
A török-tatár nyelvek etymologiai szótára, 

A török-tatár szókincsnek az Összehasonló nyelvészet alapján 
való etymologikus fejtegetése a tárgyalandó anyag világosságát 
tekintve egy részt nem oly nehéz ugyan mint hasonló törekvés az 
árja, vapy sémi nyelvek terén; másrészt azonban több veszélylyel 
is jár, mert az alapvető hanganyag gyakori is nagy hasonlósága a 
szófejtegetésnek tudvalevőleg nagyon sikamlós útján olyan tévedé
sekbe ejti az embert, melyeket bonyolultabb és nem oly könnyen 
áttekinthető nyelvelemeknél már' azért is jobban el lehet kerülni, 
mert ott a csalogató analógia csábításai nem bántják annyira és a 
rögös pályán megfontoltabb lépéssel kell haladnia. A mi pedig a 
török-tatár nyelvek terén az etymologiát leginkább megnehezíti, 
az, hogy egyáltalában nincsenek régibb nyelvemlékeink, azaz nem 
pillanthatunk be az átmeneti fokozat ama viszonyába, melyben, 
hogy pl. az árja nyelvekről szóljak, a classicus nyelvek vannak a 
szanszkrittal. Ámbár az az eszme, hogy a szanszkritot anyanyelv
nek tekintsék, régen elavult, nagy fontnssága mint médium a 
hangbeli és fogalmi rokonsági fokozat világos föltüntetésére mind
azonáltal kétségen kivül való, és az újabb testvérnyelvek össze
hasonlító tanulmányával egyetemben rendkívül nagy hasznát 
veszszük az összes árja nyelvterület megismerésében. Egy ilyen 
factorról a török-tatár nyelveknél egészen le kell mondanunk. Nincs 
erre vonatkozó kiinduló pontunk, mert először törökül a török nép 
kulturviszonyainál keveset, vagy ritkán irták és az irodalmi nyelv 
czímét csak itt-ott lehet néha rá alkalmazni, és mert másodszor a 
legrégibb, eddig előttünk ismert emlék, t. i. a Kudatku Bilik 1069. 
évből származik, tehát csak nyolczszáz éves, és korántsem vág 
bele abba a korba, melybe olyan népcsoportosúlást sejthetünk, 
mely a ma előttünk ismerttől lényegesen különböznék. Nem sza-
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bad továbbá arról sem megfeledkeznünk, hogy a most említett 
nyelvemlék és a mai ujgur, azaz Keleti-Turkesztan nyelvének 
összehasonlítása a török nyelv föltűnő állandóságáról tanúskodik ; 
mert míg a Kudatku Bilik szövegét minden kelet-turkesztáni, sőt 
minden középázsiai általáben könnyen megérti, a Niebelungok 
nyelvéről és a mai németről például, bár az időkülönbség nem oly 
nagy, még se lehetne hasonlót állítani. A legjobb esetben tehát 
mai napságig csak az ujgurt, nevezetesen pedig a Kudatku Bilik 
nyelvét vehetjük olybá, mint a török szanszkritját, különben azon
ban arra a gyönge vezérfonalra vagyunk utalva, metyet a történeti 
hagyomány nyújt a megtörtént újabb népcsoportosúlására vonat
kozólag. 

