juk ból s a le te le pü -
lés ben még el nem pusz tult vol tuk ból kö vet ke zett, nagy ha tás -
sal volt a frank há bo rú ban erő sen meg fo gyat ko zott úgy ne ve zett
ava rok ra, s új tet tek re sar kall ta őket. Kü lön ben a ma gya rok nak
a Pan nó ni á ban ta lált ke ve rék nép hez va ló csat la ko zá sa nem csak
az utób bi nak vált hasz ná ra, ha nem az előb bi ek nek is, mert las -
san ként el vesz tet ték fék te len no mád jel le gü ket, s a nyu gat hoz
va ló as  szi mi lá ció fo lya ma ta ez ál tal kön  nyeb bé vált szá muk ra.
Az ava rok nél kül nem ment vol na oly kön  nyen a ma gyar ság
mű ve lő dé se. Meg erő söd ve, lel ke sen, fel fris sül ve, csak most ke -
rí tet ték iga zán ha tal muk ba Pan nó ni át az egye sült ural-al ta ji har -
co sok. Fel vet ték a győ zel mes jö ve vé nyek nek, az erős, ha mi sí tat -
lan no má dok nak ne vét, s ezen túl ma gya rok nak ne vez ték ma gu -
kat, amint ez Ázsi á ban ha son ló ese tek ben sok szor meg tör tént. Így
pél dá ul a kö zép-ázsi a i ak Dzsin gisz-kán fi á nak ne vét, a Csagatáj
ne vet vet ték fel, majd utóbb özbegeknek ne vez ték őket az arany
hor dá ból va ló Özbegről.

Ro ko na ik se gít sé gé vel me het tek a ma gya rok a ke resz tény
nyu gat el le ni had já ra ta ik ra, me lyek mes  sze föl dön fé lel me sek
vol tak, s a szom szé dos Né met or szág egye sült ha di ere jét kény-
szerítették el len ál lás ra. A pan nó ni ai szlá vok kal ve gyült ural-al -
ta ji har co sok győ zel mi had já ra ta so ká ig, ter mé sze te sen, nem
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tart ha tott. A né me tek las san ként meg szok ták a ma gya rok ide -
gen sze rű, vad kül se jét, el ta nul ták ha di tu do má nyu kat, s mi dőn
egy pár ha tal mas győ ze lem mel bé ké sebb élet mód ra kényszerí-
tették, s a nyu ga ti kul tú ra elő nye i vel meg is mer tet ték őket, ak -
kor be kö vet ke zett az a for du lat, mely nek kö vet kez té ben a ma -
gya rok ke ve rék né pe kény te len volt újabb át ala ku lá son men ni
ke resz tül. Mint min de nütt, itt is az elő ke lőb bek vol tak a kez -
dők; a do log an nál kön  nyeb ben ment, mert a Pan nó ni á ban ta lált
ro ko nok a né met, szláv és olasz té rí tők től va la men  nyi re is mer -
ték már a ke resz tény sé get, s a ma gya rok még száz éve sem vol -
tak az or szág ban, mi dőn Gé za (he lye seb ben Yayčï ’vadász, nyi -
las’), meg ke resz tel ked ve, a ke resz tény fe je del mek so rá ba lé -
pett, s né pét vég képp a nyu gat hoz csa tol ta.

Ma gá tól ér te tő dik, hogy ez a le te le pe dés, ez a tár sa dal mi és
val lá si át ala ku lás nem ment oly kön  nyen. A ke le ti em ber, de kü -
lö nö sen a no mád, rend kí vü li kon zer va tív ter mé sze tű, s ha fi -
gye lem be ves  szük a kö zép ko ri ke resz tény ség vi lág né ze te és az
ural-al ta ji pusz ta la kó er köl csi vi lá ga közt lé vő óri á si kü lönb sé -
get, kön  nyű meg ér te nünk, hogy a jö ve vé nyek több re be csül ték
a sza bad ter mé szet ben gyö ke re ző sá mán kul tuszt, mint a ne kik
me rő ben ide gen, ért he tet len ke resz tény dog má kat. A tör té ne lem
fel jegy zé se sze rint még a ké sőb bi idők ben is tör tek ki lá za dá -
sok a ke resz tény ség re va ló erő sza kos té rí tés mi att, ame lye ket
ter mé sze te sen nem volt nagy do log el nyom ni, mert az ak ko ri
Pan nó nia la ko sa i nak túl nyo mó több sé ge – kü lö nö sen a vá ro -
sok ban – szláv volt, vagy olyan ural-al ta ji, aki a fran kok és a
szom szé dos né me tek be fo lyá sa alatt már ré geb ben haj lott a ke -
resz tény ség fe lé. Min de nek előtt nagy té ve dés amaz idők né pes -
sé gi vi szo nya i ra ké sőb bi, vagy ép pen ség gel mai mér té ket al kal -
maz ni. A Du na al só fo lyá sá nál el te rü lő or szá gok, de kü lö nö sen
Pan nó nia, na gyon gyé ren vol tak be né pe sít ve a kö zép kor ban, s
a né hány vá ros nak és meg erő sí tett hely nek – mint a név mu tat -
ja – szláv volt a la kos sá ga. De bi zo nyá ra kü lö nö sen cse kély,
szin te ele nyé sző en ki csiny volt az ural ko dó ural-al ta ji ak szá ma,
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és sem mi eset re sem té ve dünk, ha fel tes  szük, hogy ezek mint
natio militans csu pán vezető szerepet ját szot tak, és hogy a tu -
laj don kép pe ni nép csak las san ként ke let ke zett, ré szint az or szág
föld mű ve lő szláv ja i ból, ré szint a né met-, olasz- és fran cia or szá -
gi por tyá zá sok ról ho zott fog lyok ból. Csak így ért he tő meg, ho -
gyan ju tott a ma gyar ba az a ren ge teg szláv jö ve vény szó, és
hogy az ugor-tö rök nyelv oly sza vak kal bő vül he tett, mint: ta -
nya, pusz ta, kan ca, drá ga, be szél ni, ba rát és sok száz más szó -
val, ame lyek a min den na pi élet nél kü löz he tet len fo gal ma i hoz
tar toz nak. Lát va a szláv elem nek az ava rok ra gya ko rolt e rend -
kí vül erős be fo lyá sát, két ség te len nek lát szik előt tünk, hogy a
ma gya rok tö rök tör zsé nek be jö ve te le nél kül az avar né ven is -
me re tes ke ve rék nép tö ké le te sen be ol vadt vol na a szláv ság ba.
De a ke let ről foly vást ér ke ző ural-al ta ji ak kal erő söd ve, az ava -
rok időn ként sér tet le nül meg tart hat ták ha tal mu kat s ural ko dó
ka to nai ha tal muk – mint már em lí tet tük – a bé csi Kahlenbergtől
Jász vá sá rig ter jedt; ők ek kor nem csak a ka to nai ha tal mat, ha -
nem Ázsia ma ga sabb kul tú rá ját is kép vi sel ték Ke let-Eu ró pá nak
bar bár ság ba sül  lyedt ke resz té nyei mel lett. Csak is ez a szel le mi
fen sőbb ség le het az oka, hogy a ke resz tény vi lág tól gyű löl ve,
szo ron gat va és ül döz tet ve, meg ala pít hat ták ha tal mu kat és meg -
ma rad hat tak Pan nó nia már ak kor tar ka nép ele me i nek élén. Ha
fo gal mat aka runk al kot ni az Eu ró pá ba be nyo mult ural-al ta ji ak
iga zi jel le mé ről és et ni kai tu laj don sá ga i ról, vi lá gért sem sza bad
fel tét le nül hi telt ad nunk az egy ide jű ke resz tény kró ni ká sok nak.
Vég te len tu dat lan ság és fa na tiz mus jel lem zi azt a ké pet, me lyet
ők az Eu ró pá ba nyo mult ural-al ta ji ak ról hát ra hagy tak. Nem -
csak a kö zép kor ban, ha nem még az új kor ban is az volt a szo -
kás, hogy min dent, ami nem ke resz tény és nem ár ja, a bar bár -
ság és vad ság meg vi lá gí tá sá ban mu tas sa nak be, mint ha Eu ró pa
né pe ki zá ró lag az em ber ség és lel ki ne mes ség min ta ké pe i ből
állana. Ab ban, hogy he lye sen fog juk fel és ítél jük meg az Ázsi -
á ból be ván do rolt ural-al ta ji a kat, na gyon hát rál tat ben nün ket az
a kö rül mény, hogy ezek egy ár va szót sem hagy tak hát ra ma -
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guk ról. Kül ső ké pük ről egyet len vo nás sem szállt re ánk; még
ne vü ket il le tő leg is sö tét ben ta po ga tó dzunk. Ar ról, hogy ho -
gyan ne vez ték ma gu kat a hu nok és ava rok, so ha sem fo gunk
meg tud ni sem mi bi zo nyo sat. Mert hi szen még az új kor ban is
kí nai, ti be ti, af gán és per zsa né ven is me rünk bi zo nyos né pe ket,
ho lott azok so ha sem ne vez ték ma gu kat úgy. Mit vár hat nánk hát
Nagy Kár oly tör té net író já tól, Regino8 apát tól és Ekkehard9

szer ze tes től, mi kor Ró ma és Hel lász fény ko rá nak kép vi se lői is
tel jes sö tét ség ben hagy nak ben nün ket az úgy ne ve zett bar bá ro -
kat il le tő leg? At ti la pá lya fu tás ára vo nat ko zó lag is rend kí vü li
túl zá sok kal ta lál ko zunk. Akár At ti la, Ti mur vagy Dzsin gisz a
vi lág hó dí tók ne ve, akár Nagy Sán dor, Nagy Kár oly vagy Na pó -
le on; min dig, min de nütt egy for mák lesz nek. A győz test a le -
győ zött min dig mint a bar bár ság, vad ság és min den egyéb bűn
ne to vább ját fes ti le, s kü lö nö sen fe ke te lesz a győz tes em lé ke,
ha ő ma ga el mu lasz tot ta, hogy vé de kez zék, vagy hogy tu dó sí -
tást hagy jon hát ra pá lya fu tá sá ról.
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8 Regino (845 körül – 915. május) történetíró. 892. és 899. között prümi
(Németország) apát.

9 Ekkehard (meghalt 1060 körül) a Sankt Gallen-i kolostor történetének
891–971 közötti szakaszát írta meg.
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IX.

Afor rás anyag ez egy ol da lú sá ga és meg bíz ha tat lan sá ga a
fő oka an nak, hogy elő de ink nek a ma gya rok ere de té -
ről va ló né ze té től ily lé nye ge sen el kell tér nünk. Ed dig

az volt a köz fel fo gás, hogy a ma gya rok a IX. szá zad vé ge fe lé
ván do rol tak be Pan nó ni á ba, az ott ta lált szlá vo kat ural muk alá
haj tot ták, s a ke resz tény ség el fo ga dá sa után ál la mot ala pí tot tak,
mi u tán előbb rablóhadjáratokban be jár ták Eu ró pa észa ki, dé li
és nyu ga ti ré szét, s min de nütt fé lel met ger jesz tet tek. A Du na
kö zép fo lyá sá nál el te rü lő or szág ez új jö ve vé nye it a leg több kró -
ni kás és tör té net író mint önál ló, egye sek sze rint több ezer, má -
sok sze rint több száz ezer lé lek ből ál ló né pet ír ja le, me lyet az
ak ko ri idők zi va ta ros hul lám zá sá ban a szom szé dos be se nyők
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dél nyu ga ti irány ban haj tot tak elő re. Eb ben a fel fo gás ban van az
el ső hi ba a ma gya rok ős tör té net ének meg íté lé sé ben. Mert a ma -
gya rok nem al kot tak se nem ze tet, se né pet, ha nem csak egy tör -
zse volt azok nak a tö rö kök nek, kik ak kor a Kaszpi-tó és a Fe -
ke te-ten ger észa ki vi dé ke in kü lön bö ző tör zsek ben, mint ma -
gya rok, be se nyők, ku nok, ka zá rok és úzok kó bo rol tak egész a
mon go lok fel lé pé sé ig. Ha ke res sük: vol ta kép pen ho gyan tör -
tént, hogy a Pan nó ni á ban rég le te le pült ugor-tö rök la kos sá got
tö ké le te sen fel is mer ve vagy egyál ta lá ban nem is mer ve, az
újon nan meg je lent tö rök tör zset vagy ágat önál ló, ál lam ala pí tó
nép nek néz ték, olyan nép nek, amely Lebediából va ló út já ban a
Du na al só fo lyá sá nál ha dat vi selt a bol gá rok kal, s ké sőbb a mai
Ma gyar or szág ban ha zá ját lel te: a hi bát el ső sor ban amaz úgy ne -
ve zett tör té nel mi for rá sok ban fog juk meg lel ni, ame lyek vaj mi
ke vés ügyet ve tet tek a va ló tény ál lás ra, de nem is igen volt
mód juk ban, hogy azt meg is mer jék. E for rás anyag ra vo nat ko zó -
lag a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 1900-ban egy na gyon
hasz nos mun kát tett köz zé, mely ben sor rend ben meg van nak az
úgy ne ve zett hon fog la lás ra vo nat ko zó for rá sok. Ezek a kö vet ke -
zők: I. Bi zán ci for rá sok. II. Ke le ti for rá sok. III. Nyu ga ti for rá -
sok. IV. Szláv for rá sok. V. Ha zai for rá sok. VI. A hon fog la lás
ide jé ből va ló em lé kek. Hogy a ma gya rok nak mai ha zá juk ba va -
ló be vo nu lá sát kel lő leg meg vi lá gít has suk, ter mé sze te sen meg
kell vizs gál nunk – ha bár csak fu tó lag is – eze ket a for rá so kat;
kezd jük te hát a bi zán ci ak kal, és pe dig Bölcs Le ó val, ki nek a
szom szé dos ide gen né pek ha di tak ti ká já ról írott mun ká ját kü lö -
nö sen nagy ra be csü lik. A gö rög csá szár, aki 886-tól 912-ig ural -
ko dott, le ír ja a ma gya rok harc mo do rát, fegy ve re it és ka to nai
szer ve ze tét; ál lan dó an tö rö kök nek ne ve zi őket, s ki eme li ka to -
nai jó és rossz ol da la i kat. Aki fi gye lem mel ol vas sa el eze ket az
ada to kat, és is me ri a tö rök no má dok nak év szá zad ok, sőt év ez -
re dek óta vál to zat lan er köl cse it, szo ká sa it és harc mo do rát,
azon nal lát ja, hogy itt alig van va la mi a tö rök no má dok tu laj -
don kép pe ni jel lem zé sé ből, és a bölcs csá szár nak fo gal ma sincs
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a no mád élet ről, ha nem csak hal lo más sze rint ír. Aki is mer ni
akar ja a no mád se re gek tak ti ká ját vagy ka to nai szer ve ze tét, ol -
vas sa el a Jaszav-Dzsengiz-t (Dzsin gisz tör vé nye) vagy a
Tüzükat-i-Timur-t (Ti mur ren de le tei). A Leó ira tá ban kö zölt
rész le tek in kább ró mai szer ve ze tű se reg re il le nek, mely le te le -
pült em be rek ből állt, de nem no mád pusz tai la kók ra, kik ta xis -
ról és parataxisról sem mit sem tud tak, min dig ki sebb cso por -
tok ban az iki deŋ, üčde döŋ (két szer pró báld meg, har mad szor
for dulj vis  sza) el ve sze rint tá mad ták meg az el len sé get. Az meg
ép pen ért he tet len, mi kor a bi zán ci csá szár a no mád tö rö kö ket és
lo va i kat pán cél ba öl tö zöt tek nek ír ja le. Hogy hon nan vet ték
vol na a pusz ta la kók a drá ga pán célt, s ho gyan moz gott vol na a
no má dok vil lám gyors lo va a pán cél ban, az a gö rög tör té ne ti
for rá sok kri ti ku sa i nak nem ju tott eszé be. Egyéb ként úgy lát -
szik, hogy Bölcs Le ó ra a ma gya rok eti kai tu laj don sá ga i nak le -
írá sá ban nagy ha tás sal volt a Bi zánc ban ural ko dó fa na ti kus ke -
resz tény kor szel lem, mert hit sze gést és kap zsi sá got vet sze mé -
re a no má dok nak, pe dig ezek a bű nök ak kor sok kal in kább
meg vol tak a bi zán ci ak ban, mint a ma gya rok ban, akik ről a gö -
rög csá szár kö rül be lül ugyan az zal a le ki csiny lés sel és meg ve -
tés sel be szél, mint a mai száj hős gö rög az osz mán-tö rök ről.

Sok kal fon to sabb nak lát szik előt tünk Porphyrogennitosz
Kons tantin csá szár nak a ma gya rok ős ko rá ról va ló tu dó sí tá sa; e
tu dó sí tás, mely szin tén tö rök nek ne ve zi a ma gya ro kat, na gyobb
tá jé ko zott ság ról ta nús ko dik. Ezt an nál in kább hang sú lyoz nunk
kell, mert a ma gyar ság ős tör té net ének újabb ku ta tói Porphyro -
gennitosz ada ta it tel je sen el fo gad ják, de a ma gya rok tö rök nem -
ze ti sé gé re vo nat ko zó tu dó sí tá sát két ség be von ják. Éppúgy,
mint ha el fo gad nók Ta ci tus nak a ré gi né me tek ről va ló tu dó sí tá -
sát, csak a ger mán nem ze tet von nók két ség be. Hogy Porphyro -
gennitosz hon nan vet te tu dó sí tá sát, ar ról ke ve set tu dunk, s csak
hoz zá ve tő leg gon dol ja Marczali, ki az imént em lí tett ma gyar
tör té ne ti for rás gyűj te mény ben az il le tő részt ír ta, hogy a rész le -
tek ré szint a vé let le nül Bi zánc ban tar tóz ko dó ma gyar kö ve tek -
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től, ré szint a ma gya rok hoz kül dött kö vet sé gek től, ré szint pe dig
a szláv vagy ka zár for rá sok ból szár maz nak. Ter mé sze tes, hogy
a jó Kons tan tin csá szár édes ke ve set tud a no mád tö rök tár sa da -
lom be ren de zé sé ről és jel le gé ről, mert ő sem egyet len tör zset
vagy nem zet sé get, ha nem egy egész né pet lát a ma gya rok ban.
Ugyan ezt a hi bát kö ve ti el a be se nyők re, ka zá rok ra, úzokra vo -
nat ko zó lag, éppúgy, mint ha most va la ki a jomutokat, csangiro-
kat, erzarikat önál ló né pek nek tar ta ná, vagy va la mi ide gen a po -
ro szo kat, szá szo kat, ba jo ro kat meg an  nyi önál ló nem zet nek
gon dol ná. Mind Kons tan tin, mind előd je csak na gyon ke vés sé
is me rik az ak ko ri tö rök no má dok élet mód já nak, vi lág né zet ének
és val lá sá nak egyes rész le te it. Amit a ma gya rok ra, be se nyők re
és ka zá rok ra vo nat ko zó lag tő le tu dunk, az fő leg ide ig le nes tar -
tóz ko dá suk ra és po li ti kai vi szo nya ik ra vo nat ko zik, me lyek ar ra
kész tet ték őket, hogy új ha zát ke res se nek. Fel tű nő, hogy
Porphyrogennitosz csak a ma gya ro kat ne ve zi tö rö kök nek (tur-
koi), de a be se nyők nél, ka zá rok nál és úzoknál, akik nek tö rök
vol tát pe dig ugyan csak jól tud ta, ezt az et ni kai meg ne ve zést,
mint egé szen ma gá tól ér te tő dőt, el hagy ja. Porphyrogennitosz
tu dó sí tá sát sem mi eset re sem sza bad be tű sze rint ven ni. Mert
elő ször is egy né mely ada tá nak erő sen bi zán ci íze van, s nem
egye zik meg a no mád tö rö kök fel fo gá sá val. Hi he tet len pél dá ul,
hogy a ma gya rok a ka zár fe je del mek től ural ko dót vagy ve zért
fo gad tak vol na el. Ilyen dol got a no má dok nál ál ta lá ban csak a
nép vá lasz tá sa in téz het el. Nem il lik a tö rö kök re az a ma gya rok -
nak tu laj do ní tott ki je len tés sem, hogy fél nek a be se nyők től,
mert ilyen gyen ge sé get egyet len no mád nép sem árul na el. Má -
sod szor: szem be szö kő egyes ada tok nak a hé za gos vol ta. Pél dá -
ul a bi zán ci ud var nál le vő ma gyar kö ve tek még fe je del mük 
ne vét sem mon dot ták meg. Mert Ár pád (Arpadis) nem tu laj don -
név, nem is mél tó ság név, ha nem tö rö kül ne mes sé get, ural ko dást,
kor mány zást je lent s alpaut, alpat alak ban s ’nemesség, ne mes’
je len tés ben ma is meg van a ka zá ni ban és kir giz ben. Ál ta lá ban
igen rej té lyes kö rül mény, hogy Porphyrogennitosz úgy ne ve zett
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for rá sai, va gyis tá jé koz ta tói, mint újab ban ál lít ják, nem mon -
dot ták meg he lye sen a ma gya rok ne vét. Mert vagy nem volt
még ak kor tel jes a ki ala ku lás és ezért a kö zös ne vet nem hasz -
nál hat ták, vagy csak az újon nan ér ke zett tö rö kök ural ko dó
tör zsé ről be szél tek, mint alább bi zo nyít juk. Har mad szor: a be -
se nyők ről és ma gya rok ról szó ló tu dó sí tás ban a tu laj don ne vek
– pe dig az egész tu dó sí tás nak ez a ré sze vol na a leg be cse sebb
– an  nyi ra el van nak tor zít va, hogy ha bár az egész no menk la tú -
rá nak tö rök nyel vi jel le ge min den két sé gen kí vül van, egyes
sza vak nak a ma gya rá zá sa és he lyes bí té se na gyon ne héz és me -
rész vál lal ko zás. De nem is szól va ar ról a le né zés ről és meg ve -
tés ről, me lyet a bi zán ci ak a bar bár no má dok iránt min dig ta nú -
sí tot tak, s amely a tö rök tu laj don ne vek tel jes el tor zí tá sát von ta
ma ga után, a gö rög be tűk leg ke vés bé al kal ma sak tö rök sza vak
át írá sá ra. Az ő, ü, ï ma gán hang zók s az š, z, č, dž más sal hang -
zók a gö rög ben nin cse nek meg, s a négy száz éves együtt élés
mel lett ma is alig ta lál ko zik gö rög em ber, aki he lye sen ki tud -
ná ej te ni a tö rö köt.

Nem le het ki nem emel nünk még egyes mo men tu mo kat,
ame lyek kü lö nös fényt vet nek a ma gya rok et ni kai vi szo nya i ra.
El ső he lyen em lít jük itt a ka zá rok tól szen ve dett ve re sé get, mely
a törzs ket té osz lá sát okoz ta. Ez al ka lom mal az egyik rész
Lebedias ve zér le te alatt Etelkuzu, a má sik ke le ti irány ban Per -
zsia fe lé vo nult vis  sza. E tö re dék utol só ma rad vá nya it pe dig ha -
tá ro zot tan a Ka u ká zus nyu ga ti ré szén, az Elbrusz-hegység völ -
gyé ben ma is élő karacsáj-törökökben kell fel is mer nünk. E
törzs nél a ma gya rok kal va ló ro kon ság mon dá ja má ig fenn ma -
radt. Már Besse J. ma gyar uta zó meg em lék szik er ről 1838-ban
meg je lent úti könyv ében. Mi vel pe dig a karacsájok em ber em lé -
ke zet óta tö rö kök (a név je len té se ’fekete pa tak’), ez két ség te -
le nül bi zo nyít ja, hogy he lye sen ne ve zik a ma gyar tör zset tö rök -
nek a ré gi kró ni ká sok; az a törzs Ázsi á ban ma radt tö rök test vé -
re i vel va ló ös  sze köt te té sét Pan nó ni á ban va ló le te le pe dé se után
is meg tar tot ta, kö ve te ket kül dött hoz zá juk, s fe le le tet is ka pott
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tő lük. Er re a ré gi kor ban tör tént kö vet ség kül dés re vo nat ko zik
az Ázsi á ban ma radt ma gya rok nak a ma gyar nép ben ma is élő
em lé ke. Az ősi ma gya rok ki fe je zés ál ta lá no san is me re tes, és
még az újabb kor ban is so ka kat lel ke sít a vágy, hogy fel ke res -
sék eze ket az ős ma gya ro kat.

Nem ke vés bé ne ve ze tes az a rész, amely a ma gya rok és ka ba -
rok közt vég be ment ke ve re dés ről be szél. Ez al ka lom mal,
Porphyrogennitosz ki je len té se sze rint, a ma gya rok meg ta nul ták a
ka zár nyel vet (mert a ka bar nép a ka zár nak egy ága volt) s a ka -
zá rok a ma gyar nyel vet. Mi vel a ka zá rok s ve lük együtt a ka ba rok
is két ség kí vül a tö rök ség hez tar toz tak, en nél fog va itt csak két
nyelv já rás közt vég be ment ke ve re dés ről le het szó; kö rül be lül
olyan le he tett az, mint a mai szárik- és tekke-turkománok nyelv -
kö zös sé ge. Va la mi kor azok nak is kü lön-kü lön nyelv já rá suk volt,
ho lott ma kö zös di a lek tust be szél nek. Hunfalvy Pál, a Ma gyar or -
szág Ethnographiájának tu dós szer ző je sze rint (177. l.) e ke ve re -
dés a csu vas (a ka ba rok és ka zá rok vélt nyel ve) és a ma gya rok
ugor nyel ve kö zött tör tént. De ez már azért is tel je sen le he tet len,
mert elő ször is a ka zá rok a nyelv em lé kek ta nú sá ga sze rint tö rö kök
vol tak, a csu vas pe dig olyan tö rök di a lek tus, mely hez a ma gyar-
tö rök szó kincs nek nincs kö ze. Má sod szor, mert a csu va sok léte
oly ko rán – a IX. szá zad ban – nem bi zo nyít ha tó be. És har mad -
szor, mert két oly lé nye ge sen kü lön bö ző nyelv nek a ke ve re dé se,
mint a csu vas meg az ugor-vo gul, a Lebediában va ló tar tóz ko dás -
nak arány lag rö vid ide je alatt nem tör tén he tett vol na meg. A vég -
be ment ke ve re dés ide jé ről va ló tu dó sí tás an  nyi ra ho má lyos, hogy
egye sek há rom, má sok há rom száz év ről be szél nek. A nagy hi ba
egész egy sze rű en ab ban az ap ri o risz ti kus fel fo gás ban van, hogy a
mai ma gya rok tisz tán ugor ere de tű ek, s ezért az alap té ve dé sért az
ak ko ri idők et ni kai vi szo nya i ba va ló min den tisz ta be pil lan tás nak
s a jó zan em be ri ész min den ösz tön zé sé nek ál do za tul kel lett es nie.

Ha ál ta lá ban a Porphyrogennitosz ada ta i nak ér té ke lé sé hez fo -
gunk, elő ször is az tű nik sze münk be, hogy a föld rajz ra vo nat ko zó
elő adá sa sok kal he lye sebb és ki me rí tőbb, mint a nép rajz ra vo nat -

68

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.17.  22:26  Page 68



ko zó, a tár sa dal mi vi szo nyok ra vo nat ko zó tu dó sí tá sa pe dig má -
sod- vagy har madkéz ből szár ma zik, s ke vés hi telt ér de mel. Nem
is le he tett az más kép pen, ha meg gon dol juk, mily óri á si kü lönb ség
vá lasz tot ta el a bi zán ci a kat a tu rá ni no má dok tól. Mind Leó, mind
Kons tan tin oly tet te ket, er köl csö ket és jel lem vo ná so kat tu laj do ní -
ta nak a no mád har co sok nak, ame lyek a no mád tár sa da lom alap -
fel tét ele i vel tel jes el len tét ben ál la nak, s én azt hi szem, hogy az a
fon tos ság, me lyet Porphyrogennitosz tu dó sí tá sá nak tu laj do ní ta -
nak, min den eset re túl zott. Nem szól va ar ról, hogy ezek a ma gya -
rok ra vo nat ko zó ada tok bi zony ta lan for rás ból szár maz nak – mert
sen ki sem tud ja, kik vol tak a bi zán ci ud var nál járt ma gyar kö ve -
tek, s a Ma gyar or szá gon járt bi zán ci a kat sem is mer jük –, min den -
eset re fel tű nik, hogy ezek nek az ada tok nak Ma gyar or szá gon nyo -
ma sem ma radt. Mert az, ami a Lebedián ke resz tül Pan nó ni á ba
va ló vo nu lás ról, a tö rö kök, ka zá rok és be se nyők kö zöt ti po li ti kai
ös  sze köt te té sek ről, Ál mos nak, Ár pád nak a sze mé lyi sé gé ről stb.
em lé ke zet ben ma radt, nem a nem ze ti ha gyo mány ból szár ma zott,
mint ál ta lá ban gon dol ják, ha nem egyes-egye dül a kö zép kor ban is -
mert bi zán ci for rá sok ban volt ta lál ha tó, me lyek nek ada ta it a kö -
zép ko ri ma gyar kró ni ká sok fel hasz nál ták. A ma gyar köz fel fo gás -
ban mind ez sok kal ké sőbb vert gyö ke ret. Ha nem így vol na, ak -
kor bi zo nyos tu laj don ne vek nem a gö rö gös át írás ad ta alak ban,
ha nem ősi ural-al ta ji for má ban ma rad tak vol na fenn; Yayčït mon -
da ná nak, nem Gé zát, Alpautot, nem Ár pá dot stb.

Ha már most a bi zán ci kút fők ről az arab-per zsák ra for dít juk
fi gyel mün ket, ak kor né mi leg vi lá go sab ban lát juk a dol gok tu -
laj don kép pe ni ál lá sát. De a kí vánt vég ered mény re, az az ar ra a
vi szony ra vo nat ko zó lag, mely ben a madzsarok (így ne ve zik
őket a per zsák és ara bok) a mai ha zá juk ban la kó ma gya rok hoz
áll nak, még sem ka punk sem mi, kü lö nö seb ben so kat mon dó,
biz tos ada tot. Dšajhăni10, Ibn Roste

11
és ké sőb bi má so ló ik mind

tö rök nép nek ír ják le a madzsarokat vagy madzsgarokat – amint
he lyes írá si hi ba foly tán ír ják –, kik nek la kó he lye a Fe ke te-ten -
ger ke le ti ré szén, a be se nyők szom széd sá gá ban van; s ál ta lá ban
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oly lé nyeg te len tu dó sí tá so kat ad nak ró luk, ame lyek csak hal lo -
más ból szár maz nak, s reá il le né nek min den no mád tö rök nép re.
A mo ha me dán föld raj zi írók nak ál ta lá ban so ha sem tu laj do ní tot -
tam kü lö nös fon tos sá got, s föld raj zi ada ta i kat leg ke vés bé sem
te kint he tem meg bíz ha tó for rás anyag nak a ma gyar ős tör té net re
vo nat ko zó lag. Min de nek előtt tud ni kell, hogy mi lyen le ki csiny -
lés sel és meg ve tés sel te kin te nek a ré gibb és újabb kor mo ha me -
dán írói min den olyan iro dal mi mun ká ra, mely nem val lá sos
tar tal mú. Mi kor Per zsi á ban vagy Kö zép-Ázsi á ban, ahol az isz -
lám még meg le he tő sen meg őriz te ré gi tí pu sát, vi lá gi köny ve ket
ku tat tam, a bá mu lat és meg ve tés pil lan tá sa it érez tem ma ga mon.
De az arab írás je lek egyéb ként sem al kal ma sak ide gen nyel vű
föld raj zi és nép raj zi ne vek köz ve tí té sé re, mert a hi bás pon to zás
a leg több tu laj don ne vet a fel is mer he tet len sé gig el tor zít ja, úgy-
hogy ezek meg fej té sé hez va ló ság gal jós te het ség re van szük ség.
Eh hez já rul vé gül még a má so lók ha nyag sá ga, kik nem is mer -
ve az anya got, a leg fon to sabb mun kát is hasz na ve he tet len né te -
szik. A ke le ti for rá sok nak a bi zán ci ak fe lett az az egyet len elő -
nye van, hogy ne kik mint ázsi a i ak nak, amaz idők és vi dé kek tö -
rök né pe i nek vi lág szem lé le te nem oly tö ké le te sen ide gen, s
hogy ők az er köl csök ről, szo ká sok ról és kül ső meg je le nés ről
több tárgy is me ret tel és igaz ság sze re tet tel szól nak, mint a bi zán -
ci ak. Az ilyen faj ta le írá sok hoz tar to zik a töb bi közt a Gurdēzi12

tu dó sí tá sa a há zas sá gi szo ká sok ról, me lyek élén ken em lé kez tet -
nek a kir gi zek nél és a turkománoknál ma is meg lé vő szo ká sok -
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10 Džayhani 10. századi mohamedán földrajzíró, a számánida udvar minisztere.
Az utak és birodalmak könyve című munkáját csak különböző kivonatokból
ismerjük.

11 Ibn Rusta Iszfahánban (Irán) született mohamedán földrajzíró. Az értékes
drágakövek könyve című munkájának egyetlen 13. századi kéziratát
Londonban őrzik.

12 Gardezi a gaznevida udvarban élő perzsa történetíró volt, aki A tudósítások
ékessége című munkáját az 1050–1053 között uralkodó Abdar-Rasidnak
ajánlotta.
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ra. Így pél dá ul a kalim, va gyis az az ár, me lyet a vő le gény fi zet,
s az a szo kás, hogy a vő le gény ap ját a meny as  szony ap ja sát rá -
ba ve ze ti és meg aján dé koz za. Vé gül még azt aka rom meg je -
gyez ni, hogy az egy ko rú arab és per zsa föld rajz írók nak az
egyes tö rök né pek föld raj zi hely ze té re és ha zá já ra vo nat ko zó
ada tai sok kal meg bíz ha tób bak, mint a töb bi kor tár sa kéi. Egé -
szen he lyes pél dá ul az Ürgendzsből a be se nyők la kó he lyé re ve -
ze tő út le írá sa, azé az út vo na lé, mely a ka zá rok hoz ve zet, s a
ma gya rok ak ko ri la kó he lye ha tá ra i nak a le írá sa. Min den egye -
bet il le tő leg – mint mon dot tuk – ne héz e for rá sok anya gá ban
oly ada to kat fe dez ni fel, ame lyek kü lö nö sebb fényt de rí te né nek
a Kaszpi-tó és Fe ke te-ten ger észa ki ré szén la kó tö rök no má dok
bel ső éle té re és egy más hoz va ló vi szo nyá ra. Hi szen ma ga a
madzsar név is azt mu tat ja, hogy ez a szó nem ere de ti for rás ból
szár ma zik, ha nem mint a y>dž hang vál to zás mu tat ja, a volga-
törökből van köl csö nöz ve. A szó ere de ti alak ja mayar ’úr, pa -
ran cso ló’; v. ö. turkom. mayarïm ’uram’. S amint a y a volga-
törököknél dž-vé lett, éppúgy vál to zott ez a hang az ugoroknál
gy-vé. Éppígy lett az ugor ból tö rök ké vált kojbal-karagaszoknál
gy a y-ből.

De a ma gya rok nak Pan nó ni á ban va ló fel lé pé sé re és tet te i re
vo nat ko zó lag sem mit sem ta lá lunk. Csak a ma gya rok et ni kai
vi szo nya i ra, az az tö rök vol tá ra vo nat ko zó lag ér te nek egyet a bi -
zán ci, arab és per zsa kút fők, és bi zo nyá ra na gyon kü lö nös,
hogy a mi mo dern ku ta tó ink az egy ide jű írók nak tu dat lan sá got
vet nek a szem ök re, s ta gad ják a ma gya rok tö rök vol tát. 
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X.

Ha te hát a ke le ti for rá sok oly ke vés vi lá gos sá got de rí te -
nek a ma gya rok ős tör té ne té re, amen  nyi ben tö rök nem -
ze ti sé gük re s né hány köl töz kö dé si moz du la tuk ra vo -

nat ko zó ada to kon kí vül nem fog lal nak ma guk ban sem mi meg -
bíz ha tó tör té ne ti és nép raj zi ada tot sem, ho gyan vár hat nánk
töb bet a ke resz tény nyu gat egy ide jű kró ni ká sa i tól? Kép zel jük
csak el a mű ve lő dés nek azt az irány za tát, mely a VIII., IX. és
X. szá zad ban Eu ró pá ban, je le sen Dél ke le t-Eu ró pá ban ural ko -
dott; ve gyük te kin tet be azt a ha tár ta lan tu dat lan sá got, fa na tiz -
must és el bi za ko dott sá got, mely az ak ko ri ke resz tény nyu ga tot
a mo ha me dán és po gány Ázsi á val szem ben jel le mez te, s lát ni
fog juk, mi ve zet te a ma gya rok ról szó ló egy ko rú tu dó sí tá sa i ban.
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Vak, düh, fék te len gyű lö let és ret te ne tes fé le lem jel lem zi e for -
rá sok mind egyi két, me lyek Marczalinak a Ma gyar Tu do má -
nyos Aka dé mia ki adá sá ban »A Ma gyar Hon fog la lás Kútfői«
cím mel meg je lent mű vé ben ta lál ha tók. De ho gyan is le he tett
vol na más képp? Szá za dok kal utóbb, sőt a leg újabb kor ban is
alig tu dott va la mit a sza bad, kép zett, fel vi lá go so dott Eu ró pa a
tö rök né pek s ál ta lá ban az ural-al ta ji ak et ni kai, tár sa dal mi és
po li ti kai vi szo nya i ról. S ho gyan vár ha tók, hogy a kö zép kor vak
sö tét sé gé ben kü lönb ve ze tőnk le gyen Klió? Elő ször is az tű nik
sze münk be, hogy az ak ko ri kró ni ká sok a ma gya rok nak még a
ne vét sem tud ták, mert a Pan nó ni á ban la kó ural-al ta ji a kat ava -
rok nak, ugo rok nak, hu nok nak, ungereknek s egy szer tö rö kök -
nek is ne ve zik, min dig asze rint a for rás sze rint, amely ből me rí -
tet tek. E tu dat lan ság tu laj don kép pe ni oka az, hogy no mád tár -
sa dal mak ban az et ni kai gyűj tő név csak na gyon rit kán for dul
elő, s ehe lyett in kább a nem zet ség- és törzs ne ve ze tek hasz ná la -
to sak. Így pél dá ul kö zép-ázsi a i ak kal va ló érint ke zé sem al kal -
má val min dig csak özbegekről, kir gi zek ről, kazarokról, szári-
kokról, tekkékről hal lot tam, de so ha sem tö rö kök ről; kö rül be lül
úgy, mint ma a né met nép egyes ré szei a szász, po rosz, ba jor
nem zet ség ne ve ket fon to sabb nak tart ják, mint kö zös ne vü ket.
Ez a kö rül mény sza bad utat nyi tott az el mé le ti okos ko dás nak, s
így a kö zép kor ban Pan nó ni á ban élő et ni kai ke ve rék nem ze ti
jel le ge még a ké sőb bi szá za dok ban is tö ké le te sen is me ret len
volt. Nem szól va az et ni kai ap ró sá gok ban va ló tu dat lan ság ról,
kü lö nö sen fel tű nik a szá mok nagy sá ga, me lye ket a kró ni ká sok
a har ci as és bé kés tö me gek le írá sá ban ad nak. Ezt a hi bát már a
hu nok nál is el kö ve tik a kró ni ká sok, mi kor ko los  szá lis had tes -
tek ről, óri á si csa ták ról s rend kí vü li em ber tö me gek ről be szél -
nek, nem gon dol va meg, hogy ab ban a vad kor szak ban na gyobb
tö me gek moz gá sa már az el lá tás mi att is tel jes le he tet len ség
volt. Így pél dá ul a mai Ma gyar or szág nak csak nem egész észa -
ki ré szét ős er dők bo rí tot ták, s eb ből csak egyes te le pek emel -
ked tek ki; ami pe dig a völ gye ket il le ti, még a ké sőb bi szá za dok -
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ban is na po kig le he tett utaz ni, anél kül hogy egy lé lek re akadt
vol na az em ber. A szám be li vi szo nyok nak e bi zony ta lan sá gá ból
vagy vad túl zá sá ból in dul va ki, nem cso dál koz ha tunk, hogy a
ré gi Pan nó nia szom széd or szá ga i ban csak rend kí vül za va ros,
bi zony ta lan tu dó sí tá sok vol tak el ter jed ve azok nak a vi dé kek -
nek et ni kai és po li ti kai ál la po tá ról – ha ugyan nem volt tö ké le -
tes a tu dat lan ság. Csak az or szág ré gi föld raj zi no menk la tú rá ja
árul ja el, hogy az egyes vá ro sok és vá rak épí tői és la kói szlá vok
vol tak, és pe dig ke le ten bol gá rok, nyu ga ton szlo vé nek. Mert a
szláv hely ne vek nek, mint Zemp lén, Deb re cen, Szoboszló,
Csong rád, Szol nok, Ba la ton, Pest, Ti hany, Ka ni zsa stb. több a
tör té ne ti je len tő sé ge, mint az íz lés te len, tu dat lan és fa na ti kus
kró ni ká sok egész vi lá gá nak. Ezek csak a nem ze ti és val lá si di -
cső sé get tar tot ták a sze mük előtt, de a dol gok tu laj don kép pe ni
ál la po tá val, az az min den egyéb bel, ami e tö rek vé sen kí vül
esett, sem mit sem tö rőd tek.

Ily kö rül mé nyek kel áll va szem ben, hi á ba va ló min den fá rad -
sá gunk, hogy az egy ko rú ke resz tény kró ni kák ból és fel jegy zé -
sek ből meg bíz ha tó ada to kat me rít sünk a ma gyar ság nak Pan nó -
ni á ban va ló ki ala ku lá sá ról. Amit Porphyrogennitosz gya ní tott
ma gyar tá jé koz ta tó já tól Bi zánc ban vagy a ma gyar ve zé rek ud -
va rá nál le vő gö rög kö ve té től meg tu dott, az már ké sőb bi ke le tű,
az az ar ra az idő re vo nat ko zik, mi kor a ma gya rok tö rök tör zse
az or szág ban már le te le pe dett, s ös  sze ol vadt az ott ta lált ro ko -
nok kal. Ami a gö rög kön tös ben ránk ma radt tu laj don ne vek
nyel vi jel le gét il le ti, a ve ze tő sze mé lyi sé gek nek ere de ti leg tö -
rök tu laj don ne vei oly el tor zu lá so kat mu tat nak, ame lyek rész -
ben el lent mon da nak a tö rök-ma gyar hang zó il lesz ke dés szel le -
mé nek, rész ben fél re is mer he tet le nül mu tat ják a már ki ala kult
tö rök-ma gyar nyelv ke ve rék nyo ma it. Így lett az alpat ’ural-
kodás, kor mány’ szó ból az Ár pád tu laj don név, salmadžï ’kötél-
vető’-ből Salmuces, yayčï ’lövész’-ből Gejza stb.; sok más föld-
raj zi és tu laj don név a fel is mer he tet len sé gig el tor zult. Az em ber,
mi kor ol vas sa eze ket az egy ko rú no má dok ról szó ló tu dó sí tá so -
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kat, ön kén te le nül is úgy lát ja, hogy a no má dok nak és az ázsi ai
né pek nek éle te, mű kö dé se és gon dol ko zás mód ja a bi zán ci ak
előtt tel je sen is me ret len volt. A bi zán ci ak nem tar tot ták fá rad -
ság ra ér de mes nek, hogy a bar bá rok kal fog lal koz za nak, nyel vü -
ket meg ta nul ják és szo ká sa i kat el les sék. Pe dig a tö rö kök nek ab -
ban az idő ben, mint az újabb ku ta tá sok ki de rí tet ték, már volt
iro dal mi nyel vük, s nem vol tak oly mez te len, vad bar bá rok,
mint ami lyen nek nyu ga ti, ke resz tény kor tár sa ik le ír ják őket.

Még ke ve sebb vi lá gos sá got ter jesz te nek a szláv kró ni ká sok
ada tai. Az ugri-k, kik ről Nestor13 be szél, és akik 888-ban ke let -
ről jöt tek, mint már ne vük is mu tat ja, nem té vesz ten dők ös  sze a
Pan nó ni á ba be csa pó ma gya rok kal. Nestor ugri-jai tu laj don kép -
pen az uj gu rok hoz tar toz tak, kik ab ban az idő ben ha tal mas tö -
rök nép vol tak a mai Ke le ti-Tur kesz tán észa ki ré szén; mert uj -
gu ro kon az ös  szes, Orosz or szág dél ke le ti ha tá rá nál ke let re és
dél ke let re la kó ural-al ta ji ele me ket ér tet ték. Azt, hogy a szláv
kró ni ká sok ugri-jait a ma gyar tö rök kel nem le het azo no sí ta ni,
bi zo nyít ja az a kö rül mény is, hogy az oro szok a ma gya rok ne -
vét csak ké sőbb, a len gye lek köz ve tí té sé vel is mer ték meg. A
vengri szó is, aho gyan az oro szok a ma gya ro kat ne ve zik, len -
gyel ere de tű. A ma gya rok ere de té re vo nat ko zó lag te hát a szom -
széd ár ja né pek kró ni ká sai tel je sen cser benhagy nak ben nün ket;
még szo mo rúbb do log, hogy ma guk tól a ma gya rok tól is csak
mon da, le gen da, mí tosz alak já ba öl töz te tett tu dó sí tá so kat ka -
punk. Bár a ma gyar kró ni ká sok, mint Kézai (1282), Márk
(1330), Thuróczi (1464) a gyer me kes me sék egész so rá val ve -
ze tik be a ma gya rok tör té ne tét, a so kat em le ge tett Anony must
pe dig mint fő for rást idé zik, s leg újab ban szob rot is ál lí tot tak
tisz te le té re: e kró ni ká sok ada tai ama ré gi kor et ni kai, föld raj zi,
tör té nel mi és tár sa dal mi ál la po tá nak tel jes nem ismeréséről ta -
nús kod nak. Fe les le ges fá rad ság vol na e gyer mek me sék cá fo lá -
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sá ba bo csát koz ni. Hunfalvy Pál a Ma gyar or szág Ethnographiá-
já-nak 185–196. lap ja in már el vé gez te ezt a fel ada tot. Ami pe -
dig Anony must il le ti, Marczali tel je sen meg győ ző en be bi zo nyí -
tot ta, hogy a Gesta Hungarorum rész ben Ae ne as Sylvius Nagy
Sán dor ról szó ló köny vé nek ne vet sé ges ha mi sí tá sa, rész ben pe -
dig ügyet len me se köl tés szü löt te. De hát nem is le he tett más -
képp; csak az ak ko ri vi lág, kü lö nö sen Eu ró pa rend kí vül kez det -
le ges mű velt sé gé re vall. Az tán meg ne héz vol na fel ten ni, hogy
az olyan nép, amely már ala ku lá sá nak legkezdetén két meg le -
he tő sen kü lön elem ke ve re dé sé ből szár ma zott (s az idők múl tá -
val ez a ke ve re dés még erő sö dött is), ké pes lett vol na nem ze ti
ha gyo má nyok és le gen dák meg őr zé sé re. Tisz ta cso da, hogy a
tör té ne lem előt ti idők vak sö tét sé gé ből né hány, bár gyen ge vi -
lá gí tó szik ra el ju tott hoz zánk. Azok ra a nép ha gyo mány ok ra
gon do lok, ame lyek meg őriz ték a ma gya rok és az At ti la se re ge
közt le vő tör té ne ti kap cso lat em lé két, bár a hun ne vet nem is -
me rik. Egyéb ként az, hogy az Eu ró pá ba be tört ural-al ta ji ak hu -
nok nak ne vez ték vol na ma gu kat – mert csak Eu ró pá ban is mer -
ték őket ezen a né ven –, na gyon is két sé ges, amint hogy na gyon
kér dé ses egy kö zös gyűj tő név fel ve té se is. Gyen ge bi zo nyí té kot
szol gál tat né hány tu laj don név, mint Ál mos, Ete le (At ti la), Bu da,
Csa ba, Eme se, Ka dar, Ben de gúz stb., me lyek nek tö rök nyel vi
jel le ge két sé gen kí vül áll, s azt bi zo nyít ja, hogy a ma gyar ban a
tö rök ele mek be fo lyá sa a ré geb bi ugor be fo lyás el le né re már
ko rán túl súly ba ke rült. Le het, hogy eb ben a te kin tet ben té ve -
dünk, és hogy ezek az em lé ke zet ben ma radt ke le ti tu laj don ne -
vek ab ból a szo ros ös  sze köt te tés ből szár maz nak, amely a kö -
zép kor ban ál lott fenn Ma gyar or szág és Ázsia kö zött. Szó val
mind az, amit az úgy ne ve zett ma gyar kró ni ká sok a ma gya rok
ős tör té ne té ről el be szél nek, egye dül a for ró, ha za fi as kép ze let
szü löt te, te hát nem ko moly do log. S a mo dern ma gyar tu do -
mány, mi kor eze ket a me sé ket még is ko moly kri ti ká ra mél tat ja,
s ezek alap ján akar ja meg raj zol ni a ma gyar nép ki ala ku lá sát,
csak a nem ze ti hi ú ság nak hó dol, de a tu do mány nak sem mit sem
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hasz nál. Ha az em ber a nem ze ti hi ú ság ér zé se it kö ve ti, meg ma -
gya ráz ha tó, hogy el hi szi a nagy, több száz ezer fő ből ál ló se reg
be vo nu lá sá ról szó ló fan tasz ti kus tu dó sí tást. De meg kel le ne
gon dol ni, hogy le het sé ges lett vol na-e a Vol gá tól Pan nó nia bel -
se jé ig tel je sen la kat lan vi dé ke ken át ve zet ni kí sé ret tel, nyá jak -
kal és lo vak kal együtt egy olyan nagy em ber tö me get. Az em be -
rek és ál la tok el lá tá sá ról szó sem le he tett vol na, mert kurut-tal
(szá raz sajt tal) a no mád csak rö vi debb utak ra lát ja el ma gát. A
no mád se re gek szá mát is min dig kép te le nül tú loz za a ha gyo -
mány. Ahol szá zez rek ről be szél nek, ott leg fel jebb ez rek ről le het
szó a va ló ság ban, s ezek is csak ki sebb csa pa tok ban me het tek
elő re. Nem szól va a szám be li nagy ság túl zá sá ról, a hon fog la lás -
nak, a meg hó dí tott te rü let fel osz tá sá nak, a Pan nó ni á ban kö tött
szö vet ség nek s a leg több rész let kér dés nek le írá sa ar ról ta nús ko -
dik, hogy aki től e le írás szár ma zik, egy ál ta lán nem is mer te a tö -
rök-ta tár nép élet mód ját és har ci szo ká sa it. Az ügyet len és tu -
dat lan kom pi lá tor nak a res gastae le írá sa kor ró mai vagy nyu ga -
ti ha di tet tek ké pe volt a sze me előtt, s ez a mun ka, me lyet a ma -
gyar tör té net fő for rá sá ul hasz nál tak, ed dig csak út já ban állt a
ku ta tás nak, s le he tet len né tet te a ma gyar nép ke let ke zé sé ről
szó ló he lyes fel fo gást.
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XI.

Esze rint a ren del ke zé sünk re ál ló for rás anyag a ma gya rok
ere de té nek meg vi lá gí tá sá ra tö ké le te sen hasz na ve he tet -
len; nincs más hát ra, mint fi gyel mün ket egy rész ről a

nyelv ta nú bi zony ság ára, más rész ről a je len kor tö rök no mád ja i -
nak jel le mé ről, élet- és gon dol ko zás mód já ról va ló is me re te ink -
re for dí ta ni, s er re vo nat ko zó is me re te in ket ér té ke sí te ni a ma -
gyar ság ős tör té net ének ku ta tá sá ban. E bi zo nyí tó anya got il le tő -
leg elő ször is a nyelv vel fo gunk fog lal koz ni, s mind járt reá fo -
gunk mu tat ni az egyes mo men tu mok ra, me lyek nem csak az et -
ni kai bi zony ság csal ha tat lan bi zo nyí té kai, ha nem a ro kon ság
kö ze leb bi fo kát s a ro kon ság kö ze leb bi jel le gét is meg je lö lik.
Bár mily szű kö sek le gye nek is a tö rök di a lek tu sok ré gi nyelv -
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em lé ke i ről va ló is me re te ink, még is a Kr. u. VI. vagy VII. szá -
za dig nyúl nak vis  sza s egy re nö ve ked nek, amint a tö rök nép a
tör té ne ti ala ku lá sok tól szo rít tat va, Dél nyu ga t-Ázsia, il let ve Ke -
let-Eu ró pá ba ér. E te kin tet ben há rom kor sza kot kü lön böz te tünk
meg. Az el ső kor szak ba tar toz nak a turfáni és orchoni em lé kek
(IV–VII. szá zad) és a Kudatku Bi lik (1069), me lyek nek alak ta -
na és szó kin cse ta lán még ré gebb re nyú lik vis  sza, mint ke let ke -
zé sük dá tu ma. A má so dik kor szak ban in kább nyu ga ti, mint ke -
le ti tö rök em lé kek áll nak ren del ke zé sünk re, s ezek a szel dzsuk-
tö rö kök fel lé pé sé től s a Timuridák ko rá nak em lé ke i től a tu laj -
don kép pe ni osz mán-tö rök ség meg szi lár du lá sá ig, az az Kons tan -
ti ná poly el fog la lá sá ig tar ta nak. Ide tar toz nak: a Rebābnāme

14

(1312), az El feredž ba’d eš šsidde, me lyet én ad tam ki (1451)
és a H. L. Fleischer em lí tet te Šamasp-name s több ki sebb irat.
A har ma dik kor szak ba tar to zik a mo dern osz mán li, to váb bá a
ka zá ni iro dal mi ter mé kek s kö zép-ázsi ai köl tők né hány mun ká -
ja, me lyek ben az ótö rök nek már nin csen kü lö nös fon tos sá ga.
Ha most e kü lön bö ző kor szak ok ból fenn ma radt iro dal mi em lé -
ke ket szem lél jük, s alak ta nu kat és szó kin csü ket pon to sab ban
meg vizs gál juk, ar ra a meg győ ző dés re ju tunk, hogy a ma gyar
nyelv alak ta na és szó kin cse sok kal ré gibb, mint az ös  szes
nyelv em lé ke ké. Mint e je len ség ter mé sze tes kö vet kez mé nyét,
meg ál la pít hat juk, hogy a ma gyar ban a há rom kor szak egész tö -
rök szó kin cse ki mu tat ha tó, s e te rü le ten évek hos  szú so rán át
foly ta tott ta nul má nya im köz ben na gyon ke vés tö rök tő szót ta -
lál tam, mely nek eti mon ja ne lett vol na meg a ma gyar ban. E kö -
rül mény re már ko ráb ban tör tént uta lás, s ez kény sze rít ben nün -
ket an nak a kér dés nek a fel vé te lé re, hogy va jon a ma gya rok nak
mint ál lam al ko tó elem nek Pan nó ni á ban va ló meg je le né se va ló -
ban a IX. szá zad vé ge fe lé ment-e vég be, s va jon nem jó val ko -
ráb ban tör tént-e meg ez az ese mény. Tör té ne ti ada tok hi á nyá -
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ban e kér dés biz tos meg ol dá sa alig ha fog va la ha si ke rül ni. Amit
Amianus Marcellinus a jazigokról s Pan nó nia egyéb no mád ja i -
ról el be szél, il lik az ural-al ta ji nép re is; de mi vel meg bíz ha tó
tör té ne ti ada tok csak a hu nok fel lé pé se óta áll nak ren del ke zé -
sünk re, ezért az ural-al ta jiak nak mai ha zá juk ban va ló meg je le -
né se csak az el ső tör té ne ti bi zo nyí ték kal, az az a hu nok fel lé pé -
sé vel azo no sít ha tó. A ma gyar nyelv vi lá gos ke ve rék jel le gé nek
ta nú sá ga sze rint a ma gya rok a hun se reg nek ama ma rad vá nya -
i ból ke let kez tek, ame lyek At ti la ha lá la és a bi ro dal má nak ös  sze -
om lá sa után Pan nó nia sík sá ga in ma rad tak, s ame lyek sok, szá -
za do kig tar tó küz de lem után ös  sze ol vad tak egy más sal, s mint
et ni kai egész meg ma rad tak.

Emel lett bi zo nyít a ma gyar ban le vő tö rök nyelv ele mek
nagy ko ra, me lyet őstöröknek ne vez he tünk, má sod szor az a ma -
gyar nép nél ma is meg lé vő ha gyo mány, amely az or szág má so -
dik el fog la lá sá ról be szél, s mely At ti lát mond ja az el ső, Ár pá -
dot a má so dik hó dí tó nak. Eb ből az ok ból vá lasz tot tam köny -
vem mot tó já ul e mon dást: vox populi vox dei. Ami az tán az
ugor-tö rök ke ve rék to váb bi sor sát, az az ala ku lá sá nak rész le te it
il le ti, e te kin tet ben – mint már em lí tet tük – csak is az előt tünk
is me re tes no má dok er köl csei és jel lem ző tu laj don sá gai vet het -
nek fényt az ugyan olyan eti kai és tár sa dal mi vi szo nyok közt élő
elő dök tet te i re és gon dol ko dá sá ra. A min de nek fö lött szi go rú an
kon zer va tív no mád rit kán és na gyon ne he zen vál toz tat ja élet -
mód ját és vi lág szem lé let ét, s egy pil la na tig sem ké tel ke dem,
hogy azok a no má dok, aki ket an nak ide jén a Görgennél,
Etreknél, az Oxus al só fo lyá sá nál és a Herirudnál lát tam, alig
kü lön böz nek az arab föld rajz írók úzaitól vagy a be se nyők től és
ma gya rok tól (az az tö rö kök től). A no má dok ős ré gi élet mód ja
oly ke vés sé vál to zott, hogy jár tam olyan he lye ken, ahol a XIX.
szá zad kö ze pén a ke nyér rit ka ság szám ba ment, s ahol tü zet csak
szá raz saxaul-gyökerek ös  sze dör zsö lé sé vel tud tak gyúj ta ni.

Az At ti la se re gé ben le vő no mád har co sok bi zo nyá ra nem ál -
lot tak ala cso nyabb fo kán a kul tú rá nak, mint a jomutok, csandu-
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rok, karakalpakok a XIX. szá zad ban. El ső sor ban no má dok vol -
tak, azu tán har co sok, kik nek a ló és a fegy ver volt a fő gond juk,
s kik va dab bak és fék te le neb bek vol tak, mint szom szé da ik. At -
ti la se re gé nek egyes ré szei, me lyek hi he tő leg szét szó ród tak és
ott ma rad tak Pan nó nia sík sá ga ink, mi dőn fel is mer ték po li ti kai
ha tal muk rom lá sát, s a ma gyar Al föld kö vér le ge lő it el hagy ni
nem akar ták, mert az leg in kább von zot ta őket, kény te le nek vol -
tak szo ro san egy más hoz, az az fegy ver tár sa ik hoz és a töb bi,
Pan nó ni á ban le vő ural-al ta ji ro ko nuk hoz csat la koz ni. Bár az
ugo rok és tö rö kök ere de tük sze rint meg le he tő sen tá vol áll tak
egy más tól, de a kö zös élet mód és vi lág szem lé let, kü lö nö sen pe -
dig a nem ural-al ta ji la ko sok ré szé ről fe nye ge tő kö zös ve sze de -
lem úgy szól ván kényszerítette őket, hogy ös  sze tart sa nak: az ural-
al ta ji törzs nek e két test vér ága idők múl tá val szo ro san ös  szekap -
cso ló dott. Ar ra a nagy és fon tos kér dés re, hogy me lyik volt a
két al ko tó rész kö zül a na gyobb és ha tal ma sabb, s me lyik volt
tu laj don kép pen a mag va az ala ku lás nak, ne héz vol na most ha -
tá ro zott fe le le tet ad ni. Aki sine ira et studio szem lé li a ma gyar -
ban ta lál ha tó pri mi tív kultúrfogalmakat, an nak ar ra a meg győ -
ző dés re kell jut nia, hogy ugo rok vol tak azok, kik az alap ele met
al kot ták; de eh hez az alap hoz az idők so rán oly nagy mér ték ben
já rult hoz zá egy re több tö rök-ta tár elem, hogy a tö rök elem fö -
lé be ke re ke dett az ala pot al ko tó ugo rok nak, s ily mó don állt elő
az a tar ka nép ke ve rék, mely ké sőbb a ma gyar né ven lett is me -
re tes sé. El ső pil lan tás ra úgy tűn he tik fel, hogy ez a fel ve té sünk
csak me rész kép ze let szü löt te. De aki fi gye lem be ve szi a mai
ma gyar nyelv hang ta ni vi szo nya it, a test ré szek több sé gé nek, a
tő szám ok nak és sok más, a min den na pi élet re vo nat ko zó, nél -
kü löz he tet len fo gal mak nak ugor ne vét, alig ha fog ja két ség be
von ni fel te vé sünk he lyes sé gét. Ha már most a ki ala ku lás el ső
fá zi sá ra vo nat ko zó lag va la men  nyi re szi lárd ál lás pont hoz ju tot -
tunk, ak kor el vünk to váb bi al kal ma zá sá val, egé szen ter mé sze -
tes nek fog juk ta lál ni, hogy amint az ala ku lás fo lya mán nö ve ke -
dett a tö rök etnosz, úgy nö ve ke dett a tö rök szó kincs is; és ma
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már a ma gyar szó kincs két har ma da tö rök, s csak egyhar ma da
ugor jel le gű. Ha e kö rül ményt kel lő kép pen fi gye lem be ves  szük
és mél tá nyol juk, min den eset re me rész do log azt ál lí ta ni, hogy a
ma gyar akár tö rök, akár ugor nyelv vol na; a ma gyar par excel-
lence ke ve rék nyelv, amint az a nép is, mely e nyel vet hasz nál -
ja, ke ve rék nép, mely hez ha son lót – mint már em lí tet tük – ne -
héz vol na ta lál ni a nép rajz ha tal mas te rü le tén. Le he tet len, hogy
az olyan ke ve rék nép nél, mint a ma gyar, egy sé ges, et ni ka i lag
ere de ti nyelv ről be szél jünk.

Ha fi gye lem be ves  szük ez in ten zív ke ve re dést, cso dál nunk
kell, hogy a ke ve rék egyes al ko tó ré szei még min dig mu tat nak
fel oly vo ná so kat, me lyek ré szint az ős ha zá ra, ré szint az il le tő
nép cso port ok köl tö zé sé nek idő pont já ra val la nak. E he lyen ter -
mé sze te sen csak a ma gyar nyelv tö rök-ta tár bi zo nyí té ka i val
fog lal ko zunk, s er re vo nat ko zó ku ta tá sunk ban ar ra az ered -
mény re ju tunk, hogy a tö rök nyelv te rü let északke le ti ré sze az,
ahol a ma gyar-tö rök nyelv ele mek leg ré gibb ha zá ja ke re sen dő.
A ro kon ság egyes nyo mai – mint már mon dot tuk – az al ta ji ak
tör zsé nél ta lál ha tók fel; ezek a töb bi tö re dé kek nél, me lyek az
Al taj tól az Ad ri á ig lak nak, már nem ta lál ha tók meg, bár né hány
ös  sze kö tő ka pocs ré gi vol tát te kint ve, ez min den eset re fel tű nő.
Te hát a ke le ti tö rök az, mel  lyel a ma gyar nyelv na gyobb fo kú
ro kon sá got mu tat, s az Al taj ból a mai ha zá ba va ló vo nu lás
arány lag gyor san és na gyon ko rán tör tént, mert az úton ta lál ha -
tó ro ko nok kal va ló érint ke zés nem tett reá na gyobb ter je del mű
nyel vi ha tást. Ez zel ma gya ráz ha tó a ma gyar-tö rök szó kincs ré -
gi ko ra is; en nek fi lo ló gi ai szem pont ból rend kí vül nagy a fon -
tos sá ga, ha meg gon dol juk, hogy a ma gyar nyelv szó kincs ében s
bi zo nyos mér té kig alak ta ná ban fog lal tat nak a tö rök-ta tár nyel -
vek leg ré gibb em lé kei. Ha már most meg gon dol juk, hogy a
Pan nó nia völ gye i ben fél no mád ál la pot ban élő ural-al ta ji ak hoz
idő múl tá val újabb tö rök-ta tár ele mek csat la koz tak, ami a nép -
ván dor lás ak ko ri örö kös fo lya má ban na gyon is ter mé sze tes: ak -
kor ha ma ro san sze münk be tű nik, hogy a túl nyo mó több ség ben
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le vő ke le ti tö rök nyelv ele mek hez ho gyan já rul tak új nyu ga ti tö -
rök ele mek, me lyek ma egy más tól pon to san meg kü lön böz tet -
he tők, s me lyek úgy szól ván egye dül jel lem zik az ala ku lás
egyes tör té ne ti fá zi sa it. Míg pél dá ul ezek a sza vak: örök, tő,
kép, szó, árt stb. csak a leg ré gibb tö rök nyelv em lé kek ben van -
nak meg, s a ké sőb bi tö rök nyelv já rás ok ból tel je sen hi ány za -
nak, ad dig má sok, mint: küld, gya nánt, elő re, on nan, ajang stb.
(l. a szó tárt) ha tá ro zot tan újabb, az az nyu ga ti tö rök be fo lyás
nyo mai. E nyu ga ti tö rök be fo lyás nak a tö rök nép cso port ok ama
ré szei vol tak a fő kép vi se lői, me lyek a Kaszpi-tó és Fe ke te-ten -
ger észa ki ré szén úz vagy gúz (a mai turkománok), ka zár, be se -
nyő, ma gyar és kun né ven ké sőbb lép tek a vi lág tör té net szín pa -
dá ra; ab ban az idő ben, mi kor a ma gyar-tö rök nyelv ke ve rék
Pan nó ni á ban már meg ala kult, s a nyu ga ti tö rök ele mek an nál
job ban ki tűn tek. Az, hogy a tö rök no mád vi lág örö kös ván dor -
lá sa las san el csen de sült, egye dül an nak a kö rül mény nek kö -
szön he tő, hogy a ma gya rok har ci as tör zse az isz lám okoz ta ha -
tal mas nép el to ló dá sok ban nyu gat ra szo rult, s Arnulf né met fe -
je de lem nek a cseh Szvatopluk el len szö vet sé ge se lett. At tól a
pil la nat tól fog va, mi kor a ma gya rok Szent Ist ván alatt a ke resz -
tény ség el fo ga dá sá val a nyu gat ál la mai kö zé lép tek, s Ázsi á ban
élő ro ko na ik kal meg sza kí tot ták az ös  sze köt te tést, meg sza kadt a
tö rök-ta tár né pek áram lá sa is. Egyes tö re dé kek, mint a be se -
nyők és ku nok, még Szent Lász ló ide jé ben is meg kí sé rel ték,
hogy át sza kít sák azt a gá tat, me lyet a ma gya rok a dél ke le ti Eu -
ró pa előtt al kot tak, de hi á ba. Amint a ma gya rok a ke resz tény sé -
get, az ara bok az isz lá mot el fo gad ták, az Oxus és Ural vi dé ké -
nek egész moz gal ma le csen de se dett; azon túl a tö rök no má dok
csak azo kon a te rü le te ken kó bo rol hat tak, me lye ket meg tar tot -
tak egész az új ko rig. Az orosz-szláv elem ter je dé se az tán mint
vég ső me ne dék hely re, Dél-Orosz or szág és Kö zép-Ázsia
homokpusztáira szo rí tot ta a no mád tö rök sé get.
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XII.

Mi u tán nagy és ál ta lá nos vo ná sok ban meg is mer tük a
mai ma gyar ság lét re jöt tét, fel tét le nül szük sé ges,
hogy szem ügy re ve gyük az ala ku lás rész le te it is,

mert csak a fo ko za tos fej lő dés ki fej té sé vel ál la pít hat juk meg a
ke ve re dés tör té ne tét. Min de nek előtt kü lö nö sen ér de kel ben nün -
ket meg tud ni, ho gyan tör tént az ugor ele mnek a tö rök-ta tár ral
va ló egye sü lé se, s kö rül be lül mi volt a két al ko tó rész szám be li
vi szo nya. Hogy a tu laj don kép pe ni mag vat az ugo rok al kot ták,
ar ra már több ször rá mu tat tunk. Ar ról ta nús ko dik az em be ri élet
leg el ső fo gal ma i nak, a test ré szek túl nyo mó ré szé nek, egyes ter -
mé sze ti je len sé gek nek és a tő szám ok nak meg ne ve zé se. Ám de
épp oly bi zo nyos, hogy a tö rök elem már na gyon ko rán hoz zá -
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csat la ko zott az ugor hoz, s az ala ku lás ban nem egy, a pri mi tív
élet re vo nat ko zó fo ga lom nak hagy ta nyo mát. Ve gyük csak fi -
gye lem be a tö rök test rész ne ve ket, mint kar, térd, hát, köl dök
stb., s ha va la ki erő szak kal le ta gad ná ezt az azo nos sá got, azt
kér dez zük, va jon a ma gya rok e test ré szek nél kül jöt tek a vi lág -
ra? Mi vel a min den na pi élet pri mi tív fo gal ma i ra vo nat ko zó sza -
vak túl nyo mó több sé ge ugor ere de tű, eb ből az ugor elem na -
gyobb szá má ra le het ne kö vet kez tet nünk, ha más rész ről a tár sa -
dal mi élet to váb bi fej lő dé sé re vo nat ko zó sza vak nem vol ná nak
ki zá ró lag tö rök ere de tű ek. Me rész do log vol na itt ha tá ro zott fe -
le le tet ad ni. Mert nem az egyik vagy má sik rész szám be li nagy -
sá gá ról, ha nem a lét re jött ke ve rék be va ló ko ráb bi vagy ké sőb bi
be lé pé sé ről van szó. A kez det le ges ugor fo gal mak na gyobb szá -
ma min den eset re az ugor elem ja vá ra bil len ti a mér le get; de a
kez det kez de te csak bi zony ta la nul és ho má lyo san mu tat ko zik,
míg a ké sőb bi kör vo na lak egy re vi lá go sab bak, mert a nö vek vő
tö rök be fo lyás, s a nö vény- és ál lat vi lág ra, val lás ra, ál la mi szer -
ve zet re és had ügy re vo nat ko zó ki fe je zé sek túl nyo mó an tö rök
vol ta a vég be ment át ala ku lás ké pét elég vi lá gos kör vo na lak ban
mu tat ja. Ha te hát a ke ve re dés el ső moz za na tai ho má lyo sak is
előt tünk, a to váb bi ak ra vo nat ko zó lag már más képp áll a do log,
mert itt már a tö rök elem át vet te a tár sa dal mi és po li ti kai ve ze -
tést. S bár mi lyen né ven ne vez zék is az egy ko rú kró ni ká sok a
Pan nó ni á ban la kó ural-al ta ji a kat, a mél tó ság- és sze mély ne vek,
mint bayan, khagan, bokolaur, tudun stb. egész vi lá go san a ke -
ve rék tö rök jel le gét bi zo nyít ják. Ily kö rül mé nyek közt fel le het
ten ni, hogy az ugo rok ön ként en ged ték át a ha tal mat a har ci as
tö rö kök nek, és tu laj don kép pen so ha sem igye kez tek a ma guk
ke zé be ven ni a ve ze tést. Kö rül be lül ilyen vi szony ban van nak az
osz mán-tö rö kök és az au toch ton gö rö gök az ana tó li ai tar to má -
nyok ban, mint a ré gi Kappadokiában, Lygiában, hol a gö rög
elem be ol vadt a hó dí tók ba, s fel vet te nyel vü ket és val lá su kat is.
Ez utób bi eset ben azért volt tö ké le tes a be ol va dás, mert itt
győz te sek és le győ zöt tek áll tak egy más sal szem ben, míg a tö -
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rö kök és ugo rok az őket kö rül ve vő ár ják tól szo ron gat va, ön ként
csat la koz tak egy más hoz, s ezért nyel vük nem ke ve red he tett tö -
ké le te sen. Le he tet len né tet te a tel jes be ol va dást az a kö rül mény
is, hogy mind két rész egé szen vagy fé lig no mád éle tet élt;
olyan for mán kell ezt el kép zel nünk, mint az irá ni dzsemsidik-
nek Khivában meg kí sé relt törökösítését, ki ket a Paropamisus-
ból a turkománok kö ze lé be te le pí tet tek, s kik jó ide ig ke ve rék -
nyel vet be szél tek.

Szó val: az ugor-tö rök nép ke ve rék, me lyet a nyu ga ti ak hun,
unger, avar, türk és ma gyar né ven ne vez nek – hogy az ma ga
hasz nált vol na va la mely gyűj tő ne vet, nem bi zo nyos –, a hu nok
vis  sza vo nu lá sa után meg le he tő sen is me ret le nül és za var ta la nul
foly tat ta éle tét. Ab ban, amit az egy ide jű kró ni ká sok mon da nak
ró la, nem bíz ha tunk, mert a ránk ju tott, ala po san el tor zí tott et -
ni kai meg ne ve zé sek leg fel jebb el mé le ti okos ko dá sok ra ad nak
anya got, de tu dá sun kat nem bő ví tik. Pan nó nia ál la po tá nak a kö -
zép kor el ső fe lé ben va ló tel jes is me ret len sé gén kü lön ben nem
cso dál koz ha tunk, mert Dél ke le t-Eu ró pá nak az a ré sze ak ko ri -
ban éppoly hoz zá fér he tet len és is me ret len volt, mint Kö zép-Af -
ri ka még a XIX. szá zad ele jén is. A bi zán ci ak nak az ava rok kal
va ló ös  sze köt te té sé ből az vi lág lik ki, hogy Pan nó ni á ban ak kor
Ba ján ve zér le te alatt egy ha tal mas har ci as ha ta lom ál lott fenn,
mely a Ke letró mai Bi ro da lom nak sok gon dot oko zott, s amel  lyel
aján la tos volt bé ké ben él ni. A bi zán ci ak nak ter mé sze te sen
gond juk volt rá, hogy a leg sö té tebb szí nek kel fes sék le az ava -
rok er köl cse it, s hogy olyan zsar no kok nak áb rá zol ják őket, kik
alatt va ló ik as  szo nya it az iga vo nó ál la tok mel lé eké be fog ják, s
a leg ször nyűbb ke gyet len sé ge ket kö ve tik el. A gö rög nagy zás
és el bi za ko dott ság raj zol ta kép nem ér de kel ben nün ket; mi csak
azt a tényt akar juk ki emel ni, hogy a VI. szá zad ban Pan nó ni á ban
ural-al ta ji har co sok je len tős ha tal mat al kot tak, mely nek fe je del -
me tö rök ne vet vi selt; oly ha tal mat, mely nek et ni ku má ban a
már ak kor kész ugor-tö rök ke ve rék volt a fő  al ko tó rész. At ti la
után ép pen Ba ján alatt volt Eu ró pá ban az ural-al ta ji no má dok
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ural má nak má so dik fény ko ra. Ez ura lom emel ke dé sé ről és ha -
nyat lá sá ról csak an  nyit tu dunk, hogy a szom széd ke resz tény or -
szá gok ba va ló be csa pá sai ren ge teg kárt okoz tak, és fő okai vol -
tak an nak, hogy a ke resz tény nyu gat fel fegy ver ke zett, s ké sőbb
Nagy Kár oly alatt há bo rút is in dí tott el le ne. A nagy frank ki rály
tör té net író já nak tu dó sí tá sa sze rint a ke resz tény vi lág nak ez el ső
ke resz tes had já ra tát, me lyet nem mo ha me dá nok, ha nem sá mán-
val lá sú ak el len foly tat tak, győ ze lem ko ro náz ta; ami ben sem mi
okunk sincs ké tel ked ni. Más rész ről azon ban két ség te len, hogy
a fran kok és szö vet sé ge se ik csak a Du na jobb part ján ta lál ha tó
tá bort tá mad ták és sem mi sí tet ték meg. A Ti szán túl sem Kár oly,
sem fia, Pi pin, nem ha tolt, ott min den a ré gi ben ma radt. Hogy
mily ke vés sé kell el hin ni a po gány ava rok tö ké le tes ki ir tá sá ról
szó ló ke resz tény di csek vé se ket, leg job ban bi zo nyít ja az a kö -
rül mény, hogy a fran kok vis  sza vo nu lá sa után az ural-al ta ji ak a
Du na kö zép fo lyá sá nál és Er dély ben za var ta la nul meg tar tot ták a
ve ze tő sze re pet. Csak Pan nó nia nyu ga ti ré szén gyen gült egy
idő re a ha tal muk a szlá vok elő re nyo mu lá sa foly tán. A ke le ti ré -
szek tá gas pusz tái azon ban el zár va, is me ret le nül ma rad tak a ke -
resz tény har co sok s a szlá vok előtt, s ott az ural-al ta ji har ci as
no má dok za var ta la nul foly tat hat ták szo kott élet mód ju kat.

Az avar né ven is mert ural-al ta ji har co sok ról va ló né ze tünk -
kel egye dül ál lunk. Ép pen azért nem mu laszt hat juk el, hogy elő
ne ad juk er re vo nat ko zó bi zo nyí té ka in kat. Min de nekelőtt ki -
emel jük, hogy a kö zép ko ri ke resz tény vi lág nak a pan nó ni ai
ural-al ta ji ak ról va ló tel jes tu dat lan sá ga nem elég ar ra, hogy ezt
a né pet, amely ről csak tu dó sí ta nak, s amely sem mi fé le em lé ket
nem ha gyott hát ra, fel se ve gyük, vagy ke vés re be csül jük. Az -
zal az ál lí tás sal, hogy nem ha gyott hát ra épí té sze ti vagy egyéb
kul tu rá lis em lé ke ket, me lyek ta nú sít hat nák, hogy volt, szem be -
ál lít hat juk po li ti kai ha tal mát, mely a mai Mold vá tól a Bécs
mel let ti Kahlenbergig ter jedt, to váb bá azt a tényt, hogy ma gá ba
ol vasz tot ta az Er dély ben la kó szláv ele me ket. A turkománok,
kik a leg kü lön bö zőbb ne vek alatt év szá zad okig lak tak és lak nak
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ma is a Fe ke te-ten ger és a Kaszpi-tó észa ki ré szén, szin tén nem
hagy tak hát ra sem mi fé le épí tett vagy egyéb em lé ket, de azért
sen ki nek sem jut eszé be két ség be von ni, hogy a ré gi idők ben is
azo kon a te rü le te ken lak tak. A no mád ság, kü lö nö sen a tö rök,
fék te len szen ve dél  lyel csügg a ván dor éle ten, s az ugor-tö rök
nép ke ve rék, mint már ko ráb ban rá mu tat tunk, kü lö nö sen ked ve -
ző te rü le tet nyert Pan nó nia völ gye i ben, hogy e szen ve dé lyé nek
él hes sen. A VIII. és IX. szá zad ban e két et ni kai elem bi zo nyá ra
an  nyi ra ös  sze volt már ol vad va, hogy szláv vagy egyéb tá ma dá -
sok el len tel jes biz tos ság ban vol tak, s po li ti kai ha tal mu kat sér -
tet le nül fenn tart hat ták. Már több ször em lí tett, Ázsi á ból ho zott
szel le mi fen sőbb sé gük kö vet kez té ben ők vol tak egyes nép tö re -
dé kek ala ku lá sá nak a kö zép pont jai; ez a po li ti kai ha ta lom,
amely ről nyu ga ton sem mit sem tud tak, s nem is akar tak tud ni,
a ké sőb bi ma gyar ál lam tu laj don kép pe ni mag vá vá nőtt. A frank
há bo rúk meg fo gyasz tot ták őket, s mér sé kel ték nyu gat ra va ló
be csa pá sa i kat, de úgy lát szik, hogy az ős ha zá juk kal va ló ál lan -
dó s csak időn ként meg szű nő ös  sze köt te tés foly tán újabb tö re -
dé kek kel gya ra pod tak. Ke let nek és nyu gat nak nyílt köl töz kö dő
út ján, a Kaszpi-tó és a Fe ke te-ten ger észa ki ré szén és a Du na
kö zép fo lyá sá nál el te rü lő föl dek kö zött so hasem le he tett hi ány
be tö rő no mád tör zsek ben vagy egyes har ci as csa pa tok ban, mert
a tu rá ni et ni kai ten ger örö kös moz gás ban volt. Leg je len tő sebb
és leg ha tal ma sabb volt e tö re dé kek kö zött a ma gya rok tö rök
tör zse, me lyet Arnulf hí vott az or szág ba; ők ad tak az et ni kai ke -
ve rék nek vég le ges po li ti kai ala kot, tu laj don kép pen va ló nem ze -
ti szí ne ze tet.
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XIII.

Ama gya rok ere de té ről va ló el mé le tünk ben so kan fő -
képp azon fog nak meg akad ni, hogy a ma gya rok nak
Arnulf be hív ta tö rök tör zse ho gyan csat la koz ha tott a

Pan nó ni á ban ta lált ural-al ta ji ro ko nok hoz, s ho gyan ju tott köz -
tük azon nal a fő ha ta lom hoz. Hogy e rész ben va la mi vel vi lá go -
sab ban lás sunk, min de nek előtt ki kell emel nünk, hogy a ma -
gya rok, ki ket a be se nyők dél nyu ga ti irány ban szo rí tot tak, na -
gyon ke ve sen vol tak, mi kor meg ér kez tek Pan nó ni á ba. Na -
gyobb részt csak har co sok ból áll tak, mert csa lád ju kat és ál la ta i -
kat ma gá ban fog la ló tá bo ru kat, me lyet az Al-Du ná nál hagy tak,
a bos  szú ál ló bol gár Si mon meg tá mad ta és meg sem mi sí tet te. Ez
a Du ná ig ha to ló har ci as csa pat, mely ben a kö zép-ázsi ai pusz ták
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szel le me, az ős ré gi hő si eré nyek ha mi sí tat la nul meg vol tak, új
erőt és ele ven sé get adott az avar ma ra dé kok nak, me lye ket a
frank ha ta lom erő sen szo ron ga tott. Va la mint a mos ta ni ma gyar
nép hit is a ke le ten ma radt ősi ma gya rok tól vár se gít sé get a nyo -
mo rú ság és a bal sors ide jén, úgy le he tett az ré geb ben is. Az or -
szág ba jött tö rök tör zset meg men tő nek, a szük ség ből va ló ki se -
gí tő nek te kin tet ték, tisz tel ték és fen sőbb sé gét ön ként el is mer -
ték. Nyel vi te kin tet ben e tö rö kök ha ma ro san csat la koz tak a ro -
ko nok itt ta lált több sé gé hez; emel lett szól azok nak a sza vak nak
a nagy szá ma, me lyek a ke le ti tö rök ség ben is me ret le nek, s csak
a nyu ga ti ban for dul nak elő. De et ni kai te kin tet ben ez utób bi ak
ad tak pél dát; ők élesz tet ték fel a ré gi har ci ked vet, s ők vol tak
az in té zői azok nak a be csa pá sok nak, me lyek meg ér ke zé sük
nyo mán Né met or szá got és Nyu gat-Eu ró pát fé le lem be ej tet ték,
s an  nyi bajt okoz tak. Bár mint érez te is a ke resz tény vi lág e be -
csa pá sok mond ha tat lan ke ser ve it, az újon nan jött ázsi ai har co -
sok mi vol tá ról és kül se jé ről, ne vé ről és jel le gé ről sem mi fé le
meg bíz ha tó ada to kat nem ha gyott hát ra, ha ugyan nem akar juk
ko mo lyan ven ni az os to ba szt-galleni ba rát je len ték te len tu dó -
sí tá sát. Amint az új kor turkománjai por tyáz tak Per zsi á ban a
szél ró zsa min den irá nyá ban, s csak erős el len ál lás sal le he tett
őket vis  sza vo nu lás ra kény sze rí te ni: a ma gya rok is csak a né me -
tek Lech-mezei15 s egyéb győ zel mei után nyu god tak meg, s
kez det ben fél no mád, majd las san ként egé szen le te le pült élet -
mód ra ad ták ma gu kat. De még a ké sőb bi idő ben is több re be -
csül ték a ma gya rok a sá tor alatt va ló éle tet a le te le pü lés nél,
mint az özbegek is, kik bar ma i kat kő épü let ben tart ják, ma guk
pe dig ne mez sá tor ban lak nak.

Ha már most szem előtt tart juk az Arnulfnak Szvatoplukkal
va ló har cá ról szó ló tör té ne ti tu dó sí tást, és a ma gya rok nak mai
ha zá juk ban va ló meg je le né sét a IX. szá zad vé gé re tes  szük, lát -

90

15 955. augusztus 10-én a Lech folyó mellett, Ausburgtól délre, Ottó német
király legyőzte a kalandozó magyar sereget.

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.17.  22:26  Page 90



juk, hogy egy szá zad nyi idő köz re volt szük ség, míg a ma gya -
rok tö rök tör zsé nek a Du ná nál ta lált ural-al ta ji nép ke ve rék kel
va ló egy be ol va dá sa meg tör tén he tett, és az előb bi az utób bi ba
úgy szól ván be ol vad ha tott. Idők múl tá val az tán egy re nö ve ke -
dett azok nak a ka land vá gyó har co sok nak és jám bor szer ze te -
sek nek a szá ma, kik a szom széd ke resz tény or szá gok ból el in -
dul tak a ré gi Pan nó ni á ba vi lá gi és egy há zi ba bé ro kat arat ni,
amint azt ta pasz tal hat juk egyéb oly te rü le te ken is, me lyek csak
újab ban nyíl tak meg kul tú ránk előtt. Az ös  sze köt te tés a ma gya -
rok elő ke lői s a szom széd né me tek és szlá vok kö zött egy re élén -
kült, há zas sá gok tör tén tek köz tük, s amint ezek az ös  sze köt te té sek
erő söd tek, éppoly mér ték ben szo rí tot ta vis  sza a ke resz tény ség ter -
je dé se a ré gi ma gya rok no mád ős jel le gét. Amint Ma gyar or szág
be lé pett Eu ró pa ál lam szö vet sé gé be, vé ge volt a nép ázsi ai no mád
jel le gé nek. Bár vol tak még egyes nya kas ma gya rok, kik fa na ti ku -
san csügg tek a ré gi sá mán val lá son, mint a Kop pány és Vaj da
(bayta ’zászló’?) lá za dá sai bi zo nyít ják, de az egy re na gyobb mé -
re tű le te le pe dés an nál kön  nyeb ben le tör het te a har ci as szel le met,
mert az elő ke lők be ol vad tak a ke resz tény vi lág gal már ko ráb ban
érint ke zés be ju tott nagy ural-al ta ji kong lo me rá tum ba.

A má so dik ne héz sé get a mai ma gyar ság lét re jöt té től va ló el -
mé le tünk ben az a kér dés al kot ja, ho gyan volt le het sé ges, hogy
az ugor-tö rök nép ke ve rék a hun ha ta lom el vo nu lá sa után meg -
őriz te füg get len sé gét, sőt meg tar tot ta ve ze tő sze re pét is, mint az
ava rok ide jé ben s a ké sőb bi küz del mek ben is lát tuk. Er re a kér -
dés re csak ak kor fe lel he tünk, ha te kin tet be ves  szük a kö vet ke -
ző kö rül mé nye ket: 1. Az ava rok nak a ha tal ma és szá ma sok kal
na gyobb volt, mint a nyu ga ti kró ni ká sok fan tasz ti kus, za va ros
és bi zony ta lan egy ide jű ada tai alap ján fel te het nénk; mert an nak
a nép nek, mely nek se re ge min den szom széd or szág ba be nyo -
mult, s min de nütt fé lel met ger jesz tett, rend kí vül erős nek kel lett
len nie. Azt sem sza bad fi gyel men kí vül hagy ni, hogy az a fé le -
lem és ijedt ség, ame lyet a tu rá ni har co sok meg je le né se a nyu -
ga ton oko zott, oly ha tal mas és nagy ha tá sú volt, hogy ké sőbb a
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ré gi nagy ság hát ra ma radt gyen ge tö re dé kei is ele gen dők ah hoz,
hogy fé ken tart sák a túl nyo mó szám mal le vő alatt va ló kat. 2.
Ezek az alatt va lók több nyi re szláv ere de tű ek vol tak; ez a nép
so ha sem tűnt ki bá tor sá gá val és har ci as sá gá val; is me re tes, hogy
kül döt te ik a gö rög se reg ben lant tal vál lu kon je len tek meg, mert,
amint mon dot ták, a fegy ver for ga tás hoz nem ér tet tek. Csak az
ava rok ha tá sa alatt let tek ké sőbb a szlá vok al kal ma sak ar ra,
hogy az ural-al ta ji ak se géd csa pa ta it al kos sák. A szlá vok kö zül
csak a tö rök-ta tár vér rel ve gyült oro szok vál tak hó dí tók ká. 3.
Az ava rok és törzsrokonaik er köl csi te kin tet ben már csak azért
is fe let te vol tak a szlá vok nak, ge pi dák nak, lon go bár dok nak és
egyéb eu ró pai ele mek nek, mert a tu rá ni, he lye seb ben tö rök-ta -
tár no má dok szel le me volt ben nük s ősi mi vol tuk sze rint sok kal
har ci a sab bak vol tak, mint le te le pült élet mód ra haj ló, ár ja ere de -
tű szom szé da ik. Más rész ről az ak ko ri ázsi ai vi lág mű velt sé ge –
mint már em lí tet tük – na gyobb volt, mint az eu ró pai em be ri sé -
gé, s mint hogy az ava rok ve ze tő it és ro ko na it ez a mű velt sé gi
szel lem ha tot ta át, le het sé ges volt az ural mat ma guk hoz ra gad -
ni uk, és ugyan azt a tör té ne ti sze re pet játszaniok, me lyet a tö -
rök-ta tá rok, mon go lok és man dzsuk az óvi lág egyéb ré sze in ját -
szot tak. 4. Ezt a har ci fen sőbb sé get új ro kon tör zsek sza ka dat -
lan csat la ko zá sa foly vást erő sí tet te, s ez zel együtt a nem ze ti
szel lem is emel ke dett. Az egy ko rú kró ni ká sok si lány tu dat lan -
sá ga csak sej te ti ezt a kö rül ményt, de hogy ez a foly to nos csat -
la ko zás va ló ság gal meg volt, azt bi zo nyít ja az a tény, hogy tö -
rök-ta tár ele mek szá za dok kal a ma gyar ki rály ság meg ala pí tá sa
s a ma gyar nép nek már rész ben meg tör tént eu ró pa i vá vá lá sa
után is ha tol tak be Ma gyar or szág ba. 5. Kü lö nö sen ki kell emel -
ni, hogy a ma gya rok kal, kik nek si ke rült ál la mot al kot ni uk, a
ma ga sabb fo kú ázsi ai kul tú ra vo nult be a ré gi Pan nó ni á ba, mely
eny hí tet te a no má dok er köl csi vad sá gát és elő se gí tet te a ke resz -
tény nyu gat hoz va ló al kal maz ko dást.

Hogy a hu nok és az ava rok mi lyen úton ju tot tak el a Du na
kö zép fo lyá sá hoz, ar ról ha tá ro zot tan ke ve set mond ha tunk. De
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azt, hogy a ma gya rok leg kö ze leb bi ro ko nai a be se nyők nek, ka -
zá rok nak és úzoknak, kik a Kaszpi-tó és Fe ke te-ten ger észa ki
vi dé ke in kó bo rol tak, s hogy e te rü le ten hos  szabb ide ig tar tóz -
kod tak, bi zo nyít ja a per zsa köl csön sza vak je len té keny szá ma,
me lyek a ma gyar nyelv be ke rül ve, el ju tot tak a pan nó ni ai ugor-
tö rök nép ke ve ré kig. Ilyen sza vak: is ten, bál vány, sár kány, le -
ven te, vá sár, ezer, száz, csé sze, vár, vad, csár da, kincs, pár duc,
pad, nád, paj ta, boj tár, ra vasz, ró ka, daj ka, pár ta, pajzs, pa -
pucs, perc, nap; sze mély ne vek: Kusid, Tö hö töm, Ben de gúz stb.,
me lyek meg ma rad tak a ha gyo mány ban. Nem le het el ta gad ni,
hogy az a nép, mely ily sok fon tos jö ve vény szót vesz át egy ma -
ga sabb mű velt sé gű szom széd nép től, bi zo nyos fo kig ma ga sabb
mű velt ség re vá gyik, s már ez is elég bi zo nyí ték ar ra, hogy az
or szág ba jött ma gya rok elő ke lői és ve ze tői mű vel teb bek vol tak,
mint a Pan nó ni á ban ta lált ro ko nok. Sőt azt le het mon da ni, hogy
a ma gya rok ve ze tői an  nyi ra át vol tak hat va a pár szi-vi lág per -
zsa szel le mé től, hogy mű velt ség ben a ve lük egyen lő ran gú eu -
ró pa i a kat is fe lül múl ták. Az ex oriente lux jel sza va, mely nek az
egy ház a val lás ra vo nat ko zó je len tést tu laj do nít, ak kor még
min den te kin tet ben igaz volt. A Ke let nem ta lál ta fá rad ság ra ér -
de mes nek, hogy szá mot ad jon az ak ko ri ke resz tény vi lág mez -
te len bar bár sá gá ról, és azért, hogy a nyu ga ti ön hitt ség so ha sem
szűnt meg a ke reszt tel együtt a szel le mi fel sőbb ség re is jo got
tar ta ni, még nincs okunk hoz zá já rul ni di cső í té sé hez. A ma gyar -
ság ve ze tői, ke le ti mű velt sé gük re tá masz kod va, ál la mot al kot -
tak, és csak po li ti kai te kin tet ből vet ték fel ké sőbb a Nyu gat val -
lá sát és in téz mé nye it. Ha a ma gya rok szi lár dan ra gasz kod tak
vol na ázsi ai mű velt sé gük höz, a túl nyo mó szám ban le vő ár ják
Pan nó ni án be lül és kí vül meg sem mi sí tet ték vol na őket. Csak
tar tós, erős as  szi mi lá ció biz to sít hat ta fenn ma ra dá su kat.
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XIV.

Azt, hogy az elő ző la po kon tár gyalt kö rül mé nyek mind -
ed dig fi gyel men kí vül ma rad tak, s hogy a ma gya rok
ős tör té ne te mind ez ideig té ves ada to kon ala pu ló fan -

tasz ti kus me se: fő leg a nem ze ti hi ú ság nak és az or szág po li ti kai
tö rek vé se i nek kell tu laj do ní ta ni. Ami a nem ze ti hi ú sá got il le ti,
nem le het cso dál nunk, ha egy nép szí ve seb ben szár maz tat ja
ma gát erős, egy sé ges ős től, mint kü lön bö ző ki sebb nép tö re dé -
kek ből ál ló et ni kai ke ve rék től. Ez a fel fo gás min den eset re gyer -
me kes és ki csi nyes, mert a leg több nem zet ro kon és ide gen ele -
mek ke ve re dé se foly tán jött lét re, de az em be ri gyen ge ség nem -
csak egye sek nek, ha nem nagy kö zös sé gek nek is egy for mán tu -
laj do na, és az a té ves né zet, hogy a ne mes szár ma zás el vá laszt -
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ha tat lan az ős törzs egy sé gé től és nagy sá gá tól, ma is ál ta lá nos.
Ez a nem ze ti hi ú ság a ma gya rok nál an nál in kább meg ért he tő,
mert a tu rá ni no má dot kü lö nö sen jel lem zi szi go rú an arisz tok ra -
ti kus ér zü le te. A kir gi zek még ma is meg kér de zik az ide gen től
a hét ősét (yeti ata), s ha nem tud ja elő szám lál ni, nem tart hat
szá mot tisz tes ség re. A ma gyar ez arisz tok ra ti kus elő nyé vel egy -
rész ről oli gar cha-ál lá sá nak jo gát akar ta erő sí te ni, más rész ről
pe dig nem akart el ma rad ni azok mö gött, kik a szom széd nyu ga -
ti or szá gok ban ve le egyen lő ran gú ak vol tak. Mi u tán Szent Ist -
ván meg ala pí tot ta a ki rály sá got, a ke resz tény nyu gat er köl csi
vi lá ga egy re job ban át ha tot ta a ma gya ro kat, s a szom széd or -
szá gok kal va ló po li ti kai ös  sze köt te té se ik egy re ben sőb bek let -
tek; an nál job ban fel éb redt az tán ben nük a vágy, hogy a ke resz -
tény nyu gat tal min den te kin tet ben egyenlőek le gye nek. A frank
tör vé nyek és in téz mé nyek be ho za ta la és a ke resz tény ség meg -
szi lár dí tá sa után, ami a tu rá ni ak ősi kon zer va ti viz mu sa mel lett
rend kí vü li ne héz sé gek kel volt ös  sze köt ve és csak az ár ják túl -
nyo mó szá má nál fog va volt le het sé ges, ter mé sze te sen gon dol ni
kel lett a tör té ne ti vo nat ko zá sok kal is. Nem ze ti ha gyo mány ra és
nem ze ti tör vé nyek re nem le he tett tá masz kod ni, mert hi szen
ilyen nek a ma gyar nép ke ve rék ben nyo ma sem volt. Ami a ha -
gyo mányt il le ti, már előbb rá mu tat tunk, hogy oly par excellen-
ce ke ve rék nép nél, mint a ma gyar, nem le he tett, mert még egy -
sé ges no mád né pek nél is hi á ba ke re sünk tör té ne ti ha gyo má nyo -
kat. Gon do san ku tat tam ilye nek után mind a kir gi zek nél, mind
a turkománoknál, de csak je len ték te len, gyer me kes me sé ket ta -
lál tam. Csak fő  vo ná sok ban és csak a kö ze leb bi múlt ra vo nat -
ko zó lag le het ki vé te le ket ész re ven ni. Így a jomut-turkománok
még ma is em lé kez nek ar ra, hogy az osz mán lik az ő ré gi idő -
ben nyu gat ra vo nult test vé re ik. A tör vé nyek re vo nat ko zó lag
még ezt a nyo mot sem fe dez het jük fel, mert a tár sa da lom kez -
det le ges ál la po tá ban min de nütt csak szo kás jog ról le het szó,
mely nek ne ve a tö rö kök nél yavas ’a csi nált’ és töre ’a te rem -
tett’, magy. töre-vény ’Gesetz’ vagy deb ’erkölcs’< arab edeb
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’szokás’. Fel tét le nül ki kell még emel nünk, hogy a ma gyar kró -
ni ká sok és az új kor eu ró pai tör té net írói sú lyos hi bát kö vet nek
el, mi kor a ré gi kor no mád ja i nak olyan er köl csö ket és vi lág -
szem lé le tet tu laj do ní ta nak, me lye ket azok so ha sem is mer tek.
Ha Ma gyar or szá gon még min dig hisz nek Bé la ki rály név te len
jegy ző jé nek, s Pan nó nia Ár pád ve zér le te alatt va ló el fog la lá sá -
nak le írá sát s az or szág nak a ve zé rek közt va ló fel osz tá sát még
min dig ko mo lyan ve szik, mél tó képp so ra ko zik ez a kép te len ség
ah hoz a na iv fel fo gás hoz, mely a ku nok nak Mold vá ban és
Oláhországban va ló egy ko ri ural má ról s egyéb no mád hó dí tók
ál lí tó la gos ha son ló vi sel ke dé sé ről be szél. A no má dok csak ott
ala pí tot tak ural mat, ahol azt már meg ta lál ták az or szág la ko sa -
i nál. A kis-ázsi ai szel dzsu kok csak a bi zán ci kul tú rá ra tá masz -
kod va ren dez het ték be or szá gu kat. Éppúgy hasz nál ta fel a tö rök
elem Per zsi á ban az ó-irá ni mű velt sé get, s éppúgy szi lár dí tot ták
meg a mo gul ural mat Baber és utó dai az in di ai kor mány za ti vi -
szo nyok ra tá masz kod va. A tö rök hó dí tó ott, ahol nem ta lált ál -
la mi lag ren de zett vi szo nyo kat, vagy ahol nem volt kény sze rül -
ve ar ra, hogy le te le ped jék, to vább foly tat ta no mád éle tét, s ha -
tal mát csak a ha la dás ra tö rek vő la kos ság időn kén ti fosz to ga tá -
sán és sar co lá sán gya ko rol ta; azért ta lá lunk Kis-Ázsi á ban még
ma is jürüköket, göcsebéket és kizil-basokat, kik fé lig vagy
egé szen no mád éle tet él nek.

Ezért az Anony mus tu dó sí tá sa nem egyéb, mint hiú fe cse -
gés, eset len, tar tal mat lan köl te mény. A ma gya rok ural ma a gyér
né pes sé gű Pan nó ni á ban csak ad dig ha tolt, amed dig kard juk ért,
s a nyu gat tól köl csön zött tör vé nyek csak azu tán kezd tek ér -
vény re jut ni, mi u tán a ke resz tény ség meg szi lár dult, s a sá mán-
val lás ra, a no mád vi lág né zet re s a pusz tai élet kor lát lan sza bad -
sá gá ra va ló em lé ke zés már meg gyen gült vagy el múlt. Ezt a
gyen gü lést ter mé sze te sen a Nyu gat-Eu ró pá ból egy re na gyobb
szám ban be özön lő ide gen har co sok, pa pok, ipa ro sok és földmí-
vesek be köl tö zé se okoz ta, kik az or szág mű ve lő dé sét na gyon
elő moz dí tot ták. Ám a tu laj don kép pe ni ura lom s a dol gok ve ze -
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té se min dig a ma gya rok ke zé ben volt, a har co so ké ban vagy ne -
me se ké ben – amint ké sőbb ne vez ték őket –, kik az előb bi év -
szá zad ok ban ma ga sabb ázsi ai mű velt sé gük nél, va la mint ki vá ló
ha di eré nye ik nél fog va meg őriz ték fen sőbb sé gü ket. Ugyan -
ilyen ese tet ta lá lunk Ázsia és Eu ró pa más or szá ga i nak tör té ne -
té ben, ahol a győz tes har co sok ura lom ra ju tot tak, s ezt a kö rül -
mé nyek sze rint hos  szabb vagy rö vi debb ide ig meg is tar tot ták.
Ahol a hó dí tók szá ma ki csiny volt, mint te szem a nor man no ké
Ang li á ban és Szi cí li á ban, a varégoké Orosz or szág ban s tö rö kö -
ké Per zsi á ban és In di á ban, ott az ural ko dó ki sebb sé get ha ma ro -
san be ol vasz tot ta a le igá zott több ség. Ma gyar or szá gon egé szen
más kép pen tör tént a do log. Itt az ugor-tö rök ke ve rék, me lyet
ungar vagy ma gyar né ven is me rünk, mind azok nak a vi ha rok -
nak és át ala ku lá sok nak el le né re, me lyek a ré gi Pan nó nia te rü le -
tén vég be men tek, az új ko rig meg tar tot ta po li ti kai fen sőbb sé -
gét, bár et ni kai-fi zi kai is mer te tő je le i ben ere de ti szár ma zá sá nak
nyo mát sem őriz te meg. E te kin tet ben a ma gya rok ki vé te lek a
vi lág po li ti kai tör té ne té ben. Ha ku tat juk e je len ség okát, ak kor
a kö vet ke ző mo men tu mok ra buk ka nunk, me lyek e ta lány meg -
ol dá sá ban se gít sé günk re van nak. 1. Úgy lát szik, hogy az ural-
al ta ji har co sok szá ma az or szág ár ja né pes sé gé vel szem ben
még sem volt oly cse kély, mint a pan nó ni ai ál la po tok tel jes is -
me ret len sé gé vel fog va ál ta lá ban fel te szik. Ezt bi zo nyít ja az a
rend kí vü li ha di erő, mel  lyel Nagy Kár oly és fia, Pi pin, az úgy -
ne ve zett ava rok el len had ba száll tak. Azu tán azt sem sza bad fi -
gyel men kí vül hagy ni, hogy az or szág nem ural-al ta ji ele me i -
nek le igá zás ára és kor mány zá sá ra, a nagy te rü le ti ki ter je dés re
va ló te kin tet tel, cse kély szá mú nép nem lett vol na elég. 2. E po -
li ti kai fel sőbb sé get ha tá ro zot tan az az er köl csi erő dön töt te el,
amely a kö zép kor vak sö tét sé gén fe lül emel ke dő – már több ször
em lí tett – Ázsi á ból ho zott mű velt ség kö vet kez mé nye volt; ez a
po li ti kai fel sőbb ség a ke resz tény mű ve lő dé si kör be va ló be lé -
pés után is több te kin tet ben sér tet le nül fenn ma radt. Ma gyar or -
szág tár sa dal mi szel le me az eu ró pai ál lam szö vet ség be va ló be -
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lé pést kö ve tő el ső év szá zad ok ban min den eset re csak na gyon
ke vés nyo mát mu tat ta az ázsi ai vi lág szem lé let nek, de nem is
volt tel je sen eu ró pai, s úgy szól ván nyu gat és ke let kö zött ál lott.
3. Az ural-al ta ji hó dí tók nak Pan nó ni á ban már csak azért sem le -
he tett az a sor suk, ami a nor man nok nak, varégoknak és tö rö -
kök nek, mert azon a te rü le ten, me lyet meg hó dí tot tak, nem la -
kott egy sé ges nép, ha nem kü lön bö ző nép cso port ok él tek, s az
ezek egyi ké be va ló be ol va dás le he tet len volt. A büsz ke ural-al -
ta ji hó dí tó so ha sem ol vadt vol na be le a szlá vok, vagy a nyu gat -
ról ma gá val ho zott rab szol gák tö me gé be, s mint úr és pa ran cso -
ló, min dig tá vol tar tot ta ma gát tő lük. Így volt le het sé ges, hogy
a ma gya rok sze ren csé sen ki ke rül ték a töb bi hó dí tó sor sát, meg -
ma rad tak az ural mon, s hely ze tü ket csak újab ban ve szé lyez te ti
az or szág nem ma gyar la ko sa i nak nem ze ti éb re dé se. Ez a ki vé -
tel, me lyet a ma gya rok az em be ri ség tör té ne té ben al kot nak, azt
mu tat ja, hogy az anyag, ha kül ső kö rül mé nyek el nyom ják, el-
e nyész het, de a szel lem tör he tet le nül él to vább, ha fenn ál lá sá -
nak mo tí vu mai vál toz tak is.