Mindenek előtt oszszuk a török nyelvterületet két részre, 
még pedig északira és délire ; az előbbihez számítjuk aLena-tól a 
Jeniszei-ig, jobban mondva s szajani hegység északi kiágazásaiig 
terjedőt, a jakutot és koibal-karagaszt a legközelebb rokon nyelv
járásokkal együtt; az utóbbihoz ellenben a török nyelvek hosszú 
lánczának mind azon egyes szemeit, melyek délnyugati irányban 
Khina belsejétől egész a Dunáig vonulnak. Mind a kettő, a mi az 
alakot és anyagot illeti, közel áll a mongol-mandsuhoz, de mint
hogy a tulajdonképi töröknek és nem az egész nyelvcsaládnak 
etymologiáját tűztük ki czélúl, ezekre a legkeletibb tagokra egy
előre már csak azért sem lehet tekintettel, mert először az ilyen 
szándék dolgozatunk keretét nagyon is megbővítené, és másodszor 
mert véleményünk szerint a mongol-mandsu, a mi a tulajdonképi 
népnyelvet illeti, nem esik még úgy a kutatónak keze ügyébe, mint 
a török. Továbbá az analógia viszonya is sokkal bensőbb a tulaj -
donképi török nyelvtest egyik tagjai, mint az utóbbiak és a mongol 
kö.íött, és mint egyes, a czímen világosan jelzett összekötő ponto
kat csak a keleti határterület legszélsőbb csúcsait, t. i. az ujgurt, 
altajit és jakutot vehetjük számba. Hogy aztán a mongol-mandsu
hoz v-aló szorosabb Jüzödés eme momentumaiból kiindulva, az 
utóbbiban az egész család legrégibb forrását, vagy legprimitívebb 
részét kell-e keresnünk, arra nézve eddig nincsenek biztos ada
taink. Ha tekintetbe veszszük azt a körülményt, hogy egy nyugat
ról keletre való vándorlásban alak és anyag mindenütt tisztábban 
maradt meg, talán ilyen nézet jogosult volna, ha épen a földrajzi 
kiterjedés ezen theoriája jelentékeny kivételeket nem tüntetne föl, 
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így pl. a csuvas, melynek hangtana sok esetben régibb korra utal 
mint maga az ujgur. Ha tehát szigorú következettséggel tekintjük 
a dolgot, magukból a földrajzi és történelmi viszonyokból még nem 
következtethetünk a különböző ágak nagyobb vagy kisebb korára 
s ennél fogva csak úgy kaphatunk a korbeli viszonyokra némi föl
világosítást, ha az illető népek műveltségi állapotait és az ezekkel 
összefügga társadalmi föltételeket is tekintetbe veszszük. 

Most tehát a nomádok és a megtelepedett népség törökségé-
ről akarunk szólni. Valamint az utóbbinál az ujgurt, úgy kell az 
előbbinél az altajit mint azt a részt tekintenünk, mely primitív 
alak- és szókincsénél fogva viszonylag régibb ruhában tartotta 
fönn magát, és etymologikus kutatásoknál szintoly értéke van mint 
az ujgurnak az irodalmi nyelvben. Ha nyugati irányban e két vég
pontból kiindulunk az előbbinél, t. i. a kara-kirgiz, kazak, turko-
man és a jürükök nyelve között Anatóliában ugyanazon fokoza
tokkal találkozunk, mint a második résznél, t. i. a csagatáj, kazán
török, azerbaidsan és oszmán között. Hasonló okok mindenütt 
hasonló következményeket idéztek elő, mert valamint a nomádok 
nyelvében kényszerűit, vagy önkénytes vándorlások, a megtelepe
dett népekkel való erősebb vagy gyöngébb érintkezés maradandó 
emlékeket hagytak hátra; úgy viseli magán a megtelepedettek 
nyelve is a közönkénti idegen kulturhatás, sőt a társadalmi és 
állami élet mindennemű mozzanatának világos nyomát. Ha tehát, 
mint liadloff helyesen megjegyzi (Proben der Voikslitteratur der 
türkischen Stámme Südsibiriens I. Theil [TextJ. XIII. 1.), Délszi-
biria és a dzungariai sivatagok dialektusai az iszlám kiforgató 
hatásától mentek maradtak, mert köztük a legtöbb törzs még ma 
is az eredeti saman vallás híve és a mohammedánokkal sohasem 
érintkezik szorosabban, — másrészt nem mellőzhetjük azt sem, 
hogy pl. a kara-kirgizek, bár már régóta ragaszkodnak az iszlám
hoz, mind a mellett, az Alai-hedység völgyeiben viszonylagosan 
seclusiv életüknél fogva jobban elzárkózhattak az idegen moszlim 
hatás elől mint a kazakok és kara-kalpakok a khánságok északi 
részében. Ép így van az irodalmi nyelvvel is. A Kudatku Bilikben 
alig lehet egy-két arab-perzsa szót találni, még Allali és Pejgamber 
neveket is többnyire Tengri- és Jolauc-al fejezi ki. A csagatájban, 
azaz a khánságok törökségében, melyről Babér és Mir Ali Sír 
előttről nem sokat tudunk, az időszakonként jelentkező török 
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nemzetségi mozgalmak élénk nyomokat hagytak hátra, és míg az 
azerbaidsani, turkoman és oszmán a tatárok betörése előtt nyelv-
járásilag még semmit sem különböztek, mai nap minden egyes 
nyelven világos nyomait látjuk a társadalmi és ethnikus eonstella-
tióknak. A török nyelvterület északnyugati részében hasonlót ve
hetünk észre. A mostani Déloroszországban levő törökség, melyet 
Dr. Blau 0 . a kumanokról szóló tudós értekezése után senki sem 
fog többé egy a mongolokkal bevándorlott török törzs nyelvének 
tartani, egyrészt világos jeleit mutatja a keleti török nyelvágnak, 
sőt ezeket sokkal hívebben megtartotta mint néhány századdal 
később déli Ázsiába bevándorolt testvérei, míg másrészt a vallás
különbség nem maradt következmények nélkül, mert a kerecsen*) 
(keresztény tatárok) nyelvjárása, melyre az arab-persa befolyás 
nem hatott annyira, aránylag tisztább és primitívebb mint a ka
záni és nogaji. 

Minthogy egy anyanyelv fölvevésére konkrét bizonyítékokat 
nem hozhatunk föl, csak a már gyakran említett keleti két vég
pontot, nevezetesen az ujgurt és altájit vehetjük föl mint legrégibb 
testvérnyelveket, és az etymologikus kutatásnál az összes területet 
minden izében részében hasonló figyelemmel kell átvizsgálnunk. 
Mind a mellett, hogy az egyes tagok eltérése gyakran oly termé
szetű, hogy inkább nyelvjárásoknak mint test vérnyel veknek tekint
hetjük őket, a töszótagok értelmezésénél mégis meg kellett tarta
nunk azt a sorrendet, mely a hangi ós fogalmi összetartozás 
világos föltüntetésének legjobban megfelelt, az elveket pedig, me
lyeket könyvem kidolgozásánál szem előtt tartottam, a követke
zőkben igj^ekeztem összefoglalni. 

A. 

A töszótag. 
1) Vájjon az úgynevezett anyagszót a török-tatár nyelvekben 

mint gyökeret, vagy egyelőre csak mint tőszótagot tekintsük-e, 
az olyan kérdés, melyet még mindeddig sem döntöttek el véglege
sen. Eészemről mostanáig óvatosság tekintetéből csak tőszótagokat 
volnék hajlandó föltenni, minthogy vannak példáink, melyekben a 

*) V. ö. Bálint: Kazáni-tatár szótár; továbbá Pervii Opit 
Szlovar narodno-tatarszkago Jazika. Kazán 1876. 
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gyökér az alapszóból és egy később hozzájárult affixumból oly 
módon alakúit, hogy csalódásunk csak mélyebb vizsgálat után 
derül ki. így pl. um v. un (liszt) og -ov-bó\ (dörzsölni, összemor
zsolni) csak ofjum, ovum, öum összevonása és tulajdonképi gyökér
nek a török liszt szónál csak u-t tarthatjuk. Szintolyan a viszony 
ezeknél i s : es (társ) e/c-ből (párosítni, társítni), égis, été, es; kos 
(összetenni, hozzáadni) koj-us, koús-hól; jum-sak (puha, lágy, 
málló), tulajdonképen jogum-sak, jőum-sak (szétdörzsölt) jog-hói 
(dagasztani); jas (halk, lassú) javas, jáas-hől stb. Az itt fölsorolt 
példák számát könnyen szaporíthatjuk és így elégségesen igazolva 
van egy tőszótag felvétele gyökér helyett. 

2) Alakjára nézve a tőszótag vagy t r i l i t t e r a l i s , vagy 
b i l i t t e r a l i s , némely esetben azonban egyetlen egy magán
hangzóból is áll, mely előtt a szókezdő és szóvégző hang idővel 
eltűnt. Trilitteralis tőszótagok bar (menni) fter.(adni) k'ól (tó); bi-
litteralisok ac (nyitni) il (kötni) öl (nedves) efí (bő, messze), végre 
egytagúak u (álom) u háló). 