Ezt a szel le met a ké sőb bi idők ben, mi kor már Szent Ist ván
meg ala pí tot ta a ke resz tény sé get, még min dig táp lál ta az a köl -
tö zé si vo nal, mely időn ként meg sza kadt ugyan, de foly vást
nyit va volt a szom széd Ázsi á ból, a Fe ke te-ten ger észa ki ré szé -
ről és a Vol ga mel lől va ló ré szint no mád, ré szint ko ráb ban le te -
le pült tö rök-ta tá rok szá má ra. A be se nyő ket és a ku no kat, mint a
tör té ne lem ta nú sít ja, a ma gya rok tö rök tör zsé nek si ke re ösz tö -
nöz te ar ra, hogy a ké sőb bi szá za dok ban is be ha tol ja nak.
Ugyan így van a do log a ma gyar or szá gi vol gai tö rö kök kel és
mo ha me dá nok kal, az iz ra e li ták kal vagy bö ször mé nyek kel (<
busurman, busulmam), akik nemigen vál tak hasz ná ra a nyu ga ti
kul tú ra ter je dé sé nek, s in kább az ázsi ai kul tú rá ra va ló em lé ke -
zés nek tet tek vol na szol gá la tot, ha az egy ház nem lett vol na ré -
sen s nem kö ve tel te vol na meg té ré sü ket.
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XV.

Ha az elő ző la po kon si ke rült be bi zo nyí ta nunk egy rész ről
a mai ma gyar ság ke ve rék jel le gét, más rész ről azt, hogy
Ma gyar or szág völ gye i be a ré gi idő ben sza ka dat la nul

jöt tek be ural-al ta ji ele mek, most már csak az van hát ra, elő -
ször, hogy meg kö ze lí tő leg meg ál la pít suk az ala ku lás idő be li vi -
szo nya it, má sod szor, hogy meg vizs gál juk azo kat a mo men tu -
mo kat, me lyek a ma gyar nép mon dá i ban, ha gyo má nya i ban és
le gen dá i ban meg ma rad tak, s a ma gyar nép ős tör té ne ti vi szo -
nya i ról tu dó sí ta nak. Ami a tör té nel mi kez de tet il le ti, már több -
ször rá mu tat tunk ar ra a kö rül mény re, hogy az egyet len tör té nel -
mi alap ra tá masz kod va, fő leg a hun ma ra dé kok ról be szél he -
tünk, bár az ugor-tö rök ke ve rék igen ré gi nyelv jel le gé nek alap -
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ján kön  nyen koc káz tat hat juk azt a fel te vést, hogy a ma gyar
etnoszban amaz ural-al ta ji ak ele mei is fel ta lál ha tók, kik ről a
gö rög és ró mai írók, mint Ptolamaeus, Amianus, Marcellinus,
Plinius, Strabo és má sok be szél nek; mert pél dá ul az a le írás,
me lyet a szkí ták ról és jazigokról ad nak, csak ural-al ta ji no má -
dok ra vonatkozhatik. De ha el gon dol juk azt a vak sö tét sé get,
amely a kö zép kor ele jén Pan nó nia et ni kai vi szo nya it ta kar ta,
amely sö tét ség egész az el ső év ez red vé gé ig tar tott, po zi tív ki -
in du ló pon tul csak a hu nok ról szó ló tör té ne ti ada to kat fo gad hat -
juk el. Ha te hát eb ből az ál lás pont ból in dul va ki, két ség te len
tény nek te kint jük, hogy az ugor-tö rök ke ve rék már a Kr. u. IV.
szá zad ban, sőt ta lán már ko ráb ban meg volt, ak kor egész vi lá -
gos, hogy a ma gya rok még a szlá vok nak Pan nó nia völ gye i be
va ló ér ke zé se előtt ott lak tak, az az ott leg alábbis fél no mád éle -
tet él tek, és mint ki vá ló képp har ci as nép, an nak a vi dék nek töb -
bi, ke vés bé har ci as la ko sa it, te hát az ugor ma rad vá nyo kat is,
ural muk alá haj tot ták. Mi vel most még el van ter jed ve az Ár -
pád ve zér le te alatt va ló hon fog la lás me se sze rű mon dá ja, ma -
gyar el le nes kö rök ben po li ti kai okok ból ar ra a gon do lat ra jöt tek,
hogy a ma gya rok csak be to la ko dott jö ve vé nyek, kik, mint pél -
dá ul Palacky mond ja, a szláv sá got ket té vág ták és a szláv elem -
nek a Bal ti-ten ger től és Égei-ten ge rig ter je dő vi lág ural mát meg -
ne he zí tet ték, sőt ta lán le he tet len né tet ték. De hát ez ha tá ro zot -
tan té ve dés. A ma gya rok, mint be bi zo nyí tot tuk, tö rök nép törzs,
mely a rég óta a ré gi Pan nó ni á ban élő ugor-tö rök nép ke ve rék hez
csat la ko zott és ké sőbb ab ba egé szen be ol vadt. Eze ké az ural-al -
ta ji a ké az or szág ban a leg ré gibb ural ko dó osz tály jo ga. Szám -
be li ki sebb sé gük el le né re, az ak ko ri Ázsi á ból ma guk kal ho zott
ma ga sabb kul tú ra se gít sé gé vel az ura lom ban fel vál tot ták a
hun, avar né ven is me re tes és más is me ret len ural-al ta ji a kat, s
ha tal mi ál lá suk ban szá za do kig tar tó küz del me ik kö ze pet te is
meg ma rad tak. Ezt az el sőbb sé gi jo got ter mé sze te sen csak po li -
ti kai fen sőbb ség ér tel mé ben le het fel fog ni. Mert et ni kai-fi zi kai
te kin tet ben a mai ma gya rok a vi lág el kép zel he tő leg tar kább
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nép ke ve ré ke, mely ben az ár ja ele mek be ol vasz tá sa után töb bé
egy csepp ural-al ta ji vér nem ma radt, de amely szel le mi fen -
sőbb sé gét és po li ti kai ki vált sá ga it a mai na pig meg tud ta tar ta -
ni. Ily rend kí vü li erős a szel le mi erő ha tá sa a tes ti be fo lyás ha -
tá sa mel lett. Meg le het, hogy az et ni kai ke ve rék ből va ló szár ma -
zás gon do la ta nem tet szik a mai ma gyar ság nem ze ti hi ú sá gá -
nak; de a tör té net írás nem mond bó ko kat, s igaz ság az ő leg -
szebb ékes sé ge.

Az et ni kai át ala ku lás ban leg in kább saj ná lan dó a meg bíz ha -
tó mon dák, ha gyo má nyok és le gen dák tel jes hi á nya, me lyek a
nép ben fenn ma rad va vi lá go sít hat ná nak fel ben nün ket. Már
Hunfalvy Pál, a Ma gyar or szág Ethnographiájának tu dós szer -
ző je ki emel te, hogy a ma gyar kró ni ká sok a hu nok ról és ava rok -
ról szó ló tu dó sí tá sa i kat nem a nép ha gyo mány ból, ha nem ke -
resz tény té rí tők szá já ból ve szik. Ez a fel fo gás már azért is he -
lyes, mert, mint em lí tet tük, a hu nok és ava rok kü lön fé le szár -
ma zá sú nép kong lo me rá tum vol tak, akik nél sem mi fé le iga zi
nem ze ti le gen da nem ma rad ha tott fenn, s mert az még ma sincs
be bi zo nyít va, hogy a hu nok és ava rok ma guk hasz nál tak vol na
ilyen gyűj tő ne vet. Ami már most a né met pa pok köz ve tí té sét il -
le ti, az Etzel, Etzl szó nak az Etelé-vel, At ti la ere de ti ne vé vel
(Etilli ’a vol gai’) va ló ro kon sá ga amel lett szól, hogy az egész
hun mon da né met ere de tű. De nem csak a hun mon da, ha nem az
ál lí tó la gos Ár pád ve zér le te alatt ké sőbb be ván do rolt ma gya rok -
nak a tör té ne te is ide gen for rás ból: Porphyrogennitosz Kons -
tan tin csá szár nak is me re tes mun ká já ból szár ma zik, s va ló szí nű -
leg csak a XII. szá zad ban ter jedt el a ma gyar ság mű vel tebb ré -
te ge i ben. Te hát meg le het ér te ni, hogy Ár pád iva dé ka i nak ural -
ma alatt, ne ve ze te sen az e di nasz ti á ból va ló el ső ki rá lyok ural -
ko dá sá nak ide jé ben, az el ső ve zé rek ről rit kán, vagy egy ál ta lán
nem esett szó. Ami ben ré sze le he tett an nak a kö rül mény nek,
hogy val lá si te kin te tek ből meg volt tilt va, s a leg na gyobb ül dö -
zé sek nek volt ki té ve min den, ami a ré gi po gány no mád vi lág ra
em lé kez te tett, s va ló ság gal szé gyen volt ar ra gon dol ni, hogy
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ezek kel va la ha érint ke zés ben áll tak. Ez volt a fő oka, hogy a
kró ni ká sok az ázsi ai vi lág et ni kai, föld raj zi és tár sa dal mi ál la -
po tá nak min den is me re te nél kül, s anél kül, hogy a tö rök-ta tár
no má dok ról a leg cse ké lyebb fo gal muk lett vol na, hoz zá mer tek
fog ni a ma gya rok ős tör té net ének ku ta tá sá hoz, s e nép kez det le -
ges mű velt sé gé nek raj zo lá sá hoz. Ezért van az, hogy a ha zai for -
rá sok nak a ma gya rok hon fog la lá sá ról szó ló fan tasz ti kus tu dó sí -
tá sa olyan, mint ha va la mely nyu ga ti ke resz tény ve zér hó dí tó
had já ra tá ról vol na szó, aki győz tes csa ták után bir tok ba ve szi az
or szá got, azt kü lön bö ző te rü le tek re oszt ja, s ezek nek élé re egy-
egy ve zé rét ál lít ja. Csak a no mád szo ká sok ban s a no mád had -
vi se lés ben va ló tel jes tá jé ko zat lan ság gal le het ily dol go kat
mon da ni. Az ál lí tó la gos Ár pád tól sem mi kép pen sem le he tett
ilyen po li ti kát vár ni, éppúgy nem, mint aho gyan Dzsin gisz, Ti -
mur, Sejbáni és Báber sem gon dol hat tak el len sé ge ik le győ zé se
után a meg hó dí tott or szág ren des kor mány zá sá ra. Csak köz vet -
len utó da ik gon dol hat tak er re, és Ma gyar or szá gon is csak a Gé -
za ural ma alatt vált le het sé ges sé va la me lyes kor mány zás nak a
be ho za ta la, mi kor több év ti zed el múl tá val egy rész ről a szom -
széd nyu gat be fo lyá sa, más rész ről a szen ve dett ve re sé gek elő -
idéz ték a bé kés fej lő dést. An nak a kép nek, me lyet a ma gyar
kró ni ká sok a Pan nó ni á ban meg je le nő ma gya rok ról ad nak, min -
den vo ná sa bal ga kép ze lő dés ről és az il le tő kor ban, va la mint
Ázsia és né pei vi szo nya i ban va ló tel jes tá jé ko zat lan sá guk ról
tesz ta nú bi zony sá got. Azt hi szem, hogy a ma gyar kró ni ká sok,
ha va la men  nyi re is mer ték vol na a po gány no mád ál la po to kat,
gon do san el ke rül ték vol na, hogy oly na gyon em le ges sék őse ik -
nek és ro ko na ik nak a ke resz tény vi lág ban oly rossz hí rű, gyű -
lölt hu nok kal va ló ro kon sá gát. Sen ki sem akart szo ros ro kon -
ság ban len ni az zal a nép pel, mely nek fe je del mét flagellum dei,
is ten os to ra né ven em le get ték, s ki nek had já ra tát, mint a leg bor -
zasz tóbb dol got ír ták le. S amit a ma gyar kró ni ká sok el ha nya -
gol tak, an nak is me re tét a kül föl di ek től még ke vés bé le he tett
vár ni. A nyu ga ti for rá sok szer zői kö zött, ki ket Marczali fel so -
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rol, egyet len egy sem volt, aki nek fo gal ma lett vol na Ma gyar or -
szág ak ko ri la kó i ról, az ot ta ni nyel vek ről. Ezek nek írá sa it csak -
nem ki zá ró lag vak gyű lö let, fa na tiz mus és tu dat lan ság jel lem zi.

Egy nép sem tűr te vol na el nem ze ti hi ú ság ból sem, hogy oly
sö tét szí nek kel fes sék őse it, mint az ak ko ri ke resz tény kró ni ká -
sok fes tet ték a hu no kat, ava ro kat és ma gya ro kat. Aki elő í té let
nél kül vizs gál ja az ak ko ri Eu ró pa és Ázsia közt le vő köl csö nös
vi szonyt, az be lát ja, hogy a tö rök-ta tá ro kat, a ma gyar ság ural -
ko dó ele mét, mely már ab ból az idő ből nyelv em lé ke ket ha gyott
hát ra, mi dőn akár hány ke resz tény eu ró pai nép va dak ként az er -
dők ben la kott, nem le het me zí te len, vad bar bá rok ként be mu tat -
ni. A leg újab ban fel fe de zett orchoni és turfáni em lé kek élénk
bi zony sá gai a tö rök-ta tá rok ko ráb bi kul tú rá já nak. S csak az utó -
dok tu dat lan sá ga, a kö zép ko ri ke resz tény vi lág vak val lá si gyű -
löl sé ge volt az oka, hogy az ak ko ri ázsi a i ak ban ször nye te ge ket
lát tak. Mint aho gyan az osz mán-tö rö kök még a kö zelmúlt ban is
szé gyell ték tö rök vol tu kat, nyel vü ket arab-per zsa köl csön sza -
vak kal csú fí tot ták el, és csak müszülmánoknak akar tak lát sza -
ni, éppúgy a XI. és XII. szá zad be li ma gya rok is csu pán ke resz -
té nyek akar tak len ni, s a nyu gat tör vé nye i nek és in téz mé nye i -
nek be ho za ta la után gon do san ke rül tek min den re mi nisz cen ci -
át, mely az ázsi ai kul tú rá ra em lé kez tet te őket. Ab ban a hos  szú,
fan tasz ti kus mun ká ban, me lyet Bé la ki rály név te len jegy ző je
Gesta Hungarorum cí men írt, egyet len vo ná sa sem ta lál ko zik
az ázsi ai élet nek és gon dol ko zás mód nak, még ke vés bé pe dig a
tö rök-ta tár no má dok jel le mé nek és vi lág szem lé let ének. Még a
tu laj don ne vek sem a ha gyo mány ból szár maz nak, ha nem az ak -
kor Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó ku nok tól és Vol ga-ta tá rok tól
van nak köl csö nöz ve, mégpe dig né ha na gyon el tor zí tott alak -
ban. A ma gya rok ere de tét il le tő leg te hát mind a ha zai, mind a
kül föl di for rá sok na gyon ke vés tá jé koz ta tás sal szol gál nak.
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XVI.

En nek kö vet kez té ben vét kes el já rás és me rő ben hiú tö rek -
vés vol na el zár kóz ni az igaz ság elől, s nem lát ni be,
hogy a ma gyar ság ős tör té net ének ku ta tá sá ban a tör té ne -

ti em lé kek alig vagy egyál ta lá ban nem hasz nál ha tók, s hogy
őse ink nek érc nél ma ra dan dóbb egyet len em lé ke: a nyelv ben ta -
lál ha tó ta nú bi zony ság ok. A nyelv be li em lé kek szen ved het nek
ugyan kül ső, az az hang ta ni vál to zá so kat, de bel ső lé nye gü ket
il le tő leg az őket jel lem ző szel lem ben él nek to vább, s leg job ban
és leg hí veb ben ta nús kod nak a ke let ke zé sé nek egyes idő sza kai
mel lett. Bát ran meg koc káz tat hat juk a kér dést: hol fe dez het nék
fel in kább a ma gyar ság tár sa dal mi, val lá si, eti kai és po li ti kai
vo nat ko zá sá nak jobb és hi te le sebb tör té ne tét, mint a nyelv pri -
mi tív fo gal ma i ban és ké sőb bi fej lő dé sé ben?
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A val lás ra vo nat ko zó lag azt lát juk, hogy két val lás ural ko -
dott ná luk: a sá mán iz mus és párszizmus; az előb bit az ukhoz
(ótör. ogan, okan ’isten’), az utób bit az is ten (per zsa izdan
’isten’, tu laj don kép pen ’istenek’) bi zo nyít ja. A val lás ra vo nat -
ko zó sza vak még (l. a szó tárt): ör dög, egy ’Gott’, es kü, áld, me -
lyek mind no mád tö rök élet mód ra mu tat nak.

A kor mány zás ra és had ügy re vo nat ko zó lag a magy. kor -
mány és a tö rök koruman ’felügyelet, vé de lem’ ana ló gi á ja azt
mu tat ja, hogy a kor mány zás alap gon do la ta a ma gya rok nál nem
az ura lom volt, me lyet a sza bad no mád so ha sem tűr el, ha nem
őri zet és vé de lem. Éppígy a há bo rú és bé ke sza vá nak a
’különvált’ és ’egyesült’ fo gal ma az alap ja (l. há bo rú és bé ke).

De nem csak a tör té ne ti és tár sa dal mi fej lő dés nek cso dá la tos
em lé ke it mu tat ja a nyelv, ha nem még az ős ha za ég haj la ti vi szo -
nya i ra is vi lá got vet. A dél szak ra s a dé li ál lat- és nö vény vi lág -
ra vo nat ko zó sza vak a ma gyar ban túl nyo mó an tö rök jel le gű ek,
pél dá ul dél, nyár, ősz s a töb bi, mun kánk ele jén fel so rolt sok
szó; ez zel szem ben min den eset re fel tű nő, hogy az ugor nyelv
em lé kei, mint tél, szél, jég, sö tét, fagy, fa, lúd, éj stb. észa ki ég -
alj ra vo nat koz nak, s úgy szól ván az észa kot je lö lik meg az il le -
tő nép ős ha zá ja ként.

Ha son ló ta pasz ta la to kat te he tünk, ha a ha la dó kul tú rá nak
eti kai fo gal mak ra vo nat ko zó sza va it ves  szük szem ügy re; itt
min de nütt a ve ze tő tö rök elem be fo lyá sa lát szik, mint a csa -
ta, had, őr, győz, bá tor, er kölcs, gyá va sza vak bi zo nyít ják (l.
a szó tárt).

A tö rök nyelv szép sé gei – ezt a nyel vet túl zás nél kül a vi lág
leg cso dá la to sabb nyel vé nek mond hat juk – a ma gyar ban mint
par excellence ke ve rék nyelv ben nem ju tot tak tel jes ki fe je zés re.
De a meg le vő tö rök nyelv kincs így is elég ar ra, hogy mint ta -
nul sá gos em lék, be pil lan tást en ged jen a ma gyar ság nép lé lek ta -
ni vi szo nya i ba. Kü lö nö sen ér de ke sek azok a pél dák, me lyek a
ma gyar nép őse i nek no mád tö rök-ta tár jel le gé ről tesz nek bi -
zony sá got. Pél dá ul néz zük a szó tár ban: ven dég < jövendék, ide -
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gen < tör. üte gen ’aki el megy’. Csak ak kor lát ja az em ber, hogy
mily ta lá ló e ki fe je zés, ha ma ga elé be kép ze li a ha tal mas pusz -
tán sát ra előtt ülő no má dot, aki vár va vár ja az egy han gú éle tét
meg élén kí tő ven dé get, aki örül, ha va la ki be tér hoz zá, és 
bos  szan ko dik, ha meg ve tik ven dég sze re tet ét. Az ’idegen’ és az
’ellenség’ ná la egé szen azo nos fo gal mak. A ré gi tö rök nyelv -
kincs bir to ká ban a kez det le ges mű velt sé gi ál la pot ra is vet he -
tünk pil lan tást; vö. a szó tár ír és be tű sza va it.

Hogy mily fon tos a tö rök nyelv be ha tó is me re te a tö rök ség
nép lé lek ta ni vi szo nya i nak tár gya lá sá nál, ar ra már 1879-ben
meg je lent »Die primitive Kultur des turko-tatarischen Volkes«
cí mű mun kám ban rá mu tat tam. Most kü lö nö sen ar ra a vi szony -
ra sze ret nék né mi vi lá got vet ni, mely a tö rök szó kincs konk rét
és abszt rakt fo gal mai kö zött áll fenn. Tud va le vő, hogy min den
el vont ki fe je zés nek konk rét szó az alap ja, s az a mód, aho gyan
ez a köl csö nös vi szony a tö rök ben ki ala kult, na gyon ér de kes e
nép szel le mi fej lő dé sé nek s er köl csi éle te lé lek ta ná nak szem -
pont já ból. Na gyon saj ná la tos do log, hogy a ma gyar ki zá ró la go -
san ugor jel le gé nek szó szó lói, el mé le tük túl buz gó vé del mé ben
nem vet ték elég gé fi gye lem be, s ide gen köl csön elem nek te kin -
tet ték a tö rö köt. Ha ez nem tör té nik, ak kor már rég óta meg le he -
tős biz tos ság gal ki fejt het tük vol na a ma gyar ban min den el vont
fo ga lom konk rét ere de tét. Igen ta nul sá go sak e te kin tet ben tö -
rök–ma gyar ös  sze ha son lí tó szó tá runk er kölcs, ke vély, ősz, nyár,
hús, bos  szú, főz, be teg és al ku cím sza vai. 

So kat le het ne még el mon da ni a tö rök nyelv nek cso dá la tos,
lo gi kus ter mé sze té ről. De ez nem il le nék e mun ka ke re te i be, s
be fe je zé sül még csak a szó kép zés nek azt a vi lá gos és ter mé sze -
tes mód ját akar juk ki emel ni, mely a tö rö köt an  nyi ra jel lem zi, s
mely a ré gi nyelv em lé kek ben, te hát a ma gyar-tö rök szó kincs -
ben is, még vi lá go sab ban jut ki fe je zés re. Ha nem té ve dek, a
ma gyar-tö rök szó kincs köl csö nös vi szo nyá nak tisz tá zá sát az
ne he zí tet te meg, sőt tet te le he tet len né, hogy nem vet ték elég gé
fi gye lem be a sza vak je len tés fej lő dé sét. Egyet len eu ró pai szó tár
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sem ad ja pon to san az egyes sza vak fő- és mel lék je le né se it, s ez
az oka, hogy le he tet len meg ál la pí ta ni a fo gal mak ös  sze füg gé se -
it. Hon nan tud ná az a nyel vész, aki nem ha tolt be mé lyeb ben
egy szó fő- és mel lék je len té se i be, hogy ’sietni’, ’vágni’ és
’megsebesíteni’ egy azon gyö kér től szár ma zik, ha nem is me ri a
csap ige szá mos je len té sét, s ha nem vi lá go sak előt te az in, ini,
indže tő szó bel ső vo nat ko zá sai? Az ös  sze ha son lí tó fi lo ló gia az
ugor–ma gyar nyelv tu do mány te rén a leg ször nyűbb ha son lí tá -
sok ra ra gad tat ta ma gát; e hi ba kön  nyen el ke rül he tő, ha ér de me
sze rint mél tá nyol juk a tö rök szó kincs bel ső ér té két; ám ez
mind ed dig nem tör tént meg.
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MAGYAR–TÖRÖK ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR

Rövidítések és jelek:

L. Č. = Lehče-i čagataj.
M. E. = Vámbéry Á., A magyarok eredete. Budapest, 1882.
N. = népnyelvi alak.
R. = régi nyelvi alak.
Š. S. = Šejχ Sulejman csag. szótára.
~ = a megfelelő alakok összekapcsolója.
< és > = szóátvételeknél és szószármaztatásoknál; a
nyílásnál van az eredetibb alak.
* = feltett alakok jele.

Török nyelvjárások rövidítései:
alt. = altaji.
csag. = csagatáj,
kaz. = kazáni, 
kirg. = kirgiz, 
oszm. = oszmánli,
turk. = turkesztáni,
ujg. = ujgur.

A

aba (R.) ’Vater, Ahn’. Vö. Aba Sámuel
Aba Sámuel ~ török aba id.
aba ’weisses grobes Tuch’ ~ török aba id. A török aba Szami

bej szerint arab eredetű; emellett szól a szókezdő    ’ain. Ez
azonban nincs bebizonyítva. 

acsar-og ’grimmig sein, zornig sein’ ~ török adži ’fáj, nehezen
esik’ | ačïr- ’keserű’  | aču ’keserű, fanyar, dühüs’ | ačur-
’szomorú’.
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acsari  ’sauer, herb’, ~ oszm. ačar, Szami bejnél: ačarik
’savanykás, étvágycsináló étel’ < adži ’keserű, fanyar’.

ad  (R. od) ’geben, hergeben, schenken, bezahlen’ ~ török öde-
’megfizetni, odaadni’. Hogy a magyar ad eredeti értelme
’fizetni’, bizonyítja az adós ’Schuldner’ szó, ~ török ödedži
’fizető’. | adó ’Steuer’ ~ török ödündž ’tartozás’. De jelen-
tésben is, alakban is jobban megfelel a magy. adó-nak a
török ödek ’adó, fizetés’.

agár  ’Windspiel’ ~ kirg. igär ’vadászkutya’. Hogy ezek az ala-
kok hogyan függenek össze az oszm. zagar ’agár’ szóval,
nehéz megmondani; perzsa eredetűnek a zagar-t nem gon-
dolhatjuk; lehetséges, hogy a törökök a magyarból vették át
a szót, s akkor a zagar alak z-jének a magyar az agár-ban
volna a magyarázata.

agg  ’grau, greis, sehr alt’ ~ török ak ’fehér, szürke, ősz’ | aga
’úr’, tkp. ’a megőszült, idős, tapasztalt. Vö. német grau és
Graf, latin senex és senior stb. Ide tartozik még az aggas-
tyán szó; 1. nőstény.

agyar-kod-  ’grimmig sein, heimtückisch sein’ ~ török ačir-,
ačur- ’keserű, dühös’. Vö. acsarog.

agy ’Schädel, Gehirn’ | agyas ’eigensinnig’ ~ török oy ’gondo-
lat, ész, ötlet’ | oylama ’vélemény, tanács’ | oylan- ’gondol-
kozni’ stb. A jelentések miatt e szavakat nyugodtan össze-
vethetjük; látnivaló, hogy itt ugyanannak a fogalomnak
érzéki és elvont alakjáról van szó. Magyarázatul vö. még:
német ein guter Schädel, magyar agyafúrt ’ein durchbohrtes
Gehirn’. Továbbá: török kafasï var ’feje van’ azaz okos,
vagy az európai nyelvekben általánosan használt ’jó fej’.
Amint azonosnak veszi a nyelv a fejet és az észt, éppúgy
teheti ezt a ’koponya’ és ’gondolat’ kifejezéseivel. | oyda-
isde ~ agyban, észben | agyonütni  ’todtschlagen’, tkp.
’aufs Gehirn schlagen’ | oyga kilgen ’ötlet’; ami az ember-
nek eszébe (= agyába) jut.
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aj  ’Öffnung, Spalte, Kerbe’ ajak ’Lippe, Mund, Mund-öff-
nung’ | ajaz- ’aufzäumen’ | ajt- ’öffnen’ > ajtó ’Tür’ ~ török
ay, mely több olyan szónak a gyökere, melyben a nyíltság
fogalma van. Pl.: ayaz ’világos, tiszta idő’ | ayïk ’józan’ |
ayïk ’tiszta, világos’ | ayïl- ’józanodni’ stb. 

ajang  ’sich schämen, sich genieren’ ~ török uyan-, oyan-
’szégyenli magát | uyat ’szégyen’ | ’pfuj!’ A keleti török dia-
lektusok ay-, oy-, uy- gyökerének szabályos megfelelője az 
út-, pl. oszm. utan- ’szégyenleni’. Érdekes, hogy a szó magyar
alakja közelebb áll a csagatáj, mint az oszm. alakhoz.

aj-án-l  ’empfehlen, bieten, darbringen’ ~ török ay-a- ’kímél,
gondja van rá, kíván’ | ajándék  ’Geschenk ~ csag. ay-al-gu
’vonzó, kellemes’.

ajt-  ’öffnen’ | ajtó ’Tür, Öffnung’ ~ török ač- kinyitni’ | ačuk,
ačïk ’nyílt, nyílás’.

akar  ’wollen’, l. vágy.
akol  ’Stall, Viehhof, Schafstall’ ~ török agïl ’juhakol, istálló,

körülkerített hely, kör’. A szó jelentésfejlődése, melynek
csúcspontján a magyar szó van, világos.

al  ’unterer Teil’ | alatt ’unter’ alacsony ’niedrig’ ~ török alt
’alsó rész, lent’ | alčag ’alacsony’ | alčï- ’kimerül, elfárad’.

alacsony  l. al.
alkony  ’Abenddämmerung, das Untergehen der Sonne’ ~ pon-

tos megfelelője a török ali-kon; ali, al ’le, alá’, kon-
’helyezkedik’. Ide tartozik az áldoz szó ebben a kifejezés-
ben: a nap leáldozik ’die Sonne geht unter’; nem szabad
ezzel az áldozni ’opfern’ szót összetéveszteni. Itt említjük
meg a következő párhuzamos kifejezéseket, mint pl. török
togu ’gün togusi’ ’napfeljötte, kelet’, magy. kelet (napke-
let) ’Sonnenaufgang, Osten’, továbbá: török batï (gün
batïsï) ’naplemente, nyugat’, magy. nyugat (napnyugat)
’Sonnenuntergang’.

alku ’Handel’, tágabb értelemben ’Vertrag’ ~ török algu. alku
’vétel’ | algubergü ’kereskedés’ | oszm. alïš-veriš id., szó
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szerint: ’vevés-adás’. Alku, algu régi nomen verbale a
törökségben s a magy. alku csupán első fele egy összetétel-
nek, mely az azerbajdzsániban teljes alakjában megvan:
alkï-satkï ’kereskedés’, azaz ’vétel-eladás’.

alma  ’Apfel’ ~ török (oszm.) elma ’alma’, Kis-Ázsiában és
Közép-Ázsiában: alma id. [Ugyanezzel a szóval neveznek
az oszmánliban egy vöröses cobolybőrt (elma-kürk), itt
azonban kétségtelenül az al ’vörös’ szó származékával van
dolgunk.]

alsó  ’der untere, der untere Teil’ ~ török alčï ’a bokacsonttal
való játékban a csont alsó része’.

anya  ’Mutter’ ~ török ana (anyóka ~ török anuška).
apad  ’ebben, kleiner oder geringer werden’ | apró ’klein,

gering’ ~ tör. upak, ufak ’kicsi, apró’ | opra- ’szétdarabolni,
széttépni’ | ïpra ’kicsi, apró’ | ïprat- ’kicsinyíteni’ | uprak
’kisebb’ | ubal-, upal- ’fogyni, kevesedni’ | ufalt-
’szétdarabolni’. Megjegyzendő, hogy az f a keleti törökség-
ben p-vé válik pl.  oszm. efendi, csagat. ependi ’Herr’;
oszm. aftabe, csag. aptabe ’Becken’. Az apad-nak szabály-
szerű a>e hangváltozással előállott magas hangú megfe-
lelője az eped ’schmachten’.

apol  ’küssen’ ~ török öp- ’csókolni’.
após ’Schwiegervater’ | apus ’Väterchen’ ~ török apuška

’apuska, férj’. < ótörök aba, apa. [Az anyós megfelelője
hiányzik a törökségben.]

arány  ’Proportion, Mass’, ~ török uran, oran ’mérték, minta’,
tkp. ’szabás, forma’ < úr-, or- ’vágni, elvágni, elkülöníteni’
| uranla- ’mérni’.

arasz  ’Spanne’ ~ török harïš id.
arat-  ’ernten, schneiden’ ~ török, ora- ’arat’ | orak ’sarló’. A

török or-ban eredetileg benne van az ásásnak, bevágásnak a
fogalma is, vö. or ’árok’ | oran ’vágás, szabás, minta, mér-
ték’ magyar arány (l. ott). Ide tartozik arïk id., csagat. 
arna id.
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arc  ’Wange, Backe’ ~ török aurt, urt ’pofazacskó, a szájüreg-
nek az arc és a fogak közt levő része’.

arra  ’dahin, dorthin, darauf’ ~ török oraja, oraa ’oda, arra’.
Bámulatosan megtartották török alakjukat a következő hatá-
rozószavak: magy. török

oda orda ’dahin, dort’
onnan ondan ’von dort’
arra ora, oraa ’dorthin’.

aszó ’Tal, Niederung’ ~ török ašaa ’le’ | ašagï ’alsó rész’.
asszony, asszon  ’Weib, Frau’ R.: ahszin, okszun ~ török ak

+sütni ’fehér’ + ’lélek’. Vö. magy. fehér személy; török ak
bašlïk ’asszony, nő’, tkp. ’fehér fejű’.

aszu ’dürr, trocken’ ~ török ïssï ’forró’ | ïssït- ’melegíteni, fűte-
ni’. [Az eredeti alak, k-val, vö. kïz- ’izzani’.]

atya  ’Vater’ | atyafi ’Verwandte’ ~ török ata ’atya’ | etke
’nevelő, atyácska’.

az, ez  ’jener, dieser’ ~ török oš, iš, eš, vö. oš-ol, oš-bu, iš-bu
’az, ez’. Ez összetételek előtagja különösen a régi nyelvben
fordul elő önálló használattal.

Á

ács  ’Zimmermann’ ~ török aadž ’fa’ > aaččï ’ács’.
ácsorog  ’umherstreifen, zwecklos umhergehen, lungern’ ~

török ašïr-, ašur- ’átmenni vmin, megmászni’ (hegyet); vö.
yol ašïrdïm ’megtettem az utat’.

ág  ’Zweig, Zacken’ tkp. egy szilárd testből kiemelkedő vékony
test, később kinövő sarj; alapjelentése tehát: ’kiemelkedni,
felszállni’ ~ török ag- ’felemelkedni, felszállni’; vö. magy.
nemzetségi ág ’Geschlechtslinie’.

ájul  ’ohnmächtig werden, ~ bayïl- id. A nép tudatában az áju-
lás az elvarázsolással függ össze, ezért a szó etimonja:
bayir, böyü ’varázslás’.
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ál  ’falsch, apokryph’ | áltat ’betrügen’ ~ török aldat-
’megcsalni, rászedni’ | aldan- ’csalódni’, aldanč ’csalás’.

áld  ’segnen, preisen, benedeien’ ~ török alga-, alka- áldani,
dicsőíteni’ | ant, and ’eskü’ | ant ič- ’esküdni’, tkp. ’esküt
inni’, mert amint tudjuk, az esküvés alkalmával az esküvők
egymás véréből ittak. (l. M. E. 324. s köv. l.) | alkïš
’dicsőítés, áldás’. ’Áldani’ és ’esküdni’ más nyelvekben is
azonos fogalmak, vö. arab ��	
 (yamīn) (yamīn) ’áldás és
’eskü’. Az áld megfelelője megvan a mongolságban is: old-
say ’áldás’.

áll  ’stehen’ | állat ’Existenz, Bestand’, á. é. ’Tier’ ~ török ol-
’sein, existieren’ | oldïr- ’erzeugen, ins Leben rufen’ | olgun
’reif, zeitig’. A jelentésre nézve vö. köztörök tur- ’állani’ |
turmïš ’élet’.

Álmos (Álmos magyar vezér neve) ~ török alamuš ’a kivá-
lasztott, vezér’ < ala- ’kitüntetni, felemelni, kiválasztani’ >
al ’elülső’.

áltat  ’täuschen, betrügen’ ~ oszm. aldat- ’megcsalni, rászedni’
(< al ’hamis, nem igazi’).

ámul  ’staunen, gaffen, verblüfft sein’ ~ török amul- ’higgadt,
nyugodt, szelíd’ | amïr ’béke, nyugalom’.

ángy  ’Schwägerin’ ~ török ayï ’asszony, úrnő’. [Ayïm alakban
cím- és megszólításképp: ’madame’; vö. a nyugati török-
ségben xanïm < xatunum.]

ár  ’Preis, Wert’ | áru ’Ware’ ~ török aar ’nehéz, súly’, | csagat.
aaruk, agruk ’áru’, agri ’súly’. A jelentésbeli nehézségek
eloszlatására különösen figyelembe kell vennünk a csereke-
reskedés körülményeit. Vö. magy. árura bocsátani ’aufs
Gewicht legen > verkaufen’.

árnyék (N. árnyik) ~ török karanlïk, karannïk ’homály, sötét-
ség’. Az ’árnyék’ és ’homály’ fogalmak rokonsága nyilván-
való.

árok  ’Graben’ l. arat-.
árpa  ’Gerste’ ~ török arpa id.
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Árpád  A magyarok állítólagos vezére a Pannóniába való vonu-
lás alkalmával ~ török alpat ’herceg, fejedelem, kormány’,
tehát nem személynév, hanem inkább méltóságnév. | Volgai
török alpaut ’uralkodó, herceg, uralom, felsőbbség, arisz-
tokrácia’; < alp ’hős’ + ata ’atya’, tehát tiszteleti cím a régi
nomádoknál. Vö. az oszmánliban használt baba yigit ’atya-
hős’-féle kifejezést. Az alp még a szeldzsukidák alatt is
használatos ilyen értelemben, vö. Alp-arslan ’oroszlán-
hős’, Alptigen ’a hősnek nevezett’. Ide tartozik Alpár, a m.
helységnév ~ török alper- ’hős férfi’ (tkp. cím).

árt  ’schaden, schädlich sein’ ~ török arta- ’elrontani, megsem-
misíteni’ (l. Le Coq: Übersetzung des Chuastuanit) | ujgur
ardak ’Schaden’ | arta- ’tönkremenni, elromlani’ | artat
’megsemmisíteni’. [Hogy a szó tövének a török art
’visszafelé’ vagy a kara ’kár’ az alapja, nehéz volna meg-
mondani.]

ártány  ’verschnittener Eber ~ török arïl- ’herélni’ | arït-
’megtisztulni, elgyengülni’ | arït-tan ’herélt’. Vö. magy. N.
ort (székely) ’ausjäten, das Feld von Unkraut reinigen’.

ás  ’graben’ ~ török eš- ’ásni, vakarni, evezni’ | ašïn- ’elkopni,
ledörzsölődni’ | ešil- ’kiásatni’. Ide tartoznak még: ač-
’kinyitni’, ič ’belső rész’; vö. ešik ’ajtó,’ ačïk ’nyílt’.
áskálni, áskálódni ~ török ešgele- id.

ásag  ’Ofengabel, Störholz’ ~ török aš-, eš- ’szítani, piszkálni’
| ašag, ešeg ’eszköz a tűz piszkálására’.

ásingol ’gaffen’, l. ásít.
ásít  ’gähnen’ ~ török esne- ’ásítani’. Az eredetibb alakot a

magyar szó tartotta meg, mint ezt a többi etimonok mutat-
ják: aš-, ač- ’kinyitni’. Ide tartozik még: ásingol ’gaffen,
den Mund öffnend schauen’.

átall, általl ’scheuen, sich schämen’ ~ török otan-, utan-
’szégyenkezni’.

átok  ’Fluch’ ~ török atïk és atka-, ’recitálni, valakire rosszat
mondani, elvarázsolni’ jelentésre vö. latin male-dicere.
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áz- ’nass werden’ ~ oszm. yaš ’nedves’ | ïsla- ’megnedvesíte-
ni’, ïslak ’nedves’ | yašïl ’zöld’ | yaš ’idő, kor’. Az utóbbi
alakok összetartozásának jelentéstani nehézségei nincsenek,
vö. a következő ellentétes kifejezéseket: magy. kor ’Alter’,
török kuru ’száraz’, kart ’öreg’, magy. kór ’krank’. [L. még
a sárga szónál.]

ázalék ’Hülsenfrüchte, Gemüse, Zukosť ~ török ašlïk, aïzlïk,
aγïzlïk ’élelem, étel’. Vö. oszm. azïk ’élelem’.

B

-ba, -be  ’hinein, ein’. Ez a rag csodálatosképpen nem a török-
ben, hanem a tadzsik nyelvben maradt meg, éspedig ezek-
ben a szólásokban: an-ba, in-be ’abban, ebben’. Hogy ez a
-ba,-be a török -da, -de helyett jött-e használatba, nehéz
volna megmondani.

bácsi  ’Vetter, Ehrentitel älterer Personen’ ~ török badžï
’idősebb nővér, matróna, idősebb asszonyok megtisztelő
címe’.

bagoly ’Eule’ ~ baykuš ’bagoly’ (< bay kuši ’varázsló madár’).
baglya, boglya  ’Heuschober’ ~ török bog, bag ’csomó’ |

bagla- ’megkötni’ | bogul, pugul ’szénakazal’ | csag. bogun
’csomó’, bogče ’csomag’.

bágyad  l. báj.
báj  ’Zauber’ | bágyad ’ermatten, schwach werden, erblassen’,

tkp. ’ohnmächtig werden’ ~ török böyü ’varázs’, bayïl-
’elájulni’, azaz ’elvarázsoltatni’, l. ájul | baygin ’gyenge,
kimerült, ájult’.

bajusz  ’Schnurbart’ ~ török bayïk, bïyïk ’bajusz’. Ezzel függ
össze a böyük ’nagy’ szó is; vö. továbbá bïyïklï ’idősebb fia-
talember’; a bajusz tehát itt az érett kor ismertetőjele.

ballag, bolyog  ’schlendern, herumirren, umherschweifen’ ~
török bollan- ’mindkét oldalra hajladozva fel s alá járni’.

116

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.18.  19:28  Page 116



balta  ’Axt, Hacke, Beil’ ~ török balta id.
bálvány ’Götzen, Götzenbild’ ~ keleti török palvan (< perzsa

palvan, irodalmi pahlivan ’hős, szent’). A szó a magyarból
a szláv nyelvekbe is elkerült.

bán  ’bereuen, Schmerz empfinden, Leid tun’ | bánt
’beleidigen’ ~ török vay ’fájdalom, megbánás, sajnálat’ |
vayïn- ’fájdalmat érezni, sajnálni, megbánni’.

banya ’Vettel, altes Weib’ ~ perzsa banu ’matróna’. Hogy függ
össze a török buna- ’megöregedni’, bunak ’öreg’ s a magy.
vén ’alt’ szavakkal, az még nincs tisztázva.

barlang  ’Höhle’, tkp. ’Hohlweg, Gang, Sehweg’ ~ török bar-
lak, barlag ’Sehweg’ (vö. otlag ’füves hely, legelő’, kïšlag
’téli szállás’, tuzlag ’sóbánya’).

barom  ’Vieh, Habe, Gut’ ~ török barïm ’birtok’.
basz-  ’coire cum foemina’ ~ török bas- ’nyomni’. [Látszólag

ugyanez a fogalmi viszony áll fenn a török sik ’penis’,
sik- ’coire cum foemina’ és a sïk ’szűk’ szavak között, de
csak látszólag, mint ezt a sik és sïk hangtani különbözése
mutatja.]

bátor  ’kühn, tapfer’ ~ török batïr ’bátor, vitéz’. Általános az a
vélemény, hogy a török batïr a perzsa bahadur ’hős, vitéz’
tkp. ’jutalmat nyerő’ átvétele; ez azonban kétséges, mert a
szó a török bat ’gyors, ügyes, fürge’ szóval is összefüggés-
be hozható.

batu, batyu ’Bündel, Pack, Gepäck’ ~ török batuk ’csomag,
nehéz súly’ | batu ’erős, súlyos’.

becs  ’Wert, Zier’ | becsül ’schätzen, ehren’ ~ török bedž
’ékesség, cicoma’ | bedže- ’ékesíteni, díszíteni’.

begy  ’Kropf’ | begyes, bögyös ’bauchig’ | bögyök ’der
angeschwollene, vorstossende runde Körper’ ~ török bögür
’kidudorodás, domborúság’ | oszm. bögri ’boltozatos’ |
bögre ’kerek edény’.

béka  ’Frosch, Kröte’ ~ török baga, baka ’béka’, több béka-
forma állatnak a neve; kaplu-baga ’teknősbéka’.
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béke,  N. bíke ’Friede, Eintracht, Ruhe’ ~ ujgur bek ’szövetség,
egyesülés’ | csagat, bik ’szilárd, kötött’ | bikik ’megerősített,
megkötött’. l. háború.

béklyó, békó   ’Fusseisen, Fesssel’ ~ csagat. bik ’szilárd, kötött’
| oszm. bag ’kötés’, bagla-, bakla- ’megkötni’ | csagat.
bukao, id. (< bag- ’binden’).

bél  ’Darm’: belé ’hinein, nach innen’ = csagat. ičeki, ički
’Darm, Eingeweide’: ič ’innen’.

bélyeg, bilyeg  ’Kennzeichen, Merkmal, Stempel’ ~ török bilgü
’ismertetőjel, bélyeg’ | belle- ’megjegyezni magának’.

beng ’kleine Traube’ | benge ’Knospe, Auge an den Pflanzen’
~ török beng ’bimbó, szemölcs, anyajegy, foltocska, mag-
szem’. Ide tartozik a magyar böngész- ’nachlesen’ tkp.
’aratás után a mezőn maradt kalászokat és szemeket össze-
szedni’.

bér ’Lohn’ | béres ’Mietling, Ackerknecht’ | bérel- ’mieten’ |
bérbe ad- ’vermieten’ ~ török vire, bire ’szerződés’. Látni
való, hogy a bér szóban a ’jutalom, fizetés’ fogalmán kívül a
’fizetés, szerződés, kötelezettség’ fogalma is kifejezésre jut.
Mikor a törökök a bevett Eger vár őrségét lemészárolták, így
kiáltottak: Hey Egrili! Hey Egrili! Jokdur sizlen viremiz ’ó
egriek, egriek, nem kötöttünk veletek szerződést’. Továbbá:
viresiye vir- ’hitelbe adni’ | berü ’adó’. Vö. adó.

beteg  ’krank, siech’ ~ csagat. betig, bitig ’a végét járó, sorva-
dó’ (< bet-, bit- ’ végződni, elmúlni’). Vö. török kesel
’beteg’ < kes- ’vágni’.

betű  ’Buchstabe, Schrift’ ~ csagat. bitik, betik ’betű, írás’ |
petek ’levél’. A bet-, bit- ’írni’ ige úgy látszik, rokon a bič-
’vágni, bevágni’ igével, mert tudvalevőleg a rovás az írás
legrégibb fajtája. A kulturális fejlődés egy magasabb állapo-
tát tükrözteti vissza a yaz- ’írni’, mely a rajzírásra vonatko-
zik.

bicsak  ’Messer’ ~ török bïčak ’kés’ | bič- ’vágni’ | bïčkï
’fűrész’.
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bilincs  ’Fessel’ ~ oszm. biledžik ’Armband’ (< bilek ’der unte-
re Teil des Arms’).

biling  ’Traube’ (< billeg ’wackeln, schwingen’. Csak a szó
képzésmódja rokon a törökkel. Vö. oszm. salkïn ’szőlő’ <
salla- ’inogni’.

bilok  ’hadbíró’ (R. egy 1222-ből származó oklevél szerint) ~
török bilik ’tudás’ | biliči ’tudó, bölcs’.

bír  ’besitzen’ ~ török bar ’bír, van neki; birtok’ | barlïg
’birtok’.

bíz- ’trauen, vertrauen’ ~ csagat. büt- ’hinni, bízni’ biz: bizony
= büt- : bütün ’szilárd, erős’. Az oszm. bütün ’egész, teljes’
szónál némi jelentéseltolódás állott be. Ide tartozik még a
magyar büszke ’stolz’, tkp. ’aki bízik magában’.

bób  ’Schopf der Vögel’ ~ török bobuk, pöpük, popuk ’a madár
bóbitája’.

bocsát ’lassen, gehen lassen’, loslassen’ ~ török bošat-
’elengedni, elküldeni, kiüríteni’ (< boš ’üres’).

bocskor  ’Riemenschuhe’ ~ török but ’láb’ + kor, kur ’kötelék,
szíj’. Vö. török učkur ’nadrágkötő’ < ič ’belsőrész’ + kur
’kötelék’.

bóda ’Handhabe, Griff’ ~ török baldak ’markolat’.
bodor  ’kraus, gekräuselt’ | Bodri ’kraushaaring’ (kutyanév) ~

török bödör-, bodür- ’kräuseln’, bödörö (l. Paasonennél)
’kraus, gekräuselt’. Vö. pödör.

bog  ’Knoten’ ~ török bogum, bogun ’bog’.
boglár ’Spange, Agraffe’ ~ török bagla- ’megkötni, megerősí-

teni’ (< bog, bag).
bogrács  ’ein kleiner Kessel zum Kochen’ ~ török bakradž

’vasfazék, kisebb fajta üst’.
bojtár  ’Hirtenjunge, der dem Schafhirten beigegeben wird’ ~

török boydag ’fiatal, nőtlen’ | boydaš ’társ’. Nincs kizárva,
hogy a szó a perzsa paydar ’segítő, barát’ szóval rokon. 

bojtorján ’Klette’ ~ oszm. baldïran ’bürök, mérges növény’ |
baltïrgan id.
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boka  ’Knöchel, Fussknöchel’ ~ török bogun ’boka’ | kirg.
baki id.

bolygat  ’beunruhigen, stören, herumtreiben’ ~ török bola-
’kavarni, felkavarni’ | bolgat- ’nyugtalanítani, zavarni’ |
bolga- ’szétrombolni’.

bor  ’Wein’ ~ ujg. bor ’bor’. A szó, mely a Kudatku Bilikben
fordul elő, a keleti dialektusokban ismeretlen. | borlag
’szőlős- kert’.

borjú ~ török buzagu, bozau ’borjú’ | buzaula- ’tehén megel-
lik’.

bors  ’Pfeffer’ ~ török borč ’bors’.
borsó  ’Erbse’ ~ török burčag ’borsó’.
borít  ’zudecken, stürzen’ ~ török börü- ’eltakarni, befedni’ |

bürk ’sapka’ | bör-, bür-, bor- ’befedni, eltakarni’. Ide tarto-
zik a magy. bőr, tkp. ’takaró’; vö. csagat, böründžek ’fátyol,
takaró’, kirg. börün- ’eltakarni magát’, magy. burok
’Hülle’.

ború  ’trübes Wetter’, tkp. ’das durch Wolken verhüllte
Firmament’ | borús ’bewölkt, düster’ | borong- ’sich trü-
ben’ | borongós ’trüb’~ török boran, buran ’vihar, zivataros
idő’ < bor-, bur- ’eltakarni, sötétnek lenni’, tehát nem görög
eredetű, mint Szami bej hiszi. | buran, boran ’hóvihar’ |
boroŋ ’zavaros, nem tiszta’.

borz ’Dachs’ ~ török borsak, bursak ’borz’ | bars, pars ’hiúz,
párduc, tigris’.

borzad ’schaudern, grausen’ konkrét értelemben a félelemtől
vagy undortól összerázkódni ~ oszm. porsu- ’összezsugo-
rodni, megijedni’.

borzas  ’ straubig, zerzaust’ ~ török porsuk, borušuk ’borzas,
összeráncolt’.

bosszankod-, bosszonkod-  ’sich ärgern’ | bosszú ’Rache’ ~
kazáni bosan- ’bosszankodni’ | bošurgat- ’bosszantani’ |
csagat. boš- bus- ’haragudni’.
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boszorkány  ’Hexe, Drude’ ~ török bosorgan part. praes. <
bosur- vö. az előbbi s a következő címszót. A boszorkány
szó jelentése ezzel a magyarázattal teljesen megegyezik.

bosszú ’Rache, Zorn, Verdruss’ ~ török boši ’haragos’ | bošilik
’harag’ | bošur- ’bosszantani, megharagítani’.

bot ’Stock, Stab’ ~ török butag, budak ’ág’. A jelentésre vö.
botol ’abästen, ästen’ ~ török budat- ’gallyazni’ | bugčï ’aki
a gallyakat levágja’.

botor  ’tölpelhalt, Tölpel’ ~ török bodur ’nyomorék, törpe,
rossz, hiányos’. A jelentésfejlődés világos.

botorkál- ’straucheln, hin und herwandeln’ ~ török botra-
’szétszórni’.

bozót  ’Horst, schilfiger Ort’ ~ török boz-ot ’rossz fű, rossz
legelő’ < boz- ’elrontani’ + ot ’fű’. | oszm. bozïntï ’romlott
maradék’. Valószínűleg ide tartozik még a magyar bozontos
’strupping’.

bő, bőv ’weit, reichlich’ ~ török bol ’weit, reichlich’.
bőg ’brüllen, plärren’ ~ török bög-ür- ’bőgni, az állatok bőgése’.