3) Ha jobban megvizsgáljuk a trilitteralis és bilitteralis tő
szótagok között levő viszonyt, csakhamar arról győződünk meg, 
hogy az utóbbiak csak később támadtak, még pedig a szókezdő 
mássalhangzó elvesztése után, tehát csak a másodlagos alakot, a 
trilitteralisok ellenben az eredeti alakot tüntetik föl. Legjobban 
kitűnik ez a következő összeállításából, a hol az illető példák majd 
egy és ugyanazon, majd ismét különböző egymás között szoros 
rokonságban levő nyelvek szókincséből vannak véve, melyeknek 
fordításánál nem a fontos, hanem az általános fogalmat tartottuk 
szem előtt. Ezen czélból hasonlítsuk össze egymással a következő 
47 tőszótasot. 

ac—cac—ceé (nyitni, kinyitni). 
ag—bag (háló, kötés). 
ojt—hajt (hajtani). 
ala—ujalau (láng). 
al—tal (alacsony). 
am—kam (orvosság). 
ar—jar (szegény, sovány). 
araiad—karalas (zür-zavar). 
as—kas (nyereség). 

as—kas (dörzsölni). 
az—jaz (tévedni, hibázni). 
egir—tegir (körbe menni, for

gatni). 
ege—jege (úr, birtokos). 
eh—tek—tak (hozzátenni). 
et—tat (jó, békés). 
em—merne (mell, szoptatni). 
eh—ken (tágas, bő, kényelmes). 
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ik—-jik (elfonyadni). 
ile—bile (-val, vei). 
il—jil (év, esztendő). 
iné—tinc (csöndes, nyugodt) 
iné a—jiníu (gyönpy). 
ip—jip (kötél). 
it—-jit (megérkezni). 
is—tié (bent). 
im—kim (megindít, érint). 
ili—-jili (meleg). 
ir—jir (dalolni). 
igi—jigi (sírni). 
iz—kiz (forró meleg). 
is—jis (világos, derült). 
ol—bol (lenni, válni). 

4) A bilitteralisok 

ong—-jak—sak (helyes, jó). 
or—bor (korán, először). 
ot—-vot (tűz). 
ok—jok (fönt, magas). 
osuk—bosuk (puszta). 
öl—höl (nedves). 
öé—köé (harag). 
öl—böl (osztani). 
ögri—bögri (görbe). 
örsele—törsele (össze-, darabokra 

törni). 
ömek—körnek (segítség). 
uziui—vurun (hosszú). 
üz—j'úz, jii'•£ (fönt, -n, sat.). 
ur—vur (ütni), 

kölcsönös viszonya a trilitfceralisokhoz 
nem annyira egy és ugyanazon nyelv körén belül, mint inkább 
több testvérnyelvnél tűnik elő. A csagatáji például bizonyos ese-
tekbeo szereti megtartani a szókezelő mássalhangzót, melyet az 
oszmán már elvetett. így bol-ol, keng-en, bile-ile stb. Ide tartozik a 
szókezdő s-nek gyakori eltűnése a jakutban, míg a csuvasban egész 
sereg olyan labiálissal kezdődő szó van, melyeket másutt csak 
mint billitteralisokat ismerünk ; pl. vul-ol (ő) vwdwr-otuz (harmincz) 
vagur-öküz (ökör) stb. Az a körülmény, hogy a régi hazától távo
labb eső és az idegen befolyásnak inkább alávetett nyelveknél a 
szókezdőnek eltűnése gyakrabban előfordul, arra vett bennünket, 
hogy a trilitteralisokban eredeti, a bilitteralisokban pedig másod
lagos alakot födözzünk föl. 

B. 
H a n g c s e r e . 

5) Az után, a mit Boehtlingk jakut nyelvtanában a török-tatár 
nyelvek hangtanáról annyi elmével és tudományossággal mondott, 
nehéz volna itt valami lényegesen újat mondani. Nem is másért 
teszünk itt tehát néhány általános észrevételt, mint saját eljárá
sunk világosabb megértése kedvéért. 

6) Ha közelebbről vizsgáljuk azt a szabályt, melyet a török
tatárban a hangcsere követ, mindjárt ószreveszszük, hogy a) az a 
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szabály, melyet eddig egy és ugyanazon nyelv körében megfigyel
tek, a különböző testvérnyelvek kölcsönös viszonyában jut teljes 
érvényességre; sőt sok esetben épen az egésznek összehasonlító 
áttekintéséből kiindulva állíthatjuk föl és állapíthatjuk meg az 
illető szabályt. Míg pl. aj-nek í-vel váltakozását a szó kezdetben 
a tulajdonképi törökben csak sejthetjük (v. ö. jok-tok), addig ez a 
viszony az ujgurban és jakutban már sokkal világosabb, és a koi-
bal-karagasban, a hol minden török szókezdő J-nek cl és i (olv. gy, 
ty) felel meg, e két hangnak úgy szólván átmeneti pontját lehet 
fölismerni, b) Mássalhangzóknál a szókezdő kevesebb változásnak 
van alávetve mint a szóvégző, ellenben a magánhangzók, akár 
mint szókezdők a bilitteralisokban, akár mint belső hangok a tri-
litteralisokban, oly gyakori változásnak vannak alávetve, hogy 
némely esetben még az euphoniának különben szigorúan megtar
tott szabályára sincsen tekintet, és gyakran ugyanazon szótagot 
itt alhangú, ott pedig fölhangú magánhangzókkal találjuk; pl. 
ane-ene (anya) aitmak eiímek (mondani), van továbbá nagy számú 
tőszótag, melyekben o vagy w majd szókezdő, majd belső hang és 
a melyek ö-re és ü-re változnak, c) Bilitteralis tőszótagoknál a 
szóvégzönek sokkal ritkább mint a trilitteralisoknál. 

7) Minthogy a magánhangzók változása, akár egy és ugyan
azon nyelv, akár az egész család körében, nem olyan, hogy a hangi 
analógia föltüntetésénél különös nehézséget okozzon, különösen a 
mássalhangzókkal fogunk foglalkozni, melyeknél a hangcsere 
gyakran oly nagy, hogy egy tőszótagnak szókezdője ugyanaz cso
portnak majd minden variatiójában előfordul. 

8) A legtöbb változásnak a gutturalisok, a török-tatár más
salhangzói anyag legnagyobb része, vannak alávetve ; még pedig 
szó végén sokkal inkább, mint a szó kezdetén. Mint szókezdő, ós 
mellesleg jegyezzük meg mindjárt, hogy keleten a gutturalisatio 
majd mindenütt erősebb, mert erősen aspirált eh-vei*) találkozunk 
ott, a hol az oszmánok egyszerű /c-val élnek — a k következő vál
tozásoknak van alávetve, a) k^=Ji. V. ö. kap-hep (mind együttesen), 

*) Ezt a cli-t tehát mindvégig /í-val jelöltem és még ott sem 
tettem kivételt, a hol Boehtling /-val és Castrén x-val él, még pe
dig azon föltevésben, hogy e tanulmány iránt érdeklök a kaf és 
kef belértékét úgy is képesek megitélni. 
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köl-höl (tó, nedvesség), b) k = c, s. V. ö. kak-éak (ütni, verni) kak-
sak (aszott, száraz). A mit a szókezdő k gutturalisatiójának külön
böző fokát illetőleg mondtunk, az még inkább kitűnik, ha mint 
szóvégző szerepel. A nyugati törökben megtörtént affixálás után 
itt is vehetünk észre lágyulást, sőt némely esetben a k egészen el 
is enyészett. V. ö. ujg. sárik, kuruk és jak szókat, oszm. sári 
(sárga) kuru (száraz) ésjaa (zsír) szókkal, továbbá ujg.: ak-ir (ne
héz) kak-urmak (roston sütni) és oszm. air, káurmak. Némely 
nyelvben, mint a kazaniban és az altajiban a szóvégző k eltűnése 
egy affixum előtt majdnem szabálylyá vált, és a hányszor diph-
tongusra akadunk, majdnem mindannyiszor a tőszótagban meg
volt gutturalis elenyósztót sejthetjük. Nem ritka továbbá a szó
végző k-nak g, j és ?;-vó lágyulása ; így : dök-mek, d'ógmek, döj-mek 
és döv-mek (ütni, verni), tök-rek, töj-erek, töv-erek (kör, kerület), 
kog-mak, kov-mak (hajtani, űzni, kergetni) stb. A szóvégző k to
vábbá még b vagy ^-vel is váltakozik, mint ek-ab (hozzátenni) és 
végre meg kell még említenünk a szóvégző k vagy k orrhangosítá
sát, mit — ilyenekben veszünk észre mint ok-ong (jó, helyes), tök-
töng (csavarni, forgítni), jak-jang (égni). 