Mindkét szó rokon a török bagïr- ’ordítani, bőgni’ szóval.
bögöly  ’Bremse, Rindsbremse’ ~ oszm. böge, bögelik ’bögöly,

melynek szúrása néha megbolondítja a marhát’. (Szami bej
I. 318.)

bögre  ’ein kleines Kochgeschirr, Topf’ ~ török bögür ’kikötő’,
tkp. ’hajlás’. Vö. német Hafen ’kikötő’, Hafen ’főzőedény’.

bögy, begy  ’Kropf bei Vögeln, Magen’ ~ török pötege ’begy’ |
popok ’hegy’ (Radl. Wb. IV. 1265.)

bölcs  ’weise, klug’ ~ török biliči ’tudó, bölcs’ | biliš ’tudás, böl-
csesség’.

bölcső, bőcső ’Wiege’ ~ török bešik, bešük. Nagyon valószínű,
hogy a magyar bölcső a legrégibb alakja a szónak. Vö.
magy. bille- ’schaukeln, hin- und herbe wegen’.

bölény  ’Auerochs’ ~ török bulan ’bölény’. A török szó csak a
keleti törökségben maradt meg.
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böngész-  l. beng.
bőr  ’Haut, Hülle’ ~ török baru ’bőr, takaró’ | börük ’takaró,

kalap, állatbőrből készült sapka’ | börke ’fátyol’ | börü-
’eltakarni, befedni’. Vö. bürök.

bú  ’Kummer, Sorge’ ~ török bug-, bog- ’fojtani, megfojtani’ |
bïk- undorodni, megunni. Vö. bús. A jelentésre vö. német
eng és ängstigen.

búcsú  ’Abschied’ | búcsúz- ’Abschied nehmen’ ~ török buš-
elbúcsúzni, házat és udvart elhagyni’ | boš, buš ’üres’ |
bošan- ’elválni’ | boša- ’kiüríteni, elválasztani’.

Buda,  Attila fiatalabb testvérének neve, minden valószínűség
szerint becézőnév ’gyermek’ jelentéssel. Még ma is szokás
a törökségben a fejedelem fiatalabb testvérének vagy a trón-
örökösnek az inak ’kicsi’ vagy bay-beče ’fiatal fejedelem’
címet adni, és hogy Buda is ilyképpen magyarázandó, bizo-
nyítja a keleti török buta ’gyermek, fiatal teve’.

búg  ’brüllen’ ~ török, bük-, büg-, bürüg- ’búgni’.
buga  ’Knoten’ ~ török  bügü ’csomó, kötés’.
buhu  ’Nachteule’ ~ török buhu ’az éjjeli bagoly egy nagyobb

fajtája, egy ragadozó madár’ (Szami bej).
búj-, búv-  1. buk.
buk- ’untertauchen, fallen’ ~ csagat. buk- ’elbújni, leskelődni’.

Hogy a magyar szónak nem ’bukni’ az alapjelentése, hanem
’lemerülni’, bizonyítja a vele rokon búj-, búv- ’sich ver-
stecken, sich verkriechen’ ige. A magyar buk- szolgál felvi-
lágosítással a török buk- konkrét jelentését illetőleg is.

burján  ’Unkraut, Wucherpflanze’ ~ török burya ’káka, ebből
készült gyékény’. Kérdés, hogy a szó perzsa eredetű-e, mint
ahogy Szami bej gondolja.

burok  ’Hülle, Haut’ | burkol- ’verhüllen’ ~ török, börk, bürk
’fejfedő, sapka’ | burondžak ’fátyol’.

bús  ’traurig’ | búsul- ’trauern, traurig sein’ ~ török bošuk
’szomorú, bús’ | bušan- ’szomorkodni’ | bušuš ’szomorúság,
szomorkodás’ | buš- ’felindulni’.
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busz  ’Schwüle, Dampf’ ~ csagat. bus ’köd’ | oszm. pus ’köd’.
[Hogy honnan veszi Zenker a pus ’szomorú’ jelentését, nem
világos előttem.]

buta ’dumm, blöde’ ~ török budala, ’buta, ostoba’ | buta
’gyerek, bizonyos állatok kicsije’. Szami bej téved, midőn a
budala szót az arab �ل�د-ből származtatja; a buta és budala
közt való összefüggés nagyon is feltűnő. Vö. čodžuk adam
’gyermekember’ azaz ’tapasztalatlan, értelmetlen’. Vö. Buda.

buz-og  ’wallen, sprudeln’; buz-gó ’eifrig’ ~ török biš- ’forrni,
főni, hevülni’. 

búza  ’Weizen’ ~ török bűday, bugday ’búza’.
buzogány  ’Streitkolben, Keule’ ~ török bozdurgan ’buzo-

gány’, tkp. ’szétszóró, megsemmisítő’ < bozdur- ’szétrom-
bolni, megsemmisíteni’.

bű  ’Zauber’ ~ oszm. bügü, büyü ’bűvölés, varázslás’. 
büszke  ’stolz’ l. bíz-.
bűz  ’Gestank’ | büdös, bűzös ’Stinkend, einen üblen Geruch

habend’ [d~z: vö. édes, ídes ~ ízes] ~ oszm. pis ’piszkos,
undorító’ | csagat. pis ’rossz’. 

C

cakó  (N.) ’Storch’ ~ kirg. čakala.
cickány  ’Spitzmaus’ ~ török sïčkan, sïčan ’egér’. [Világos,

hogy itt -kan végű praes. part.-mal van dolgunk. De hogy
mit jelent a tőszótag, azt nem lehet megmondani.]

Cs

Csaba,  Attila egy fiának neve; inkább a monda, mint a törté-
net világába tartozik. Összevethető a török čapao szóval,
melynek jelentése ’harc, becsapás, az ebben részt vevő har-
cos neve’.
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csabak  ’eine Art Karpfen’ ~ csagat. čabak, az Oxus egy hala,
mely rendkívül nagy mennyiségben fordul elő, ezért kevés-
re becsülik.

csábít  ’verlocken, verführen’, tkp. ’anrufen, zurufen’ ~ török
čao, čav ’hívás, híni’. Vö. csőd.

csacsi  ’Langohr’ (tkp. á. é.) | csacska ’geschwätzig’ ~ csagat.
čas- és šaš- ’tévelyegni’ | oszm. šaškïn bolond’ | csagat. šašï
’kancsal, ügyetlen’ | čačarun ’szeleburdi, fecsegő’.

csahol, l. csihol.
csak  ’nur, einmal, allein, blos’ ~ oszm. čak, čag ’csak, csupán’;

pl. čak, bukadar ’csak ennyi’, čak akšamadek ’csak estig’.
csákány  ’Streithammer, Hause, Spitzhacke’ ~ török čakan

’csatabárd’ | čakgan ’csákány’ < čak- ’ütni, vágni, szétvág-
ni’. Vö. oszm. čakï, čaku ’kés’.

csal  ’täuschen, betrügen’ ~ török čal- ’ütni, vágni, dobni, játsza-
ni, zenélni, kopogni, lopni, megcsalni, becsapni’ stb., stb. |
čalïm ’csalás, becsapás’. Mint látható, a magyarban a szónak
csak az absztrakt jelentése van meg. Ugyanilyen jelentésvál-
tozást látunk a csap- ~ becsap szónál (l. ott). A magy. csal-ból
közönséges a ~ e hangváltozással magyarázható a csel.

csalán  ’Nessel, Brennessel’ ~ török čalagan ’égető, csípő’ |
čalagan oti ’csalán’, tkp. ’égető, csípő fű’.

csalit  ’Gesträuch, Gestrüpp’ ~ török čalï ’csalit, bozót’. Szami
bej szerint a szó eredetibb alakja čalïk, és ez tövises növé-
nyekre vonatkozik.

csalogány  ’Nachtigall’ ~ török (csag.) čalgan ’zenélő, énekes’,
a čal- ’játszani, zenélni’ igéből.

csap  ’schlagen, hauen, streichen, ablenken, einschlagen’ ~
török čap- ’rohanni, ütni, vágni, űzni, kergetni, rácsapni, ki-
rabolni’ stb. Különösen érdekes a magy. be-csapni ’betrü-
gen, täuschen’, tkp. ’hineintreiben in die Falle’ rokonsága a
csagat. čap ’hazugság’ és čapčï ’hazug’ szavakkal. Vö.
továbbá magy. csapongó ’herumstreichend’ ~ oszm. čapkïn
’csavargó, kósza’.
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csapás  ’Schlag, Strich, Fährte, Viehweg’ | csapat ’Haufe ~
török čapao ’becsapás valamely idegen országba; csapat,
amely ilyen becsapással megpróbálkozik’ | čapïš
’nyom, út’.

csat  ’Schnalle’ | csatol- ’hinzufügen, anschnallen’ ~ török
čatïk ’egyesített, összekötött’ | čat- ’összekötni, egyesíte-
ni’. Ide tartozik a csagat. čatma ’sátor’, tkp. ’ami össze
van rakva’.

csata  ’Schlacht’ ~ csagat. čata, čete ’becsapás, ellenséges
támadás’ | čatïš ’összecsapás, összetalálkozás’ | čatïš-
’összetalálkozni’.

csattan  ’knallen, schnalzen’ ~ török čatla- ’szétpattanni’. Vö.
patla- id. < čat, pat (onomatopoéták). 

csavar  ’drehen, umdrehen’ ~ török čevir- ’csavarni, megcsa-
varni’. A török čevir-, čevür-höz legközelebb áll a magy.
csűr ’winden, drehen’.

csecs  ’Frauenbrusť ~ török čeček ’szemölcs, csecsbimbó’.
csecse (gyermeknyelvi szó) ’schön, nett’ ~ török džidži ’csinos,

csecse, ékes’.
csécs ’Ziemer, Rute des Stieres’ ~ török čük ’penis’. 
csekély  ’gering, wenig’ ~ török čikay ’csekély, silány, szegé-

nyes’. Ide tartozik a -čïk stb. diminutiv képző.
csel  ’List, Betrug’, l. csal-.
cselekedet-  ’handeln, tun’ ~ török čalïk ’ügyes, serény’ | čalïk-

la- ’sietni’ | čalïš- ’dolgozni, cselekedni, fáradozni, vmivel
foglalkozni’.

csend  ’Stille, Ruhe’ ~ török tïnč, denč ’nyugodt, csendes’ < tin-
’pihenni, megállni, nyugodni’. Hangtani tekintetben érde-
kes metathesissel van dolgunk.

cseng  ’klingen, schellen’ | csengettyű ’Glöckchen, Klingel’ ~
török čaŋg ’harang’. Ide tartozik a zeng ’tönen, klingen’ és
a zene. Vö. török čaŋg és čalγï ’zene’.

csepered- ’heranwachsen, aufschiessen’ ~ török čebren-
’megmozdulni’ | tepren ’mozogni’.
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csepü  ’Werg, Kauder’ ~ kazáni čübek ’Werg, Fetzen’. Vö.
csöp, csep.

cserény  ’Hürde, aus, Ruten geflochtene Hütte’ ~ török čeri
’kunyhó’ | čerge ’kisebbfajta sátor a nomádoknál’.

cserge ’Kotze, Decke’ ~ török čerge ’a cigányok durva sátra’,
tkp. ’a pokróc, melyből a sátort készítik’. Mint látni való, a
magyar szó megőrizte az eredeti jelentést.

csibe  ’Küchlein’ ~ kazáni čibüš, čibiš ’csibe’ | oszm. dživdživ
id. [Más fiatal szányas megnevezésésre is használják.]

csicsó  ’Putz, Zier’ ~ török čiček ’virág’.
csiga ’etwas Kreiselndes, Rolle, Winde und andere um eine

Achse sich drehende Körper’ | csigolya ’Wirbel’ ~ török
čïgïr ’vízikerék’ | čïrïk ’hidraulikus kerék’.

csiger  ’Nachwein, Tresterwein’ ~ török čakïr čagïr ’bor’ | čak-
’mulatni, bort inni’.

csihol  ’Feuer anschglagen’ ~ török čagïl, čakïl ’tűzkő’ | čak-
’csiholni’ | čakmak taši ’tűzkő’.

csikar ’erzwingen, erpressen’ ~ török čïkar- ’kivenni, kihúzni,
hasznot húzni’ stb.

csikla- ’kitzeln’ ~ török gidžikla- ’csiklandozni’ | čïklandïr-
’izgatni’, kulak čïklandïr- ’bántja a fület’.

csikó  ’Füllen’ ~ török čaka vö. keleti török bala-čaka ’Familie’ <
bala ’Kind’ + čaka ’das Junge’. Hogy a két szó egyeztetése
nem képtelenség, bizonyítja a karakirgizek16 mai szokása, kik
a család és a ló hogylétéről kérdezősködnek. A turkománoknál
is találunk ilyen egységes kifejezést: at-oy ’ló és ház’.

csillag  ’Stern’ | csillog ’schimmern, funkeln’ ~ török džillag
’ragyogó, sugárzó’ | yal-, yïl- ’fényleni, sugárzani’ (Szami bej
helyes megjegyzése szerint ma már csak származékait talál-
juk) | yïldïz ’csillag’ | yïltïr, yaltïr ’ragyogó’ | yaldïz
’aranyozott’ | kirgiz džolduz ’csillag’ | džilla- ’csillogni sugár-
zani’.
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csín ’Nettigkeit, Artigkeit’ | csinos ’nett, hübsch’ ~ török čin
’teljes, tökéletes, igaz’ | čina-, činla- ’valamit megpróbálni,
vmire vállalkozni’.

csíp, csipked  ’kneipen, zwiken’ ~ török čimdikle- ’csípni, csip-
kedni, az ujj hegyével megnyomni’ | csagat. čimdi- ’csípni’.

csipás  ’triefig, eiterig’ ~ oszm. čapak, čapa ’triefig, Eiter in
den Augen’. A csipa összefüggésben van a csepp, csöpp
szóval.

csíra ’Keim, Fruchtkeim’ | csíráz- ’keimen, hervorsprossen’ ~
török čirag ’hajtás, csemete’. Szami bej szerint a szó perzsa
eredetű. Tekintve azonban nagy elterjedettségét a törökség-
ben s a magyarban való megvoltát, a Szami bej megállapí-
tásában erősen kételkedhetünk.

csiriz  ’Mehlkleister, Pappe’ ~ török čiriš ’csiriz, fagyökérből
készült ragasztószer’.

csiszol  ’reiben, polieren’ | csiszó ’Reibfeil’ | csiszár ’Schwert-
feger’ ~ tör. čiz- ’végighúzni, vonalazni’ | čïzgï ’vonás,
húzás’.

csizma  ’Stiefel’ ~ török. čizme ’csizma’.
csóka ’Dohle’ ~ kazáni čäüke ’csóka’.
csokor  ’Blumenstrauss’, tkp. ’Blumenbund, Blumensamm-

lung’ ~ török. čokun ’összegyűjtött, összekötött’.
csombók  ’Knoten’ ~ török čombak ’található mese’, tkp.

’megoldani való csomó’, vö. csomó.
csomó  ’Knoten, Knopf, Büschel, Bündel’, tkp. ’das in einem

runden Körper vereinigte’, vö. csom-ag ’Bündel’ | csoma
’Beule, Pestbeule’ | csombók ’Knoten’ ~ török čomak
’gomb, bunkó’ | čumar ’a juh kerek szarvatlan feje’ | čum,
džum ’mind összevéve’ | čömük- ’megsűrűsödni’, vö. magy.
csemer, csömör ’vérsűrűsödés következtében előálló beteg-
ség, melyet kenéssel gyógyítanak’ | čomla- ’gyűjteni’ |
čomčak ’gyűjtemény’.

csomor  ’Wasserschirling’ ~ török čomur ’répa, egy gumós
növény’.
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csonka, tonka ’stumpf, verstümmelt’ ~ csagat, čunak ’olyan
állat, melynek valami hibája van; pisze orrú ember’ | čoŋka,
džoŋka ’pisze’.

csont  ’Bein’ ~ török söŋ-gek ’csont’.
csoport  ’Haufe, Menge, Rotte’ ~ csagat. čoporuš-

’felhalmozódni’ | čopur ’sűrű, összegyüjtött’. A čop- a top-
’együtt’ alakváltozata.

csótár  ’Schabracke’ ~ török čoltar, čoltari ’csótár, nyeregtaka-
ró’. [A török szó a čul ’takaró’ és dar ’vinni’ összetétele,
tehát tkp. ’a szolga, aki a lótakartót viszi, mikor a lovat
megnyergelik’.]

cső, csöv-  ’Rohr, Röhre’ ~ török čubuk, čïbuk ’cső, pipaszár’,
á. é. ’bot’.

csőcselék  ’Gesinde, Tross, Mischmasch’, tkp. ’jelentéktelen,
kis emberek csoportja’ (tő: csőcse-) ~ török džüdže, čüdže
’törpe, kicsi’ (džüdže adam ’kis ember’, džüdže agač ’kis
fa’). Vö. čodžuk ’gyermek’.

csőd  ’Konkurs’, tkp. ’sok ember összehívása’ | csődít-, csődül-
’zusammenrotten’ ~ csagat. čaut ’hivatni’ | čaudar ’híres’.
Vö. csábít-.

csődör  ’Hengst’ ~ török čaudur ’nyerítő’ < čao, čav ’kiáltás’.
[Egy chivai turkomán törzs, Čaudur ettől a szótól származ-
tatja nevét.]

csög  ’Knoten’ | csögös ’knotig’ ~ török čökö ’a kínai tisztvi-
selők sapkáján levő gomb’ | čog ’a kalmükök sapkáján levő
gomb’.

csökönyös  ’halsstarrig’ ~ török čokim ’lesüllyedni’ čökön-,
čökün- ’elmélyedni, elsüllyedni, besüppedni’ | čöküč
’kalapács’ | oszm. čekič id. A felsorolt elvont és érzéki jelen-
tések egymáshoz való viszonya világos.

csömör  l. csomó.
csöpp, csepp ’Tropfen, Bisschen, wenig’ (figyelembe veendő,

hogy a szónak különösen ’kicsi, apró, kevés’ jelentése nyo-
mul előtérbe) ~ török čöb, čop, čup ’szilánk, valamely test
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egészen kicsi része, szemét’ | čöple- ’apróra szétdarabolni’.
Vö. csöpü.

csörcse, csörgő  ’Ohrgehänge’ ~ török čerči ’ékszeráruk’.
csősz  ’Feldhüter’ ~ oszm. čauš ’felügyelő, magasabb tisztvi-

selő, miniszter’ [Szami bej és Ahmed Vefik pasa azt hiszik,
hogy a szó Siauš és Kiauš (régi perzsa fejedelemnek neve)
mintájára van alkotva; ez azonban nyilván tévedés, mert a
čauš nem más, mint a török čaudži ’herold, felügyelő’ alak-
változata.]

csúcs  ’Spitze, Gipfel’ ~ török uč, udž ’vég, csúcs, hegy; vala-
mely tárgy felső vége’. Közbeeső alaknak felvehetjük az
oszm. yüdže ’magas’ szót, mely a yüksek ’magas’ rokona.

csuk  ’schliessen, zumachen’ ~ török tïka- ’betömni, bezárni’ |
tïgïn ’zsilip’. Vö. dug-.

csuka  ’Hecht’ ~ oszm. čuka ’egy halfaj’.
csupa ’bloss, lauter’ | csupasz ’nacht’ ~ török. čïplak, čuplak

’meztelen’ | csagat. čubul-, čupul- ’megoldódni (csomóról),
levetkezni’.

csurog, csorog  ’rinnen, rieseln’ ~ török šorulda- ’csorogni’ |
šarïl- ’folyni, csobogni’. [Mindkét szó hangutánzó.]

csúsz  l. kúsz.
csuta, csutka  ’Fruchtstiel, Strunk’ ~ török čutuk ’a földből ki-

emelkedő fagyökér’ | čotur, čutur ’kötél vége’.
csutora  ’hölzerne Feldflasche’ ~ török čutora, čotra ’fából

való palack’.
csügged  ’erschlaffen, den Mut sinken lassen’. ~ török čök-,

čög- ’leesni, lesüllyedni, leszállni’ | čökük ’leesett, leszál-
lott’. Ide tartozik a magy. csügg, csüng ’hängen, schweben’,
tkp. ’herabfallen, herabsinken’.

csüng  ’herabhängen’ l. csügged-.
csűr  ’Scheuer Tenne’ ~ török čür ’gyűjtés, rakás’. Ide tartozik

a magy. sűrű, mely régebbi čürük-re megy vissza. A magy.
csűr nem annyira magára az épületre vagy a helyre, mint
inkább annak rendeltetésére vonatkozik. Leginkább megfe-
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lel e tekintetben az arab mahzan-nak, mely a mi magazin
szavunk eredetije.

csürhe  ’Ferkel’ ~ oszm. čörpe ’das junge Wildschwein’.
Báber-nél a čörpe szó ’apród’, azaz ’fiatal, kis ember’ jelen-
tésben is előfordul, s ezért a magyar törpe szót ide is soroz-
hatjuk.

D

dada  ’Vettel, Amme’ ~ török dadi ’dada’ | dadaš ’társ’, tkp.
’tejtestvér’.

dag  ’Geschwulst’ | dagad ’schwellen, anschwellen’ ~ török
dag ’hegy, magaslat’.

danol, dalol ’singen’ ~ oszm. tan-, dan- ’hangot adni’.
dara  ’Gries, Grütze’ ~ török darï ’dara’ | csagat. tari ’dara, por’.
darab ’Stück, Bruchteil’ l. tör-.
daru  ’Kranich’ ~ török turna ’daru’.
déd  ’Grosseltern’ ~ török dede ’nagyapa, ős, a dervisek meg-

tisztelő címe’.
dél  ’Mittag, Süden’ ~ török tüš, tös ’dél’ | mongol düli ’közép,

fél, dél’.
deli  ’stattlich, heldenmütig’ ~ török deli: deli-kanlï ’ifjú’, tkp.’

heves vérű’; deli ïrmak ’sebes folyó’; deli orman ’sűrű
erdő’. Ide tartozik még a magy. délibáb ’Fata morgana’, tkp.
’die tolle Puppe’, mely találó elnevezése a forró nyári napo-
kon mutatkozó csalóka tüneménynek.

dér, dír  ’Reif’ ~ török kïr ’dér’.
derék  ’Taille, Stock, Stamm, Mitte, Hauptteil,  Stützpunkt’ ~

török direk, tirek, ’oszlop, támasztópont’ | tire-, tira-
’támaszkodni’. A török szóban észrevehető ’erő, erőfeszítés,
tökéletesség’ fogalma a magyar szó ’vorzüglich, prächtig’
jelentésében is megvan. A magy. derék szláv eredete szóba
sem jöhet.
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deres  ’weissgrau’ ~ oszm. dori ’rókaszínű, feketésvörös’
(lovakról). A magy. deres a dér származéka. 

derű  ’Helle, Sonnenschein, klares Wetter’ ~ oszm. dori ’világos,
tiszta’ | turuk id. | torla- ’világossá tenni, megvilágosítani’.
Amint a magyarban egymással szemben állnak derű ’helles
Wetter’ és ború ’trübes Wetter’, éppúgy a törökben ačïk ’nyílt,
világos (idő)’ és kapalï, tkp. ’fedett’ azaz ’rossz idő’.

diadalom ’Sieg’. l. díj.
díj  ’Preis, Lohn’ ~ török dey, dek (R.) ’érték, becsülés’ | dey-

’értékesnek lenni’ | deyer ’érték’ | deyerli ’értékes’.
Valószínűleg ide tartozik az oszm. deng ’súly’. A déj gyö-
kérszótag felismerhető még a magy. dévaj  ’tüchtig, kräftig’
szóban. Vö. még diadalom (mint: lak-odalom ’Fest,
Hochzeit’, fáj-dalom ’Schmerz’ stb.). A ’győzelem’ fogal-
mának alapja eszerint ’ár, bér, fizetés’.

dió  ’Nuss’ R.: gyió ~ oszm. dživiz, dževiz ’dió’.
dirib  ’ein kleines Stück’ | diribel ’in kleine Stücke zerhacken’

~ török. dirim ’kis darab’.
dísz  ’Zier, Zierrat, Pracht’ l. tűz- ’aufstecken’.
disznó  ’Schwein, Sau’ R.: gyisznó ~ csuv. Sïsna ’disznó’.
dob  ’Trommel, Pauke’ ~ török top, tob, tom ’kerek, kör alakú,

összegyűjtött, szilárd test’ | topak ’kerek, gömbölyű’ | topuz
’buzogány’ stb. A top alakváltozata tomb, tömb, > dömbel
’domb’, dömbek ’dob’. A magyar dob-nak is több szárma-
zéka van, mint pl. domb ’Hügel’, dombor ’Bausch,
Rundung’.

dolmány  ’ein Kleidungsstück’, tkp. ’ein Wickler; ein Gewald,
in welches man sich einhüllt’ ~ török dola- ’magát bebur-
kolni, körülvenni’ | doloman ’ruha; ruhadarab, amellyel az
ember magát betakarja’.

domb  ’Hügel’, l. dob.
dorgál  ’züchtigen, zurechtweisen, auf den richtigen,  geraden

Weg bringen’, ~ oszm. turgala-, dograla- ’rendreutasítani,
megdorgálni’.
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dög ’Aas, Seuche’ | dögle- ’krepieren, verenden’ ~ török tük,
tök ’vég, halál, megszűnés’, > töken- ’elfogyni’, töket-,
tüket- ’elfogyasztani’. Érdekes a magyar és német kifejezés
fogalmi eredetének a találkozása. Azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy a törökben ugyancsak a ’dögleni’ kifeje-
zésére használják a geber- ’feldagadni’ szót. Tehát: dög:
dagad- ’aufschwellen’ = török geber- ’megdögleni’: kabar-
’feldagadni’ és gebe ’viselős, terhes’.

dől  ’sich legen, fallen, umfallen’ | dönt (< dőlt) ’stürzen, um-
stossen, umlegen’ ~ oszm. dök-, dög-, > dögül ’esni, kies-
ni’, pl. dišim dökülür ’a fogam kiesik’, sačïm döküldi ’a
hajam kihullott’. A mai nyelvben a dök-, dökül- főleg csak
’elönt, kiönt’ értelemben használatos, de az eredeti jelentés
’esni, eltűnni’, mint ez a Szami bej szótárában is olvasható.
Hogy mennyiben függ össze ez a dögül-, tökül- ’csökkenni,
eltűnni’ a tagadó degil, deyil, tögül ’nem’ szóval, azt egye-
lőre nemigen lehet megmondani.

dönget  ’schlagen, klopfen’ | döngöl ’stampfen’ ~ tör. dög-,
döŋg-, döy- ’schlagen, klopfen’. A � kef-fel írott tőszótag
némely dialektusban döv-nek hangzik. A magyar szóhoz a
turkomán döng van legközelebb.

dőre  ’albern, einfältig’ ~ török doru ’gerade, einfach, offen’. A
jelentésváltozás ez a faja más nyelvekben is közönséges. Vö.
oszm. sade (< perzsa) ’egyszerű, üres’ > ’együgyű’, pl. zevallï
pek sade dir ’a szegény nagyon egyszerű’, azaz ’együgyű’;
továbbá: orosz durak  ’ostoba’ < török doru ’egyenes’. 

dörzsöl  ’reiben’ ~ csagat. dörsül- ’dörzsölni, reszelni’. (l.
Chulassai Abbasi vagy Pav. D. Court. szótárát.)

dug  ’stecken, hineinstecken, verstecken’ | dugasz ’Stöpsel,
Pfropf’ ~ török tïka- ’dugni, bedugni, elzárni’ | tïkač
’dugasz’ | tïk- ’bedugni, szorítani’.

dúl ’verwüsten, verheeren, zerstören’ ~ török tul ’puszta, szét-
rombolt, szomorú. Vö. tul χatun ’özvegyasszony’, tulak
’puszta hely’.
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dús  ’sehr reich, übersatt’ | dúslakod- ’in Überfluss sein’ ~
török tok, dok ’tele, jóllakott’ | doguš-, douš- jóllakottnak
lenni’.

dűlő  ’das Mass eines Ackers, Grenzgebiet zweier Äcker’ ~
török dönüm ’területmérték, egy hold föld (40 öl széles és
ugyanolyan hosszú)’. Mindkét nyelvben a döl-, dül-, dön-,
dün- igető az alapszó, tehát az eredeti jelentés ’kerekítés,
körjárat’, azaz ’egy kerek földdarab’. Vö. oszm. gün dönü-
mü ’napfordulás’.

dzsida  ’Lanze’ | dzsidás ’Uhlane, der eine Lanze hat’ ~ török
džida ’lándzsa, dzsida’. [A törökből átkerült a szlávba is.]

E

edény  ’Gefäss, Geschirr, Schale, Essgefäss’ ~ török ediš
’edény’. A két szó egyezése nem lehet véletlen, bár etimo-
lógiai úton nem bizonyítható. A török et-, ed- ’csinálni’
volna talán az etimon (eszerint edény = ’a csinált’), vagy az
et- ’enni’? Az előbbi feltevésnek több a valószínűsége.

egész  ’ganz, vollständig’ ~ török egiz ’tökéletes, egész, befeje-
zett, teljes, emelkedett, magas’ | egizrek ’magasabb, több’. A
’magas’ és ’tökéletes’ fogalmát más nyelvekben is fejezi ki
egy szó; így az arabban ālī ’magas’ és ’tökéletes’.

egy  ’Gott’, vö. egyház ’Gotteshaus, Kirche’ ~ török ege, eye
’úr, birtokos’.

együtt  ’zusammen, beisammen’ jelentésbeli rokonságba állít-
ható a török birge ’együtt szóval, mely szintén a bir ’egy’
szónak származéka.

1ejt  ’werfen, fallen lassen’ ~ török at- ’dobni, elhagyni, ejteni’ |
ejt- ’megrohanni, leteríteni, lelőni’ | at- ’lőni’ | ejt- ’végezni,
csinálni’ | et- id.

2ejt  ’aussprechen, sagen’ ~ török ayt-, ayit-, eyt- ’mondani,
beszélni’. Vö. az előbbi címszót.
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elé, elő  ’vor, hervor’ | elől ’vorn’ | előtt ’vor’ ~ török el, eli, ali
’elő, elől’ | elide ’elől, előre’ | eldina, aldina ’elől, szembe’.

elég, ölég ’genug, hinlänglich’ ~ török el verir ’elég’, tkp.
’kezet ad’. A szó különben mindkét nyelvben kétes ere-
detű, s csupán az a körülmény érdemel figyelmet, hogy
mindkét szó az el ’kéz’, esetleg öl ’Busen’ szóval
kezdődik. [Mindazáltal megjegyzendő, hogy a törökben
’odanyújtani’ eredetileg nem el ver-, hanem ele ver- volt s
így lehetséges, hogy a magy. elég szóban a török el ’kéz’
szó lappang.]

elegy, elegyes ’vermischt, vermengt, bunt’ ~ török aladža, eledže
’tarka, vegyes’ | aladžaš- ’tarkállni’.

elle- ’werfen, abstossen, kalben, lammen’ ~ oszm. elle- ’dobni,
elvetni, elkergetni’.

ellen  ’gegen, wider, Feind, fremd’ ~ török el ’idegen, külső’. Pl.
o benim ičün el dir ’ő nekem idegen’. Az ellenség eredeti
jelentése tehát ’idegen’.

ellenség  ’Feind’, l. ellen.
előre  ’vorwärts’ < elő, elé + re ~ török ilerü, ilgerü ’előre’.
em  ’saugen, trinken’ | emő ’Säugling’ ~ em- ’szopni’ | emük

’csecsemő’ | emükdaš ’tejtestvér’.
ember  ’Mensch, Mann, Gemahl, erwachsener Mann, tüchtig,

tapfer’ ~ török emger, emmer ’dolgos, fáradozó’ < emge-
’dolgozni, kínlódni, felfedezni’. A magyar jelentések való-
színűvé teszik azt a feltevést, hogy az ember nem annyira a
’homo’ fogalmát akarja kifejezni, hanem inkább a férfi-nem
kiválóságára vonatkozik. Vö. latin vis és vir.

eme  ’das Weibchen’ | emse ’Mutterschwein’ ~ török em, am,
emčik ’női szeméremrész’ | emček ’női mell’ | emlük
’szalmával kitömött borjúbőr, melyet a tehén mellé állítanak,
ha borját elveszti’.

emel  ’heben, emporbringen’ ~ török emek ’munka’ fáradság,
kínlódás’ | emge- ’kínlódni, fáradozni’. A jelentésváltozás
természetes.
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Emese a magyarok eredetéről szóló mondában előforduló női
név, Álmos vezér anyjának neve ~ török emček ’női mell’ |
emček ana ’dada’ | amčik ’női szeméremrész’. L. eme.

említ  ’erinnern, erwähnen’ | emlék ’Erinnerung’ (tőszótag:
em-) ~ török aŋ, aŋg ’ész, értelem, gondolat’ | aŋla-
’megérteni, felfogni’ | aŋdïr- ’emlékeztetni’. A magy. említ
tehát valószínűleg amlít, aŋlít alakokra megy vissza.

enged  ’nachgeben, sich ausdehnen, auftauen’ (jelentésében
tehát különösen a következő két fogalom különböztetendő
meg: 1. ’széles, kiterjedt’; 2. az elvont ’engedni, megszűnni,
fogyni’. (Vö. enyész- ’zu Grunde gehen’ ~ enyhe ’mild,
nachgiebig’) ~ török en, eŋg ’szélesség, kiterjedés’ | eŋgin
’nyílt tenger’ | eŋli ’széles’ | eŋsiz ’keskeny’ | eŋlen-
’kiterjedni, engedni’. Ide tartozik á. é. a török eylen-
’mulatni, kedvére, kényére élni’. L. kény.

enyel  ’Tand, Schäkerei’ | enyhe ’mild, gelinde’ ~ török eŋlen-,
eylen-, eglen- ’enyelegni, mulatni’. Sem hangtani, sem
jelentéstani nehézségek nem állják útját, hogy az eŋg tőszó-
tagot az eny-nyel egyeztessük.

enyém, enyim ’mein’ ~ török menim ’enyém’ < men ’én’ + em-,
-im (birtokosrag).

enyv  ’Leim’ ~ török eŋger ’enyv’.
epe  ’Galle’ | epés ’gallicht, zornig’ ~ török öpke, öfke ’harag’.

A jelentésbeli különbség nagyon könnyen megérthető.
(Ugyanilyen fajtájú jelentésváltozást látunk az agy szónál.)
Vö. még epeszt- ’kränken, bekümmern’ ~ török öpkelet-
’bosszantani’.

erdő, ördő  ’Wald, Forst’ (nb.: eredetileg nem ’fákkal benőtt
hely’, hanem ’fedett, eltakart, titkos hely’) ~ török örtü,
örtük ’takaró, rejtekhely’. Vö. csagat. tugay ’erdő’ < tuga-,
tuka-, tika- ’dugni, eldugni’ (magy. dug). Ugyanígy: csagat.
bork, burk ’erdő’, tkp. ’takaró’; oszm. orman, urman < ur
’védelem’ + man (kollektív képző). Ez a jelentésváltozás
igen jellemző a nomád gondolkozására.
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erkölcs, erkőcs  ’Tugend, Anstand, Sitte’ ~ török er ’férfi’ +
köč, küč ’erő, hatalom, erősség, képesség’. Eredetileg
erküči. Vö. latin vir és virtus, török er ’férfi’, erlik
’férfiasság’, eren ’hős’.

erő  ’Kraft, Stäke’ ~ török erik, erük, irik ’akarat, hatalom, erő’
| erüklük ’erős, erőszakos’. A kirgizeknél és turkománoknál
előfordul a szó ’szabad, szabadság’ jelentésben, pl. irüksiz
’rabszolga’, tkp. ’akarat nélküli, elnyomott’, irükli padišah
’önkényes uralkodó’.

es-  ’fallen, geraten, stürzen’ ~ török öš-, üš- ’ledőlni, lebukni,
leesni’. Elterjedtebb az ös-nek töš- ’esni, leesni’ alakja. Amint
a magyarban az eső ’Regen’ és eső esik ’regnet’ az es- ’fallen’
igével függ össze, éppúgy a törökben yag- ’esik az eső’ 
yagmur ’eső’, mert a yag- azonos az ag- ’leesni’ szóval.

eskü  ’Schwur, Eid’ (tkp. ’az esküvel összekötött ivás, eskü -
ital’) ~ török ičkü ’ital’, vö. and-ičkü ’eskü, esküt inni’. Vö.
újperzsa sokend chorden ’esküt inni’, azaz ’esküdni’. Vö.
ME. 381.

eszik  ’er isst’, enni ’essen’. A szó mind a magyarban, mind a
törökben különféle hangtani változásokat szenvedett, pl.
étek ’Speise, étkez- ’speisen’ (l. ét, étek). Még nagyobb
változásokat szenvedett a szó a törökben. ~ török ye-, yi-
’enni’ | ïsïr- ’harapni’ | aš ’étel’ | aša- ’enni’ | et ’az alma és
barack húsos része, hús’, általában ’étel’ | yem ’takarmány,
étel’. [Ugyanígy van az iszik ’er trinkt’, inni ’trinken’ igé-
nél. L. ott.]

É

éber ’wach, munter’ | ébred- ’erwachen’ ~ török ep, eb ’ész,
értelem, gondosság’ | epsiz ’bolond, esztelen’. L. ép ’ganz’.

édes, ídes ’süss, lieblich’. Az éd, helyesebben id tőszótag azo-
nos az íz ’Geschmack’ szóval, mint ez az analóg török szó-
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képzésből: dad, tat, ’íz’, tatlï ’édes’ nyilvánvaló. Egyébként
a török és magyar alakok hangtanilag is megfelelnek egy-
másnak, ti. a magyar szóban eltűnt a szókezdő d-, t- ; meg-
van azonban a tet-, tetsz- ’gefallen’ szóban. L. ott.

1ég, íg ’brennen’ ~ török yak- ’égni, meggyúlni, nagyon fel-
melegedni’ | yakï ’tűzrevaló’.

2ég ’Himmel, der obere Luftkreis’ < kék ’blau’ ~ török kök
’kék’, gök ’ég’.

1éh  ’Hunger’ | éhes ’hungrig’ ~ török adž ’éhség’ | adži ’éhes’.
2éh, ih, joh  ’das Innere’ (a joh alak magyarázatául vö. irgalom

és jorgalom) ~ török idž, ič ’belső rész’. [A két utóbbi cím-
szónak sem hangtestére, sem jelentésére nézve nincs köze
egymáshoz; mindenesetre feltűnő azonban, hogy mindkét
nyelvben kölcsönösen azonosan alakultak.]

éjszak  ’Norden, Nord’. Az éjszak és török megfelelője között
csupán fogalmi rokonság mutatható ki: éjszak < éj ’Nacht’
+ szak ’Richtung, Abschnitt’; éppígy: török tünyak ’észak’
< tün ’éj’ + yaka, yak ’irány, környék.

ék, ík  ’Keil, ein langer, spitziger, nagelförmiger Körper’ ~
török ik ’szeg, dugó, csavar’ | iktat, ig-tat ’einschalten, ein-
legen’ ~ török ik- ’vetni, bevetni’ ikmek ’vetés’, ekmek
’kenyér’ | ikin, ekin ’vetés’ | ike, ige ’reszelő, fűrész’ | igne
’tű, behatoló hegyes tárgy’ (Szami bej).

él, íl  ’Schneide’ | éles ’scharf, was eine Schneide hat’ ~ tör. bil
’él’ | bile- ’köszörülni, élesíteni’.

ének, ínek  ’Gesang, Lied’ | énekel- ’singen’ ~ török ün, ön,
üng ’hang, dal; énekelni’. [Tekintettel arra, hogy az ének a
magyaroknál és egyéb ural-altajiaknál panaszos, szomorú
hangokból áll (vö. sírva vigad a magyar), kérdés, vajon nem
függ-e össze a magyar ének, ínek a török iŋ ’panaszhang,
ekhó’ szóval.]

ép  ’ganz, unversehrt’ ~ török ep ’tökéletes; ügyesség’ | hep
’mind, összesen, egészen’ | ep-epi ’nagyon jó’ (eyi ’jó’) |
epte- ’tökéletessé, alkalmassá tenni, hozzáilleszteni’.
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épít  ’bauen, erbauen, aufrichten, herstellen’ (alapjelentése:
’ma chen’) ~ tör. yap- ’építeni, csinálni’ | yapï-val rokon a
magyar gyepű ’Umfriedung, Zaum’, eredetileg ’fal’.

1ér  ’Ader’ ~ török ürek ’ér, gyökér’ | yer, yir ’hely’, tkp.
’üresség’. Vö. török tamur, tamar ’ér’, magy. gyomor
’Magen’. Mindkét esetben az üresség fogalma jut kifejezés-
re; ugyanezt az esetet látjuk az ér szónál.

2ér  ’reichen, langen, ankommen, wert sein, reifen’ | érint
’berühren’ ~ török er- ’érni, elérni, megérni, érinteni’. Ide
tartozik a magy. ereszt ’lassen, gehen lassen’ ~ török eriš-
tir- ’odaértetni’.

érdem  ’Verdienst, Würde’ ~ török erdem, ertem ’ügyesség’ |
erdemlik ’érdemes’. Az érdem semmi esetre sem mongol szó,
mint ezt többször feltették, hanem tiszta török eredetű eleme a
magyar nyelvnek. Ilyenféle képzések igen gyakran előfordul-
nak a török nyelvekben, vö.: yïldam ’fürge’ < yïl ’sebes, szél’
+ dam (képző); öktüm ’előny’ < ök ’erő’ + tüm; sïydam ’síkos’
< sïy- ’csúszni’ + dam; yordam ’gyors, serény’ < yor- ’sietni,
menni’ + dam. Ugyanígy: er- ’érni vmit’ + dem.

érez ’fühlen, empfinden, verspüren’. (Az ige konkrét értelem-
ben valamely kívülről vagy belülről jövő benyomásnak a
megérzését »hozzánk érését« fejezi ki.) ~ török irïš-, eriš-
’kiterjedni, elterjedni’. Amint az érez tkp. az ér- ’anlan-
gen’ származéka, éppúgy ide tartozik az ért- ’begreifen,
verstehen’ szó is. Vö. oszm. erdir- ’hozzáértetni, megma-
gyarázni’.

-ért, -érett  ’für, an der Stelle’ (értem ’für mich’, érte ’für ihn’).
A locativusi t elhagyása után ér, ír alakot kapunk. ~ török
yer, yir ’hely’. Az ért tehát tkp. azt jelenti, hogy ’helyében,
helyett’. Vö. török yeride, yiride id. [L. a gyanánt szót,
melynél ugyanezt a viszonyt látjuk.]

ért  ’begreifen, verstehen’  | értelem ’Sinn , Bedeutung ~ tör.
erdir- ’megértetni’ | aklïm, erdi ’eszem elérte’, azaz ’meg -
értettem’.
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ész  ’Verstand, Vernunft, Sinn’ | eszes ’verständig, vernünftig’ |
eszmél- ’sich entsinnen’ ~ török is, es, us ’ész, értelem’ |
eslik ’értelmes’ | esle- ’megérteni’ | uslan- ’felvilágosítani’ |
uslu ’okos’.

ét, étek  ’Speise, Gericht’ ~ török etük ’étel’ (a turkománban,
Machdumkuli dívánjában), | et ’étel, hús’. Az ’étel’ és a
’hús’ fogalmának azonosságára vö. magy. hús ’Fleisch’ és
török aš,  ïš ’étel’. Vö. esz-ik.

év  ’Jahr’ l. ív.

F

fagy  ’erfrieren, frieren’ ~ török soguk, sovuk, souk ’hideg’. A
hangtani viszony ugyanaz, mint a faj ~ soy szónál. [Vö.
még: fakad- ~ szakad-.]

faj  ’Geschlecht, Gattung, Abstammung’ ~ török bay
’nemzetség, faj’ | soy ’nemzetség, faj, származás’. Vö. fagy.

farkas  ’Wolf’ ~ török bork, burk, büri ’farkas’. Amint a
magyar farkas a fark szóból származik, úgy a török kurt
’farkas’ szó is összefügg a kuyruk ’fark’ szóval.

fárad  ’müde werden, ermüden’ ~ török har- ’elfáradni’.
fáz- ’frieren’ ~ török buz ’hideg, jég’ | buzla- ’fázni’. 
fed, föd  ’decken, zudecken, verdecken’ ~ ujg. böt- ’befedni’.
fej, fő  ’Kopf, Haupt, Oberhaupt’ ~ török bey, bi, biy ’ fejede-

lem, főnök, fő’ (Szami bejnél = baš). A bey ma már mint
testrész neve nem fordul elő, de hogy eredeti jelentése az
volt, azt bizonyítja 1. a paša és beše ’főnök, fejedelem’ szó,
melynek a baš ’fej’ szótól való származása kétségtelen; 2.
az a körülmény, hogy a barátságra vonatkozó kifejezések
szerkesztésénél éppúgy használták az összetételekben, mint
más testrészneveket. Így: koldaš ’karbarát’, arkadaš
’hátbarát’, kardaš ’gyomorbarát’, imeldaš ’kebelbarát’, bey-
daš, később bektaš ’társ, barát’.
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fejér  ’weiss’ ~ török beyaz ’fehér’. A magyar szó eredeti alak-
ja tehát nem fehér, hanem fejér.

fejez  ’beenden’ | fejt- ’auflösen’ ~ török bašar-, bedžer-
’bevégezni, végrehajtani’. A ’bevégzés, végrehajtás’ kifeje-
zésének tehát mindkét nyelvben a ’fej’ (baš) szó az alapja.

fék  ’Halfter, Zaum, Zügel’ ~ török bik ’kötelék’ | pek ’erősen,
nagyon’ | bag ’kötél, kötelék’ | bügü ’csomó, görcs’.

fél, fele  ’halb, Hälfte, ~ török böl- ’osztani, szétosztani’ | bölük
’rész, osztály’. Jelentéstani tekintetben vö. oszm. yarïm
’fél’, kaz. yartï id. < yar- ’hasítani’.

felhő ’Wolke’ ~ török bulut ’felhő’.
fény  ’Glanz, Schein, Vorschein’ ~ török beŋg,meŋg ’látszat,

külszín’ | beŋgiz, meŋgiz ’arc’ | beŋgze-, miŋgze-
’hasonlítani’.

féreg, fíreg  ’Ungeziefer’ ~ török pürge, pire ’bolha’.
fergeteg  ’Sturm, Wirbelwind’ ~ török fïrtïna ’vihar’.
férj  ’Gemahl, Gatte’ ~ török er ’férfi, férj’. Hangtani tekintet-

ben vö. fér- ’Raum haben’ ~ török er- ’férni’.
fészek, fezek (fiszek) ’Nest’ ~ török büzük ’lyuk, mélyedés’.

[Vö. fűz.]
feszít  ’spannen’ | feszes ’knapp, stramm’ ~ török bez-

’undorodni’ | bas- ’nyomni’. Az ’undorodás, útálat’ eredeti
jelentése ’nyomás, kellemetlen érzés’.

fodor   ’Falte, Krause’ ~ tör. potur, potor ’fodor’. Ide tartozik
még a magy. pödör- ’drehen, krümmen’, továbbá bodor,
bodur ’törpe, görbe’.

fog  ’packen, fangen, fassen, haften’ | fogad- ’aufnehmen,
annehmen, geloben, sich an etw. festhalten’ ~ török bog-,
bug- ’szorítani, nyomni, elnyomni, erősen tartani’ | bogu
’hurok, csapda’. [Hogy mennyiben függ össze a fog ige a
magyar fog ’Zahn’ szóval – vö. török tiš ’fog’ és tiš-, teš-
’átlyukasztani, szétvágni’ – azt csak sejthetjük, de biztosan
meg nem mondhatjuk.]
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fogy ’abnehmen, zu Ende gehen’ ~ török bit-, büt- ’elfogyni,
végződni’.

fojt, fujt ’würgen, erwürgen, ersaufen’ ~ török bogdur-, bou-
dur- ’megfojtani’.

forog  ’sich drehen, im Kreise sich bewegen’ ~ török fïrïl
’gyorsan körülfordulni’ | fïrïldak ’csiga, pörgettyű’ | pur-
’csavarni, fordítani’ | purul- ’fordulni’ | purulgak ’csavart,
göndör’.

fosz-la  ’sich fasern, ausschleissen, sich abhäuten’ | fosz-t-
’schleissen, schälen, abschälen’ ~ török pus ’héj’ | pusul-
’meghámozódni, héját levetni’.

fót, folt  ’Lappen, Flick, Fleck, Maal’ ~ oszm. pot ’ránc, folt’.
főz  ’kochen’ ~ török püš-, piš- ’főni’.
fúj  ’blasen’ ~ török pula-, püle- ’fújni’ | oszm. (Szami bej) لو�

pul ’felfújt, üveg’. Az oszm. pula- ’fújni’ és pul ’üveg’
viszonyát a magyar üveg ’Glas’ viszonya a fúvag ’das
Geblasene’ szóhoz, mely utóbbi a szókezdő f eltüntetése
után – vö. magy. férj ’Mann’ ~ török er ’férj, férfi’ – üveg-
gé (< füveg) fejlődött.

fúl  ’ersticken, ertrinken’ ~ török bogul-, boul- ’megfúlni’ | pul-
(R.) ’megfúlni’.

fúr  ’bohren’ ~ török bur- ’fúrni, átfúrni, átlyukasztani’. Ebből
van a magy. fúró ’Bohrer’ ~ török burgu ’fúró’; magy.
furulya ’Flöte’ ~ török buru ’cső, trombita’.

fű, füv-  ’Gras, Kraut, Gewächs’ ~ török böyü ’növény’. A
törökben ’csírázás, kihajtás’ a szó alapjelentése, amint
Szami bej nagyon helyesen fordítja و� ��� � و����� nešv ve
numa bulmak-kal. A magyarban tehát nem ’fű’ az eredeti
jelentés, hanem általában ’növény’. Vö. német Gras ’fű’ ~
angol grow ’nőni’. Török böyü ’nőni’; böyük ’nagy’ = német
Gras ’fű’: gross ’nagy’. Ugyanez a felfogás látszik a tör.
nay ’nagyon’, magy. nagy ’gross’ és nő- ’wachsen’ viszo-
nyában.
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fürt  ’Locke, Haarbüschel’ ~ török pürčük ’fürt’ | pürčük sač
’göndör haj’. Vö. pursuk ’ráncolt’ < pur-, pür- ’fordulni,
meggörbülni, felemelkedni’.

füst  ’Rauch’ ~ török pus ’Rauch, leichter Nebel’. Szami bej
szerint: ن��وٿ és �	�.

fűz  ’schnüren, zusammenziehen’ ~ török büz- ’összeszorítani,
összenyomni, ráncolni’ | büzük ’lyuk, összezsugorodott
dolog’.

G

gágog  ’schnattern, gackern’ török ~ gagala- ’gackern’. 
gagyog  ’lallen, babbeln’ ~ török kekele-, gegele-, gege-

’dadogni, gagyogni, kis gyerek beszéde’.
gaz  ’Unkraut, schlecht’, l. hazug.
gazdag  (R.: kazdag) ’reich, wohlhabend’ (a szó d-je g-ből

keletkezett, mint ez a törökből látható) ~ török kazgan-,
kazan- ’nyerni, szerezni’ | kazandž ’nyereség, haszon’ | kaz-
gak ’aki szerez, gazdag’. Ez utóbbi alak a magyar gazdag
megfelelője. Lehetséges, hogy itt egy közös -dak, -dek
képzővel van dolgunk, vö. magy. tömér-dek, balga-tag,
török. fïrïl-dag stb.

gebe  ’Schindmähre, Aas’ | gebed- ’verenden, krepieren’ ~
török gebe ’terhes (schwanger)’ geber- ’meggebedni, meg-
dögleni’. A geb- alapjelentése ’megdagadni, feldagadni’,
melyből a ’meggebedni’ jelentés nagyon jól érthető. Ide tar-
toznak még a következő magyar szavak: göb ’Buckel,
Höckel’ | göbe ’Mutterschwein’ | göböly ’Mastvieh’. 

gége  ’Kehle, Luftröhre’ ~ török geŋgiz, gegiz ’az orrüreg és a
gége közt levő cső’; pl. geŋgizden söjle- az orrából beszélni’.

gerinc  ’Rückgrat’ ~ török geri, keri ’hátrafelé, vissza’. Mind a
magyar, mind a török szó származékszó, éspedig mind-
kettőnek a tör. giyinrü, kinrü-ben keresendő az eredete.
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gím  ’Hirsch’ ~ török, giyik, kiyik, geyik ’szarvas’, általában
’vad’. A magy. gím valószínűleg *giyim-ből származik és
eredetileg egyáltalában ’vad’-at jelentett.

gomb  l. gömb
gomoly, gomolyag  ’Knäuel, Ball, Kugelform’~ török gom-

alak, komalag ’gomoly, csomó’ | komal ’kerek, kerekség,
golyó’.

gond  ’Sorge’ | gondol- ’sinnen, denken, wähnen’ ~ török kund
’nehéz, fáradságos’. Jelentéstani tekintetben vö. tör. agrï
’fájdalom’ és agïr ’nehéz, súlyos’.

göbe  ’Mutterschwein, Mastschwein’ ~ török gebe ’terhes’
(schwanger).

Göcsej  [helységnév Zala megyében] ~ török Köče, Göče
’nomád’, ma használt alakja: göčebe ’nomád’ < göč-, köč-
’vándorolni, nomadizálni’.

gödény  ’Kropfgans, Pelikan’ ~ török kotan ’Pelikan’. 
gőg  ’Stolz, Hochmut’ | gőgös hochmütig’ ~ török kevek, gevek

’felfújt, üres, büszke’ (Bábernél) güw-en- ’magát elbízni’. A
gev-, kev-, güv- tőszótagból állott elő egy *gö-vük alak, s
ebből származik a magy. gőg.

gömb  ’Kugel, Knauf’ | gomb ’Knopf’ | gömbölyű ’rund’ ~
török göbček ’kerék’ | kombur, kambur ’kidudorodás, púp’.

gömbölyű  ’kerek’ ~ török kumbalag, kumalag ’kerek, kerekség,
sárgolyóbis’ | kombul ’gomb’, vö. magy. gomb ’Knopf’.

göndör, köndör ’kraus, lockig’ (jelentésénél fogva összefügg
az előző címszóval) ~ török kunder ’csúcs, csomó’ (zászlón
vagy lándzsán); vö. kondor.

görbe  ’krumm, schief, schräg’ | görbül ’sich krümmen’ ~ török
körle- ’keringeni, görbülni’.

gördül  ’rollen’ | görge- ’sich wälzen, rollen’ ~ török görleme,
gürleme ’gurulás, dörgés, zúgás’. Ide tartozik a magyar
dörög és zörög ’donnern, pochen, poltern’, továbbá a török
dirilti és zirilti ’zúgás, dörömbölés’, a ma már nemigen
használt diril-, ziril- ’dörömbölni’ igéből.
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görény  ’Iltis, Stintier’ ~ török girin ’tarka vagy vörös szőrű
nyestfaj’.

görög, dörög  ’rollen, rauschen, lärmen, donnern’ ~ török
görle-, dirle- ’gördülni, zajt csapni’; > görültü, dirilti
’zúgás, lárma, zaj’.

gőz  ’Dampf, Dunst’ ~ török kïz, kïzïk ’hőség, melegség’. 
gözü  ’Spitzmaus’ ~ török köse ’gözü’.
gug-gol ’hocken, niederhocken’ ~ török kük-en- ’letelepedni,

lakni’ | kükeŋg ’lakos, letelepülés’.
gulya  ’Herde’ ~ török yuulak ’gyűlés’.
gúny  ’Spott’ | gúnyol- ’verspotten’ ~ török kovun-, koun-,

kogun- ’üldözni, megtámadni’.
gügyü  ’Garbe, Bündel’ ~ török küdü ’kéve, gügyü’.

Gy

gyakor, gyakori  ’oft, häufig’ ~ török yok, yogun ’sűrű’ >
yogur-, yokur- ’megsűríteni’. Jelentéstani tekintetben vö.
ném. Haufe és häufig. Ide tartozik a tör. yogurt ’savanyú
tej’, tkp. ’sűrített tej’.

gyaláz  ’schmälen, schimpfen’ | gyala ’feig, gemein, nichtswür-
dig’, pl. gyala ember ’ein gemeiner Mensch’ ~ török yal
’meztelen, üres’ | yalaŋg ’hamis, hiú, üres’ | yalgïn
’nyomorult’ | yalguz ’elhagyott, egyedüli’. A ’meztelen, üres,
gyalog, nyomorult, elhagyott’ fogalmak a nomád embernek
azonosak. Vö. a török szólásformát: sen anïŋ yanïnda yayau
kalïrsïn ’te őmellette gyalog (azaz ’szegény’) maradsz’.

gyalog  ’zu Fusse’ ~ török yayak, tat. džiali, džauli ’gyalog’.
Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a yal, džal, yay
tőszótag dal ’meztelen, csupasz, üres, kopasz’ alakban is
megvan. Vö. dal-kavuk ’élősdi’ (tkp. ’kopasz sipka’) | dal-
taban ’gyáva’ (tkp. meztelen talp’) | dal-kïlïč ’csupasz kard’
stb. Vö. gyaláz.
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gyalom ’Fischergarn’ ~ török yïlïm, džïlïm ’háló’.
gyalu  ’Hobel, das zum Glätten gebrauchte Instrument’ ~ török

yol- és yül- ’kitépni, szakítani’ | yülki ’borotva’ | yoŋga, tkp.
yolga ’gyaluforgács’. A gyal, yal, yul, yül a ’leszedés, simí-
tás, gyalulás’ közös fogalmát fejezik ki.

gyám  ’Stütze’ ~ török yam ’segítő’: yam-at ’váltott ló’ | yamak
’segéd, inas’ | yama ’kiegészítésre vagy javításra használt
anyag, folt’ | yama- ’kijavítani’.

gyanánt  ’anstatt, für’ ~ török yanïnda, yanïda ’helyett, gya-
nánt’, tkp. ’helyén, oldalán’. Ez a szó nem az ótörökből
származik, mert ebben az esetben yanida-nak kellene hang-
zania, hanem későbbi, nyugati török befolyásra mutat.

gyánta  ’Harz, Colophonium’. Páriz Pápai szerint egy ’töviskóró’,
melynek gyantáját dragaganthum-nak nevezik’. ~ török yanta,
yantak ’szúrós, a ruhára ragadó növény, bogáncs’. Innen a
yandak tkp. ’rátapadó’ név. Az is lehetséges, hogy a növény
nevét cserélték fel a rajta termő gyantával.

gyanú  ’Verdacht, Argwohn’ | gyanakod- ’misstrauisch sein’ |
gyanít- ’vermuten, presumieren’ ~ török yaŋgaz ’aki min-
dig panaszkodik és elégedetlen; rosszkedvű’ | yaŋgazlïk
’bizalmatlanság, gyanú’ | aŋg-, yaŋg-, ’sejteni’. Szami bej az
elavult aŋ ’ész, értelem’ főnévből származtatja ezt az igét, s
ezt a feltevést megerősíti az aŋgsïz ’hirtelen’ szó, melynek
eredeti jelentése ’gondolat nélkül, anélkül, hogy arra gon-
dolt volna’.

gyapjú ’Volle’, tkp. ’Hülle, Decke’ ~ török yap- ’befedni, elta-
karni’ | yapak ’a juh téli gyapja’ | yapuk ’gyapjú, takaró’.

gyapon-  ’sich erifern, sich anschicken, sich sputen’ ~ török
yapïn- ’felkészülni, nekitüzesedni, buzgólkodni, hozzáfog-
ni’. A gyapon- csak a régi magyar nyelvben fordul elő, s
nem egyéb, mint a török yap- ’csinálni’, yapïn- ’csinálódni’
kölcsönvétele.

gyapor  ’Myrrhenkraut’ | gyopár ’Rohrkraut’ ~ török yopar
’mosusz’, általában ’illatos növény’.
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gyarapod- ’zunehmen, wachsen, sich vermehren’ ~ török yara-
’hasznosnak, alkalmasnak lenni’. Az egyeztetés jelentéstani
tekintetben talán kissé merész, de hangtani tekintetben kifo-
gástalan.

gyarat  ’krämpeln’, tkp. ’feste Körper auseinanderreissen’ ~ török
yar- ’szétvágni, kettévágni’ | yarïl- ’szétvágódni, megsebesül-
ni’ | yarat- ’szétszedni, szétvágni, megsebesíteni’ | yara ’seb,
vágás’ | yarïk ’elkülönített, sebesült’. Ide tartozik a török yargu
’ítélet, ítéletmondás’ (a per szétválasztása) továbbá yargučak
’malom’, azaz ’eszköz a mag szétmorzsolására’.

gyarló  ’schwach, gebrechlich, armselig’ ~ török yarlïk
’szegény, gyenge’ | yarlï ’nyomorult, szegény’.

gyárt, gyarat  ’verfertigen, ausarbeiten, machen’ ~ török yarat-
’teremteni, gyártani, készíteni’.

gyász  ’Trauer, Betrübnis, Leid’ ~ török yas ’gyász’.
Véletlenség, hogy a török yas azonos alakú az arab ya’as
(török kiejtéssel: yees) szóval. Ugyanez a véleménye Szami
bejnek is.

gyatra  ’elend, nichtswürdig’ ~ török yatra ’idegen’ < yat
’idegen’ + ra. (Vö. ič-re ’benn’, tašra ’künn’.) A jelentésbe-
li különbség nem állja útját az egyeztetésnek, mert Keleten
az ’idegen’ és a ’nyomorult’ azonos fogalmak. Vö. garib
’idegen’ és ’szegény’.

gyáva  ’feige, unbehilflich’ ~ török yaba, yava ’haszontalan,
gyenge’ | yoba- ’elgyengülni, elfáradni’.

gyékény  ’Binsendecke, Matte, Decke, Binse’ ~ török yeken,
yegen ’gyékény, káka’.

gyenge  ’schwach’ | gyengít ’schwächen’ ~ török (kaz.) yeŋge
’új, fiatal’ | yeŋgi id. | yeŋgil, yöŋgül ’gyenge, könnyű (súly-
ra)’ | yeŋgilt- ’megkönnyíteni’.

gyep, gyöp  ’Rasen, Wasen’, tkp. ’rét, legeltetőhely, ahova az
állatot legelni hajtják’ ~ török yem ’takarmány’. Vö. legelő.

gyeplő ’Lenkseil, Leitseil’ ~ török yeplük, yeplik ’kötelék’ <
yep, yip ’kötél’, melyből eredetileg a gyeplőt készítették.
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gyepű  ’lebendiger Zaun, Hekke, Umzäunung, Umfriedung’ ~
török yapï ’épület, fal’. A szó eredeti jelentését a török szó
tükrözteti vissza. A magyar gyepű későbbi kölcsönvétel
eredménye.

gyér, gyír ’schütter, weitschichtig’, szűkebb értelemben
’messze egymástól’ ~ török yïrak ’sovány, gyér, vékony’ |
yïra- ’soványodni’ | yïrandïr- ’gyéríteni, ritkítani’. A yïr
ellentéte tok kövér, zsíros’. Nem szabad figyelmen kívül
hagynunk a török seyr-ek ’gyér, ritka’ szót sem.

gyerek, gyermek  ’Kind’ ~ török yauruk, yauri, yauru ’az álla -
tok kicsinye’, de az embernél is használatos: gel yaurïm!
’gyere, gyermekem!’ | yaurïla- ’megfiadzani’.

gyertya ’Kerze, Licht’. A szó kivételes hangrendi állapota arra
enged következtetni, hogy régebben *gyártya-nak hang-
zott, s ebben az esetben ~ török yarut- ’világosságot ter-
jeszteni, világítani’.

gyík  ’Eidechse’ ~ török giyk ’vad’, általában ’vad állat’; pl.
giyk oglak ’vadkecske’.

gyolcs, gyócs  ’Leinwand’ ~ török yapuči, yabuči, yauči ’ta -
karó’ < yap- ’betakarni, befedni’. Mivel a kfn. nyelvben
’vá szon’ és ’kendő’ azonos fogalmak, s Tirolban ma is a
Tuch szót használják Leinwand helyett, s mivel a ’kendő’ és
’takaró’ azonosak, jelentéstani tekintetben nem lehet kifo-
gás az egyeztetés ellen.

gyom  ’Unkraut’ | gyomlál- ’ jäten’ ~ török yom, kaz. džom
’gyom’. Nem egyéb ez, mint a yaman ’rossz, haszontalan
szónak a tőszótagja, mely úgy látszik, önállóan is haszná-
latban volt.

gyomor  ’Magen das Innere eines Körpers’, vö. föld gyomra
’das Innere (Magen) der Erde’ ~ török tamur, tamïr ’ér, a
test belső edényei, az érc ere’.

gyón-  ’beichten’ < yavon- l. jó.
gyors ’schnell, eilig, geschwind’ ~ török yüri, yori ’sietni,

futni’ | yoriš, yüriš ’futás, versenyfutás’ | yordam ’gyors’,
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vö. ïldam ’gyors’ az ïl- ’sietni, futni’ igetőből. A magyar
gyors kétségtelenül török kölcsönszó, éspedig a konkrét
török szónak absztrakt mása.

gyök  ’Wurzel’ ~ török kök, gök, gük ’gyökér’. A g~k váltako-
zásra vö. csag. kök ~ oszm. gök ’ég’.

gyömöz, gyömröz ’stopfen, stampfen’ ~ török göm- ’elásni,
eldugni, bedugni’ | gömür-, kömür- ’elásni, eldugni’. Ide tar-
tozik a gömüš, kömüš ’ezüst’, tkp. ’érc’, azaz ’ami el van
ásva’. Vö. magy. ásvány.

gyömöszöl  ’stopfen, stampfen, hineindrücken’ ~ yumuš-
’lassan nyomni’. Ebből származik a török yumušak, yumšak
’puha’, tkp. ’szétnyomott, szétzúzott’.

gyöngy  ’Perle’ ~ török yindžü, indži ’gyöngy’. Etimológiája
szerint ’valami kis dolog’ < in, indž ’kicsi, csinos’.

gyönyör  ’Wonne, Vergnügen’ ~ török yöŋgül, göŋül, köŋül,
göngül, köŋgül ’kedély, szív, kedv, akarat, öröm’; pl. göŋül-
lü ’bátor, elszánt’ | göŋülle- ’nagyon kívánni, óhajtozni’. A
török göŋül ’szív’ szó tehát csak absztrakt értelemben
veendő, a konkrét szó ti. erre a fogalomra yürek és til.
Ugyanezen a véleményen van Szami bej is, kinek szótárá-
ban a göŋül első jelentése: insaniŋ hissiat merkezi, azaz ’az
emberi érzések középpontja’. A ’szív’ tehát az ural-altajiak-
nál az emberi érzések középpontját jelenti.

gyötör  ’quälen, martern, plagen’ ~ török yuda- ’kínozni,
emészteni’ | yudur-, yutur- ’kínozni’ | kötür-, götür-: kötü-
rüm ’üregség vagy hűdés következtében beállott gyengeség,
mozdulatlannak lenni betegségtől vagy fájdalomtól’. A
gyöt- és göt-, köt-tel függ össze a tör. yot ’kór’.

győz  ’siegen, im Stande sein, bestreiten’ ~ török yeg, yey ’jó, derék,
kiváló’ > yegüz-, yeyüz- ’kiválónak lenni, felülmúlni, legyőzni’.
Ide tartozik még az oszm. yauz ’heves, hatalmas, erős’.

gyúl  ’sich entzünden’ | gyújt- ’anzünden’ ~ török guy-, güy-
’égni, gyulladni’ | güydür- ’meggyújtani’ | güyül-
’meggyulladni’.
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gyúr  ’kneten’ ~ török yogur-, your- ’gyúrni, dagasztani, össze-
keverni’. Ide tartozik a magyar gyűr- ’knittern’.

gyűl  ’sich versammeln, zusammenkommen’ | gyűjt- ’sammeln,
zusammenbringen’ ~ török yïgïl-, yïyïl-, yïïl- ’gyűlni,
összegyűlni’ | yïïlïš ’gyűlés’ ~ magy. gyűlés.

gyűlöl  ’hassen, anfeinden’ ~ török yaula-, yuula- ’ellenség-
képp viselkedni, hadakozni’ < yau, yuu ’ellenség, ellensé-
geskedés’.

gyümölcs, gyümőcs  ’Obst, Frucht’ ~ török yimiš, yemiš
’gyümölcs; alapjelentése szerint ’étel’.

gyűrű  ’Ring, Fingerring’ ~ török yüzük ’gyűrű’. A magy. gyűr-,
jür- alak a régibb, mint ezt a tör. yürük ’kóborló’, tkp.
’körüljáró’ bizonyítja. A z~r változást mutató szavaknál a
magy. gyűrű (~ tör. yüzük), tenger (~ tör. teŋgiz), iker (~
tör. ekiz) bizonyára a régibb és eredetibb alakok. 

gyűszű  ’Fingerhut, Nähring’ ~ török yüzük ’gyűszű’.

H

hab  ’Schaum, Welle’, tkp. ’felduzzadt’ (nagy terjedelmű, de
csekély súlyú testről) ~ török kab, kaba ’duzzadt, dagadt’ (á.
é. ’goromba, műveletlen’) | kabak ’üres’ (Radl. II. 436.)

habar  ’rühren, sprudeln, querlen’ | habarék ’das Auf-
gerührte’ ~ török kabar- ’felpuffasztani (Szami bej sze-
rint: egy testet megnagyobbítani, anélkül hogy súlyát
növelnénk), felduzzadni, feldagadni, felemelkedni’ |
kabart- ’felfújni, felkavarni’ | kabarïk ’kavarék, habarék’.
Vö. háború ’Krieg’.

háború  ’Krieg, Unfriede’ | háborog- ’unruhig sein, gähnen’.
Jelentésénél és hangalakjánál fogva a hab szó családjába
tartozik, tehát a ’háború’ fogalma a ’fellázadás, felkelés’
fogalmával függ össze. ~ török kabartï ’feldagadás, fel-
emelkedés, lázadás, nyugtalanság’. A magyar szó minden
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tekintetben pontos megfelelője a török kabaruk ’dúlt álla-
pot’ szónak.

had  ’Krieg, Armee’. Eredeti jelentése: ’törzs, nemzetség, csa-
lád’, ezért gyakran többesben: hadakat toborozni ’Stämme,
d. h. Armee rekrutieren’. A had alatt általában a sereg egy
tagja, része vagy sora értendő. ~ török kat ’sor, oldal, szárny,
réteg, csatasor’ | katar-, katarla- ’sorba állítani’.

hág  ’steigen, schreiten’ ~ török ag- ’felszállni, a magasba
emelkedni’ | agaru ’felfelé’ (vö. ičerü ’be’, dïšaru ’ki’).

hagy  ’lassen, zulassen, zurücklassen, aufhören, liegen lassen’
~ török koy-, ko- ’tenni, helyezni, hagyni, engedni’.

haj  ’Haar’ ~ török kïy ’Haar’ | hajadon ’Mäd dessen Kopfbedec-
kung nur aus den Haaren besteht’. (A nomádoknál ugyanis a
leány sem főkötőt, sem semmi egyebet nem visel a fején.) > ?
haja + don (~ csagat. ton, don ’cicoma, ruha, terítő’).

háj  ’Schmer, Fett’ ~ török yag, yā ’zsír’.
hajnal  ’Morgenröte, Morgenhelle’ ~ török koy-aš ’nap’ < *koy

’fény, világosság’ (vö. még küy- ’égni’). A magyar szó tehát
eredetileg egy török adverbiumra megy vissza: koyïn, koyan
’világosan, fényesen’ s amint a regg szóból lett a reggel,
ugyanúgy alakult az eredeti koyan-ból koynal, haynal.
Ugyanez a gondolatmenet van meg a török gün agrïsï
’hajnalpír’ kifejezésben, melynek eredeti jelentése: ’nap-
szürkület, nap-világosodás’. Vö. még magy hugy a világos-
ság, ragyogás fogalma van.

hajó  ’Schiff’ ~ török kayuk ’hajó, csónak’ < kay- ’csúszni’.
hajol, hajla- ’sich biegen, sich neigen’ ~ török kayi-, kayil-

’hajolni’. Ide tartozik a hajt ’umbiegen, umwenden’ ~ török
kayt- ’megfordítani’.

hajt  ’treiben, jagen’ | hajdu ’Haiduk, Trabant’ (nom. Agentis
< hajt-) ~ török ayda-, ayta- ’űzni, kergetni’ | hayda- id.

hal  ’sterben’ ~ török öl- ’sterben’.
hall  ’hören’ ~ török *kul- ’hallani’ > kulak ’fül’, tkp. ’a halló

testrész’. A török nyelv többnyire rendeltetésük szerint
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nevezi el a testrészeket. Így: atak ’láb’ < ata- ’lépni’; el, al
’kéz’ ~ al- ’venni’; auz, aïz ’száj’ < ay, ač- ’kinyitni’; tiš
’fog’ ~ tiš- ’átlyukasztani’ stb. – A *kul- igéhez tartozik még
a kul ’szolga’ szó, vö. ném. hören és hörig.

hál ’übernachten, über Nacht bleiben’ ~ török kal- ’maradni,
visszamaradni, megállani, lakni’. Vö. halaszt- ’aufschie-
ben, jem. zurückhalten’ ~ tör. kal-dïr- ’visszatartani’.

halk  ’leise, still, sacht’ ~ török alïk, aluk ’csendes, szomorú,
rosszkedvű’.

háló  ’Netz, Garn’ ~ török ag, ā, av ’háló’ | avla-, āla- ’hálóval
fogni, vadászni’ ~ ālav, aulav  ’vadász; az eszköz, mellyel
vadásznak, azaz a vadat fogják’. A háló tehát nom. agentis
az avla-, aula- ’vadászni’ igéből. Vö. még oszm. avlag,
avlao ’vadászóhely’.

halom  ’Hügel, Haufe, Menge’ | halmoz- ’anhäufen, aufhäu-
fen’ ~ török alay ’rakás, magaslat, fennsík’ kalïm ’a házas-
sági ajándék összege, rakás’ | kala- (Bábernél) ’felhal-
mozni’ | kala- (kaz.) ’felhalmozni, egymásra tenni’ | kalïm
(kaz.) ’felhalmozás’. [A német Holm és magy. halom
hasonlósága véletlen.]

hályog  ’Schuppen, Staar’, tkp. ’Hülle, Decke’ ~ török kayak
’takaró’ | koyak ’páncél’ | kalig > kalgan ’pajzs’ | kalga
’faajtó’.

hám  ’Pferdegeschirr, Tragseil’. (Jelentéstani tekintetben vö.
gyeplő.) ~ török kam- ’kötni’ | kamčï ’ostor’ (fonálból)
kamal ’ostrom, bekerítés’.

hambár  ’Kornboden’ ~ török ambar, anbar ’hombár’. Arab-
perzsa eredetű szó; van hambar alakja is.

hamis  ’falsch, unecht’ ~ török kamaš, kamïš- ’kápráztatni,
megcsalni’ (tkp. ’varázs által megkötni’). Vö. magy. báj ~
török böyü ’varázs’ ~ török bag ’kötelék’. Az ismeretes szó-
lás: gőz kamaštïr- ’a szemet vagy látást megkötni’.

hamu  ’Asche’ l. homok.

151

Vambery_Magyarsag1111:Vambery_Magyarsag.qxd  2008.07.18.  19:28  Page 151



handabanda ’das unsichere Hinundhergreifen, unstet, unsi-
cher’ ~ török anda-bunda ’itt és ott, változó, nyugtalan’. A
h szókezdőre vö. magy. hambár ~ török ambar, török öl és
höl ’nedves’, öküz és höküz ’ökör’.

hang   ’Laut, Schall, Stimme’ ~ török oŋg, öŋ ’hang’ | öŋgle-
’hangosan kiáltani’| öŋgli ’híres’.

hangya ’Ameise’ ~ török karïndža, karïndžga id.
hány? ’wie viel?’ ~ török kandža ’hány? mennyi?’ < kay

’mely? milyen?’ + andža (adverb.). A kay a törökben
számos összetételben megtalálható: kayda? ’hol?’, kan-
din? ’honnan?’, kaysï ’mely?’ stb. Ugyanez látható a
magyar hogy? ’wie?’, hol? ’wo?’ és hány? ’wie viel?’
szavakban.

hány ’sich erbrechen, werfen’ ~ török kay- ’hányni’. Míg a
magy. hány- és a tör. kay- a ’brechen’ és ’werfen’ fogal-
makra vonatkoznak, van a magyarnak egy speciális szava:
okád- ’erbrechen’, mely csak a török okla- ’dobni’ szóval
hozható kapcsolatba.

hanyag  ’nachlässig’ l. hanyatt.
hanyatt  ’rücklings’ (hany- + loc. -att) ~ török koy-un ’hanyatt’. A

török koyun tkp. adverbiális alak, s első része (koy) pontosan
megfelel a magy. hany-nak, mely a magyarban még egyéb sza-
vakban is feltalálható. Így: hanyag ’nachlässig, zurückgeblie-
ben’ | hanyatla- ’vernachlässigen, zurückbleiben’. A törökben
még csak a yüzi koyun ’arccal lefelé’ kifejezésben fordul elő.

harag  ’Zorn, Grimm, Wut’ ~ török karak ’rablás, kifosztás’ |
kargaš ’veszekedés, perpatvar’ | kargïš ’átok’ | kargaša
’civakodás’ | karga- ’kegyetlenkedni’.

harang ’Glocke’ ~ török koŋgoru (R.) ’harang’. 
harc  ’Streit, Kampf’ ~ török kargaš ’ütközet, veszekedés’ |

kariš- ’veszekedni, harcolni’.
hárít  ’entfernen, wegnehmen, beiseite schaffen’ | hárul- ’von

selbst wegfallen, sich von selbst entfernen’ ~ török arit-
’tisztítani, eltávolítani’ | arïl- ’tisztulni’.
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harkály, harkáj  ’Specht, Baumhacker’ ~ török kar, kal, kar-
kara ’darufaj nagy fejdísszel, melynek tollát régebben az
ércsisakon díszül viselték’.

hárs  ’Linde’ ~ török arča ’hárs’. (Báber.)
has  ’Bauch, tkp. nem az illető testrészt, hanem annak alakját,

formáját jelöli, s eredetére azonos a magy. kas ’Korb,
Wagenkorb’ szóval. Vö. ném. Bauch és Bausch. ~ török kaš
’magaslat, domb, daganat’ | kašan- ’felemelkedni, feldagad-
ni, ellenkezni, megbokrosodni’. A tör. karïn ’has’ szintén az
’üres’ fogalmát rejti magában, éppúgy, mint a magy. gyo-
mor ’Magen’, mely a tör. tamur ’ér, üresség’ szóval van
közeli rokonságban.

hasít  ’spalten, zerklieben’ | hasad- ’sich spalten’ ~ török kaš
’vakarni, szétvakarni’ | ač- ’kinyitni’ | kirg. aš- id.

hason  ’gleichartig, ebenartig, ähnlich’ ~ török aš ’társ, barát’.
Adverbiumraggal (-on, -un): ašun ’hasonló, páros’.

haszon  ’Nutzen, Vorteil’ | használ ’nützen’~ török kazan-
’nyerni’ | kazanč ’nyereség’ | asig ’haszon’ | asï id. | asïlan-
’hasznot húzni’.

1hat  ’sechs’ ~ török altï ’hat’. 
2hat ’hineindringen, durchdringen, vorwärtskommen’, tkp.

’bewegen, errechen, treffen’ ~ török kat-na- ’fel s alá járni,
mozogni, utazni, előrejönni’ | katnašik ’út, átjárás’. Az igető
csak a legősibb ural-altaji nyelvben, a magyarban maradt
meg tisztán.

3-hat:  a lehetőséget, képességet kifejező igék képzője | hata-
lom ’Macht, Gewalt’ ~ török kat ’erős, heves’ | kating
’kemény, erős, nagyon’ | katil- ’erőssé, hatalmssá lenni’ |
katïlïk ’erő, hatalom’.

hát  ’Rücken, Buckel’ | hátra ’zurück’ ~ török kat ’hát’ (ujg.) |
katra ’hátra, vissza’; vö. ičre ’benn’, ič ’belső rész’; tašra
’kinn’, taš, tïš ’külső rész’. Ugyanilyen alak a török kirü,
keri ’vissza’, eredetileg kinrü < kin ’hátsó rész’.

hattyú  ’Schwan’ ~ török kogu, kugu ’hattyú’.
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hazug  ’falsch, irrtümlich’ ~ török az- ’az utat elveszteni, téved-
ni’ | azïk ’téves, hamis; tévedés’ | azïk- ’eltévedni’. Az az- és
haz-zal függ össze’ és yaz- ’hibázni’, továbbá az oszm. az-
’elromlani, rosszá lenni’. Ebbe a családba tartozik még a
magy. gaz ’Unkraut; schlecht, nichtswürdig’.

hegedű (R.): hegedő ’Geige, Violin’ ~ török öt-, öd- ’énekelni,
hangzani’ < partic. ödegen, tkp. ’éneklő, hangzó’.

hegy  ’Berg, Spitze’ ~ török udž, üdž, üč ’hegy, csúcs’. A török
dag ’hegy’ a ’felduzzadás’ fogalmát fejezi ki, vö. magy.
dagad ’anschwellen’.

héj, híj  ’Schale, Rinde, Fruchthaut’ ~ török kiy ’szél, part,
határ’. A magy. héj és tör. kiy jelentésbeli viszonya tük-
röződik a ném. Rand ’szél’ és Rinde ’héj’ szavakban.

héja  ’Falke, Habicht’ ~ török key ’vadász- vagy ragadozóma-
dár’ | kayïn ’keselyű’.

hely  ’Ort, Platz, Raum, die Stelle’ | helyébe ’anstatt, an sei-
ner Stelle’ ~ török el, il ’haza, nép’; pl. Rumeli ’a görörök
hazája’; Hodža ili ’a hodža hazája’; Tekke eli ’a tekke
földje’ stb. A ’haza’ és ’nép’ azonossága jobban érthető,
ha tudjuk, hogy a nomádok a folytonos kóborlás közben
letelepedésüknek egy-egy helyét nép- vagy törzsnevükről
nevezik el. Megemlíthető továbbá, hogy valamint a tör. el,
il nemcsak ’haza’ és ’nép’, hanem ’béke’, nyugalom’ érte-
lemben is ismeretes, éppúgy a magyarban: helyes ’richtig,
niedlich, gut’, azaz ’akinek hazája van; helyi’.

helye  ’müssig, faul’, metatézis útján < enyhe (l. ott).
here  ’Drohne, Brutbiene’ ~ török arï, eri ’méh’. A magy. méh

szó későbbi eredetű; nem egyéb, mint átvétele a kfn. bie
’méh’ szónak.

herél  ’kastrieren, verschneiden’ ~ török arïl- ’gyengülni, tisz-
tulni’. Vö. még mongol ere ’herélt’, ere morin ’herélt ló’.

hét, hetü  ’sieben’ | hetven ’siebzig’ ~ török yeti ’7’ | yetben
(alt.) ’70’.
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hév, hé, hő  ’Hitze, Wärme’ ~ török kuy-, güy-, küy- ’égni’ | kay,
a kayna- ’főni, forrani’ ige tőszótagja. Önállóan a kay
’hőség, meleg’ jelentésben nem fordul elő. Még több világot
vetnek a rokonságra a következő szavak: oszm. key, köy ’a
seb tüzelése’, alt. küy- ’égni’, köö, küö ’égés’.

hí,  hív ’rufen, nennen, berufen’ ~ török kïy, kïygï ’hívás, kiál-
tás’ | kïygïr- ’hívni, kiáltani’ | kïgïrdžïm ’mérföld’, azaz
’amennyire a hang a hívás elhatol’ (vö. čakïrïm < čagïr-
’hívni’) ~ magy. kéj, kégy ’Meile, Stadium’. A távolságnak
e féle elnevezése természetesen csak a nomád életből
magyarázható. Magától értetődik, hogy a magy. kégy szót a
nyelvhasználat már rég nem ismeri.

hi, hí (R.: hívon, hévon ’umsonst, leer’) ’Mangel’ > hián
’minus’ | hiány ’Mangel’ | hiába ’umsonst’ | hiú ’eitel, leer’
~ török kiy- ’nem kímélni, megcsorbítani, feláldozni, meg-
semmisíteni’ | kïyïl- ’hiányossá, gyengévé lenni’ | kïyïm
’kimerülés, elgyengülés’.

híg  ’flüssig, dünn’ ~ török ik- ’folyni, csurogni’ | ikik
’folyékony, híg’.

hím ’gestrickter Zierat, Bild, Vorbild, Muster’ ~ török gim, kib,
gib ’kép, minta’, mely ebben a formában ma már nem hasz-
nálatos, de eléggé ismert a gibi, gimi ’-képpen, hasonló’
szóban.

hin-, hisz  ’glauben’ ~ török in-, an-, in-an- ’hinni’ | inan ’hit’ |
inančli ’hívő’. 

hír  ’Ruf’ (vö. hí-, hív- ’rufen’) ~ oszm. χir ’hívás’ ; χïrsïz
’tolvaj’; χïrlï-mï   χïrsïz-mï? ismert-e vagy ismeretlen?
Szami bej az arab-török χayrsïz ’jóság nélküli’ szó elferdí-
tésének tartja; elfelejti azonban az oszmánliban általánosan
ismert χïrla- ’hívni, kiáltani’ szót, melynek χïr töve az alt.
kïy, kïyïr-ra emlékeztet.

hitvány  ’schlecht, gering’ ~ török kuduvan (kirg.) ’gonosz,
káros’ < kudur- ’megbolondulni’.
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hiúz  ’Luchs’ ~ török üs ’hiúz’.
hó, hav-  ’Schnee’ ~ török kar ’hó’ | kay ’havas eső’ > kayïš

’havas eső’, vö. kïš ’tél’. Vö. ném. Wind és Winter.
hód  ’Biber’ ~ török konduz ’hód’.
hogy? ’wie?’ | hogyan? ’wie so?’ | hová? ’wohin?’ ~ török

kay?, hay? ’mely?’ | kayan? ’hová?’ | kaydag? ’hogyan?’
hola  (R.) ’gewisse Farbe eines Pferdes’ ~ török kola, kula

’barna, fakó’. (Munkácsi B. egyeztetése.)
hólyag  ’Blase’ ~ török kovuk ’üres’ | kovul- ’üregessé lenni’ |

kovulak ’üres hólyag’ | kovluk ’üreg’.
homály  ’Dunkel, Dunkelheit, l. komoly.
homlok  ’Stirn, Vorderteil’ ~ török öŋ ’elől, elülső rész’ | önlük

’homlok’. Vö. oszm. aln ’homlok’ ~ al ’elől’, perzsa pišane
’homlok’, ~ piš ’elől’. Amint a homlok és az önlük az arc
kiemelkedő részét fejezik ki, éppúgy a borun ’orr’, vö.
borun ’hegyfok’.

homok  ’Sand’ ~ török komuk, kum ’homok’ | kumluk
’homokos hely’. Kissé talán merész egyeztetés, de idetarto-
zónak gondolom a hamu (HB: chomuv) ’Asche’ szót. Az
ismeretes török nyelvek a perzsa kul szóval fejezik ki a
hamut. E szó perzsa eredetét azonban nem tarthatjuk két-
ségtelennek, vö. vogul χulim ’hamu’, mely régebbi tör. kul-
ra enged következtetni.

homorú  ’concav, hohl’ ~ török kobur- ’kivájni’ | koburuk
’üres’. L. koporsó.

hon  ’Heimat, Vaterland’ ~ török kon ’lakás, tartózkodás’
(Abulgázi). A kon- egyébként közismert mint igető
’letelepedni’ (< kokoy- ’helyezni’), ebből: konak ’lakás’,
konuk ’vendég’. L. idegen.

hón  (tévesen: ’Achsel, Achselhöhle’) ’Arm’ ~ török kol ’kar’.
Vö. hóna alá venni ’unter den Arm’. A hón mai használatá-
nak megfelel a tör. koltuk, vö.: koltuk altïna almak ’hóna alá
venni’, azaz megvédelmezni.
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hóri  ’hoch’ (hórihorgas ’hochbeinig’) ~ török ori, uri, ’magas,
emelkedett, hosszú’ | urun ’magaslat, csúcs’.

horkol  ’schnarchen’ ~ török korgïra- ’horkolni’ (Radl. Wb. II.
573.).

horog  ’Hacken’ | horgon ’Anker’ | horgász- ’angeln’ ~ török
argak, ïrgï-, argï- ’horgászni’.

hossz  ’Länge’ | hosszú ’lang’ ~ török usun (ujg.) ’hosszú’ |
uzun id. | os-, us- ’nőni, hosszú lenni’ | ösüm (kirg.)
’növény’. Ide tartozik a magy. húz- ’ziehen’ azaz
’verlängern’, tör. uzak ’messze’, kaz. uzak ’hosszú’.

-hoz  (-hez, -höz) ’zu, nach’ ~ tör. öz ’-hoz’ | kaš ’-hoz, mellett’.
hökken ’stutzen’ ~ török örken- ’a félelemtől visszahúzódni’ |

örkek ’félénk’.
hős  ’Held, heroisch, tapfer’ ~ török koč ’bátor, hős’: koč adam

’bátor, vitéz ember’ | kodžak ’vitéz’ | kodža ’férj’.
húd, húgy  ’Urin’, tkp. ’Guss, Ergiessung’ ~ török kuy-

’önteni’.
hugy  (R.) ’Stern’ ~ csagat. kuy, kuyaš ’nap’. Ide tartozik még

a magy. hód (újabb alakja: hold) ’Mond’, tkp. ’világító test’
< kuy-, koy- ’fényleni, világlani’.

húr  ’Saite’, tkp. ’Band, Strick’ ~ török kur ’kötél, kötelék’ (uč-
kor, ič-kur ’nadrágkötő’, diz-kur ’térdkötő’) | kur (kaz.) ’öv’
| kurla- ’övet kötni’ | kuršak < kušak ’öv’. Összefügg ezek-
kel a magy. hurok ’Schlinge’, kirg. kuruk id., uruk id.

hurok  ’Schlinge’, l. húr.
hús  ’Fleisch’~ török aš, ïš, uš ’étel, fogás’. E szó rendkívül

fontos momentumot foglal magában az ősi magyar és
török-tatár kultúrára vonatkozólag. Amint ma Közép-
Ázsiában csak a húsból és rizsből álló főételt nevezik aš-
nak, azaz ’étel’-nek, éppen úgy volt ez a régi időben a
húsra vonatkozólag, melyben az ’étel, táplálék’ fogalma
van. A régi magyarok egész bizonyosan húsevők voltak.
Vö. ét, étek.
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húz  ’ziehen, anziehen’. Eredeti jelentése nem a ’trahere’, mint
inkább a ’meghosszabbítás, kiterjesztés, kiszélesítés’ fogal-
mával függ össze. ~ török uza- ’meghosszabbodni, húzódni,
kiterjedni, időben elhúzódni, tartani’ | uzat- ’meghosszab-
bítani’.

hű, hűv  ’treu, ergeben’ ~ török güv-, güven- ’bízni, hinni’. A
güv a törökben csak mint igető fordul elő, s a kük, kök
’szilárd’ szón alapszik.

hűs, hűvös  ’kühl, kalt’ ~ török üš > üšün- ’fázni’ | üšü-
’fagyni’ | üšüt- ’lehűteni’.

hüvely, hüvej  ’Scheide, Hülse, Hülle’ (tkp. a test ’külső’, tehát
idegen része ~ török güwem, güven ’takaró, páncél; a ló vas-
takarója’ | güvek ’hüvely, polyva’ | uvey ’idegen, mostoha’.
Bár jelentéstani nehézségek tagadhatatlanul merülnek fel,
mindazáltal a magy. hüvely-t mással, mint a tör. üvey-jel
egyeztetnünk nem lehet.

I

ideg  ’Nerv, Spannader, Saite am Bogen’ ~ török yedek ’kötél,
melyen a postalovakat vezetik; kötél, mellyel a hajót von-
tatják; postaló’ | yed- ’húzni, kötélen húzni’.

idegen, üdegen ’fremd, der Fremde’ ~ török ütegen, ütken
’elmenő (< öt-, üt- ’elmenni’), aki a szállás vagy sátor előtt
elmegy és nem áll meg’. Ellentéte a konak ’vendég’ < kon-
’leszállani, letelepedni, lakást venni’. Vö. ötek ’idegen’, tkp.
’elmenő’. (Radl. I. 1264.)

idő, üdő  ’Zeit’ | időz- ’weilen’ ~ török üd ’idő’ | üdsüz ’éretlen,
korai’ | üdele- ’időzni, időt tölteni’.

-ig  ’bis’ ~ török deg, dek ’-ig’ (pl. kapïdeg ’kapuig’) | deg-
’érinteni, határolni’.

igaz  ’wahr, gerecht, richtig’. Jelentésére nézve nem annyira a
’veritas’, mint inkább a ’tökéletesség, egész, helyesség’
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fogalmával függ össze. Vö. igazod- ’sich zurechtfinden’ ~
tör. oguz ’tökéletes, őszinte, való, igaz’ | oguzluk, ouzluk
’tisztesség’ | ok ’igaz, egész, sok’ | oŋgar- ’eligazítani’. A
magyar szó, mint a legtöbb esetben, itt is mind alakjában,
mind jelentésében a legősibb és legtökéletesebb.

ige  ’Wort’ ~ török üge ’szó’ | igür- ’parancsolni, ítélni’ | üdže
’szó’ | üdžeš- ’vitatkozni’. Ide tartozik a magy. igéz-
’zaubern, bezaubern’, kp. ’varázsigét mondani’, továbbá
ígér- ’versprechen, zusagen’ ~ tör. ügert- ’megmagyarázni,
megértetni’.

igen  ’sehr, stark, wohl, allerdings, fürwahr’ ~ török üget ’jól,
helyesen’ > oszm. evet, evvet ’igen’. A magyarban az ig-,
üg- tőszó adverbiális alakja maradt meg. Vö. igaz, mely
szerint az ig-, üg- az ok, og ’igaz’ szóval van rokonság-
ban.

igér  ’versprechen’, l. ige.
igéz  ’zaubern’, l. ige.
iker  ’Zwilling’ ~ török ikiz ’iker’ | iki ’kettő’.
igyekez-  ’streben, sich bemühen’, l. ügy.
íj  ’Bogen, Pfeilbogen’ ~ török yay, yai ’íj’. A szó alapjelentése

’hajtani’, a tör. ey- s a magy. haj- haj-lít (’biegen’) igékben
található. Vö. biegen és Bogen.

ijed  ’erschrecken, in Schrecken geraten’ ~ török yïldïr- ’meg-
ijeszteni’.

illa  ’Zufluchtsort’ | illa- ’entwischen’ | illó ’flüchtig’ ~ tör. ilga-
’futni, szaladni’ | yil- ’sietni, szaladni’ | yildam, ildam
’gyors, fürge’.

illat  ’Geruch, Duft’ ~ török iyla- ’illatozni’ | iy ’illat’ | iy-bar
’mosusz’ (tkp. ’aminek illata van’).

ill-ik  ’passen, geziemen, sich schicken’ ~ török il- > il-len-
’illeszkedni, alkalmazkodni’. Konkrét jelentésben: illeš-
’egyesülni, szövetkezni’ | ilik ’illő, beleillő’.

illet ’berühren, betasten’ ~ török illen- ’érinteni, illetni’ | iliš
’hozzányúlni’ | illišik ’bántó, veszekedő’.
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ilyen, olyan  ’solch, solch einer’ ~ török öyle, eyle ’így, úgy,
ilyen, olyan’.

ím, immár  ’sieh sa! Sieh! Schon, nun endlich’ ~ török imdi
’most’ | indi ’most, már’.

ín  ’Sehne, Flechse, Nerv’ ~ török in ’csatorna, árok, üreg,
mélyedés, verem’, pl. ayï ini ’medvebarlang’. Valamint a
tamar ’ér’ szó általában ’helyet, csatornát’ jelent (l. gyo-
mor), úgy van ez az in szónál is. | inauli ’állatok fogására
való verem’ | inat- ’kivájni, kiherélni’.

inas  ’Diener, Page, kleiner Mann, Untertan’ (eredeti jelentése:
’fiatal, kicsiny’) ~ török ini ’kicsi, apró, fiatalabb testvér’ |
inag (csagat.) ’fiatal herceg, trónörökös’. Jelentéstani tekin-
tetben vö. ném. Knecht és angol knight; továbbá: ném.
Knabe és Knappe, oszm. ušak ’szolga’, ušalt- ’felaprózni’.

ince-binc  ’klein, geringfügig’ ~ török indže ’vékony, kicsi, szi-
kár, okos, finom’ | indžik ’hibás’.

incsel-, incseleg-  ’intrigieren, nachstellen’. R.: ’scherzen, stic-
keln, necken, reizen, ärgern, kränken; trachten, arbeiten,
beachten’ ~ török indže ’vékony, gyöngéd, finom; ravasz,
okos, eszes’ | indželen- ’finomkodni, ravaszkodni,
előkelősködni’. Vö. ném. klug kfn. ’finom, gyöngéd’.
Tirolban ma is: ein kluges Tuch ’finom vászon’.

indít  ’in Bewegung setzen, abschicken’ | indul- ’sich bewegen,
aufbrechen, sich aufmachen’ ~ török kïm ’mozgás’ | kïmlau
’mozdulni’. A szókezdő gutturális elhagyása után előállott
tőszótag eredetileg minden valószínűség szerint im-nek
hangozhatott. (Vö. ront- < romt-, szánt- < számt-, bont- <
bomt-.) Ide tartozik még a magy. inog- ’sich bewegen’,
továbbá ingerel- ’reizen, aneifern’, tkp. ’anstossen, bewe-
gen zu etwas’.

ing, üng, ümög  ’Hemd’ ~ török küynek, kümlek, gümlek, ’ing,
tkp. ’ruha, öltözet’ < kiy, küy, giy ’felhúzni, felölteni’.
Ugyanilyen jelentésszűkülést látunk a ködmön ’Pelzjacke’
vö. tör. ketmen ’ruha’ szónál.
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ingyen  ’umsonst, umentgeltlich’ ~ török indž ’csekély, jelen-
téktelen’. A magyar szó adverbiális alak. A jelentésbeli
fejlődés világos.

inkább  (R.: jonkább) ’vielmehr, besser, richtiger’. l. jog. Az
inkább és jonkább hangtani viszonyára vö. irgalom és jor-
galom, irha és yargak.

in-og  ’sich bewegen’ ~ török ïm-ïn- ’inogni, mozogni’ | ïmït-
’mozgatni’. Vö. indít- ’bewegen’.

in-ség ’Not’ ~ török in, vö. török ini ’kicsiny’, inag ’fiatal her-
ceg’, indže ’gyenge’, magy. inas, ingyen, inci. ~? tör. in-
’leszállni, lejönni’.

int  ’winken, mahnen’ ~ török inde-, ind- ’inteni’| indeö ’intés’.
íny  ’Zahnfleisch, Gaumen’ ~ török iŋgek ’íny’.
iparkod-  ’sich bestreben, eifrig sein’ ~ török yipra-, yepre-

’buzgólkodni, iparkodni, sietni, szaladni’.
1ír  ’Salbe’ ~ török yaz- ’kiterjeszteni, rákenni’. A hangtani

viszonyra vö. ír- ’schreiben’. Érdekes, hogy a ’simítást,
kenést, festést, írást’ kifejező szavak ugyanazon gyökérből
származnak.

2ír  ’schreiben’ ~ török yaz- ’írni’ | csagat. yar- ’írni’ > yarlïg
’írás, parancs’; yarlïg bitmek ’valamit megírni’. Másik szó
az írásra a bit-, mely a bič- ’vágni, bevágni’ igével rokon,
tehát a rovásírás emlékét őrizte meg.

irány  ’Richtung, Ziel, Mass’, (valószínűleg rokon az ir-, vö.
iramlik ’laufen, rennen’ szóval) ~ török yür- ’menni’ | yüri
’menés, irány, futás’. Az irány és út fogalmát egy és ugyan-
azon szó fejezi ki.

irgalom  (R. jorgalom) ’Barmherzigkeit’ | irgalmaz-
’barmherzig sein’ ~ török yarliga- ’részvétet érezni, megbo-
csátani’.

irha  ’Sämischleder, Alaunleder’ ~ török yarga, yargak ’irha;
sima, szőrtelen suba’. Hangtani tekintetben vö. irgalom R.:
jorgalom.
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irigy  ’neidisch’ | irigység ’Neid’ | irigyel- ’beneiden’ ~ török
yerik, yirik ’barátságtalan, ellenséges’ | yir- ’nem tetszeni;
visszataszítónak, undorítónak lenni; ócsárolni’. Ide tartozik a
magy. irtóz- ’schaudern, grausen’, török iren-, yiren-, yeren-
’undorodni’.