9) A szókezdő,; első sorban s-vel váltakozik. V. ö. a jakutnak 
kölcsönös viszonyát a keleti és nyugati török nyelvekhez ; ez a 
változás még az utóbbiak körén belül is előfordul; így jak-sak 
(egészséges, üdvös) jöb-söb (illő). J még c i-vel is váltakozik, a mi 
a kirgizben és kazaniban majdnem szabálylyá lett. Végre í-vel 
váltakozik a j , mint : jal-tra — tal-tra (villámlani) JO/Í-ÍÜZC (domb), 
és mint szókezdő néha egészen el is tűnik, mint a 3. §. alatt föl
sorolt példákból legjobban lehet látni. Mint szóvégző a j legtöbb-
nyire í-vel váltakozik, gl. jaj-jat (terjeszteni), tíj-tit (eltiltani), toj-
tot (jóllakatni), boj-bot (növés, termet) stb.; azon fölül még s, z és 
r-vel. V. ö. ajas-at-ar (a láb jelentésű török szó tőszótagja). 

10) A szókezdő t, nem tekintve rf-vé lágyulását, többnyire 
c-vel váltakozik; v. ö. tob-cob (csomó, rakás), tiik-cük (alap, fenék) 
és A;-val; v. ö. til-kil (szétdarabolni, összevagdalni) tir-kir eltörni.— 
Annál gyakoriabbak változásai mint végző, még pedig a) c, i-vel; 
pl. bit-bié (metszeni) ket-kec (elmenni vmi előtt) köt-köc (elhúzni) 
stb. b) j és s-vel; mint bat-baj-bas (lealacsonyítani, nyomni,tiporni). 

11) A labiális b, p, f, v és m gyakran váltakoznak egymás 
között, mind nagyobb, mind kisebb körben. Míg például Kelet-
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turkesztánban mindenütt p-t találunk, a hol a khánságokban b 
hangzik és a nevezett részekben / is váltakozik p-Yel, addig az. 
altajiban kizárólagosan csak egy szókezdő p van. Hasonlókép a 
csagatajban gyakran használnak m-t mint szókezdőt, a hol az 
oszmán 6-vel él. V. ö. csag.: men, mimnek, muz, muru, mojun, mor 
és oszm. ben (én) binmek (fölszállni) buz (jég) buru (nád) bojun 
(nyak) bor (barna), b még j-vei is váltakozik, mint: sub-suj (víz) 
és m vagy mb-vel; pl. kap-kam (elzárni) hep-hem (mind, mindnyá
jan) kom-komb (púp, bütyök) jam-jamb (postaállomás). 

12) A sybillans s, s,z és § részint egymással, részint a rokon 
dentalisokkal, t, d-vel és c, f-vel váltakoznak. V. ö. süt-süé-cüé 
(édes, ízletes, tej) söl-cöl (hervadt, puszta) sal-tal (dobni, lóbálni, 
hintálni), bos-bnc-bot (puszta, kopár, sivatag, üres). Z gyakran 
még r-vel is váltakozik, mint kör-köz (látni, szem) kaz-kar (va
karni, kaparni) boza-bor (szeszes ital). Az említeti sybillansokhoz 
sorakoznak még c és z kettős kangok, melyek épen nem tartoznak 
a török nyelvek ős hangjaihoz és a legtöbb esetben s, s és í-re 
lehet visszavinni. 

13) L és n mint szókezdők a tulajdonképi török nyelvekben 
nincsenek meg, és mint ilyenek, az idegen szók és néhány affixum 
kivételével, csak néhányszor fordulnak elő. A keleti török a szó
kezdő l-t még könnyen kiejti, az oszmanli csak úgy, ha magán
hangzót tesz elébe; így: iliman (öböl), ilimon (czitrom) liman, 
limon helyett. Mint szóvégző az l váltakozik j-vei, pl. ül-üj (rész), 
sil-sij (dörzsölni, törölni); w-vel, mint kil-kin (szúrni, vágni), col-
con (tompa) és r-vel, pl. tal-tar (nagy, tágas, teres), tül-tür (szem
közt, átellenben). 