író  ’Buttermilch’ ~ török airan ’író’. Mind a magyar, mind a
török szó participium, s tulajdonképpeni jelentése ’az elkü-
lönített’, azaz ’a tejnek a kész vajtól elkülönített része’.

irtóz- ’schaudern, sich ekeln’ ~ török yirit- ’undort kelteni’ |
yirin-, yir- ’undorodni, irtózni’.

ismer, esmer ’kennen, erkennen’ ~ oszm. ismar- ’ajánlani,
rábízni’, azaz ’az észnek vagy figyelemnek átadni’ < es, is
’ész, értelem’.

isz-ik  ’er trinkt’ ~ török ič ’inni’ | isrü- ’sokat inni’ | isrük
’részeg’. Vö. továbbá ital ’Trank’.

iszonyú  ’schauderhaft’ | iszonyod- ’sich entsetzen, Abscheu
haben’ ~ török usan- ’undorodni’ | usul (kaz.) ’iszonyodás’.

ítél, étél  ’urteilen, Urteil sagen’ ~ török eyt, eit ’mondani,
kimondani, kihirdetni’. [Az ’ítélés’ fogalmára a török a
yargï szót használja < yar- ’elhatározni, kettévágni’.]

ív  ’Bogen, Spitzbogen’ ~ l. íj ’Bogen’.
ív,  év  ’Jahr’ ~ török il, yil ’év’ | ail- ’keringeni’; latin annus

’év’, anulus ’gyűrű’.
ívik  ’mehlig werden, überreifen’ ~ török ibi-, ivi- ’megpuhulni,

szétmenni, felolvadni’.
íz  ’Geschmack’. l. édes ’süss’.
izgat  ’reizen, aneifern, anfeuern’ ~ török kïzgat-, kazgat-

’izgatni, felizgatni’.
ízibe  ’geschwind, auf der Stelle’, tkp. ’nyomában’ < iz

’Spur’ ~ török iz ’nyom, valamely tárgy lenyomata’. (A
mai magyarban az iz ’nyom’ jelentésben nem ismeretes,
de megvan az űz- ’verfolgen, auf die Spur gehen, vertrei-
ben szóban.) Vö. nyomban ’auf der Stelle’ és nyom
’Spur’.
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izzó  ’sehr heiss, glühend’ | izzad- ’schwitzen’ ~ török issï, issig,
izzik ’forró, meleg, izzó’ | ïssïn- ’forróvá lenni’.

J

jár  ’gehen, wandeln’ ~ török yor- (alt.) ’menni, járni’ | yorïk
’menés, járás’ | yorï- ’menni, járni’ yürü ’menni, járni,
lépni’. Az ige gyakorító alakja: magy. járkál- ~ török yor-
gala- ’léptetni’.

játék  ’Spiel’ | játsza- ’spielen’ ~ török yatuk = ’zenei össz-
hang’ | yatugan ’cimbalom, bizonyos hangszer’ | yatugand-
ži ’zenész; aki cimbalmon játszik’.

jegy, jögy  ’Zeichen, Mal, Kennzeichen’ ~ török yöŋ, yüŋg, ’faj,
nem, mód’, pl. ne yüŋgden? ’milyen módon?’ | yaŋg ’mód,
jel’ | yaŋgza- ’kézzel jelt adni’ | yaŋgzak ’kép, képmás’.

jel  ’Zeichen, Signal, Wink’ ~ török yol ’út, mód’ | csagat. yelo
’jel, zászló, jelvény’.

jó, jao  ’gut, wohl, tauglich’ | jó-gyít- ’gut machen, heilen’ ~
török yak- ’jónak lenni, tetszeni, ízleni, illeni’ | yakšï, yaχšï
’szép, jó’ | yakïš- ’illeni’ | yav ’jólét’. A magyarban jó, jav-
a tőszótag, vö. javas ’orvos; aki jóvá tesz, azaz gyógyít,
kuruzsló’ | jós ’Wahrsager’ | javasol- ’raten’ | javít-
’verbessern’.

jobbágy  ’Untertan’. Eredeti jelentése elhomályosodott. ~ török
yaubagi, helyesebben yaubegi ’hadnagy, hadvezető’. Vö.
angol knight, ném. Knecht.

jog  ’Recht’ | jogos ’berechtigt’ | jonkább (inkább)’richtiger’
~ török oŋg, og ’jobb kéz, jobb oldal’ | oŋgga ’jobbra’ | oŋg-
’sikerülni’ | oŋgar- ’javítani’.

jő, jöv-  ’kommen, anlagen’ ~ török yav- ’jönni, közeledni’ |
yön-, džön- ’elindulni, menni’. 

juh  ’Schaf’ | juhász ’Schäfer’ ~ török čo, ču ’juh’ | čoban,
čuban ’juhász’. A török čo, ču nem fordul elő önállóan, csu-
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pán a ban ’védeni, őrizni’ perzsa szóval együtt, tehát čoban
’juhőrző, juhász’. Ezt a szót általában perzsa eredetűnek
tartják, holott, mint a magyarból látható, török-tatár eredetű,
mint sok más perzsának tartott szó. A ’juh’ szava a perzsá-
ban: gusfend.

jut  ’gelangen, kommen, anlangen’ ~ török yit-, yet- ’meg-
érkezni, odaérni, odajutni’.

K 

kába  ’blöd, stumpfsinnig’ ~ török kaba ’durva, műveletlen’ |
kabak ’ostoba, kába’.

kacsing-, kacsint  ’blinzeln, liebäugeln; das Auge halb schlies-
sen, halb offen halten’, azaz ’futólag rápillantani’ ~ török
kač- ’futni, menekülni’ | kačïn- ’visszamaradni, elbújni’, pl.
gőz kačïntï ’kacsintás’.

kacagány  ’das Rückenfell’. Tigris- vagy párducbőrből készí-
tett átvető bőr, melyet a régi magyarok használtak; a kirgi-
zek ma is használják, de tigris- vagy párducbőr helyett
fényes csikóbőrből. ~ török kodžagan ’a körülfogó, az
átvető ruha’ < kodža- ’körülfogni’. A participiumképző -gan
tanúsága szerint keleti török kölcsönzés. Ugyanilyen viszo-
nyok vannak a dolmány szónál (l. ott). Szintén participiumok:
buzogány ~ török bosurgan, üdegen ~ török ütken stb.

kaján  ’neidisch, hämisch’ ~ török kïyan ’kíméletlen, könyör-
telen’ < kïy- ’nem kímélni, megsemmisíteni’ | kayan
’heves’.

kajcs, kajcsos  ’krumm, eingebogen’ ~ török keč ’görbe’, ere-
detileg: kaič < kai-, kay- ’hajlítani’.

kajla  ’krumm, abwärts, gebogen’ | kajlad- ’krumm werden’ ~
török, kayï- ’hajlítani’ | kaygï ’görbe, kajla’.

kajmó, kajmacs  ’Hacken, Krummzapfen’ ~ török kai-, kay-
’hajlítani’.
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káka  ’Binse, Binsengras, Binsenmatte’ ~ török kogï, koga
’káka’.

kalán, kanál ’Löffel’ ~ török kalagan ’kanál’.
kalandoz-  ’herumschwärmen, herumstreichen’ ~ török

kalaŋgda- ’ingadozni, ide-oda mozogni’. Nem lehetetlen,
hogy a magyar kalandor szó a török-perzsa kalenter
’vándor der vis’ (szó szerinti jelentése nagyobb, azaz előkelő,
az óperzsa kelan- = nagy és ter, a középfokú melléknév
ragja) átvétele, éppen ezért a fenti etimológiát nem tekint-
hetjük feltétle nül bizonyosnak.

kalauz  ’Wegweiser’ ~ török kïlauz, kilaguz, eredetileg kolaguz
’vezető’.

kalokány  ’Wasserfeder’ ~ török kalagay ’sempervivum’, hosz-
szú, hegyes növény Közép-Ázsiában.

kalpag  ’Pelzmütze, Hut’ ~ török kalpag ’kalpag’. Bővebben l.
ME. 307. Nincs kizárva, hogy kalpag kelebag = ’főkötő’
szóból eredt.

kan  ’Männchen’ | vadkan ’Eber’, tkp. ’wildes Männchen’ ~
török kaan, han a fejedelem címe | kaban ’vadkan’. A disz-
nót, helyesebben a vaddisznót a törökök mindig a hatalom,
nagy ság, erő szimbólumának tekintették. Vö. mai oszm.:
domuz adam ’nagyon erős ember’, tkp. ’disznó-ember’. Vö.
ném. Eberhart ’stark wie ein Eber’.

kankalék  ’Schwippel, Brunnenschwengel’ ~ török kaŋkal,
kaŋkalïk ’a kötél többszörösen összecsavart csomós vége,
melyet ellensúlyul használnak’. Eredete szerint a kaŋg
’kerék, a tolvajok nyakán levő fakarika’ szóhoz tartozik. A
kankalék alapjelentése tehát ’összehajtott kerek test’. Vö.
még kaŋkal- ’göndörödni, összegöngyölődni’.

kantár  ’Zaum, Halfter’ ~ török kantar, kaŋgtar ’rövid kantár’.
Igei jelentésben: ’felkantározni’. Eredeti alakja való-
színűleg kamtar < kam- ’kötni’.

kanyar-ít  ’bogenförmig drehen  oder schwingen’ | kanyaru
’bogig, gekrümmt ~ török kaŋg ’kerék, kerekség’ | kaŋgala-
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’körülcsavarni’ | kaŋgara- ’fordulni, megfordulni’ | baš
kaŋgarar ’a feje fordul’, azaz ’szédül’.

kap  ’bekommen, erhalten’ ~ török kap- ’erőszakkal elérni,
elkapni’. Továbbá: magy. kapkod- ’herumgreifen’ ~ török
kapïš-, kapka- ’kapkodni’.

kápa  ’Sattelkopf’ ~ török kafa, csagat. kapa ’fej’. 
kapar  ’scharren, herausnehmen’ (vö. kaparj kurta, neked is

lesz). ~ török kopar- ’kitépni, kivenni, elkülöníteni’ < kop-
’felállni, felemelkedni’.

Kaplon, Kaplyon  hely- és családnév ~ török kaplan ’tigris’.
kapocs, kapcsok  ’Schliesse, Klammer, Hacken, Ochse’ ~

török kopča ’kapocs’. A kapocs szót tévesen magyarázzák
szláv eredetűnek. Alapszava: kap- ’zárni, csukni’.

kapu  ’Tor, Pforte’ ~ török kapu, kapï ’ajtó, kapu’, a kap cím-
szónál levő kap- igéből.

kapzsi, kapsi  ’habsüchtig, habgierig’ ~ török kapšïk ’rabló,
zsivány’ | kapïš ’rablás, erőszakos eltulajdonítás’.

kar  ’Arm’ ~ török kari ’kar, kéz, az állatok elülső lába’ | kari-
la- ’karral mérni’.

karakán  ’Mutwille, einer, der unnützigen Schaden anrichtet’ ~
török karakgan ’kártevő’ < karak- ’rabolni, megkárosítani’
+ gan, kan (a praes. partic. képzője).

karám  ’Rohrhütte, Obdach für Schafe’ ~ török koru ’udvar,
védelem’ | korumluk ’védőhely’.

karcol  ’ritzen, krallen’ ~ török karčï- ’karcolni, megsebesíteni’
| korčala- ’karcolni, vakarni’.

Karcsa  helynevekben, pl.: Amadé-Karcsa, Domazér-
Karcsa, Etre-Karcsa stb. Eredetileg tanyát, majorságot
jelentett. ~ török karuča, koruča ’kis udvar, kisebb erősség’.
Ide tartozik a Karcag, Karcsag helységnév is.

kard  ’Schwert’; a törökből vett perzsa szó, mely a tadzsik
nyelvben ma is kardot jelent. A mai perzsában a gard-nak
kés a jelentése.
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karó  ’Pfahl, Pfoste’ ~ török kazuk, kazu, kazïk ’karó’ | karuk,
karu ’karó, cölöp’.

káromkod-  ’fluchen, schelten’ ~ török kargan- ’károm-
kodni’ | karga- ’átkozni’ | kargïš ’átok’. A tőszó vagy a
kara ’fekete; szerencsétlenség’ névszó, vagy pedig a
kara- ’nézni’ ige (’átkozás’ és ’gonosz tekintet’ azonos fo-
galmak.) Hogy az itt fejtegetett alakokhoz milyen vi-
szonyban van a magy. kár ’Schade, Verlust, Unglück’
szó, nem könnyű megmondani. A szónak a szláv kvar
’kár’-ból való származása azonban nagyon kétséges;
inkább idevonhatjuk a keleti tör. karag ’rablás, veszteség,
kár’ (karakčï ’rabló’) szót.

karvaly, karvaj ’Sperber, Falke’ ~ török kargay ’holló’.
kasul  ’durch, quer’; adverbiális alak, mint pl. kereszt-ül

’kreuz’ ~ török karšï, kašï ’át, szemben’. 
kavar  ’rühren, umrühren’ | kavarog- ’sich wirbeln’ | kever-

’mischen’ ~ török kavra-, kaura- ’körülfogni, begöngyölni,
bekeríteni’ | kabar- ’kavarogni’.

kazán  ’Kessel’ ~ török kazan ’kazán’, tkp. ’mélyedés’ < kaz-
’ásni’.

kebel  ’Busen, Brust’, tkp. ’az emberi test középső részének
magas, felfújt része’, rokon a kevély ’stolz, aufgeblasen’
szóval ~ török kaval, kevel ’belül üres, felfújt test’ | gevek,
kevek ’üres, felfújt | kebez, kevez ’büszke’.

kecel  ’der junge Hund’, tkp. fiatal, még szőrtelen állat’ ~ török
kečel ’kopasz’. A magyar és a török alak úgy viszonylanak
egymáshoz, mint a magy. kölyök ’junger Hund’ és a tör.
kelek ’szőrtelen, sima’ (növényekre).

kecske ’Ziege, Geiss’ ~ török keči, kečki ’kecske’.
kefe  ’Bürste’ | kefél- ’bürsten’ | kéve ’Garbe’ | kepe ’Garben -

reihe’ ~ török kefe ’kefe’ | kefele- ’kefélni’ | kep, kip ’kötés;
szilárd’ | köbe ’kötés’.

kege  ’Kreis, Zirkel’ ~ török kegi, kagay ’fordulópont’. 
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kegy  ’Gnade, Wohlwolten’ ~ török kaygï ’gond, könyörület,
védelem, részvét’ | kaygïr-, kaygur- ’megsajnálni, megke-
gyelmezni, gondoskodni, elhelyezni’.

kégy, kej ’Meile’, l. hí, hív.
kéj  ’Lust, Anmut, freier Wille’; l. kény. Ide tartoznak a követ-

kező szavak: kecs ’Grazie, Reiz’ | kéjván-, kíván-
’wünschen, verlangen’, tkp. ’lüsteln, nach etw. Lust haben’. 

kék  ’blau’ ~ török kük, kök ’kék, zöld’.
kel  ’aufheben, sich erheben, schreiten’ ~ török kil-, gel- ’jönni,

megérkezni, feljönni, illeni’ | kalk- ’felkelni, felállni’ | kalki-
’felemelkedni’.

kelengye  ’Brautschatz, Brautausstattung’ ~ török kelin
’menyasszony’. Ezt az egyeztetést azonban nem lehet két-
ségen felül bebizonyítani. Talán kelindže ’menyasszony-
képpen’? Amint az utolsó szótag mutatja, az sem lehetetlen,
hogy a szó délszláv közvetítéssel került a magyarba.

kell, köll, kő  (N.) ’müssen, sollen, mögen’ ~ török kerek ’kell,
szükséges’. Fontosabb, mint gondolnánk, a kő alak, vö.
keleti tör. kü, ku, pl. kil-kü ’jönnie kell’, bar-ku, bar-gu
’mennie kell’.

kém, kím  ’Spion’ | kémlel ’spionieren’ ~ török kiyim ’eldugott,
titkos’ | kimür- ’eldugni, elrejteni’ | kimür- ’takaró, rejtek’.
Ide tartozik a kiy-iz, kiz-, giz-, gizle- ’eldugni, elrejteni’ ide
< kiy-, giy- ’felölteni, ruhát felvenni’, tkp. ’eltakarni’.

kén, kín ’Schwefel’, helyesebben kénkő, kínkő ~ török küyn
’égő’ < küy- ’égni’; kénkő tehát tulajdonképpen ’égő követ’
jelent, ami a nép felfogásának teljesen megfelel.

kend, keed  ’er, ihr’ (3. szem.). Általában a kegyelmed rövidí-
tésének tartják. Valószínűbb a török kendi ’ő, ő maga’ szó-
val való egyeztetése.

kende:  a fejedelem címe a régi magyaroknál. ~ török künde,
kende ’tiszteletreméltó, tekintélyes’ | künd ’nehéz, komoly’.

kender  ’Hanf’ ~ török kendir ’kender’.
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kengyel, kengyel-vas  ’Steig-bügel, Steigbügeleisen’ ~ török
kaŋgay, keŋgey ’korcsolyaforma hócipő’, mely tudva-
levőleg a kengyel eredeti alakja.

-kény, -kony  (R.); diminutivumok képzésére szolgál, pl. vár-
kony ’kleine Festung’, őrkény ’kleine Eache’ (mindkét szó
ismeretes mint helységnév) ~ török kine, gine, guna; dimi-
nutivumképző, pl. azgine ’nagyon kevés’ < az ’kevés’, asta-
gine ’nagyon lassan’ < asta (aheste) ’lassan’.

kény  ’Gemächlichkeit, Willkür, Lust, Freude’ | kénytelen
’ohne Lust, gezwungen’, vö. kénye-kedve ’volle Lust’ ~
török keŋg, geŋg ’tágas, kényelmes’ | keŋik ’kényelmes,
tágas, széles’ | geŋ-iš ’széles, kényelmes’ | keŋgit-
’kényelmessé tenni, kiszélesíteni’. A j~ny váltakozást muta-
tó alakok közül idetartozik a magy. kéj ’Lust, freier
Wille’, kies, helyesebben kijes ’anmutig, schön’, továbbá
a keskeny ’schmal, ohne Breite’, eredetileg: kis-kény
’kleine Breite’. Vö. tör. en ’szélesség’, enli ’széles’, ensiz
’keskeny’, azaz ’szélesség nélkül’.

kép  ’Bild, Gemälde’ ~ török kep ’kép, forma’ | keber ’fest -
mény’.

kér, kír ’bitten’ | kérd- ’fragen’ ~ török kir-, gir- ’behatolni’ ;
jelentéstani tekintetben vö. arab daχilak ’kérlek’, tkp.
’bemegyek hozzád’, továbbá a latin instare ’kérni’, tkp.
’beállani’. Ez az összevetés mindenesetre kétséges.

kerecsen  ’Jägerfalke’ ~ török kereče ’fecskéhez hasonló
madár’.

kéreg  ’Rinde, Kruste, Borke’, ~ török kirag ’széle vminek’ |
kirii ’part, szél’.

keres  ’suchen, nachsehen, nachsuchen’ ~ török karaš- ’körül -
nézni, nézelődni, körülpillantani’ < kara- ’nézni, látni’.
Ugyan ilyen viszonyban van a török kara- ’nézni’ a török
ara- ’keresni’ szóval.

kérő-dik  ’wiederkauen’. Nyelvemlékekben: kérő-t rágok ’ich
kaue wieder’ | kérődés ’Wiederkauung ~ török gerü, kerü
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’vissza, újra’, pl. geri geliyor ’visszajön’, kerü bitti ’újra írt’.
Ide tartozik a török kegür-, kegrü- ’böfögni, felböfögni’ ige.

kés  ’Messer’ ~ török kes- ’vágni’ | keser ’kés’ | kesken ’éles’.
kés- ’zögern, verspäten’ | késő ’spät’ ~ török keč, geč ’késő’ |

kečük- ’késő lenni’. A ’késő’ fogalmával rokon az ’elmúlt’
fogalma. Vö. kísér-.

keskeny  ’schmal’, l. kény.
kész, kísz  ’fertig, bereit’ | késztet-, kísztet- ’antreiben, auf-

muntern’. ~ török kïšta- ’késztetni, ösztönözni, siettetni’ |
kïs- ’megszorítani’.

kevély, kevéj  ’stolz’, tkp. ’felfuvalkodott, felfújt’ ~ török kevek
’felfújt, üres’ | keven- ’büszkélkedni, üresnek lenni’; vö.
kebel ’Busen’.

kevés  ’wenig, gering’ | kevéske ’sehr wenig’ ~ török kemiš-
’kevesbíteni, kisebbíteni’ | kemičke ’nagyon kevés’ | kemiš-
lik ’a kevés’ | kemü- ’kevesbíteni’. Látszólag a perzsa kem
’kevés’ szóra volnának ezek az alakok visszavezetendők;
nagyon valószínűtlen azonban, hogy a szó már oly régen
behatolhatott volna az ujgurba és a magyarba, sőt ami meg-
lepő, a kazak és kirgiz nomádok nyelvében is elterjedt
volna. A legnagyobb valószínűség szerint a perzsa szó átvé-
tel a törökségből.

kiabál  ’rufen, schreien, lärmen’, tkp. kijabál, kejabál, vala-
mint kiált, helyesebben kiját, keját; l. kiált- és hí- ’rufen’.

kiált  ’schreien, ausrufen, rufen’ (l. az előbbi címszót) < key-,
kiy, ’kiáltás’ Vö. hí-’rufen’.

kicsiny  ’klein, kleinlich’ ~ török kiči ’kicsiny’ | kičkine
’nagyon kicsi’.

kies,  helyesebben kijes, kéjes; l. kény.
kígyó  ’Schlange’ ~ török kïyan ’csúszó, sikló’ < kay-, kïy-

’csúszni, siklani’.
kímél, kimíl  ’schonen, verschonen, zurückhalten’; az utóbbi

rejti magában az alapjelentést. ~ török kümül-, kömül-
’eldugni, elásni, eltakarni’.
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kín  ’Pein, Qual’ | kínoz- ’peinigen’ ~ török kin ’szenvedés, fáj-
dalom’ | kina- ’kínozni’.

kísér, késér  ’begleiten, folgen’ ~ török kečir-, kečür-, gečir-
causativum < geč-, keč- ’elmenni’ | kečid ’átjáró’.

kíván, kejván  ’wünschen, verlangen, sich nach etwas sehnen’;
l. kéj.

kobak  ’Kürbisflasche’ ~ török kabak ’tök’.
kóbor  ’herumirrend, Vagabund’ | kóvályog ’herumirren’ ~

török kov- ’űzni, kergetni’ | kovalag ’kóválygó’.
kóborog  ’herumirren, vagabundieren’ ~ török kotor-, kutur-

’kóborogni, csavarogni, megbolondulni’. Jelentéstani tekin-
tetben vö. koldus.

1koboz  ’Laute, Leier’ ~ török koboz, kobuz ’gitárféle hangszer,
hegedű’.

2koboz  ’wegnehmen, konfiszieren’ ~ török kobar-, kopar-
’letépni’.

kócsag, kotyag ’Federbusch, Aigrette’ ~ török kolag, kotag
’bóbita, forgó; bizonyos állatok farka, melyet forgónak
használnak’.

kocsán  ’Blumenstiel, Samensengel’ ~ török kočan ’kocsán’.
kocsi  ’Wagen, Kutsche’ ~ török koč ’kocsi’ | koči ’palankin,

hordószék’; vö. košidži ’futó, járómű’?, ellentétben a sze-
kér ’Lastwagen’ (l. ott) szóval. Vö. Kocsord: magyar falu-
név < kočordu ’szekérszállás’; a szó bizonyára nagyon régi.

koldus, kódus ’Bettler’. A második alak eredetibb: (vö. kódo-
rog-) ~ török kodoš ’koldus, dervis, csavargó’ | koldur
’csavargó, rabló’ | koldur-, koldor- ’kódorogni’. Hogy a
kutur- ’megveszni’ ige ide tartoznék, nehéz feltenni, habár a
divane, duvane ’dervis, koldus, őrült’ és a perzsa duvaniden
’sietni, kóborolni’ analógiája nagyon csábító. Keleten tud-
valevőleg a dervist, a csavargót és az őrültet egyformán
becsülik.

komló  ’Hopfen’ ~ török kumlak, kumdak ’komló’ | komlak
’ital, melybe többek közt komlót is tesznek’.
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komoly  ’ernst’ | komor ’düster, mürrisch’ < *kom- ~ török
koŋg ’sötét, szürke’ | koŋor ’földszín, fakó’. Ide tartozik
még: magy. homály ’Dunkel és a tör. kobo ’sápadt’.

konc  ’Röhrenbein, Markbein’ ~ török  konč ’csizma- és haris-
nyaszár, lábikra’ | končsuz ’lábikra nélkül’. Lehetséges,
hogy a magy. konc újabb átvétel a törökből, de az sem lehe-
tetlen, hogy mindkettő a szláv konec ’vég’ szó átvétele.

kondor  ’kraus, gekräuselt’, tkp. ’gebogen’ ~ török kanbur,
konbur, ’púpos, púp, hajlott, görbe’; vö. göndör.

kong, kond  ’schallen, wohlklingen’ ~ török koŋgrau ’harang’
| koŋgurda- ’kongatni, csengetni, harangozni’ | koŋgoru
’harang’. Ide tartozik még a magy. hang ’Laut, Schall,
Wiederhall’, továbbá (a szókezdő mássalhangzó elvesztésé-
vel) a tör. ön, öŋg ’hang’ szó.

konkoly  ’Raden, Kornraden’ ~ török koŋg, koŋgor ’barna, sötét-
barna’. [A magyar szó főleg a konkoly színére vonatkozik.]

konok  ’halsstarrig, hartnäkkig’ ~ török konuk ’komoly, nyu-
godt, (<kon- ’letelepedni’), szomorú, komor’.

konty  ’Schopf, Busch’ ~ török kunt, kont ’sűrű, szilárd kerek’
pl. kont bina ’szilárd épület’, kundak ’szilárd kerek tárgy;
kövér gyerek; puskatus’.

konya  ’gebogen’ (konya fülű ’mit herabhängenden d. h. gebo-
genen Ohren’ ~ török kayïl- kayïn- ’meghajolni’. A magy.
konya egy török kaynak-nak volna pontos megfelelője.

kop-  ’abwetzen’ | koppant- ’abputzen’ ~ török kop- ’letépni,
kevesbedni’.

kopács  ’grüne Schale, Hülse’ ~ török kab ’héj, kopács’ | kabuk,
kapuk ’héj, hüvely, tok’.

kopár  ’kahl, unfruchtbar’ ~ török kubar-, kovar- ’meztelennek
vagy nyomorultnak lenni, elpusztulni’ | kuba ’nyomorult, szá-
nalmas’. Ide tartozik még a magy. kopasz ’kahl, haarlos’.

kopó  ’Jagdhund’ ~ török kopoy ’vadászkutya, kopó’ (lehetsé-
ges, hogy a magyarból került a törökbe) | oszm. köpek
’kutya’.
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kapar, kopor  ’scharren, zusammenbringen’ ~ török kopar-
’kitépni, elvenni’.

koporsó  ’Sarg’ ~ török koporčok ’szekrény, láda, doboz’ |
kopordžuk ’kis szelence’ < kobur, kopur ’láda’. Hogy a
szó kicsinyített alakja vette fel a ’koporsó’ értelmet, ez azt
bizonyítja, hogy a temetés a halott hamvainak az eltevése
volt.

kor  ’Alter, Zeit’ ~ török kor, kur ’idő, kor’ | korun, keč-korun
’késő, késő időben, késő korban’ | kurdaš ’kortárs’.

kór  ’krank, siech, Krankheit’ ~ török kor ’közönséges, gyenge’
| kovur-, kour- ’megfakulni, elszáradni’ | koron ’nyomor’ |
koromol ’romlás’ | kor ’kár’ | kora- ’meghalni’.

korcs  ’ausgeartet, sehr gross, übergross’ ~ török korčak
’nagyra nőtt, túl nagy’ | korčala- ’túlérettnek, túl nagynak
lenni’.

kórgan:  a magyar Alföldön található dombok, ~ török kurgan
’erődítés, védelem, földhányás az előkelő turkománok sír-
ján’.

kormány  ’Regierung, Steuerruder’ ~ török koruman ’a sereg
védelmére kiküldött őrség’ < koru- ’védeni’ + -man ’-mány’,
vö. ulak ’lovas’, ulaman, alaman ’lovascsapat’; kara ’nép’,
karaman ’néptömeg’ | korun- ’őrizkedni, védekezni’ | koruk,
koru ’udvar, vadaskert, park’ | kurum ’épület, építmény’. [A
’kormányzás’ alapjelentése eszerint ’védelem nyújtás,
védelmezés’.]

kóró  ’der dürre Stengel einer Pflanze’ ~ török kuru ’száraz,
kiszáradt’.

korom  ’Russ’ ~ török korom, kurum ’korom’.
korpa  ’Kleine’ ~ török kürbe ’korpa’. (Radl. II. 1464.)
korty  ’Schluck’ | kortyog- ’schlucken, schlürfen’ ~ török kolt

’korty, harapás’,; su koltï ’egy korty víz’ | gïrt: a torok hang-
ja gyors nyelésnél vagy szürcsölésnél | gïrtla- ’szürcsölni,
nyelni’.

kos  ’Widder, Schafbock’ ~ török koč ’kos’ | kočkar id. 
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koslat  ’brünstig, läufig werden’ | koslár ’brünstig’ ~ török
koš ’pár, egyesült’ | košla- ’párosítani’ | košlat-
’párosodni’.

kosz  ’Schorf, Grind’ ~ török kos ’égés, izzó szén’ | köz ’égés,
izzás’. Ide tartozik a magy. kozma ’Brandgeruch in den
Speisen’.

kóvály-og ’herumirren, herumstreifen’ ~ török kovala-
’üldözni, utánamenni’ | kovalak ’fecsegő’, tkp. ’aki a nyel-
vével kószál’.

kozma  ’Brandgeruch, Brand’, l. kosz.
köd  ’Nebel, dichte Luft’ ~ török kït ’szilárd, sűrű’ | jakut küdän

’ritka köd’. A török tuman ’köd’ szó is a tum, tom ’szilárd,
sűrű’ tőből van képezve. A köd tehát tkp. ’sűrű levegő’.

ködmön  ’Pelzjacke, Bauernkleid’ ~ török ket- ’felölteni, ruhát
felvenni’ | ketmen ’ruha, öltözet’.

kökény  ’Wegdorn, Schlehe’ ~ török küküm ’szilva’ | kükem
’kökény’.

kökörcsin  ’Anemone, Windblume’ ~ török kökerčin, güverd-
žin ’galamb’; kök ’kék’, kökerčin ’kék virág, tavaszi kanka-
lin, kék szín’.

kölcsön, kőcsön  ’Anlehen, Darlehen, geliehen, entlehnt’. A
végső szótag tanúsága szerint valami adverbiummal van dol-
gunk, tehát kőcs + ön, tkp. ’nem örökre, csupán ideiglenesen,
átmenőleg (adni)’ ~ török köč- ’átmenni, keresztülmenni, el-
menni’. A mongol külüsün-nel való egyeztetés tehát felesle-
ges. Vö.: 1. ötünč, ödündž ’kölcsön’ < öt- ’elmenni, átmenni,
keresztülmenni’, 2. kőcsön adni ’leihen’, tkp. ’geliehen
geben’.

köldök  ’Nabel’ ~ török kïndïk ’köldök’.
költ  ’wecken, aufwecken, aufstehen lassen’ ~ török kel- ’jönni’

| caus.: keltür- és kelt- | kalk- ’felállani’ | kaldïr- ’felemelni,
felállítani’.

kölyök  ’das Junge von Tieren, besonders von Hunden und
Katzen’, tkp. ’még szőrtelen, csupasz állat’ ~ török kelek
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’éretlen, meztelen, tökéletlen’; kelek yemiš ’éretlen, gyü-
mölcs’; kelek it ’kopasz, szőrtelen kutya’.

kölyű  ’Stampfe, Mörser’ | kölönc ’Klotz’ ~ török külünk
’kolonc’ | küle ’mozsár’.

köntös  ’Rock, Kleid, Gewand’ ~ török kontoš ’a tatár fejede-
lem prémmel szegett ruhája’.

könyök  ’Ellbogen, Knie einer Röhre’ ~ török kïnak ’ujj-íz, ízü-
let, csukló’ | kïnïk ’szügy, hajlás’.

könyörög  ’flehen, bitten’ ~ török kïŋgïr- ’görbe, hajlott’ |
kïŋgïrai- ’meghajolni’. ’Könyörögni’ és meggörbülni’
rokon fogalmak.

köpenyeg  ’Mantel’ ~ török kepenek ’köpönyeg, takaró’ | kepen
’köpönyeg’ < kep, köp, köb ’takaró’.

köpü  ’Butterfass, Bienenkorb’ | köpülő ’Rührfass’ ~ török köp,
küp ’vödör; szűk szájú edény’. A magy. köpül- ’buttern,
Butter schlagen’ a tör. köpük- ’hab’ és köpür- ’habot vetni’
szavakhoz áll legközelebb.

köpül  ’buttern’, l. köpü.
kör  ’Kreis, Ring’ | kerék ’Rad’ | karika ’Rundung’ | kering-

’sich im Kreise drehen’ ~ török kor, kur ’öv, kör’ | körle-
’keringeni, körben mozogni’ | kurultay ’gyűlés, parlament,
tanácskozás’, tkp. ’kör, gyűrű’ | külle, kürle ’golyó’ | küreš,
köreš ’birkózás’, vö. ném. Ring és ringen.

kőris  ’Esche’ ~ csuvas kavrïš ’kőris’.
körmed  ’hart werden, eine Kruste bekommen’ ~ török kïr,

kïrag, kïrïï, kïrïg ’széle vminek’ | kïrïŋg id.
körö  ’gebrechlich, morsch’ ~ török kïrïk ’törött, törékeny’ |

gevrek ’korhadt, porhatag’ < kïr-, magy. tör- ’brechen’.
köröm  ’Nagel, Kralle’ | körmöl- ’krallen’ ~ török tïrnak,

tïrmak ’köröm’ | tïrmala- ’kúszni, kapaszkodni’.
körte, körtve ’Birne’ ~ török kertme ’körte’.
kösöntyű  ’Frauenschmuck, Armspange, Halskette’ ~ török

košanti ’kész ruha, ékesség’. A -ti, -di ragra vonatkozólag
vö. košanti giyindi ’kész, teljes öltözet’, azaz ’ami a felöve-
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zéshez és felöltözéshez szükséges’. | košanti ’ajándék,
melyet a menyasszony küld a vőlegény házába’. A
kösöntyű általában több darabból vagy részből összetett
egészet jelent, s a koš- ’összeállítani’ igével függ össze.

köszön  ’danken, grüssen’ ~ török küsen- ’vágyakozni’ |
küsendž ’kívánság’ | kese-, köse- ’dicsérni, üdvözölni’ (ujg.).

köszörül  ’schleifen, schärfen, wetzen’ ~ török čusur-, čösür-
’köszörülni, élesíteni’.

köt  ’binden, knüpfen, anfügen, anschliessen’ ~ török kït, köt
’sűrű, szilárd’ | kötle- ’megerősíteni’ | kït ’szilárd, sűrű’ |
kötürü ’felosztatlan’ | kïtïk ’kötött, szilárd’.

költöz-, kőtöz-  ’wandern, ziehen’~ török köt (kaz.) ’költözni’,
pl. köte-köte kildi ’költözve jött’ | köč- ’vándorolni, költöz-
ni’; kötöz: költöz = kőcsön : kölcsön.

kövér ’fett, dick’ ~ török kök, kög ’kövér’ | gövde ’test’, tkp. ’a
test kövér, szilárd része, fej, karok és lábak nélkül’, mint
Szami bej helyesen értelmezi.

köz  ’gemein, gemeinsan’ | közös ’gemeinschaftlich’ ~ török
košu, koš ’pár, egyesített’.

kulacs  ’hölzerne Flasche’ ~ török kulas ’faedény, fából kivájt
csolnak’.

kupa  ’Humpen, Trinkschale’ ~ török kopa, kupa ’kupa, ivó-
edény, veder’ (> oszm. kuva).

kupak  ’Deckel, Pfeifendekkel’ ~ török kapak ’fedő’ < kapa-
’befedni, eltakarni’.

kúsz-, csúsz-  ’gleiten, klettern, rutschen, kriechen’ ~ török 
kïs-, kïz- ’csúszni’ | kïzak ’szán’, tkp. ’csúszó járómű’.

kút  ’Brunnen, Born’ | kutyor ’Grube’ ~ török kuduk ’kút’.
Alapjelentése szerint: ’mélység, valami üres dolog, vö.
török kutu ’ládika, fiók’ | ujg. koti ’lent’ | kuy ’mélység’ |
kuytu ’nagyon mély’ | jak. kotol ’mélyedés’. Ide tartozik a
magy. kutat- ’forschen’, tkp. ’mélyre menni, elmélyedni’.

kutat ’forschen’, l. kút.
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kutya  ’Hund’ ~ török küčük, küčik ’kutyakölyök’. Nem szabad
összetéveszteni a küčük, kičik ’kis’ szóval, melynek egészen
más az eredete. Azt hiszem, nem tévedek, ha a kutya,
kučak, küčük alapszavával a kut-, küt- ’őrizni’ igét látom,
tekintve, hogy a kutyát mindig őrképpen használták.

kül-, külső  ’aussen, äusserlich’ ~ török čöl, čül ’pusztaság,
sivatag’ | čölö ’messzeség, szabadság’. A čöl alatt a nomád
tkp. a lakóhelyén kívül eső világot érti; vö. čölge bar ’menj
az idegenbe’, azaz ’a külső, kívül levő világba’.

küld  ’schicken, senden’ ~ török künd-er-, günd-er- ’küldeni,
tkp. ’odajövetni’ caus., < kül, kil ’jönni’. A magyar alak
tehát régibb és eredetibb.

kürt  ’Horn, Blasehorn’ | kürtő ’Rauchfang’ ~ török kürük
’fújtató, szűk kémény, fúvóshangszer’ | kürükle- ’fújni,
tüzet szítani’ | kürke ’trombita’.

küzd  ’kämpfen, ringen’ | küszköd-, küzköd- ’kämpfen, rin-
gen’ ~ török kïsta- ’kényszeríteni, szorongatni’ | kïskan-
’buzgólkodni, küszködni’ | kïsïk ’buzgó’ | kïstak ’heves’.

L

láb  ’Fuss’. A magyarban eredetileg nem a német Bein vagy az
angol leg fogalmát fejezi ki, hanem a lábnak alsó, széles,
sima részét a talpat, ezért az l~j váltakozás figyelembevéte-
lével ~ török yab, yap ’síma, sík’. Vö. még láb ’Fuss’: lép
’schreiten’ = atak ’láb’: ata ’lépni’. Továbbá: török tab, tapi
’láb’ (a gyermeknyelvben).

-lag: adverbiumképző, pl. látszólag ’scheinbar’ | -lak, -lék:
főnévképző, pl. adalék ’Zugabe’, toldalék ’Anhang’ ~
török -lak, -lek: melléknévképző, pl. patlak ’szétpattanó’,
iš-lek ’járható’.

lágy ’weich, gelind’ ~ török lay ’sár, agyag; laza talaj’, ellentét-
ben a kemény talajjal.
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1lak-  ’essen, schmausen, schmecken’ ; jóllakik ’er lässt sich es
gut schmecken, er isst sich satt’ ~ török yak- ’ízlelni, kapni,
jónak lenni, tetszeni’. A magy. lak- alapgondolata tehát
’ünnepi evés, lakoma’.

2lak- ’wohnen’ | lakás ’Wohnung’ ~ török lak ’lakás’ | yay-lak
’nyári lakás’ | kiš-lak ’téli lakás’ | yau-lak ’az ellenség lakó-
helye’ | kum-lak ’homokos hely’ | avlak ’vadászterület’.

Lajta: folyónév Magyarország nyugati határán. Pauler szerint
’sár’ (A magy. nemz. tört. az Árpád-házi kir. alatt, I. 13) ~?
török lai, lay ’sár’ (csagat.), tehát layta ’sáros, sárba’.

láng  ’Flamme’ ~ török yaŋg-, yaŋ- ’égni’ | yaŋgïn ’tűzvész’.
langyos  ’lau’ ~ török ïlïndžak ’langyos’ | ilin- ’lehűteni’ |

ïlïndïr- ’kihűteni’. A szókezdő ï nem egyéb, mint l és r han-
goknál gyakran előforduló segédhangzó. Vö. iliman, (<
liman ’kikötő’) urudž ’bőjt’ < rudže stb.

lap  ’Blatt, Baumblatt, Fläche’ | lapos ’eben, flach’ | lapít-
’ausdehnen’ ~ török kap-urak, yap-rak ’levél, falevél’ | yap-
alak ’sima, sík’.

láp  ’Moor, Sumpfwiese’ | lápa ’Pfütze, Lache’ ~ török lapa
’mocsár’ | lapa ’kása, vizes étel’.

lappang  ’versteckt oder verhüllt sein’ ~ török yapïn- ’elbújni,
lappangani’ < yap- ’befedni, eltakarni’. Ide tartozik a lepel
’Dekke, Hülle’, lepedő ’Leintuch’.

lapu  ’Klette’, tkp. ’ragadó növény’ ~ török yapuš- ’hozzá ta -
padni, ráragadni’.

lassú ’leise, langsam’ | les ’Hinterhalt; lauern, auflauern’ ~
török yaš: yašur- ’elrejteni’ | yašun- ’titkon eldugni’ | yašu-
run ’titokban elrejtve’ | yašmak ’fátyol’, tkp. ’elrejtő’.

lé, lev  ’Brühe, Suppe, Saft des Obstes’ ~ török lai ’nyál, sár’.
leány, lyány (N., Ehrenf. C.) ’Mädchen, Junfer’ ~ török yeŋge,

yaŋga ’sógornő, néni’.
legelő  ’Weide, Weideplatz’ | legel- ’weiden, grasen’ ~ török

yegülük ’legelőhely, takarmány’, vö. yegü ’étel, táplálék’ <
yi-, ye- ’enni’.
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legény  ’Brusche, Junggesell, tapfer, stark’ ~ török yegen ’vő,
unokaöccs’ stb. | yigit ’legény, hős’.

lep  ’überraschen, überfallen’ ~ török lap ’hirtelen, egyszerre’ |
lap kildim ’hirtelen jöttem’.

lepedő  ’Leintuch, Decke’. L. lappang.
ló, lov-  ’Pferd’ ~ török lau, ulau ’ló, előfogat’ (kirg.). A szó-

kezdőre vonatkozólag vö. langyos.
lóg  ’herabhängen, schaukeln’ ~ török lov, lo ’lefüggő,

lecsüngő’. 
lop  ’stehlen’, tkp. ’verschwinden lassen’ ~ török lp-, lup-,

lopor- ’mohón elnyelni, gyorsan felfalni’.
lusta  ’träge, faul, nachlässig’ ~ török luš ’lusta, gyenge’ | luš

adam ’lusta ember’.

M

madár  ’Vogel’ ~ török madar ’egy kányafaj’, l. a magas szót.
mag  ’Korn, Beere’, tkp. ’kis, csomószerű test’ ~ török muk

’bogyó’ | kara-muk ’fekete bogyó, a vadszilva egy fajtája;
vadszőlő’ | kïzïl-muk ’vörös bogyó’.

maga  ’er selbst, allein’ | mag ’Kern, Samen’ ~ török (alt.)
maka ’ő maga, egyedül’, pl. maka sukari tok bolpus ’csupán
cukorral nem lehet jóllakni’; maka kadïttar ’az asszonyok
maguk, egyedül az asszonyok’. A fenti összevetésben meg-
nyilvánuló jelentésfejlődés pompásan látszik a török őz szó
történetén. Ennek eredeti jelentése ’mag, belső rész, velő’, s
ebből fejlődött ki a ’maga’ jelentés, sőt egyes dialektusok-
ban tovább is ment, az eredeti nyomatékosságot is elvesz-
tette, s csak mint 3. szem. névmás használatos.

magas  ’hoch, erhaben’ ~ török mak ’hír, dicsőség’ | makta-
’dicsekedni, magasztalni, dicsőíteni’ azaz ’emelni’. Vö.
kirg. adi magi čikti ’névre és hírre emelkedett’ | magu-džar
’magas síkság’, egy hely neve a kirgiz pusztaságon. Csupán
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mint ötletet megjegyzem, hogy a madár esetleg valaha
magár-nak hangozhatott, s így a fent kifejtett mag gyökér-
rel lehetne összefüggésbe hozni; jelentése tehát: ’magasan
mozgó, repülő lény’ lenne.

magyar:  a magyar nép neve. ~ török mayar ’úr, parancsoló’.
Innen vette eredetét az orosz bayar ’fejedelem, bojár’. A
turkománoknál még ma is dívik mayar-im ’uram’-féle meg-
szólítás L. Moser, hol az illető szó többször előfordul. A
Pannóniában talált törzsrokonoknál szabályosan gy-re vál-
tozott a j, de hogy az eredeti hang j volt, kétségkívül bizo-
nyítják az arab írók, kik ezt a nevet a Volga-vidéki törö-
köktől hallották, és mindig madžarnak írják. Ez az adat
pedig nem tüntet fel semmi mást, mint a j-nek Volga-vidéki
szokásos dž megfelelőjét. Hogy miért kapták a magyarok az
’úr, parancsoló’ nevet, azt csak sejteni lehet.

manó  ’böser Geist, Teufel’ ~ perzsa manu Wilderhall, der
einem verborgenen Geist zugeschrieben wird’.

már-t  ’tauchen, tunken’ ~ török man- ’bemártani’.
más  ’andere, ander’ | másik ’der Andere’ | másít- ’verändern’

~ török baš ’kezdet’ | bašda ’újra’ | baška ’más’ | baškalaš-
’megváltoztatni, megváltozni’ | bašak ’idegen, másik’.

mécs  ’Docht’ ~ török pič ’mécs’.
mell  ’Brust’ ~ török (alt.) mail ’mell’ | imel ’mell’: imeldaš

’melltárs’, azaz ’kebelbarát’.
mellett  ’neben, bei, anbei’ ~ török belle ’együtt’ | belleli

’mellette’ | belen ’együtt’. A bel alak többnyire az azerbajd-
zsániban használatos, a keleti törökben bil.

men-  ’gehen’ | menés ’Gang, das Gehen’ ~ török maŋg, meŋg
’menni’ | maŋgiš, meŋgiš ’menés’.

mén, min  ’Hengst’ | ménes ’Gestüt’, tkp.’az a hely, ahol a
mének vannak’ ~ török min szállani, felszállani’. A magy.
mén-ben a ’hágás’ fogalma jut erősebben kifejezésre; vö.
magy. hág- ’aufsteigen’ és ’besteigen’ (az utóbbit ménekre,
bikákra és egyéb hím állatokra).
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menny  ’Himmel’ | mennyei ’himmlisch’ ~ török  (ujg.) meŋgü
’örök, mennyei’ | möŋkü ’örök, isteni’. Taising Mahajana
jelzője a turfáni buddhista ujgur emlékekben. Hogy össze-
függ-e a menny szó a men- ’aufsteigen’ igével, minden -
esetre kérdéses.

mer  ’wagen’ | merész ’tapfer’ ~? török mergen, merken ’okos,
bátor, vadász’, amely eszerint praes. part. lenne; vö. továb-
bá mergaul ’bátor, vitéz’.

met-, metsz, metél  ’schneiden, zerschneiden, abschneiden’ ~
török mede, mide ’kis darab, szelet’ | midele- ’szétvágni,
szétdarabolni’.

mez  ’Kleid, Hülle’ ~ török bez ’vászon, mez, takaró’, Szami
bej szerint eredetileg arab szó, amely azonban az egész
török nyelvterületen, még az altáji tatároknál is gyakran
előfordul.

mi  ’wir’ | mienk ’unser’ ~ török miz ’mi’ | miziŋg ’miénk’.
mint, ment  ’als wie, gleichwie, sowie’ | minta ’Form, Muster’

~ török mundai, muntai ’mint, hasonlóan’ < mu ’ez’ + dai 
’-képpen’ | miŋgze-, meŋgze- ’hasonlítani’ | meŋgiz ’arc,
hasonlóság’.

mocsok  ’Schmutz’ ~ török bošuk ’bűz’ | bošuk- ’bűzleni’.
Jelentéstani tekintetben vö. magy. bűz ’gestank’ török pis
’piszkos’.

mogor  ’düster, finster, mürisch’ ~ török moŋg ’bú, panasz, szo-
morúság’ | moŋgra- ’panaszkodni, szomorkodni’ | mogol
(Abulgazi) ’bú, gond’.

mond  ’sagen, erzählen’ ~ török (kara-kirg.) man-as
’elbeszélés, monda, legenda’ < man- ’beszélni, mondani’,
mely ebben a formában még a finnugor nyelvterületen is
csupán a cseremiszben maradt.

monyoró  ’oval, eiförmig’ ~ török yomorô ’ovális, golyó alakú
(Radl., Wb. III. 463) | yumruk ’ököl’, tkp. ’kerekség’; vö.
magy. ököl ’Faust’.
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mög  ’der Raum hinter einem Dinge’ | mögé ’hinter’ ~ török
mög, mök ’elrejtett, eldugott’ | mögedek ’ernyő, fedő, kocsi
teteje’ (Közép-Ázsiában), azaz ’rejtekhely’.

N

nagy  ’gross, stark, vornehm’ török nay, nai ’igen, erős’ (alt.) |
nan ’nagy’ (Radl Wb. III. 629.).

nap  ’Sonne’ | napos ’hell, sonnig’ ~ török ap ’nap’ (perzsa):
aptab ’napfény’, vö. mahtab ’holdvilág’ < mah ’hold’; vö.
továbbá nab, nap ’világos, tiszta’. Az ap mint önálló szó
’nap’ jelentésben csak az óperzsában fordul elő.

nász ’Hochzeit’, l. nő ’Weib’.
négy, nígy ’vier’ ~ török �	�nilau ’negyedik’, Chulassai و

Abbasinál. Hogy ez a határozottan finnugor számnév hogy
kerül török területre, igazán csodálatraméltó, s csupán az
érdekes volta kedvéért teszem a fenti összevetést.

nő  ’wachsen’ | növel-, nevel- ’erzeiehen, aufziehen’ ~ török
nay, magy. nagy (l. ott). ’Nőni’ és naggyá lenni’ azonos
fogalmak, vö. tör. ön, öŋ ’előre’, öŋgen ’magas’ és ön-
’nőni’.

nő  ’Weib’ | -né: nőnevek képzője ~ török nayi ’barát, társ,
segéd’ | naylaš- ’barátságot kötni’. Ide tartozik a magy. nász
’Hochzeit’, a tör. nene ’anya, nagynéni’, a magy. néne
’ältere Schwester’. A magy. nő és a tör. nay viszonya tük-
röződik a török katun ’asszony, nő’ és katas ’társ, segéd’
viszonyában. A nő alapjelentése a törökben ’élettárs’. Ide
tartozik még a nőstény szó, eredeti jelentése szerint ’nős
lény’, a nős és a tör. tin, ten ’lélegzet, lélek, lény’ összetéte-
le. Ugyanazon szerkezetű szó az aggastyán: agg, aggas +
tin, tun, tyán. A török tin, ten, tan mint igető szerepel a tin-
mek ’lélegzetet venni’ igében.
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Ny

nyáj  ’Herde’ ~ török yay- ’elterjeszteni, kiterjeszteni, szétter-
jedni’; töyeler yayikmi, sürükmü? ’szét vannak szórva a
tevék, vagy együtt vannak?’ yayïk jelenti a legelőn, a mezőn
szétszórt barmot, a sürük ugyanezt, mikor együtt van; sürük
’nyáj’ < sür- ’összeterelni’ | yay- ’a nyáj szétszórva legel’.

nyáj-as  ’höflich, freundlich, wohlwollend’ ~ török yay, yey
’nagyon jól, jobb, jobban’ | yao ’szelíd, enyhe’ > yavaš
’lassú, nyugodt, szelíd’. Az ’udvariasság’ és a ’lassúság’,
ezzel szemben ’sietség’ és ’neveletlenség’ a nomádoknál
azonos fogalmak.

nyak  ’Hals’ ~ török yaka ’gallér’ | yakala- ’megragadni, nya-
kon csípni’. A török yaka ezenkívül szélesebb értelemben
’felső rész, szél, határ’ jelentésben is használatos.

nyál  ’Schleim, Speichel’ | nyal- ’lecken’ | nyálaz- ’mit
Speichel benetzen’ ~ török yala- ’nyalni | yaltak ’hízelgő’.
Ide tartozik még a magy. nyelv ’Zunge’ < nyal ’lecken’. A
nyelv tehát egyik jellemző tevékenységéről kapta nevét,
éppúgy, mint a többi testrészek.

nyaláb  ’Bündel, Büschel’ | nyalábol- ’einpacken, zusammen-
binden’ ~ török yalav ’kötés, öv’ | yalavla- ’hozzákötni’.

nyár  ’Sommer’ | nyaral- ’übersommern’ ~ török yay, yaz
’nyár’ | yayla- ’nyaralni’. Mint yayïk és sürük a szétszórt és
összeterelt nyájra vonatkozik, éppúgy a yay, yaz ’nyár’, tkp.
a kiterjesztett, szabad, széles lakást jelenti, ellentétben a kiš
’tél’ és koš- összejönni, társulni’ szavakkal.

nyel, nyél ’Stiel, Schaft’ ~ török yel ’valamely tárgynak vas-
tag, megfogható része; gyökér’. Ide tartozik a régi török yil-
diz ’gyökér’, ti. ’a test alsó része’.

nyer  ’gewinnen, siegen, besiegen’ ~ török yeŋ- ’győzni,
legyőzni’ | yeŋgü ’győzelem’.

nyereg  ’Sattel’ ~ török eger, yeger ’nyereg’. Bővebben l. ME.
323.
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nyes  ’beschneiden, behauen’ ~ török yeš- ’gyalulni, vakarni’ |
yeški ’forgács’.

nyikorog  ’fort und fort weinen, knirren’ ~ török yaikur-,
yaygïr- ’panaszkodni, jajveszékelni, sírni’. 

nyíl  ’Pfeil’ ~ török yïg-ïl-, yïk-ïl- ’dobatni, lőni’ ; vö. török ok
’nyíl’, okla- ’dobni’.

nyíl- ’sich öffnen’ | nyit- öffnen, aufmachen’ ~ török yayïl-,
yaïl- ’kibővülni, kiterjedni’ < yay ’kiterjeszteni’.

nyír  ’scheren, beschneiden, abschneiden’ ~ török yïr-
’ausgraben’ | yïrt- ’széttépni’.

nyom  ’drücken, pressen, drängen’ ~ török yom-, yum- ’bezárni,
lezárni’ ; | gőz yum- ’a szemet lezárni’ | yomuk ’zárt’.
Jelentéstani tekintetben vö. török iz ’nyom’ és iz-, ez-
’nyomni’. Ide tartozik a tör. yumruk ’ököl’, tkp. ’csukott
kéz’, ellentéte: aya ’nyitott kéz’; vö. ököl ’Faust’.

nyomor  ’Elend’ < nyom- ’drücken’ ~ török yomrul-
’elpusztulni, elveszni’ | yimrü ’rom’ | yümri- ’elpusztítani’.

nyug  ’Ruhe’ | nyugod- ’ruhen, untergehen’ (von der Sonne) ~
török yïk- ’ledobni’ | yïkïl- ’leesni’ ; vö. még yuku ’álom’ |
yukla- ’aludni’.

nyújt  ’ausdehnen, ausstrekken, verlängern’ | nyúl- ’sich deh-
nen’ ~ török yayit- ’ausbreiten, ausdehnen’ | yayil- ’sich
dehnen’.

nyurga  ’schmächtig, mager’ ~ török yorgun ’fáradt’.
nyuszt  ’Marder’, ~ török yus ’a tigrishez vagy párduchoz

hasonló kis állat’ (Szami bej).
nyúz-  ’schinden, häuten’ ~ török yüz- ’nyúzni, megnyúzni, tkp.

’a felső részét leszedni’; vö. yüz- ’úszni’, tkp. ’a felszínen
maradni’.

1nyűg  ’Fessel, Fusseisen’; nyűgbe vetni ’in Fessel schlagen’
~ török yügen, yüken ’gyeplő’.

2nyűg  ’Last, Beschwerde’ ~ török yük ’teher’.
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O

ó, av- ’alt, veraltet’, tkp. ’használt, elhasznált’; ellentéte: ’új’, ~
török ob-, op-: obur, obruk ’ócska, használt’ | oburlan-
’megöregedni’ | obran- id.

ocsú  ’Afterkorn, Aftergereide’ | ocsó ’Spreu’ ~ török učuk,
učav ’könnyű mag, mely a szélben repül’ < uč- ’repülni’ | uč
’polyva, ocsó’.

oda  ’hin, dahin’ ~ török orda ’ott, oda’ < o + yerde ’azon a
helyen’. A magy. alak tehát rövidítése a töröknek.

oldal, ódal  ’Seite, Flanke’ ~ török odan ’oldal, szárny, határ’ |
odanda-, odanla- ’határt vonni’.

odu  ’Hohle’ | odor ’bauschung, hohler Ort’ | odvas ’ hohl,
löcherig’ ~ török odav ’kunyhó, odu’ | otav ’szoba, lakás’ |
oda ’szoba’ | odum ’ház’ | oy- ’kivájni, kiásni’ | oy ’sátor’ |
oyuk, otuk ’lyuk’ | odag ’sátor’ | öy, ev ’ház’.

ok  ’Ursache, Grund, Veranlassung’ | okul- ’vernünftig werden’
| okos ’vernünftig. klug’ | oktat- ’lehren’ ~ török ok, uk
(ujg.) ’ész’ | okuš ’okos, értelmes’ | ok-, oki- ’megérteni’ |
okut- ’tanítani, oktatni’. Ide tartozik még a tör. oku-
’olvasni’; vö. olvas-.

okád-  ’speien, sich erbrechen’ tkp. ’eldobni, kidobni’ ~ török
ok ’nyíl, dobás’ | okla- ’hajítani, dobni’.

ól  ’Stall, Kaue’ ~ török agïl, aïl, aul ’istálló, udvar, majorság,
sátorcsoport’.

olcsó, ócsó  ’wohlfeil’ | ócs-ka ’abgetragen, alt’ | ócsár
’schmähend’ | ocsmány ’garstig, niedrig’ ~ török udžuz
’olcsó’ | öč- ’elrontani, gyengíteni’ | üč- ’eltűnni’ | očok
’útálatos, ocsmány’.

1olló  ’Schere’ (< orló) ~ török orla-, ora- ’vágni’ | orak, orlak
’kés, sarló’.

2olló  ’das Junge’ (der Schafe, Ziegen und Hirsche) ~ török
oylak, ôlak ’gödölye’ | oglan, olan ’ifjú’.
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olyan, ojan  ’solcher, dergleichen’ ~ török alay ’így, ilyen, úgy,
olyan’ | öyle ’úgy’ | uyla- ’utánozni’.

onnan  ’von dort’; ellentéte: innen ’von hier’ ~ török ondan,
onnan ’onnan’ < ol+dan ’arról, azaz ’arról a helyről’; vö.
arra és oda.

or  ’Dieb, Diebstahl’ | oroz- ’stehlen’ ~ török oori, ogri
’tolvaj; titokban’ | orila- ’lopni’ | uurla- id. | orin, ugrin
’titkos’.

óriás  ’Riese’ ~ török ori ’fel, magasra, magas’. Azt hiszem, az
óriás olyanféle összetétel, mint az Abiaš ’a samán vallás
legfőbb istensége’ < abi ’atya’ + aš.

Ormánság:  vidéknek és dialektusnak neve Magyarországon
~ török orman ’erdő’. A török szóból -ság magyar
képzővel képezett főnév tehát eredetileg ’erdős vidéket’
jelentett, aminthogy régebben az is volt ez a vidék; vö.
még Ormándlak: egy falu neve azon a vidéken.

orom, ormó  ’Giebel’ ~ török urun ’díszhely, magas ülés,
csúcs’ | ori ’fel, magas’ | orvi (jak.) ’orom’ | or-, úr-
’kelevény, emelkedés’.

oroszlány  ’Löwe’ ~ török arslan ’oroszlán’.
orr  ’Nase | orrozat ’Vorderteil’ ~ török borun ’orr, valamely

test kiugró része, hegyfok; előbb’; vö. skand. näs ’orr’ és
’hegyfok’.

orsó  ’Spindel, Spule’ ~ török určuk ’orsó’, tkp. ’forgó, pergő’.
ország  ’Land, Reich’ R.: uruszág < úr ’Herr’; vö. csagat. χan-

lik ’ország’ < χan ’fejedelem, úr’.
oszol ’sich trennen, sich teilen’ | oszt- ’verteilen’ ~ török özül-

’oszlani, szétválni’ | öz- ’szétválasztani, letörni’ | özdür-
’elvenni’.

óta  ’seit, von’ ~ török öte ’múlt, óta, ami régen volt vagy tör-
tént’ | öt- ’elmenni, elmúlni’.

ótal-maz, oltal-maz  ’schützen, beschützen’ ~ török kutat-
’megmenteni, megszabadítani, védelmezni’. A k elesése
után előállott *ot- tőszótagba anorganikus l került be,
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mint ezt több szónál is láthatjuk (olcsó < ócsó); vö. még
csagat. oča ’menedékhely, védelem’ | očala- ’óvni, védel-
mezni’.

óv  ’bewahren, beschützen, schützen’ | óvakod- ’sich hüten,
sich schützen’ ~ török op-, ob- ’eldugni, elrejteni, eltitkolni’
| oput- ’vkit vagy vmit bezárni, elrejteni’ | opun- ’elrejtőzni,
óvakodni’.

Ő

ő  ’er’ ~ török o, ol ’ő’. 
öcs  ’der jüngere Bruder; jüngere Schwester’, egyáltalában nem

annyira pontos megjelölés, mint inkább becéző szó. ~ török
eče ’anya, nagyanya, öreg asszony’ | ači, adži ’nagyanya’ |
adži ’idősebb testvér’. Az ač, eč még különféle rokonsági
fokok kifejezésére szolgál. Vö. ini ’kicsiny’, inag ’öcs’.

őgyeleg  ’herumschlendern, ziel- und zwecklos hinund herge-
hen’ ~ török oyala- ’játszadozni, az időt játékkal eltölteni’.

öklel  ’stossen, stechen, schlagen’ ~ török ükle- ’ütni, vágni,
csapni’ | üklüg, üklüge ’pofon’. Ide tartozik még a magy.
ökrend- ’rülpsen, aufstossen’ ~ török ikren-, igren-
’undorodni’.

ököl  ’Faust’ ~ török ököl- ’felhalmozni, összehordani’; vö.
török yum- ’nyomni’ és yumruk ’ököl’.

ökör  ’Ochs, Rind’ ~ török öküz ’ökör’ | (chivai) höküz id.
ökrend  l. öklel.
1öl  ’Klafter, Höhenmass’ ~ török el ’kéz’; vö. török kari ’kar’,

karïš ’arasz’; kol ’kar’, kolač ’rőf, hosszúságmérték’.
2öl  ’Schoss’ | ölel ’umarmen, umfangen, umfassen’ ~ török

elle- ’fogni, megfogni’ < el ’kéz’; vö. tör. kočagla-
’megölelni’ < kočak ’mell, kebel, öl’. Ugyanez a viszony a
magy. öl ’Klafter’ és a tör. kulač ’rőf, egy hosszúságmérték’
< kol, kul ’kar, kéz’ között.
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3öl  ’töten, umbringen’ ~ török öl- ’meghalni’ | öldür-
’megölni’, tkp. ’meghalatni’.

öldök: szemöldök  ’Augenbrane’ ~ török öltük ’felső haj’ < öl
’fent + tük ’haj’; vö. üstök.

ölt, őt  ’Stiche machen, einfädeln, hinausstrecken (die Zunge)’
| öltés, őtés ’Stich, Naht’ ~ török öt- ’áthatolni, átfúrni, át -
húzni’ | ötkür ’éles, átható’.

ölyv, ölyü  ’Bussard’ ~ török ögü, öyü ’egy bagolyfaj’.
őr R.: eür, evür ’Wache, Warte’ | őriz ’hüten, bewachen’ ~ tö -

rök evür-, evir- (ujg.) ’keringeni, körüljárni, megfordítani’ |
oszm. evir- ’megfordítani’ | evril- ’körülfordulni’; vö.
kerülő ’Hüter, Bewacher’ < kerül ’umkreisen, herumge-
hen’, amiből azt következtetjük, hogy a nomád népeknél az
őr nem egy helyen állt, hanem a tábort körüljárta.

ördög ’Teufel’ ~ török örtük ’elrejtett, eldugott’ | erteŋg ’föld
alatti szellem’ (a sámánvallásúaknál) ; vö. magy. ördöngös
’dämonisch’.

öreg  ’gross’, mellékjelentése ’alt’; öreg Duna ’die grosse
Donau’ ~ török irek, irik ’nagy, durva, kövér’. Az öreg
szó val függ össze az ősrégi török örök ’ewig’, amely tkp. a
’hosszú sok’ (ti. idő) fogalmát fejezi ki, vö. örököd- ’wachsen,
sich vermehren’. Ide tartozik az ótörök örke, ürke ’hosszú
idő’, örük ’állandó’. (Müller: Uigurica, p. 26.)

őrjül  ’wahnsinnig werden’ | őrült ’wahnsinnig’ ~ török örök
’szilaj, bolond; a holt szelleme’.

őrle- ’mahlen’, tkp. ’herumdrehen’ s ebből: ’zerreiben’ ~ török
oyür-, öür- ’forgatni, szétmorzsolni, őrölni’ (az og-, ov-
’szétdörzsölni’ causativuma; ugyanebből származik az
ovum, um, un ’liszt’, tkp. ’a szétdörzsölt’ szó).

örök  ’beständig’, l. öreg.
öröm  ’Freude’ | örül- ’sich freuern’ ~ török ürün- ’örülni’ |

üründir- ’megörvendeztetni’. (Radl. I. 1834.)
örvény  ’Wirbel, Wasserstrudel’ ~ török irvan ’fürgeség, gyors

mozgás’.
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ős  ’Ahn, Stammvater’ (R.: ise, ese) ~ ótörök ečü ’ős’ | török es-
ki, ös-ki ’régi’ | adži, edži ’nagyanya’. Bizonyára ide tarto-

zik az ősz ’grau’ szó is; vö. agg ’alt, grau’ ~ török ak ’fehér’

| aga, aka ’az öreg’. Ugyanilyen jelentésváltozást látunk a

német Graf szónál, vö. grau, továbbá török aksakal
’elöljáró’, tkp. ’ősz szakál’, perzsa Riš sefid ’ősz szakál’.

ösvény  ’Pfad, Fussteig’ ~ török ešken ’kitaposott’ < aš-, eš-
’áthaladni, menni’ | ešken yol ’ösvény’, tkp. ’kitaposott út’.

ősz  ’Herbst’ ~ török gőz ’ősz’.

össze, öszve  ’zusammen, ganz völlig’ ~ török özgü
’hozzátartozó, együtt’ < öz ’maga, tulajdon, saját’ | östü-
’hozzáfűzni’ | özgen, ösken ’felhalmozott’. Ide tartozik a

csagatáj özge ’más, a többi’, amennyiben a visszamaradó

rész az elkülönítettel szemben újra egésznek fogható fel.

öt-le  ’durchdringen, hineindringen’ ~ török öt- ’áthatolni,

behatolni, befolyásolni’ | ötle-, ötkele- ’lassanként behatol-

ni, áthatolni’. Ide tartozik még a török öt-kür ’éles’, tkp.

’áthatoló’.

ötlet  ’Gedanke, Einfall’ ~ török otla-, oyla- ’gondolni, gondol-

kozni’. Az öt, ot-nak alakváltozata az oy ’gondolat, ész’; vö.

ótörök ötče ’ész szerint’. (Chuastuanit) ötčä-biligčä ’ész és

tudás szerint’.

ötvös  ’Goldarbeiter’ a régi ötteni ’giessen’ igéből; vö. török

kuyumdži ’ötvös, aranyműves’ < kuy- ’önteni’.

öv  ’Gürtel, Binde, Schärpe’ ~ török yip, yöb, yüp ’kötél, köte-

lék’ | ip id.

özön  ’Flut, Strömung’ ~ török özgün ’özön, áradás’ < öz-, üz-,
ös- ’nőni, áthaladni’ | kirg. özön ’folyó, folyam’. Különösen

tekintetbe veendő a víz-özön ’Sintflut’ kifejezés.

özvegy  ’Wittwe’ ~ török öz ’maga’ + bey ’fő’, vö. tör. tul-karï
’özvegy’, tkp. ’elhagyott, egyedül maradt nő’.
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P

pajtás ’Kamerad, Geselle’ ~ török bey-daš, beg-daš ’társ’,
tulajdonnévképpen is használatos. A daš ’társ’ szóval az
egyes testrészek nevéből képezett ’barát, társ’ jelentésű sza-
vakhoz tartozik; vö. kol-daš, göŋül-daš, arka-daš, karn-daš,
imel-daš stb. 

pallos  ’Schlachtschwert’. Úgy látszik, oszmánli jövevényszó <
pala ’lapos, széles kard’; Szami bej szerint albán jövevény-
szó.

pamuk  ’Baumwolle’ ~ török pamuk, pambuk id.
para, parányi  ’Atom, klein’ ~ török (< perzsa) para, parča

’aprópénz; darab; kevés’.
párduc  ’Panter’ ~ török pars ’párduc’.
párta  ’Jungfernkranz, Kopzierde ungarischer Mädchen, eine

Art Haube’ ~ török (< perzsa) perde ’fátyol’, mely a török-
ben perta, parta alakban is járatos.

pata  ’Huf der Pferde’ ~ török pača ’a juh, kecske, marha és
egyéb állatok lába’. Szami bej szerint perzsa eredetű, ez
azonban nincs bebizonyítva.

pattan  ’knallen, knastern’ | pattog ’knallen, knastern’ | patïr-
diï ’zaj’.

pazarol, pázárol  ’vergeuden, verschwenden’ ~ török pazarla-,
bazarla- ’vásárolni, pénzt költeni’.

példa, pílda  ’Beispiel, Symbol’ ~ török pildi ’jel, példa’ < pil-
’tudni, észrevenni, ismerni’ (alt.) | pildi ’jel, jegy’ (Radl.
Wb. IV.1342). A magyar példa szónak a német Bilde,
Pilde szóhoz való hasonlósága bizonyára véletlen, mert
az altáji törökök a távoli Szibériában valószínűleg nagyon
keveset érintkeztek németekkel, hogy ezt a szót tőlük köl-
csönvehessék.

peszmeg, peszmet  ’Zwieback’ ~ török peksimet ’kétszersült’.
pezseg, pözsög  ’sieden, kochen’ ~ török piš- ’főni’.
pici, picike  ’klein, winzig’ ~ török pičï, pičike ’kicsi, pici’ (L. Č.).
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pille  ’Schmetterling, Nachtfalter’ ~ török pille ’selyemlepke’.
(L. Č.)

piszok  ’Schmutz, Unreinlichkeit’ | piszkol ’beschmutzen’ |
piszkos ’schmutzig’ ~ török pis ’piszkos, tisztátalan’ | pislik
’piszok’ | pisle- ’bepiszkolni’.

pocsék  ’wertlos, nichtig’ ; pocsékká tenni ’zugrunde richten’
~ török poč ’értéktelen, jelentéktelen, buta, együgyű’.
Perzsa eredetűnek tartják, ez azonban tévedés, mert a poč
nem egyéb, mint a buč, bučuk ’fél, kicsi’ alakváltozata; vö.
oszm. budžur ’kicsi, kevés’.

porcika  ’klein, Krümchen’ ~ török polčok ’darab, rész’. (Radl.
Wb. IV. p. 1282.)

pót-ol  ’ergänzen, hinzugeben’ ~ török püt- ’bevégezni, elké-
szíteni’ | püdün ’egész, teljes’.

pödör, peder  ’drehen, winden, kräuseln’ ~ török bedrü-,
bödrü- ’görbe, hajlott’.

pötty, petty  ’Tüpfel, Punkt’ ~ török put, pöt ’csomó, össze-
zsugorodott, összebonyolódott’.

púp  ’Buckel, Höcker’ l. bób.
pücsök  ’Grille’ ~ török pöček, bödžek ’bogár’.

R

rak  ’legen, niederlegen’ ~ török brak- ’elhagyni, letenni, helyez-
ni’. Ez a sajátságos szó, amelyben a szókezdő br- szinte hang-
tani lehetetlenség, csak az oszmánliban fordul elő. A b egyéb-
ként sohasem vokalizált, hogy hogyan csatlakozott az r-hez,
nem tudni. Lehet, hogy mint segédhang került a török hangtan
szabályaival ellenkező r szókezdő elé.(?)

regg ’Morgen’ ~ török erk, erek ’korán’, többnyire adverbális
alakban: erk-en ’korán, kora reggel’.

remény  ’Hoffnung’ ~ török irim ’omen, jó vagy rossz előjel’ |
rïm ’jóslás, varázslás’ (Radl. Wb. III. 719). Az irim szó i-je
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a törökben r és l szókezdő előtt gyakran használt segéd-
hangzó, mint iraki < raki ’pálinka’, ilimun < limun
’citrom’.

rokon  ’Anverwandt’, egy rok, ruk tőszó adverbiális alakja. ~
török urug, uruk ’rokon’ | uruku id. | rug, ru, uru ’nem, csa-
lád, törzs’.

S

saját  ’eigen, eigentümlich’ ~ török šay ’hatalom, vagyon’ |
šayak ’vagyonos’.

sajnál  ’bedauern, bemitleiden’ ~ török saya-, sayga-, sayina-
’figyelembe venni, méltatni’.

sakál  ’Schakal, Schneewolf’ ~ török čakal ’sakál’.
sallang  ’Franse, Riemenfranse’ ~ török sallandž, sallandžik

’mindaz, amit ékesség vagy játékszerképpen felakasztanak;
hinta’ < sallan- ’ide-oda mozogni’.

sánta  ’lahm, krummbeinig’ | sántikál- ’hinken’ ~ török santï-
ra- ’részeg módjára dülöngőzni’ (Radl. Wb. IV. 949).

sark  ’Haspe, Angel an den Türpfosten, Pol’ ~ török čark, čarka
’kerék, malomkerék, csiga’ < perzsa خ��. Hogy milyen
viszonyban van ezzel a magyar sarok, nem világos, mert ez
’Ecke, Winkel’ jelentésben is használatos. Nehéz feltenni,
hogy a magyarban e fogalmak kifejezésére perzsa kölcsönszó
szolgálna.

sarló  ’Sichel’, régebbi alakja: csalló ~ török čal-, šal- ’vágni,
hasítani’ | čalγï ’kasza’.

sár ’Kot’ ~ török čamur ’sár’ | džar ’a gabonában levő piszok’.
sárcsa, szárcsa  ’Blässling, das schwarze Blasshuhn’ ~ török

sariče ’kisebbfajta ragadozó madár’ | oszm. serče, sirče
’veréb’.

sárga  ’gelb’ ~ török sarig ’sárga’; eredeti jelentése szerint:
’elhervadt, elszáradt’, vö. magy. szár-ad ’trocknen’, török
sargai- ’megsárgulni’.
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sárkány  ’Drache’ ~ török čarg (< perzsa) ’sárkány’ | čargan
plur.

sárma  ’Sternlauch, Ackerzwiebel’ ~ török sarmasak ’hagyma,
fokhagyma’.

saru  ’Schuh, Bundschuh’ ~ török čaruk, čarïg ’saru’. Eredeti
jelentése szerint talán azt az anyagot jelentette, amivel a
lábat begöngyölték, vö. sar- ’göngyölni’.

sás  ’Riedgras’ ~ török saz ’nád’.
sáska  ’Heuschrecke, Grashüpfer’ ~ török čaurtka, čekirge

’sáska’.
sassad  ’ermatten, verkümmern’ ~ török čarča-, šarča-

’elfáradni, kidőlni’.
satnya  ’verkümmert, verkommen, verkrüppelt’ ~ török šatan

(kirg.) ’mindkét lábára sánta’.
sátor  ’Zelt’ ~ török čadïr, čatïr ’sátor’. A nomád törököknél

van a ’sátor’ kifejezésére egy másik szó: čatma, tkp.
’összetalálkozni’.

savanyú  ’sauer’, l. só ’Salz’.
savó  ’Molke’ ~ török savun, saun ’savó, kumisz’. Ide tartozik

a tör. savum, savun ’lakodalom, ünnepély a nomádoknál’.
(Az ilyen ti. a nomádoknál rendesen kumisz átadásával tör-
ténik.) A savun egyébként a sag- ’fejti’ ige származéka.

sám  ’Modell, Leisten, Richtholz’ | sámfa ’Stiefelholz’ ~ török
čama, šama ’mérték, arány’.

sé, sio  ’Bach’ ~ török čay ’patak’ | kirg. šey id.
seb  ’Wunde, Eile’ | sebes ’verwundet, eilig’ ~ török čapï

’csapás, vágás, ütés’ < čap- ’ütni, vágni’. Ebbe a szócsalád-
ba tartozik a čap- ’galoppozni, vágtatni’ | čapïš ’vágtatás’ |
čapao ’sebes lovaglás, betörés, becsapás’. A török čapï
’ütés’ és čapao ’sebes lovaglás’ tehát úgy viszonylanak egy-
máshoz, mint a magy. seb ’Wunde’ a sebes ’eilig, schnell’
szóhoz.

sebes  ’eilig, hurtig, geschwind’ ~ török šap- ’vágtatni, galop-
pozni’ | šabul ’vágtatás’.
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segít  ’helfen’ | segéd ’Gehilfe, Helfer’ ~ török džeki! džeki!
’segítség! segítség!’ (L. Č.) | ček- ’húzni’, ezenkívül nyerni,
meghódítani, megerősíteni’ stb., stb. Figyelemre méltó a
kínai-tatár šaga ’a bíró segédje’ szó (Radl. Wb. IV. 937),
továbbá az ótörök čög- ’segíteni’ ebben a mondatban: taŋgri
čög bizge ’isten, segíts rajtunk’.

sejt, sejd ’ahnen, gewahren’ ~ török sez- ’érezni, megérezni’.
[A d~z váltakozásra vonatkozólag vö. magy. íd-es, íz-es,
török edkü, ezkü ’jó’, adak, azak ’láb’] | sayda-, sayga-
’tekintetbe venni, gyanítani, sejteni’.

sekély  ’Wate, Düne, der seichte Grund, Untiefe’ ~ török sïg
’sekély’.

seper, söpör ’kehren, fegen’ | seprő ’Besen’ ~ török söpür-
’seperni’ | söpürge ’seprő’ | söprünti ’szemét’.

seprő  ’Hefe, Satz’ ~ török šeprük ’seprő’.
sereg  ’Heer, Armee’ ~ török čerig, čeri ’sereg’.
serény  ’flink, emsig’ ~ török šeren ’fürge, gyors, serény (Š. S.)

| serin ’szilárd’ | serin ’friss’.
serke  ’Kopfnuss, Niss’ ~ török sirke, bit sirkei ’serke’.
serken  ’aufwachen’ | serked ’aufquellen, aufsprossen’ | serkent

’aufmuntern, aufwecken’ ~ török serkek ’éber’ | serken-
’hirtelen felébredni’ | čerken- ’gyors mozdulatot csinálni’.

serte  ’Borste’ ~ török sirt ’serte’ (Radl. Wb. IV. 1075) sert, šïrt
(csuvas) ’durva, éles, kemény’.

sík  ’flach, eben, glatt’ ~ török čik, čike (alt.) ’egyenes, sík’, pl.
čike ayt ’beszélj egyenesen’. Ugyanez a tőszótag található a
következő szavakban: magy. sikár, sikál ’glätten, reiben’,
síkos ’schlüpfrig, glatt’, oszm. šiy-dam ’síkos, sima’, čik
’vonal, egyenes’.

siker  ’Erfolg, Gedeihen’ ~ török čikar ’eredmény, haszon’, pl.
kendi čïkarïna bakar ’csak a maga hasznát lesi’, bunuŋ
čikari ne dir ’mi haszna van ennek?’

sikít-  ’heulen, schreien’ ~ török sïgït-, sïkta- ’sírni, ordítani, jaj-
veszékelni’.
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sikolt  ’aufschreien, stark schreien’ ~ török čïk ’kiáltás, ordítás’
| šïkïrt- ’felordítani’.

silány  ’gering, geringfügig’ ~ török šïl ’gyarló, silány’ | šiltak
’valótlan állítás’ | šïlkïn ’buta, szemtelen’.

sima  ’glatt, poliert’ ~ török sima ’glatt’ | šiba id.
síp  ’Pfeife, Pipe’, l. szipka.
1sír  ’grab, Grabstätte’ ~ török čir, čigir ’gödör, barázda, vonal,

bevágás’ | čïgïr ač- ’barázdát húzni’. A török jelentések
bizonysága szerint ide tartozik a magy. sér- ’verletzen’ szó is.

2sír  ’weinen, jammern’ ~ török čig ’sírás, kiabálás’ | ciir-,
čïgïr- ’kiáltani, ordítani, felkiáltani’. Jelentéstani tekintet-
ben vö. angol cry ’sírni’ és cry ’kiabálni’. A ’sírás’ és
’kiabálás’ fogalmának azonossága több nyelvben bebizo-
nyítható; vö. magy, sív, sí ’üvölteni, ordítani’, mely a sír-
szóval egyeredetű.

só, sav  ’Salz’ (tévesen perzsa eredetűnek magyarázzák) ~ török
šor ’sós’. A ’só’ fogalmának kifejezésére a perzsában a
nemek szó szolgál, és hogy a šor valóban török eredetű,
bizonyítja a tör. šorlak ’sós fürdő’, kirg. sor ’salétrom’,
mongol šor ’sós’. A šor, sav-val függ össze a magy.

savanyú  ’sauer’. Ugyanez a viszony mutatkozik máshol is a
török nyelvterületen, ti. az elavult tur (ma: tuz) ’só’ szónál;
vö. turšu ’savanyú, turši ’saláta; savanyú, turši- ’sa -
vanyodni’; Torda ’sóváros’ (erdélyi városnév). A régi
szomszédság következtében sok török szó került a perzsa
nyelvbe, melyeket a szótárírók tévesen perzsa eredetűnek
tartanak.

sodor  ’drehen, wälzen, stossen’ ~ török südre- ’lökni, henger-
getni’.

sok  ’viel’ ~ török čok, šok (kirg.) ’sok; nagyon’ | čok-, čuk-
’gyűjteni, egyesíteni’ | čogal- ’növelni’.

sólyom  ’Falke’ ~ török čailak, šalak, šailan ’sólyom’. (A leg-
utóbbi alak a kirgizben használatos) | čolï, čaoli ’sólyom’.
(L. Č.)
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sor  ’Reihe, Zeile, Linie’ ~ török sïra ’sor’. Helyesen gondolja
Szami bej, hogy a török szónak a görög σειρ-val való egyez-
tetése csupán véletlen, mert hiszen megtalálható a csagatájban
és a kirgizben is. Még inkább kitűnik a szó eredeti volta, ha a
magy. szer ’Reihe, Ordnung’ szóval összehasonlítjuk. A sor és
szer azonos voltát a régi magyar nyelvemlékek világosan
bizonyítják.

sovány  ’mager, hager, unfruchtbar’ ~ török džovan, yovan
’sovány, zsírtalan’ ; džovan et ’sovány hús’ | čoman ’gyenge,
rest’. Ide tartozik még a magy. sovár ’schmachtend, sehn-
süchtig’; csagatáj čoga ’gyenge’.

sömörög  ’runzelig werden, sich zusammenziehen, sich ver-
dichten’ ~ török čömür- ’megsűrűsödni’ | čömük ’sűrű’.

söpör, seper ’fegen, kehren’ | söprű, seprű ’Besen’ ~ török
söpür- ’seperni’ | söpürge ’seprő’. A söb-, söv-, süv-, siv-
’ken, simít, simogat’ családjába tartozik.

sör, ser  ’Bier’ ~ török sïra ’sör’ (alt.) | sïrala- ’vendégeket
meghívni sörözésre’.

sőre  ’Hornvieh, Mastvieh’ ~ török siir, sigir ’marha, barom’.
sőreg  ’Schörgel’ ~ török čaragai (alt.) ’egy lazacfaj’ | kaz.

čoragai ’csuka’. A német Schörgel kétségkívül kölcsönzés a
magyarból.

sövény  ’Zaun’, tkp. ’das Gefelechte’ < szöv (R.: söv) ’flechten,
weben’ ~ török čibin, čübin ’hálószerű szövet, melyet szúnyo-
gok ellen használnak védőtakarónak’, tkp. ’szövött’; vö. szöv-.

sudar  ’Wipfel, Schwippe’ ~ török čutur ’sudar’.
suly-, sulyt-  ’schlagen, hauen, treffen’ ~ török sug-, sog- ’ütni,

levágni’ | sugïl- pass.
súrol  ’reiben, wischen’ ~ török sïir- ’dörzsölni, súrolni’ | sïïrïl-

pass.
süket, siket  ’taub’ ~ török šük ’hallgatag, hangtalan’. 
sül  ’Stacheltier, Igel’ | süldisznó ’Schweinigel’ ~ török süleb

’Hundsigel’ | sülük ’pióca’, továbbá ešek sülügü ’sza -
márpióca’.
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süly, sül  ’Warze, feigenförmiger Auswuchs’ ~ török süyäl, süäl
’szemölcs, bibircsók’ (Radl. Wb. IV. 802).

süllyed  ’sinken, einsinken, untergehen’ ~ török sogul-, soul-
’süllyedni, elsüllyedni’, ebből: soguldža ’féreg’, azaz ’ami
mélyen behatol’.

sürög  ’sich regen, sich um etwas umtun’ ~ török sürükle-
’sürögni, mozogni’.

sűrű  ’dicht, kompakt, fest’ török čirik ’összehúzott, ráncos’ |
čiri- ’megsűrűsödni, megráncosodni’ | čökürü ’sűrű’ <
čökür-, čügür- ’leülni (folyadékról), megsűrűsödni’. Ide tar-
tozik még a tör. čürük ’rothadt, poshadt, tkp. ’ami megsűrű-
södött’.

süt  ’backen, braten’, l. szít.
süveg  (N.: sijek) ’Hut, Mütze’ ~ török šög-kele ’asszonykalap’

(a kirgizeknél).

Sz 

szab  ’schneiden, zuschneiden, richten’ | szabály ’Regel,
Richtung, Zuschnitt’ ~ török sab-, sap ’szántani’ | saban
’eke’ | sap- ’(vmely útra) térni’. Tulajdonképpen mind a
magyar, mind a török szó a čap-, csap ’ütni, vágni’ igével
függ össze, s a fenti alakok csak másodlagos fejlemények. |
saba ’rész’ | saba- ’erősen verni’,

szágul-, száguld ’schnell reiten, eilends umherziehen, in ein
Gebiet einfallen’ ~ török sagul-, saul- ’elmenekülni, vala-
mely helyről sietve eltávozni’ | saul! sagul! ’tovább innen!’

szajkó  ’Papagei, Plauscher, Plapperer’ ~ török sayïkla-
’badarságokat beszélni’ | saygak, sayak ’fecsegő; aki badar-
ságokat beszél’ | sakizla- ’badarságokat beszélni’ | sakizgan
’fecsegő papagáj’.

szak  ’Abschnitt, Teil’ | szakad ’reissen, zerreissen, geteilt wer-
den’ | szakít ’reissen, zereissen’ ~ török sak- ’szúrni, vágni’
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| čak ’szakadék, repedés; az egésznek egy része, időszak’,
pl. tün čagï ’éj, éji idő’, vö. magy. éjszaka ’Nacht,
Nachtabschnitt’ | yaka ’oldal, part, szél, vég, határ’ | yak,
džak ’oldal, rész, fejezet, párt’. Magy. éj-szak ’Nacht,
Nachttabschnitt, Nord’, tör. tünyak ’észak’, tkp. ’éj-rész’.
[A čak szót a szótárírók perzsa eredetűnek magyarázzák, ez
azonban tévedés, mert a čak a perzsában török jövevény-
szó.]

szaka  ’Doppelkinn, Kinngehänge der Hühner’ ~ török sakak
’toka’.

szakács  ’Koch’ ~ török sakuči ’pohárnok, az ételek és italok
felügyelője’, azaz ’felszentelő’; ez még ma is megtisztelő
hivatal a nomádoknál, mert csak az idősebbek és egyéb
tekintélyes személyek végezhetik a levágott állat szétosztá-
sát; vö. táltos.

szakáll  ’Bart’ ~ török sakal ’szakáll’.
1szál  ’ein dünn und lang gedehnter Körper: Faden, Faser,

Halm, Haar, Kerze etc.’ | szálas ’faserig’ | szálka ’Splitter,
Gräte’ ~ török sal ’fatörzs, oszlop’ | salïk ’jel, cölöp’ | tal
’ág, egyes fa’. A magy. szál-nak változata a szár, mely szin-
tén hosszú, cső alakú testekre vonatkozik.

2szál  ’Floss, Flösse’ ~ török sal ’tutaj’. Nem lehetetlen, hogy
ez a szó újabb, tehát oszmánli eredetű, mert a magyarban
egy másik szó is van ugyanerre: a tutaj (l. ott).

szálla- ’steigen, fliegen, sich niederlassen oder setzen, sich
begeben, einkehren, absteigen’ etc., ~ török salla- ’hintázni,
ringatni’ | sal- ’dobni, helyezni, űzni, kiterjeszteni, elenged-
ni, szállani, felszállani, feldobni’. Az ige jelentése a török-
ben sokkal jobban kiszélesedett, mint a magyarban.

szállás  ’Quartier, Niederlassung, Unterkunft’ ~ török salaš
’félszer, kunyhó’. Közönségesen magyar jövevényszónak
magyarázzák, de ez nagyon valószínűtlen, mert a szó egész
Közép-Ázsiában el van terjedve, egész a kínai törökségig;
tkp. nomen verbale < szál+-aš, eš = -ás, -és.
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szállingóz- ’flattern, einzeln fliegen’ ~ török sallïn- ’hintázni,
ide s oda járni, ringatózni’ | sallindžak ’hinta’.

szalma  (N.: szóma) ’Stroh’ ~ török saman ’szalma’. A szó az
egész török nyelvterületen egész Közép-Ázsiáig el van ter-
jedve, lehetetlen tehát, hogy a szláv slama ’szalma’ átvétele
lenne. Azt hiszem, ellenkezőleg van a dolog, különben nem
nevezték volna a törökök a tejutat saman-ogrisi ’szalma-tol-
vaj’-nak, mely a perzsa kahkešan törökösítése.

szám  ’Zahl’ | számlál ’zählen rechnen’ ~ török san ’szám’ |
sanla- ’számolni, védeni, tisztelni’.

1szán  ’bedauern, bestimmen, sich entschliessen; in Betracht
ziehen, überlegen, d. h. berechnen’: vö. szám, san ~ török
sana- ’kímélni, számba venni, figyelembe venni’ | san-
’említeni, gondolni, tisztelni’ (vö. magy. szándék ’Sinn,
Gedanke’) | sana, sanag ’gondolat, részvét’ | sagïn-
’gondolni, gondoskodni, sajnálni, aggodalmaskodni’.

2szán  ’Schlitten’ | szánkáz- ’Schlittenfahren’ ~ török sanak
’szán’ | kirg. šan id., šanal- ’szánkázni’.

szana: szanaszét  ’zerstreut, hin und her’ ~ török son-
’nyújtani, kinyújtani, odaadni’, tkp. ’széjjelnyújtani’ vö.
szerteszét. Mindkét szó a tör. ser- és son- ’nyújtani’ igéből
magyarázandó.

szapora  ’schnell, eilig, behend’ ~ török sabuk, sapuk ’sietve’:
abuk-sabuk söyler ’nagyon gyorsan beszél’ | čabuk ’gyors’ |
čapukran ’gyorsabb’. A ’gyors mozgás’ alapfogalmából
kiindulva a magy. szapora második jelentése: ’fruchtbar,
ausgiebig, vermehrt’ könnyen megérthető, mert a növés a
mozgás (vö. német wachsen és vermehren) növekedésével
függ össze.

száraz  ’trocken’ ~ török sarig-, sargay- ’sárgulni, megérni,
megszáradni’ | sarar- ’megsárgulni, megszáradni’ | sarï
’száraz’. A száraz a magy. sárga ’gelb’, török sarig id.
szavakkal függ össze, s eredetileg a naptól megszárított
növények színére vonatkozik. A száraz és sárga közti
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viszonynak mása a török yaš ’nedves’ és yašil ’zöld’-ben
található.

szárcsa  ’Blässling’ ~ török sariča ’bizonyos vadászmadár’ (L.
Č.) | sariče ’sápadt’.

származ-  ’abstammen, abzweigen’ ~ török tarmak ’ág, szár-
mazás’. A szár- igető a szál, tal, dal ’ág’ szóval azonos. A
hangmegfelelésre vonatkozólag vö. szül- ’gebären’ ~ tül-;
szál ~ tal (l. fent); szel- ’schneiden’ ~ del.

szaru-fa  ’Guerbalken, Sparren’ ~ török soruk, sïrïg (oszm.)
’gerenda, hosszú pózna’.

szatócs  ’Kaufmann, Verkäufer’ ~ török satiči, satugči. Való -
színűleg újabb eredetű, különben a közép-ázsiai satugči-ból
kellene származnia.

szátyár  ’unzüchtig, unflätig’: szószátyár ’Faselhans,
Wortkrämer’ ~ török saosačar < sao ’szó’ + sačar ’szóró’.

szatying  ’Band, Quaste’ ~ török sačak, sačag ’rojt, lecsüngő
szalagok’.

szatyma  ’kleine Bleistücke, Schrot’ ~ török sačma ’apróság’ |
sačma-kuršun ’sörét, kis ólomdarabok’. [Esetleg oszmánli
eredetű.]

szed-  ’sammeln, klauben’, tkp. ’ausklauben’ ~ török seč-
’válogatni, szedni, kiválogatni’.

1szeg  ’schneiden, hacken, brechen, einschlagen (ein Kleid, d.
h. einsäumen)’ ~ török šök- ’felfejteni, felvágni, letépni’.

2szeg, szög  ’Nagel, Zweck’ ~ török čögi, čügi, čivi ’szeg’ | šegä
id. | šegäle- ’szegelni’.

szegély, szegéj  ’Saum, Bräme, Rand, Grenzlinie’ ~ török čeki
’szél, határ’, tkp. ’vonás, vonal’ < ček- ’húzni, rajzolni’.

szegény  ’arm, bedürftig’ ~ török sög ’kifosztott, szomorú’ |
sögül ’gyenge, tehetetlen’ | džögürt ’szegény, nyomorúsá-
gos’ | sagun, sagïn ’bús, szomorú’ | čigan ’szegény’ | čikay
(ujg.) ’szegény’.

szegül  ’sich stämmen (sich annageln, d. h. fest widerspenstig
sein)’ ~ török šegin- ’ellenkezni’.
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szégyen, szígyen  ’Schande, Schmach’ | szégyell ’sich schä-
men’ török sög-, süg- ’szidni, ócsárolni’ | sögüš ’ócsárlás,
gúnyolás’.

szék  ’Stuhl, Sessel, Bank’ ~ török seki ’kis szék alakú emel-
vény, melynek segítségével lóra szállnak; pad, szék’.

székely, szíkely  (lat. siculi) ’Szekler’. (Az Erdélyben lakó,
valószínűleg a hun maradékokból tisztábban megmaradt
magyarok.) ~ török sikil ’nemes, tiszta származású’.

szekér  ’Wagen, Leiterwagen’, tkp. ’Lastwagen’, ellentéte
kocsi ’leichter, laufender Wagen’ ~ török čeki ’egy kocsira-
komány fa, kő vagy egyéb teher’< ček- ’húzni’ | džekki
’szekérbe fogott ló’; vö. kocsi.

szel  ’schneiden, schnitzeln’ | szelet ’Abschnitt, Spalte’ ~ török
del- ’letörni, kiásni, átlyukasztani’ | delük ’lyuk’ | delim,
tilim ’darab, az egésznek egy része’.

1szél ’Rand, äusserste Grenze, Saum, Breite, Fläche, Blatt’ ~
török yal ’szél, part’ | yalpak ’sík, széles’.

2szél  ’Wind’ | szeles ’windig’ ~ török yel, csuv. sil ’szél’ |
serin, selin ’hűvös, szellős’ | salkïn ’hűvös, szeles’.

szeleverdi (szeleburdi)  ’leichtsinnig, Windbeutel’ ~ török sal-
ïverdi ’szabadjára hagyott, elengedett’ < salï-ver- ’elen -
gedni’. Olyanféle összetétellel van itt dolgunk, mint a tör.
χošgeldi (’Isten hozott’) üdvözlő formulánál.

szén  ’Kohle’, tkp. ’kialudt, elégett’ ~ török sün- ’kialudni’ |
sünük ’kioltott’, pl. bu ateš sünük-tür ’a tűz megszenese-
dett’, azaz ’elaludt’. Ugyanez a gondolatmenet nyilatkozik
a tör. kömür ’szén’ szóban, mely a küy- ’égni’ igéből szár-
mazik (ti. küy-mür ’ami nem ég’).

szenderül, szendereg ’schlummern in Halbschlaf sich befin-
den’ ~ török sendele- ’ingadozni, nem bírni magát tartani’.

szenny  ’Schmutz, Fleck’ | szennyes ’schmutzig’ ~ török džaŋg,
čaŋg ’por, piszok’ | kirg. saŋg id.

szép, szíp  ’schön, passend’ ~ török söb, süb (ujg.) ’szép, alkal-
mas, illő’; vö. török yakšï ’szép’ és yakïšlï ’alkalmas, illő’.
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szeplő  ’Sommerfleck, Sommersprosse, Fleck’ ~ török seple-
’csepegtetni’ | sepken ’csepp’ | seplük ’csepp, folt’. A szep-
szélesebb értelemben rokon a csepp szóval.

szer  ’Reihe, Ordnung, Mal’, l. sor.
szeret  ’lieben, lieb haben, gerne haben, l. szív ’herz’.
szerint, szerént ’gemäss, laut, nach, in der Richtung’ ~ török

sarï, seri ’szerint, irányban’.
szerte  ’zerstreut, ausgebreitet’, pl. város-szerte ’in der ganzen

Stadt’ ~ török ser- ’kiterjeszteni, kinyújtani’ | serki ’az áruk
kiterítése, kiállítása’ | sertek ’széles, kiterjesztett’.

szerte-szét  ’überall herum, zerstreut’ < szerte (l. ott) + szét,
szélt ’zu Ende, bis zum Ende’.

szérű  ’Tenne, Tretplatz, Ebene’ ~ török ser- ’kiterjeszteni,
kitenni, kiállítani’ | sergi, sergü ’kiállítás; az a hely, ahol az
árukat eladásra kiteszik’; l. még szerte.

szesz  ’der geistige Geruch, Geist, Spiritus’, R.: ’Dunst’ ~ török
sïs, süs ’köd, pára, gőz’.

szid  ’schmähen, schelten’ (a szégyen, szígyen ’Schande,
Schmipf’ alakváltozata) ~ török sög-, süg-, süy- ’átkozni,
szidni’.

sziget  ’Insel’ ~ török sïg ’sekély’ | sïglïk ’sekély hely a vízben,
hol a szilárd talaj látható’. A magyar sziget tehát a török sïg
szónak -et képzős alakja s eredeti jelentése:’sekély’
(’Untiefe’).

szigorú  ’eng, streng, arm’ ~ török sïk ’szűk, silány’ | sïkar-
’szűkíteni’ > sïkarïk, mely a magy. szigorú pontos megfelelője.
Ide tartozik még a magy. szikár ’schmächtig, hager, mager’.

szíj ’Riemen, Lederband’ ~ török sïgï ’kötelék’; mint adverbi-
um ’szűkön, gyakran’ jelentésben használatos.

szilag  ’Stück, Fetzen’ | szilánk ’Hobelspan’ | szilál, zilál
’zerstreuen, auseinanderwerfen’ ~ török silik-, silk- ’lerázni,
ledobni’ | sïlkinti ’ledobás, a lerázott’.

szilaj  ’wild, unbändig, feuerig’ ~ török jïl-, ïl-, sjil-
’felrezzenni, megijedni’ | sälenik ’vad, félős (Radl. Wb. IV.
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479.) ïlïg ’tüzes, szilaj’. A hangtani megfelelésre nézve vö.
szél ’Wind’ és ’Rand’, tör. jil ’szél’ és jal ’part, szél’.

1szín  ’Schuppen, Remise, Hütte’, tkp. ’az a hely, ahol az ember
rossz időben védelmet keres’  ~ török sïgïn- ’menekülni,
védekezni’ | sïgïndžak ’menedékhely’.

2szín  ’Farbe’ ~ török šin ’szín’ (Babernél; P. d. Courteille Dict.
381.) | sin ’külső, alak’ | sïr ’szín’ (oszm.).

szirony  ’ein schmaler Lederstreifen’ ~ török sïrïm ’szirony’,
Szami bej körülírása szerint: ’vékony, puha bőrszalag’.

1szirt  ’Genick’ ~ török sïrt ’hát, a hát felső része’. 
2szirt, szurt  ’Schmutz’ ~ török sürtük ’piszkos’ < sürt-,

’hozzádörzsölni’, sürtin- ’vmihez hozzádörzsölődni,
bepiszkolni’.

szít  ’aneifern, anfeuern’, pl. tüzet szítani ’das Feuer schüren’
Ami e szónak másik jelentését, ti. valakihez szítani ’für
jmdn sich ereifern’ illeti, nagyon valószínű, hogy ez a török
sïg, sïgïn, sigit ’alkalmazni, csatlakozni’ igetővel rokon; a
magy. süt ’backen, braten’ szintén a török ïsït-ból keletke-
zett.

1szív, szip, szop  ’saugen, ziehen’ | szip-óka ’Saugrüssel,
Mundstück der Pfeife’ | sïpkar- ’színi’ | sïpala- ’szürcsölni’.

2szív, R.: szű, szüv  ’Herz, Gemüt, Liebstes’ ~ török süy-,’szeretni’
| süyüm ’szeretet’ | siyle-, sïyla- ’szeretni’. A magy. szív és
tör. süy- viszonya máshol is mutatkozik: tör. dil ’szív’ és
dile- ’szeretni’, míg az újabb sev (’szeretni’) alak a magy.
szer-et-re utal. A törökségben a ’szív’ kifejezésére közönsé-
gesen a yürek, ürek szó használatos, amelynek tkp. ’üres,
üresség, üreg’ a jelentése. Ugyanezt a viszonyt látjuk a
magy. gyomor ’Magen’ és a tör. damar ’ér’, tkp. ’üreg’ sza-
vak között.

szó  ’Wort, Rede’ | szól ’sprechen, reden’ ~ török sau, sav ’szó,
beszéd’ | sauči ’próféta, követ, közvetítő’, pl. sauči χatun
’az az asszony, akit a vőlegény elküld a menyasszony meg-
tekintésére’ | saučïlïk ’követség’ | söyle- ’szólani’. A sau szó
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önállóan előfordul a régi török nyelvemlékekben, l. V.
Thomsen, Ein Blatt in türkischer Runenschrift aus Turfan,
302. o. | saula- ’beszédesnek lenni’ | saulat- ’szépen beszél-
ni’ (Radl. Wb. 236.)

szok-  ’pflegen, gewohnt sein, sich gewöhnen’, tkp. ’sich an etwas
anpassen oder anschmiegen’ ~ török sïg, sïk- ’illeni, beleille-
ni’ | sïgin-, sïkïn- ’beletörődni, hozzászokni’. A magy. szok-
absztrakt jelentése a tör. sïg-, sïk- igében jut konkrét kifejezés-
re, mert utóbbival közel rokon a tör. sok- ’bedugni’ ige.

szól  ’sprechen, sagen, reden’, l. szó ’Wort’.
szomj  ’Durst’ | szomjú ’durstig’ ~ török susam, susun

’szomjúság’ | susunla- ’szomjazni’.
szomorú  ’traurig, düster’ | szomorít- ’betrüben’ ~ török so-

mur-, somru- ’duzzogni, szomorúnak lenni’ | sumrai (sumu-
rai) ’letört, szomorú’ | somruk, somru ’duzzogó, szomorú’.