14) Az imént mondott még inkább vonatkozik az r-re, me
lyet mint szókezdőt a nyugati törökségben csak egy elébe tett 
magánhangzó segítségével ejthetni ki. így csinált az oszmanli a 
Russ (orosz), Rum (görög), ráki (pálinka), ráhat (béke), ruze (böjt) 
idegen szókból urus, urum, uruz', iraki, irahat szókat; sőt eredeti 
török szókban, a hol r-vel kezdődő affixum fordul elő, hangválto
zás (Lautverschiebung) történt. így lett pl. cob-ra (leves), jap-rak 
(levél), baj-rak (zászló), baj-ram (ünnep), top-rak (föld), ög-renmek 
(tanulni) alakokból a nép nyelvében corba, jarpak, barjak, barjam. 
torpak és örgenmek. A hangcserében r 2-vel váltakozik. Lásd 12. §.,. 
továbbá Z-vel, mint tir-til (törni), kor-kol (kar) és 7-vel, pl. kir-
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kij (törni, vágni), mely utóbbi viszony leginkább a csuvasban 
mutatkozik. 

C. 
S z ó j e l e n t é s . 

15) Ha jelen tanulmányunknál, a török-tatár nyelvek hang
változását illetőleg, viszonyítva más nyelvekhez, aránylag könnyű 
téren mozgunk és tisztább, nyíltabb látáskörünk van, még inkább 
meg van ez a szójelentést tekintve. Nem szabad elfelednünk, hogy 
egy primitív, ősrégi emberi faj nyelvével van dolgunk, melynek az 
őt körülvevő természettől kiszabott életmódjára idegen kulturbe-
folyás évezredeken át nem hatott, és ennek következtében egész 
máig megőrizte nyelvének azon őseredeti észjárás képét, mely az 
embernek csak a mesterkéletlen természet stádiumában sajátja. 
A mi szavai fejlésének nemes egyszerűségét, oly mesteri és oly 
csodálatos következetességű logikáját illeti, páratlan a török nép 
nyelve és fölülmúlja magát az arabot is, melyről már régen meg
jegyezték tréfásan: azt gondolhatná az ember, hogy ezt a nyelvet 
egy szellemes philologus társaság csinálta és adta át a népnek 
használat végett. — A törökben minden fogalomnak meg van szo
rosan kimért határa, minden képzetnek pontosan határolt köre, 
egy szócska sem fölösleges és egy eszme sincs úgy kifejezve, hogy 
az illető szó pontos meghatározásánál magyarázatra szorulna. Ezt 
az elragadó szépséget, ezt a hasonlíthatatlan elsőséget természe
tesen nem egyetlen nyelv keretéből, hanem az egész család álta
lános áttekintéséből kell fölismernünk, azaz nem a fejlődés külön
böző fokaiból eredtek, hanem, a szóképzés szelleméből ítélve, meg 
kellett már lenniök abban az ősrégi időben, midőn a törzs még 
együtt volt, midőn földrajzi távolság még nem választotta el, mi
dőn a mai választó falakról még szó sem volt és csak egy t ö r ö k 
n y e l v létezett. Hogy a mondottakat példákkal megvilágosítsam, 
könyvemnek bármely lapjára utalhatnék és egy párt föl is akarok 
említeni. Lássuk pl. a járni fogalmát és számára bar-mak, vagy 
var-mak, man-mak vagy men-mek, kit-mek és jor-imak szókat talá
lunk, melyeknek, a mai használatból ítélve, határozatlan és inga
dozó értelmük van, ha azonban az illető tőszótagokat jobban 
megvizsgáljuk, egészen világos és pontos meghatározást nyerünk. 
Bar-mak eredeti jelentése t. i. elmenni, előre menni bar, bor-böi, 
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az e l ő r e , e l ő t t fogalmát igei alakban használva, ép úgy mint 
kat, ket-bÖl (hátra, mögé, vissza) ket-mek, később kit-mek (vissza-, 
hátramenni) eredt; menmek, melynek eredeti jelentése fölfelé 
menni, fölszállni, és ma is mint minmek használatos man, mefi-höl 
(fönt, föl) való — és végre jorimak a menés általában, a járás jól, 
jor-ból (menet, út) származik, mint az illető szócsaládok föltünte
téséből leginkább kitűnik. Hasonlókép lesz világossá a sözlemek és 
ejtmek (beszélni vagy mondani), asamak ésjimek v.jemek (enni és 
étkezni), bulmak és tapmak (találni) stb. között levő viszony is. A 
mit tehát Curtius »Grundzüge der Griechischen Etymologie« czímü 
munkájában (79. 1.) mond: »A ki vak nem akar lenni ilyen világos 
tényekből megtanulja, hogy a változatosság sokkal korább való 
mint az egyformaság, és lemond minden kisérletről, hogy sarkfo
galmakkal dolgozzék« — egészen megbizonyúl a török-tatár nyel
vekben is. Ez a gazdaság és szabatosság a török nyelveknek nem 
később korából származik, sőt ellenkezőleg, a mily mértékben tör
tént az -elágozás és kiterjedés, olyan módon fogytak ezen tulajdon
ságok, mert mennél inkább visszatérünk a régi nyelvjárásokhoz és 
a hazai határhoz közel maradt leánynyelvekhez, annál tisztább 
lesz a fény, melyre a szónyomozás homályos utaink megvilágosí
tására ma szükségünk van. 