-szor, -szer, -ször: a szorzó számnév képzője ~ török šer: iki-
šer ’ketten, kettesen’.

szór  ’streuen, wehen, umherwerfen’ ~ török saur-, sour-
’szórni’.

szor-os  ’eng, knapp’ | szor-ul ’bedürftig, knapp, eng sein’ | szo-
rít- ’drücken, pressen’ | szorgalom ’fleiss, Anstrengung,
Ereiferung’ ~ török zor ’kín, fáradság; szoros; kényszer;
erősség’ | zorla- ’megerőltetni, kényszeríteni’. A szó egész
Közép-Ázsiában el van terjedve, s Szami bej tévesen
magyarázza perzsa eredetűnek.

szöcske  ’Baumhüpfer, Heupferd’ ~ török sïčra- ’ugrálni, ugra-
ni’ | sïčrak ’ugrándozó’.

1szög, szeg ’Nagel, Zweck’ ~ török čügi, čigi, čivi ’szeg’ | kirg.
šege ’hegyes vas, szeg’.

2szög  ’Ecke, Winkel’ ~ török čig, šig ’szög, vég, határ’. Ide tar-
tozik még a csagat. čiŋg ’meredek’, tkp. síkság sarka’.

szök-,  szökken  ’springen, entspringen, plötzlich aufsteigen,
entfliehen, fliehen ~ török sek- ’ugrani, szökni’ | segirt-
’futni, gyors léptekben mozogni’.
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szőke  ’blond, gelblich’; valószínűleg: < *szölke ~ török sölken
’fakó, sárga’ < sol-, söl- ’elhervadni’.

szőlő  ’Weintraube, Weinbeere’ ~ török šülek, šilek (kirg.) ’földi
eper’ | čilek id. | csuv. šülek id.

szömölcs, szömörcs  ’Warze’ ~ török sivildžim ’szemölcs’.
szömörög, szömöröd-  ’zusammenschrumpfen, runzelig

werden’ ~ török sömür- ’összefogni, felszíni, felszürcsöl-
ni’.

szörnyű  ’ungeheuer, schrecklich’ ~ török süreen ’félelem,
ijedtség’ | süreendiy ’szörnyű, borzasztó’ | süren: jajkiáltás,
csatakiáltás, amellyel a harcosok ijesztgetik egymást.

szörpül  ’nippen, schlürfen’ ~ török sep-, serp- ’szürcsölni’.
szöv-  ’flechten, weben, winden’ | szövet ’Stoff, Zeug’ ~ török

sevey ’szövet’ (Radl. Wb. IV. 504.) < *sev- = magy. szöv- |
sogu, sovu ’szövés’.

szú  ’Holzwurm, Borkenkäfer’ ~ török sogul, suul, soul ’féreg’ |
sogul-džan ’giliszta’ < sokul-, sogul- ’befúrni magát’.

szug, zug, zugoly  ’Winkel, Versteck, Ecke’ ~ török suk- ’eldugni,
elrejteni’ | sok- ’bedugni’ | sugul ’bedugott, betett’ (Radl. Wb.
IV. 759.)

szunnyad  ’schlummern’ ~ török söŋg-, sön- ’kialudni’ (tűzről).
szúnyog  ’Mücke, Gelse, Stechschnecke’ ~ török sinek ’légy’ |

sivri-sinek ’szúnyog’ (tkp. ’hegyes légy’).
szúr  ’stechen, hineinstechen, hineinstecken’ ~ török sür- ’be-

dugni, beverni’ | suz- ’bedugni, beszúrni’ | sïz- ’szúrni’ | sïzï
’szúrás (fájdalomról) | sürgü ’retesz’, tkp. ’a bedugott’.

szurdok, surdék  ’Winkel, enger Platz, Hohlweh’ ~ török sürdik,
sürdük ’szűk, szoros’.

szurok  ’Plech’, tkp. ’Schmiere’ ~ török sürkü, sürük ’kenőcs’ |
sür- ’kenni’ | sürme ’kenőcs’.

szusz  ’Schnauben, Schnaufen’ helyesebben az ezáltal keletkezett
hang ~ török ses ’hang’.

szuszi  (-muszi): kettős szó, melynek első része határozottan a tör.
sus- ’hallgatagnak, szendének lenni’-vel azonos.
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szűcs  ’Kürschner, Pelzer’ ~ török sautči ’páncélkészítő < saut
’páncél’ < sau-, sev- ’szőni’ igéből, minthogy a páncél erede-
tileg drótfonatból állt.

szügy  ’Brust der Tiere, Vorderbug’ ~ török čöge, čüge ’a teve szü-
gye’.

szűk  ’eng, schmal, dürftig’ | szükség ’Elend, Not’ | szűkül-
’eng werden’ ~ török sïk ’szűk, sűrű, gyakori’ | sïkï ’szűk,
keskeny, heves; nyomor, szükség’ | sïkïl- ’szorongattatni,
bosszankodni’.

szül  ’gebären’ | szület- ’geboren werden’ ~ török töl, tül
’átültetés, termékenység, nem (állatoknál és embereknél)’.
(Radl. Wb. III. 1260.)

szün-  ’aufhören, nachlassen’ | szünet ’Pause’ ~ török söŋ-, süŋ-,
’kialudni, megszűnni, végződni’ | soŋ ’vég’ | soŋ-ra
’azután’.

szűr  ’seihen’ | szűrő ’Seiher, Filter’ ~ török süz- ’szűrni’ | süzgü
’szűrő’; vö. tör. sür- ’űzni’.

szür-csöl  ’schlürfen, läppern’ ~ török sürč- ’csúszni’ | sürčele-
’lassan csúszni’. A szürcsölésben tehát a folyadék lassú
ivása vagy lecsúszása jut kifejezésre. 

szüret  ’Weinlese’ | babszüret ’Bohnenlese’ | kukoricaszüret
’Maislese’ stb. ~ török seir-, seyir-, siyir- ’leszedni, elvenni’
| siyrem, sïyram ’szüret’.

szürke  ’grau, aschgrau’ ~ török sülken ’száraz, száradt’. Igen
tanulságos a többi színt jelölő szavak eredete is: kïzïl
’vörös’: kïz ’tüzes’; yašil ’zöld’: yaš ’nedves, fiatal’; sarïg
’sárga’: sarga- ’elszáradni’; kuru ’száraz’: kara ’fekete’.

szűz  ’Jungfer’ ~ török kïz ’szűz’; vö. kïz olan kïz ’olyan lány,
amely még szűz’.
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T

-ta, -te: időhatározó rag, pl. naponta’täglich’, éjente’bei
Nacht’ ~ török -da, -de ’-ban, -ben’, pl. göz-de ’ősszel’, gün-
de ’nappal, naponként’. A magyar nyelvnek a törökkel
egyező érdekes sajátsága, hogy az évszakok neve közül
csak a tél és nyár nevéből képez -n-ragos időhatározót:
télen, nyáron; tör. yazïn ’nyáron’, kïšïn ’télen’.

tábor ’Lager’ ~ török tabur ’szekérvár’; l. a takács címszót.
tag  ’Glied, Stück, Bestandteil eines Ganzen’ | ták ’Fleck,

Zwickel’ | tákoz ’flicken’ | takar ’drauflegen, zudecken,
bedecken’ ~ török takao ’patkó’, helyesebben: ’az annak
való széles vasdarab’ | tak- ’hozzáilleszteni’ | takïm ’több
részből álló egész’. Ide tartozik a magyar takar ’decken,
verdecken; Sack, Hülle’, eredetileg: ’rátenni, hozzáilleszte-
ni’. | takar ’kisteknő’ | tekne, magy. teknő ’Munde’, mind-
egyik < tak-, tek- igetőből.

tág  ’geräumig, weit, locker’ | tágul ’sich erweitern’ | tágít
’erweitern, nachgeben’ ~ török tagït- ’szétszórni, tágítani’ |
dagïn ’szétszórt, tág’ | tagïl- ’szétszóródni’.

tagad  ’leugnen, abschlagen’ ~ török taŋg- ’tagadni’.
táj, tájék ’Richtung, Gegend’ ~ török tay ’oldal, irány’, pl. bu

tayda ’e tájon’ | tala ’táj, irány’, pl. sűk talađï ’észak’, azaz
’a hideg tája’. Alapjában véve a táj azonos a tág szóval. Ide
tartozik továbbá a magy. tárgy, helyesebben tágy
’Gegenstand’, a régiségben: ’cél, céltábla, irány’. A gy előt-
ti r anorganikus.

takács  ’Weber’ ~ török toku- ’fonni’ | tokučï ’takács’. Tévesen
szláv eredetűnek magyarázzák, azonban sokkal valószí-
nűbb, hogy a szó a szlávoknál török jövevényszó, mint a
szláv tvaruk ’sajt’ < tör. turak; szláv chmel ’komló’ < török
kumlak (magy. komló), szláv tabur ’tábor’ < tör. tabur id.

takar  ’zudecken, verdecken, verhüllen’ | takaró ’Decke,
Hülle’ ~ török takar, dagar ’bőrzsák, zsák, takaró, melyben
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a parasztasszonyok a csecsemőt hordják’ | dagardžik ’kis
zsák’. A szó eredeti jelentése a törökben elveszett, s ma már
csupán az ’edény, zsák’ fogalmak kifejezésére használatos.

tákol, tákoz  ’ergänzen, hinzugeben, flicken’; l. tag ’Glied’.
tál  ’Schüssel’ | tálal ’anrichten, ausbreiten’ ~ török tala ’sík,

széles’. Ide tartozik még talai, dalai ’nagy vízfelület’, azaz
’tenger’ vagy ’tó’, mellyel a magy. tó, tav- ’See’ közel
rokon.

talaj  ’Boden, Erdboden’ ~ török tala, dala ’síkság, mező, rét’,
pl. Bedpak talasï ’a bedpaki steppe’. A tal, dal alapszó ere-
detileg a ’sík, széles’ fogalmát fejezi ki, s ezért ide tartozik
a magy. táj ’Schüssel, ein flaches Ding’; tálas ’geräumig,
weit’; vö. tál.

talál  ’finden, herausfinden, erreichen, treffen, erraten’, tanál
id.; vö. dalol, danol. Jelentései közül bizonyára az ’erraten’,
alakra a tanál az eredetibb, s így a tanul ’erlernen, erfahren’
igével rokon; vö. tör. talla- ’választani, kitalálni’ (Radl. Wb.
III. 893.) < tanla- ’kitalálni’.

talp, (N.) taap ’Sohle, Fusssohle, Grundfläche’ ~ török taban
’talp, valamely tárgy lapos, széles oldala’. Az l itt is, mint
sok más esetben, anorganikus.

tályog  ’Geschwür, Abscess’ ~ török talak, talag ’valamely test-
rész daganata s az avval összefüggő betegség’ | talau
’daganat lovaknál’.

tanács  ’Rat, Ratschlag, Beratung’ | tanú ’Zeuge’ ~ török tanïš-,
danïš- ’egymás közt megbeszélni, tanácskozni’ | tanï-
’megismerni’ | tanuk ’tanú’. Nem lehetetlen, hogy a dan-,
tan- tőszótag azonos a perzsa dan ’tudni’ szóval, de inkább
azt hiszem, hogy az utóbbi kölcsönzés a törökből; vö. tanul
’lernen’.

tántorog  ’taumeln, wanken’ ~ török tinterekle- ’tántorogni’ |
tintereg ’tántorogva’.

tanú  ’Zeuge, Mitwisser’ ~ török tanuk ’tanú’ < tanï-, tanú
’ismerni, megismerni’ vö. a tanács címszót.
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tanul  ’lernen’ | tanít ’lehren’ ~ török tani-, tanú- ’ismerni, tudni’
| tanït-, tanut- ’tanítani, oktatni, ismertetni, tudatni, ajánlani’.

tagad  ’kleben, anhängen, bleiben’ | tapasz ’Klebwerk,
Pflaster’ | tapaszt ’ankleben’ ~ török tap- ’ráakasztani’ |
tapïš- ’összetalálkozni, összejönni’ | tapta- ’összeilleszteni’.

táplál  ’nähren, pflegen, ernähren’ ~ török tapla- ’tisztelni,
becsülni, figyelembe venni’, tkp. ’követni, lassan lépni’. A
magyar szó alapjelentése inkább a törökkel azonos.

tapló  ’Zundschwamm, Schwamm, Zunder’ ~ török tapla-
’szétnyomni’, széttaposni’ > nom. verb. taplak.

tapos  ’zertreten, zusammentreten’ ~ török tepiš- ’egymást
rúgni, taposni’ | tapta- ’taposni, eltaposni’. A láb ’Fuss’ és
lép ’schreiten’ viszonya látszik a talp, talp ’Sohle’ és tapos
szavakban.

tekinget  ’wiederholt sehen’ | tekint ’schauen, blicken’. A néz
és lát igékkel szemben csupán ’futó pillantást’ jelent (CzF.)
~ török tekin-, tegin-, degin- ’érinteni (szemmel)’ | tikeleš-
’hirtelen pillantani’ (Radl. Wb. III. 1349.)

tar  ’kahl, glatzig’ | tarol ’kahl machen’ ~ török taz ’kopasz,
tart’ | tarbaga ’marmota’ (’kopasz béka’). Ide tartozik a
magy. tarló ’Stoppel’, tkp. ’letarolt föld’ ~ török tarla ’föld,
üres mező’, ellentéte az ekin ’szántóföld’ < ek- ’művelni’
(földet). Valószínűleg ide tartozik még a tarkó ’Genick’,
mert ennél kezdődik a fej kopasz része.

taraj  ’Hahnenkamm’ ~ török tarak ’fésű’ (’általában’).
tarang, trang: ma ismeretlen növénynév, melyet Munkácsi

helyesen egyeztetett a török taraŋgu ’tamariszkus, egy
bokorfaj’ szóval.

tárgy  ’Gegenstand’, l. táj.
tarka ’buntfarbig, scheckig’ ~ török tarka- ’szétdobálni, szét-

szórni’.
Tárkány:  helységnév Magyarországon; Tarján alakban is elő-

fordul, ~ török tarχan ’egy méltóság neve; nemesember, aki
adót nem fizet’.
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tarló  ’Acker, Saat, Ackerfeld’, ma: ’Stoppelfeld, Stoppel’, l.
tar.

társ  ’Gefährte, Genosse, Geselle’ ~ török daš, taš: deŋgi-daš
’kedves barát’. A barátságnak és a rokonság fokának jelölé-
sére szolgáló kifejezéseket a török többnyire testrészek
neveivel való összetétel által szerkeszti, pl. beytaš, begtaš
’társ’, tkp. ’fejbarát’, egy törökországi rend alapítójának
neve; arkadaš ’társ’, tkp. ’hátbarát’ ev-daš ’házastárs’;
karïndaš ’testvér’, tkp. ’hastárs’; vatan-daš ’földi’, tkp.
’hazatárs’; koldaš ’kísérő’, tkp. ’kartárs’; kurdaš ’kortárs,
vö. magy. kortárs; imel-daš ’kebelbarát’; süt-daš
’tejtestvér’, köŋgül-daš ’szívtárs, bizalmas’; at-daš ’névtárs’
stb. Akik ezt az ótörök daš szót a szláv tovariš ’társ’ szótól
származtatják, egész bizonyosan tévedtek.

tart  ’halten’, helyesebben: ’anhalten, dauern, in die Länge zie-
hen’, pl. napokig eltart ’es dauert Tage lang’ | tartós
’dauerhaft’ ~ török tart- ’húzni, tartani’, pl. yïllargadže tar-
tadir ’évekig tart’ | tartïk ’tartós’.

tát  ’öffnen’ | tátong ’sich öffnen’, vö. táj, tág. A tát igető van
meg továbbá a tátos (helyesebben táltos) szóban, amely a
régi pogány magyarok papjának a neve volt; eredeti jelen-
tése szerint: ’a kinyitó’, mert az ő kötelessége volt az áldo-
zatul levágott fehér ló felbontása. Azt hiszem, a szakács
(eredeti jelentése ’Tranchierer’) szó is összefügg a samán
vallási szertartásokkal, mert a tátos bontotta fel az áldoza-
tot, s a szakács darabolta szét; l. szakács.

távol  ’fern, Ferne, Distanz’, vö. tág, táj ~ turkom. dav-oš
’távol’. A szó egyéb közép-ázsiai dialektusokban is előfor-
dul, összevont alakban: taš, daš ’messze, kint’ tavuš-
’eltávozni’ | tašra (taušra) ’ki, messze’.

teg-nap  ’gestern, der gestrige Tag’ ~ török töŋ, tün, dün
’tegnap’; összetételben: tüŋe-gün, mely épphogy összetétel,
mint a magy. tegnap. Éppígy van a ma török kifejezésénél
is: bu gün ’mai nap’.
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tegesz  ’Köcher’ ~ török tigiz, tegiz ’tegez’ < tig-, tik-
’bedugni’.

teke  ’Kugel’ | teker ’herumwinden, drehen’ ~ török teger, teker
’csavarni, sodorni, hengergetni’ | tekerlik ’kerék, kocsike-
rék, kerekség’ | tögerek ’tekercs, gyűrű alakú keret a sátor
felső részén’.

teknő  ’Trog, Mulde’ ~ török tekne ’teknő’ < tek, tak ’fedél,
takaró, tányér, edény’; vö. tag.

tele  ’voll’ | tel- ’voll werden’ | tölt ’füllen, anfüllen’ ~ török
tolu, dolu ’tele’ | tol-, dol- ’megtelni’ | toldur- doldur-
’megtölteni’.

telek  ’Grundstück’, helyesebben ’az a zsinór, mellyel egy
darab földet kimérnek’, vö. ostor telke: ’az a zsinór, amely-
lyel az ostort megerősítik’ ~ török tel ’zsinór, fonál, kötél,
húr’, általában ’vékony, hosszú test’.

temérdek, tömérdek,  helyesebben töménydek ’ungegeuer,
dick, massiv, enorm’ ~ török tümendek ’tízezernyi, nagyon
sok, szörnyű’. Ide tartozik még a töménytelen ’zahllos’. Az
ótörök tömen szó eredeti jelentése ’10.000’.

te, ten- (-magad)  ’du selbst’ ~ török seŋ ’te’.
tehén (eredetibb alakja < *tején, mint fehér < fejér, vö. török

beyaz) ’Kuh, Milchkuh’ ~ török döye, töye, deye ’fiatal tehén’.
tengely  ’Achse eines Wagens’ ~ török tiŋgil, diŋgil ’tengely’.

Alapszava megvan az oszm. döŋ- ’fordulni, megfordulni’
igében; vö. kaz. töŋgelek ’tengely’.

tenger  ’Meer’ ~ török deŋiz, tiŋiz ’tenger, tó’. A magyar szó
elvont jelentésben is használatos: ’sehr gross, sehr viel’, pl.
tengernyi adóssága van ’er hat unendlich viel Schulden’.
Ezzel van összefüggésben a tör. taŋg- ’bámulni, csodálkozni’.

tengőd  l. tönk.
teper  ’niederwerfen, niederreissen’ ~ török tepret- ’mozgatni’

| tep-, dep- ’rúgni, megvetni, eldobni’.
teprenked-, töprönked-  ’sich beängstigen, Besorgnis haben’ ~

török depren- ’igyekezni, iparkodni, töprenkedni’.
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tepsi, tepszi  ’Bratpfanne’ ~ török tepsi ’kis tál, tényér’.
tér, ter  ’Raum, Platz, Fläche, eben’ ~ török tere, dere ’völgy,

síkság’; ellentéte a tag, dag ’hegy, magaslat’. A tér egyrészt
a ser- ’kiterjeszteni, kinyújtani, másrészt a ter-ken ’ki -
bővíteni, növelni’ szóval rokon.

térd, tírd  ’Knie’ ~ török tiz ’térd’ | tir-sek ’könyök’. Mindegyik
szónál a tir- ’törni’ ige az alapszó, s így ezek a szavak a kar-
nak és a lábnak azt a helyét jelölik, ahol a csont megtörik,
meghajlik.

terem  ’entstehen’ | teremt ’schaffen, erzeugen’ ~ török töret-
’létre hozni’ | töre- ’előidézni, teremteni’.

tereng: terengette  ’potztausend’ = tereng ’unterirdischer
Gott’ + ette ’hat es aufgegessen’ ; vö. magy. ördögadta,
ebadta stb.

terít  ’ausbreiten’ | terül ’sich ausbreiten’ ~ török ser- ’ki ter -
jeszteni’ | seril- ’kiterjedni’ ; vö. tér ’Raum’.

tető  ’Gipfel, Giebel’ ~ török tepe ’csúcs, tető, domb’.
tetszik, tetik  ’gefallen, belieben’ ~ török titsin-, tetsin-

’vágyódni, tetszeni’ (Szami bej, I. 4.) tat- ’tetszeni, ízleni’ |
tatan-, dadan- ’tetszeni’ tatma ’íz, élvezet, tetszés’ | tatu-
’ízleni, kóstolni’ | tatlï ’édes’.

teve  ’Kameel’ ~ török deve, töye ’teve’.
til-, tilt  ’verbieten, abwehren’ ~ török tiy-, tït- ’megtiltani, visz-

szatartani’. A magyar alak l-je nem tartozik a tőhöz, éppúgy,
mint pl. a költöz- szóban. Ide tartozik még a magy. titok
’Geheimnis’, mely szó alapjelentésében a ’rejtett, tiltott’
fogalma van.

tiló  ’Hanfschwinge, Hanfbreche, Breche’ ~ török til- ’törni,
szétdarabolni’ | dïlïm ’darab, töredék’. A til- a tir- és kir-
’törni, szétdarabolni’ alakváltozata.

tinó  ’der junge Ochs von zwei bis drei Jahren’ ~ török dana,
tana ’borjú’. 

titok  ’Geheimnis’; l. til-, tilt. 
tó  ’See’ ; l. tál.
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toboroz  ’werben, anwerben’ ~ török tobor- ’összegyűjteni’.
toj-  ’gebären, zur Welt bringen’ | tojás ’Ei’, tkp. ’Geburt’ ~

török toy-, tog- ’szülni, tojni’ | toχum, toyum ’tojás, mag’.
Az utóbbi megvan a perzsában is, de török eredete kétség-
telen. Ma a szó keleti Turkesztánban él. 

1tok ’Futteral, Scheide’ | tokla ’Hülse’ ~ török tïka- ’bedugni’
| tïkač ’dugó’; vö. dug.

2tok ’Stör’ ~ török tog ’Barsch’.
tokány  ’kleingehacktes Schaf-oder Rindfleisch’ ~ török talkan

’ apróra vágott vagy szétdörzsölt tészta Közép-Ázsiában’ |
talgan ’puha, szétdörzsölt’.

toklyó ’einjähriges Lamm’ ~ török toklu, tokli ’bárány, gödö-
lye’ ; ótörök toklak, toklao.

tol  ’schieben, stossen’ ~ török tolon- ’gördülni, elmozdulni’ |
tolondïr- ’görgetve, odább tolni, elgörgetni’ (Radl. III.
1195.)

told, toldoz  ’ergänzen, anstückeln’ ~ török toldur- ’ki egé -
szíteni’ | toldul- ’megtelni’ | tolguz- ’tele lenni’. A told szó
a tölt változata; l. tele ’voll’.

toll  ’Feder’ | tollaz- ’fiedern’ ~ török tüy, tüg ’toll, szőr’ | tüyle-
’tollazni’.

tolmács  ’Dolmetscher’ ~ török  tilmač ’tolmács’. A szó első
része nem más, mint a til ’nyelv’ szó. Régebbi alakja til-
manč, melynek második részében alighanem a man-, mana-
’mondani’ (vö. magyar mond ’sagen’) ige rejtőzik.

tolvaj  ’Dieb, Räuber’ ~ török tala- ’rabolni’ | talagan ’tolvaj,
rabló, fosztogató’ | talaui, talavi ’fosztogatás, lopás’. A
tőszótag, melyben az elvevés fogalma van, a magy. -tól, -től
’von’ raggal s a dúl- ’zerstören, verwüsten’ szóval rokon.

tompa  ’dumpf, stumpf’; eredeti jelentése szerint ’bunkó alakú,
kerek, szeglet és csúcs nélküli, összevont, gömbölyű tárgy’.
~ török tompalak ’kerek’ | topal ’béna’, tkp. ’tompa’.

topoly  ’Silberpappel’ ~ török topolga, dobolga ’kemény fa,
melyből ostornyelet készítenek; tamariszkus’.
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topor  ’Breitaxt, Breitbeil’ ~ török topuz ’buzogány’. 
tor  ’Gastmahl, Schmaus’ ~ török tor ’lakoma, tor’ | toy

’lakoma’ | torla-, toyla- ’lakomázni’.
torla-  ’sich anhäufen, sich ansammeln’ | torlasz ’Barriere’ ~

török torla- ’gyűjteni, felhalmozni’.
torma  ’Meerrettig, Kren’ ~ török turp, turma ’torma’.
torz  ’entstellt, fratzenhaft, bizarr’ ~ török ters, terz ’fordított,

elcsúfított, bizarr, torz’ stb.
tosz-  ’stossen’ | taszít ’wegstossen’ | tuszkol ’stossen, hinaus-

stossen’ ~ török tos- ’döfni’ | toskala ’döfölni’.
tót  ’Slawe, Slowak’ ~ török tāt: így nevezték a régi törökök a

leigázott irániakat és kundokat (Vö. ME. 406). Úgy látszik,
hogy ez a név a letelepült nép békés jellemére vonatkozik,
’atyácska’ jelentéssel. Így nevezi az örmény muzulmán urát
tadžik-nak, mely nem egyéb, mint a tat diminutivuma.

tő, töv  ’Stamm, Stock, unterer Teil eines Körpers’ | tős ’einen
Stamm habend’ ~ török tib, tüb, dip, dib ’alap, a test alsó
része’ | tübün ’lent’. A magy. tő szóval teljesen egyezik  az
ótörök tö ’törzs, eredet’; vö. tösi yïldïzï ’törzse és gyökere’
(l. Chuastuanit).

több  ’mehr, plus’ ~ török tob, töb ’csomó, rakás’ | köb ’sok’.
tőke  ’Stamm, Klotz’, tkp. ’a test alsó vége’, tehát rokon a tő,

töv- szóval, ~ török tük ’vég’ | tüken- ’végződni, megszűn-
ni’ | tükeniš ’végződés, vég’.

tökélet  ’Vollkommenheit’ | tökél ’sich entschliessen’, azaz
’Vollständigen Sinnes oder Willens sein’ ~ török tökel
’tökéletes’ | tökel- ’magát eltökélni’ | tökellik ’tökéletesség’.

tölgy, tőgy  ’das Euter’ ~ török tälin ’tőgy’.
töm  ’stopfen, anfüllen’ ~ török töm- ’tömni, megtömni’ |

tömen-, tümen-, ’gazdagodni, meggazdagodni’.
tömlő  ’Schlauch’ ~ török čömlek ’víztartó edény, csésze,

fazék’ | tulum ’tömlő’.
tömör  ’massiv, untersetzt, dicht’ ~ török tomruk ’tuskó; vastag,

szilárd test, csomó’.
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tönk  ’Stamm eines Baumes, Strunk’ ~ török tüŋgek ’tönk’ | töŋg
’fenék, mélység’ (töŋgidže ’fenékig’). A magyarban még egy
alakja van a szónak: teng- (tengeni ’kümmerlich leben’), tenk
(Ruin, Untergang, Bankerott’: tönkremenni. ’zugrunde
gehen’; tör. (oszm.) deng- ’végére járni, végződni’.

töpörtyű  ’Griebe’ | töpöröd- ’zusammenschrumpfen’~ török
toporla- ’összetöpörödni, kerekedni’.

tör  ’brechen, zerbrechen’ ~ török tirim ’töredék, darab’ < *tir-
> kïr- ’törni’ | dïrïm ’darab’ | tirtük, dirtük ’töredék’. Ide tar-
tozik még a magy. törzs ’Bruchteil eines Volkes,
Volksstamm, Zweig’ ~ tör. tire ’néptörzs’. A mai magyarban
előforduló törzs ’Stamm, Stock’, helyesebben tős (< tő)-
nek hangzott.

tőr  ’Dolch, Schlinge, Falle’ ~ török tör, tür ’háló, tőr’ | oszm.
tuzak ’tőr’; örümdžek töri ’pókháló’ (szóról szóra mint a
magyarban).

törköly  ’Treber, Weintrester’ ~ oszm. törti, törtü ’a sajtóban
visszamaradt szőlőhaj és szár’ | törtülü ’zavaros seprő’: tör-
tülü šarab ’borseprő’.

törpe  ’Zwerg, zwerghaft, krüppelhaft’ ~ török čörpe ’a szelíd
és vaddisznó kölyke’.

törvény (töre-vény) ’Gesetz, Recht’ ~ török töre, törü ’törvény,
erkölcs’. Alapjelentésére nézve vö. teremt, töre.

törzs  ’Stamm, Zweig eines Volkes’ ~ török tire, tere ’néptörzs’.
tövis  ’Dorn, Stachel’ | tüske ’Stechdorn’. Eredetileg *tögis-,

*tügis-nek hangozhatott ~ török tik- ’szúrni, varrni’ | tiken
’tövis, szúró, tű’ | dikim, dikiš ’varrás’. Ebbe a szócsaládba
tartozik még a török tig-, dig-, dik- ’felegyenesíteni, feltűz-
ni’ a magyar tű ’Nadel’ és a csagat. tüyür- ’tűkkel feltűzni’;
vö. még a régi magy. tövik ’hineinstechen, eindringen’
(Magy. Nyelv VII, 369).

tőzeg  ’Torf, Brennmaterial in den holzlosen ungarischen Ebe -
nen’ ~ török tezek ’tehénganéj’, eredeti jelentése ’tüze lő -
anyag’; a tör. tez- a magy. tűz-zel egyezik. A török ot ’tűz’
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és odun ’tüzelőanyag, fa’ viszonya látszik a magyarban is:
tűz ’Feuer’ és tőzeg ’Brennmaterial’.

tud  ’wissen, Kenntnis haben, denken, meinen, glauben’ ~
török tuy- (régi alakja tut-, tud-) ’érezni, tudni’ | tuygu
’érzés, tudás’. A szó eredeti konkrét jelentése tehát: ’fogni’.
A magyar szó sokkal régibb alakot mutat, mint a török.

tudun:  az avarok papja < tud ’wissen’, tehát tudós ’aki a
jövendőt előre tudja’. 

túl   ’drüben, hinaus, über’ < távol ’fern, entfernt’; l. táv.
tulaj-don ’eigen, eigentlich, Eigentum, was jem. oder zu jem.

gehört’, tehát tkp. ’Zugehörigkeit, Beziehung’ ~ török tolay,
dolay ’kör, környezet, vonatkozás, saját’, pl. tolayimdan dir
’az enyém, körömből való’; vö. saját.

tulok  ’ein junger Ochs’ ~ török turuk ’kétéves ökör’.
tunya  ’träge, faul, nachlässig’ ~ török tuna- ’zárkózottnak,

csendesnek lenni’ | tunak ’csendes, zárkózott’. A tun- tőszó-
taggal rokon a toŋ- ’megmerevedni, megfagyni’ ige. A
tunya szóhoz tartozik a magy. csúnya ’garstig, unschön,
abscheulich’.

turkál  ’aufrühren, wühlen, aufstöbern’ ~ török turgay-
’felturkálni, felzavarni, felállítani’.

túró ’Topfen, Quarg, Käse’ ~ török turak ’túró’, tkp. ’az az
aludt tej, melyet egy hegyes zsákban állni hagynak, hogy a
savó lecsepegjen’. A szláv tvarog ’sajt’ kölcsönzés a török-
ből.

turul  ’eine Art Falke, der mythologische Vogel der alten
Ungarn’ ~ török turul, turgul ’egy kis, fekete sólyom’. A szó
eredeti alakja tograul, tugraul ’a szétdaraboló, szétmarcan-
goló’ < togra-, tugra- ’szétdarabolni, szétmarcangolni’; vö.
oszm. Ertogrul (tulajdonnév) ’az embert-tépő’.

tusa  ’Kampf’ | tusakod- ’kämpfen’. Eredeti jelentése: ellen,
ellenfél’ ~ török tuš, duš ’ellenfél’ > dušman, düšmen, tuš-
man ’ellenségeskedés, ellenség, ellenfél’. Tévedés, hogy a
düšmen a törökben perzsa kölcsönszó.
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túsz  ’Kriegsgeisel, Bürge, ein entsprechender Gegenteil’ ~
török tus ’szemben levő, megfelelő’ | tüš, döš ’szemben’ | tuš
’pótlás, ellenérték’.

tutu  ’Pfeife’ ~ török düdük ’síp’. Ide tartozik még a magy.
duda.

túzok  ’der Trappe’ ~ török tűdak, tugdak ’túzok’.
tükör  ’Spiegel’ ~ csuv. tügör ’tükör’. Az elnevezés tkp. a tükör

kerekségére vonatkozik, Keleten ugyanis ez a tükörnek
állandó alakja; vö. teke.

1tűn- ’auffallen, scheinen’ | eltűn- ’verschwinden’, tkp.
’wegscheinen’ ~ török tün- ’látszani; tisztának, világosnak
lenni’ | tünlük ’fény; a sátor nyílása, melyen a világosság
beömlik; ablak’ | tündi ’feltűnő’ | tünük su ’tiszta víz’ | ay-
tün, ay-din ’világosság, holdvilág’.

2tűn-  ’schwinde, verschwinden’ ~ török sün-, sön- ’kialudni’;
vö. magy. szün- ’aufhören’ | tör. tin- ’nyugodni, megszűnni’
| tinč ’nyugalom, nyugodt’ | tinik ’nyugodt’, pl. tinik su
’tiszta víz’.

tündér   ’Fee’ ~ török tüŋgür, tingir ’tündér, peri, gonosz szel-
lem, boszorkánynyomás’ A török tingir szóval összefügg a
Tingri ’isten, égi lény’.

tűr   ’aufschürzen, aufschlagen’ ~ török tür- ’tűrni, feltűrni’.
tűr  ’dulden, ertragen’ ~ török tűz- ’tűrni, eltűrni’.
tűz  ’aufstecken, aufpflanzen’ ~ török tiz-, diz- ’feltűzni’ | tüz-

lük ’ékesség, cicoma’. Ebbe a szócsaládba tartozik még a
magy. dísz ’Zierde’, tkp. ’das Aufgesteckte’, minthogy a
’feltűzött, szemrevaló’ fogalma a ’dísz’ fogalmával azonos.

tyúk  ’Henne, Huhn’ ~ török tauk ’tyúk’.
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U

úgy  ’so’ | ugyan ’gerade, eben’ török uy- ’hasonlítani’ | út-
’követni, utánozni’ | ok ’hasonló’: okša-, ukša- ’hasonlítani’.
A tör. uy-ból keletkezett az uyuš- ’illeni, hasonlítani’.

1ujj ’Finger, Ärmel, länglicher Teil eines Gliedes oder
Körpers’ ~ török üye ’tag’ | uya ’ízület, tag’.

2ujj  ’Ärmel’ ~ török yen, yeŋ ’ujj’. Bár a hangzásbeli rokonság
nagyon csekély, említésre méltó az az analógia, mely egy-
részt a magy. új ’neu’ és ujj ’Ärmel’, másrészt a török yeŋ
’Ärmel’ és yeŋi ’új’ közt fennáll, bár a két szó között sem-
miképpen sem lehet fogalmi összefüggést felfedezni.

uk, ük  ’Grossmutter bei den Szeklern (mütterlicherseits)’ ~
török uk ’ősök, elődök’.

Ukkon  ’isten’: Ukkon pohara ’az áldásnak, azaz istennek poha-
ra’ ~ török ukan, ogan ’isten’ = ? okkan ’a tudó, a mindentu-
dó’. Szami bej megemlíti, hogy a szó véletlenül hasonlít a
görög Ωγήυ szóhoz, mely egy régi görög templom neve.

ún  ’überdrüssig werden, langweilig werden’ | undok
’abscheulich, hässlich’ ~ török ogun-, oun- ’undorodni,
megunni’. A tulajdonképpeni jelentés ’feldörzsölődni’ < og-
’szétdörzsölni’. Hangtani tekintetben a magy. ún úgy
viszonylik a tör. ogun-, oun-hoz, mint a török un ’liszt’, tkp.
’szétdörzsölt’ az ogun, un-hoz.

úr  ’Herr, Gebieter, Protektor’ ~ török ogur, our, uur ’védő, véde-
lem’. Így pl. uur ola ’Glück auf!’, Allah uurlar versin ’isten
adjon védelmet’. Téves volna azt hinni, hogy az ogur (mert az
arab írás [غ] ghainnal írja át, vö. ogul = uul, agïr = aïr) a latin
augur-ból származék; e török szó alapszava a tör. ük, og
’támasz’; vö. öksüz ’árva, gyámoltalan’ | ogurlu ’szerencsés’.

úsz  ’schwimmen, auf der Oberfläche bleiben’ ~ török yüz-
’úszni’ < yüz ’felszín’.

uszít, huszít  ’hetzen’ ~ török uš, us: ezzel a kiáltással uszítják
a kutyákat.
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út  ’Weg, Strasse, Gang, Reise’ | utas ’der Reisende’ | utaz-
’reisen’ ~ török üt-, öt- ’elmenni, átmenni, előtte elmenni’ |
ütgöz- ’elmenet, átmenet’ | ütöm ’út, menés’.

utál  ’scheuen, verabscheuen’ ~ török utan- ’megszégyeníteni’
| utanïl- ’szégyenkezni’ | utan ’szégyen’ | usal ’rossz,
gonosz’ | usalla- ’ócsárolni’.

után  ’nach, hinterher’ | utó ’nachfolgende, nachkommende’ ~
török (ujg.) ut ’követni’ | uta ’után, követve’; vö. óta ’seit’.

Ü

üdő, idő  ’Zeit’ ~ török üt, üd, üdör ’idő’.
üdv  ’Heil, Seligkeit’ | üdül ’heil werden, genesen’ ~ török ïdïk,

ide ’áldott, szent, boldog, boldogság’ < id, üd, ’üdv, áldás’ |
etkü, edgü ’üdvös, jó’ | etkülük ’jóság, jótétemény’. Az üd,
et, ed tőszótag előfordul még az eygü ’jó’ szóban = oszm.
eyü, eyi ’jó’. Ide tartozik a magy. ünnep ’Feiertag’; < üd +
nap; vö. tör. tüyün ’ünnepnap’ < tüy, toy ’ünnep’ + gün
’nap’, továbbá az üdül ’genesen, gut werden’.

ügy  ’Angelegenheit, Geschäft, Arbeit’ ~ török iš, üš ’munka,
mű, ügy’; vö. még tör. eyle-, továbbá a gyakran segédige-
képpen használt et-, it- ’tenni, csinálni’.

ügy  (R.) ’Wasser, Fluss’ ~ török ügü ’víz’ (mint elem).
ül  ’sitzen’ ~ török ol-, olur- (ujg.) ’ülni’. Az oszm. és csagat.

oltur- ’ülni’ tkp. ’sitzend sein’.
ünnep  ’Feiertag’; l. üdv.
űr  ’Leere, Raum’ | üreg ’Höhle’ | üres ’leer’ ~ török ir, yir

’hely, tér’ | irikin ’tágas’ | ürek ’sír’ (Radl. I. 1827.), tkp. üres
hely, üreg’; vö. tör. ürek ’szív’: l. szív.

ürge  ’Zieselmaus’ ~ török örge ’mormota’.
üröm  ’Wermut’ ~ török irim, irüm ’üröm’.
ürü  ’ein verschnittener Widder’ ~ török irik ’bárány’ (turk.).
üstök  ’Schopf, Stirnhaar’ ~ török üst-tüy ’felső haj’.
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üsző  ’Kuhkalb, junge Kuh’ ~ török ösük ’a növő’ | ösüm
’növés’ | üskirim ’fiatal’ (Radl. I. 1880).

üszög  ’Brand, Kornbrand’ | üszök ’das brennemde Stück Holz,
Glut’ ~ török ïssïg ’meleg’ | ïssï- ’megmelegedni’ | izik, üzü
’forró’; vö. izzó, izzad.

üt  ’schlagen’ | ütköz- ’sich schlagen, eine Schlacht liefern’ ~
török ütir- ’agyonütni, megölni’; vö. még török küt- ’ütni,
vágni’.

üvölt  ’heulen’ ~ török öyür-, ögür- ’bőgni, üvölteni’.
űz  ’jagen, treiben, nachgeben, verfolgen’ ~ török izle- ’üldözni,

követni’ < iz ’nyom’. Hogy a magyarban az *iz ’nyom’ szó
önállóan is megvolt, bizonyítja az izibe ’auf der Stelle, so -
gleich, bald’ szó, mely a nyomban tökéletes megfelelője.

üz  ’Geruch’ | üzöl ’riechen’ (székely N.) ~ török is ’szag’ | isle-
’szagolni’.

V

vág  ’schneiden, hauen’ török bag ’szelet, néptöredék’; l. még a
tör címszót.

vágy  ’das Sehnen; sich sehnen’ ~ török bakar- ’kívánni, vágyni’;
vö. jakut bagar- ’kívánni’. Jelentéstani szempontból nem tart-
hatjuk lehetetlenségnek, hogy ez a bak- tő azonos a tör. bak-
’nézni’ igével. Ide tartozik az oszm. begin- ’tetszeni’, tkp.
’vágyakozni’; vö. bagïn- ’magát megadni, imádni’.

vaj  ’Butter, Schmalz’ ~ török may ’zsír’.
váj  ’graben, aushöhlen’ ~ török balga- ’ásni, kivájni’ | oy ’váj -

ni’ | oyuk ’üreg, mélyedés’. Ide tartozik még a magy. vőgy
’Tal, Niederung’, melyet hibásan völgy-nek írnak.

vak  ’blind’ ~ ? török bag, bak ’kötelék’; vö. tatár sokur ’vak’,
eredetileg ’szoros, zárt, szilárd’.

-val, -vel  ’mit’ ~ török bile, ile ’-val, -vel’ | -la, -le id.
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vál  ’sich scheiden, trennen’ | válás ’Trennung’ | válasz
’Erwiederung, Scheide, Grenze’ ~ török böl- ’választani,
szétválasztani’ | bölüš- ’szétosztódni’. 

vál- ’werden, sich, gestalten oder verändern’ ~ török bol-
’lenni’. Szami bej egészen helyesen jár el, midőn szótárá-
ban, az ol- ’sein’ és ol- ’werden’ idéket különválasztja és
külön címszó alatt tárgyalja.

válú, vályú  ’Rinne, Trog’ ~ török ulug ’vályú’.
van  ’haben’ | vagyon ’Vermögen, Habe, Gut’ | barom ’Vieh,

Vermögen’ ~ török bar, var ’lenni, bírni’ | barïm ’vagyon,
jószág, birtok’.

var  ’Schort, Grind’ ~ török or ’kiütés, kelevény’.
vár  ’Burg, Festung’ ~ török baru ’menedékhely, erősség’. (A

perzsa bar ’erősség’, úgy látszik, a törökből származik.)
vás-  ’sich abwetzen, sich abreiben’ ~ török aš-, ašïn- ’vásni,

elkopni, ledörzsölődni’. Ide tartozik még a magy. ás
’graben’, a tör. eš- ’kaparni, vakarni’, továbbá a magy. vés
’gravieren, stechen, eingraben’.

vásár  ’Markt’ azonos a perzsa bazar ’vásár’ szóval, nem vilá-
gos azonban, hogy honnan van a magy. vasárnap
’Sonntag’, tkp. ’Marktag’ és a tör. bazargüni ’vasárnap’ azo-
nossága. Az ótörök korszakból származó magyarok a rég óta
muzulmán oszmánliktól vallási vonatkozású kölcsönszót
semmiképp sem vehettek. A ’vasárnap’ neve a keleti török-
ségben atina vagy yekšembe (< perzsa).

vég  ’Ende, Schluss, Letzte’ ~török büŋg (ótör.) > újabb török
eŋg, iŋg, eŋ ’végső, utolsó’, superlativusképző partikula, pl.
eŋ-eyi ’a legjobb’. Más szó az eŋ ’szélesség’.

vél  ’meinen, mutmassen, vermuten’ ~ török bil- ’tudni, ismerni’.
vén, vín  ’alt, betagt, altersschwach’, pl. öreg ember nem vén

ember ’ein alter Mann ist noch kein alters schwacher
Mann’ ~ török bőn ’elgyengült, vén’ | buna- ’megvénülni,
elgyengülni’.
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ver  ’schlagen, hauen’ ~ török úr-, vur- ’ütni, vágni, verni’ |
vuruš- ’verekedni’. 

verem  ’Graben, Grube’ ~ török ur ’verem’.
verseny  ’Wettkampf’ | verseng ’zanken, streiten, wetteifern’ ~

török varsagi, varsaki ’dal, költemény, eredetileg ’verseny -
dal’, amely a szerelmes pároknál a tatárok, de leginkább a
kirgizek közt szokásban van; a legény mond egy versszakot,
melyre a lánynak rímes versben kell felelnie, természetesen
tréfás, gyakran meglehetősen goromba megjegyzésekkel. |
var- sagla- ’versenydalokat mondani’.

vért, virt  ’Panzer, Kürass’ ~ török bürti, börümti ’takaró, fedő’
< bür- ’eltakarni, befedni’ | örtü ’védőfödél’.

vés  ’einschneiden, eingravieren’ ~ török eš- ’ásni’ | bič- ’vágni’
| bičak ’kés’.

vesz  ’zugrunde gehen’ | vész ’Verderben, Sturm’ ~ török boz-
’tönkremenni, elveszni’.

vet ’werfen, säen’ ~ török at-, ’dobni, vetni’ | it- ’lökni’.
vétek, vítek  ’Sünde, Vergehen’ ~ török üt ’bűn, vétek’ | it-

’elveszíteni’ | itkü ’veszteség’.
vezet  ’führen, leiten’ ~ török bözüt ’vezetni’ | bözütči ’vezető’.
világ  ’Welt’ | világos ’hell, licht’ | villog ’glänzen’ ~ török balki

’világosnak lenni, látszani’ | yulag, yulao ’fény, fáklya’ |
yïlag ’csillogó’. A világ két jelentésének 1. ’Welt’, 2. ’hell’,
viszonyát mutatja a török adžum ’világ’, ačik ’világos, tisz-
ta, nyílt’ ; vö. még magy. villám ’Blitz’, tör. yïldïrïm
’villám, yaldïz ’ragyogó’.

vol- ’sein’ | volt ’gewesen’ ~ török bol- ’lenni’ | boldi ’volt.

Z

1zaj  ’Lärm, Getöse’ ~ török šau, šai ’zaj, lárma’ | šaula-
’zajongani’.
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2zaj  (< szaj) ’Treibeis, die dünne Eisfläche auf dem gefrieren-
den Wasser’ | zajlik ’mit Treibeis gehen’ ~ török saŋg ’az
első vékony jégkéreg a vízen’.

záp(-fog) ’Stock(-zahn)’ ~ török sap ’törzs; a test alsó, vastag
része’.

zavar  ’verwirren, Wirwarr, Unordnung’ | zűr-zavar ’Unord -
nung’ (l. zúr) ~ török sobïr- ’összezavarni’ | sobïrïl- ’össze -
za va rodni’.

zene  ’Musik’ | zeng ’tönen, schallen’ ~ török džeŋgi ’muzsikás,
cigány, táncos’ | čeŋge ’zene, dal’.

zerge  ’Gemse’ ~ török serke ’őzbak; a juhnyájat vezető kos’.
zokon  ’schwer, hart, unlieb’ ~ török sïk, sok ’szűk’ | sokur

’fösvény, szűkmarkú, vak’. Ide tartozik a magy. zaklat
’placken, antreiben, beengen’; vö. szűk.

zömök  ’untersetzt, stark gebaut’ ~ török džom, džöm ’erős, szi-
lárd, egyesített, kerek’ | som ’masszív, erős’.

zörög  ’ein Geräusch machen’ ~ török zïr ’lárma, zaj’ | zïrla-
’zajongani, zörögni’ | zïrïltï ’zaj, zörgés’.

Zs

zseng  ’halbreif, zart, erste Frucht’ ~ yeŋge ’új, gyenge’ | džeŋe
’új’ (kaz.); l. gyenge.

zsiger  ’Eingeweide’ ~ török džiger, ziger ’belső rész, szív,
tüdő, máj’. Perzsa jövevényszó, mely a törökségben nagyon
el van terjedve.
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Utószó

A 21. század elején Vámbéry Árminnal kapcsolatban két dolog
elvitathatatlan: úttörő jelentősége a turkológia, illetve a magyar
őstörténet és keletkutatás területén. Másrészt természetes kor-
szerűtlensége, amely a tudománytörténet fejezeteire utalja
munkásságát. Csaknem száz év távlatából nincs értelme felvet-
ni hiányosságait. Annál is inkább, mert azok egy részének okát
Vámbéry is világosan látta, hiszen „a magyar és a többi ural-
altaji nyelvek tanulmányozása már a XVIII. században kezdő-
dött, tehát abban az időben, amikor a török nyelv még csaknem
teljesen ismeretlen volt. Abban, amit az akkori szótárírók,
Meninszkij és mások, az oszmánlinak török szókincséről tudtak,
semmi, vagy csak nagyon kevés eredeti ótörök elem volt” (24).

Vámbéry az akkor még gyerekcipőben járó turkológia kor-
látait világosan látta, ugyanakkor ezek a korlátok nem intették
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óvatosságra egy-egy általános vagy konkrét megállapítása kap-
csán. Miközben pedig Vámbéry tudós megállapításai ma már
nem állják ki az idő próbáját, a problémafelvetései ma is visz-
szaköszönnek a magyarság legkorábbi történetével foglalkozó
munkákban.

Vámbéry Ármin világosan látta a nyelvtudomány jelentősé-
gét, amikor úgy vélekedett, hogy a nyelvésznek „a történeti
hagyományt, a kultúra emlékeit s az antropológiai bizonyítéko-
kat kell pótolnia”. Ma már tudjuk, hogy ha pótolni nem is tudja,
de kiegészíteni feltétlenül kiegészíti a fenti tudományágakat.

Természetes nem kell megróni Vámbéryt, hogy elfogult volt
a török nyelvekkel szemben. A hibát nem is ezzel követte el,
hanem akkor, amikor elfogultságában nem tulajdonított jelentő-
séget olyan tudományágnak sem, mint a történettudomány.
Ezzel pedig önmagát fosztotta meg a segítségtől, a támogató
adatoktól, a kiegészítő információktól.

Vámbéry Ármin A magyarság bölcsőjénél című munkájá-
nak újbóli kiadásánál nem az úttörő orientalista majd száz éves
elméletének kritikája volt a cél. Az előkészítő munka során
Vámbéry eredeti szövegét a lehető legkevesebb módosítás érte.
Megmaradt az eredeti szöveg minden nyelvi és stílusbeli jel-
legzetessége. Nem változtak a szerző eredeti átírásai sem. A
szövegben szereplő jegyzetek informatív jellegűek, kizárólag a
könnyebb tájékozódást szolgálják csakúgy, mint a Vámbéry
által hivatkozott fontosabb irodalom jegyzéke.

Az új kiadás során nem került sor Vámbéry nyelvészeti
megjegyzéseinek, török és magyar etimológiáinak felülvizsgá-
latára, kritikájára sem. Mivel a kötet második fele egy önálló
etimológiai szótárnak is felfogható, annak javítása, korszerűsí-
tése meghaladta volna a „Vámbéry Könyvek” sorozat által fel-
vállalt célokat és kereteket. Mindezt a feladatot egy kimondott
kritikai kiadás kapcsán talán érdemes lenne elvégezni.

A szöveg gondozójának utószava.
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