16) Ha tehát különböző, egymástól távol álló szóknál egy 
sarkfogalmat nem fogadunk el, és inkább az egyes szócsaládok 
tőszótagában keressük azt a közös alapanyagot, melyből a rokon 
fogalmak szorosabb köre fejlődött, akkor a tőszótag magyarázatá
nak magától érthetőleg olyan általános és határozatlan természe
tűnek kell lennie, hogy a szellemi összefüggés esetleg ne mint 
erőszakos értelemforgatás eredménye, hanem mint a török-tatár
ban alakilag és anyagilag különben is átlátszó nyelvelemek álta
lános áttekintésének eredménye tűnjék föl. Hogy ilyen körülmé
nyek között a fogalomnak magyarázása nehézséggel jár, könnyen 
föl lehet gondolni. Első sorban a tárgyas és elvont fogalmak egész 
körével kellett tekintettel lennünk, mi alatt mindig az az észjárás, 
az a gondolkodásmód volt irányadónk, mely különösen a török
tatár népelemeknek sajátjuk. Vegyük például a m a g a s és ma
g a s z t o s fogalmat, és látni fogjuk, hogy e czélra két, hangilag 
egészen más törzsszó van, melyek két különböző szócsaládra osz
lanak és mindegyikében még egyes ágakat képeznek. Ezek az ak 

1 7 * 
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és baj tőszótagok (1. 6. és 201, §-kat). Mind a kettő első pillantásra 
sok tekintetben synonimnak tűnik föl* de ha jobban megvizsgáljuk, 
csakhamar meggyőződünk, hogy ak eredeti jelentésében, valamint 
származékaiban ép oly mértékben foglalja magában a fölszállás, 
a fölfelé mozgás t á r g y a s fogalmát, valamint baj ennek a foga
lomnak épen csak e l v o n t vagy képes értelmét jelenti. Ak-bő\ 
származott pl. 

ujgur csagatáj 
akaru, jokaru okar, jokaru, egiz (magas, fölfelé) 
akmak, jokalmak agmak (fölszállni, föllépni) 
jokunc jokus (magasság, domb) 
jokun jogún (fölhalmozás) 
üksek jüksek (magas, emelkedett), míg baj-t 

következő szókban lehet fölismerni: 
ujgur csagatáj jakut csuvas 
baj bai bai pojan (királyfi, gazdag, magasztos) 
bot boj bája pü (hosszúság, termet, alak) 
bej bi bi — (fejedelem, öregebb testvér) 
baját Ujat — — (Isten, Magasztos) 
batuk bájuk, bijik — (nagy, hatalmas) stb. Végre nem 

volna szabad figyelmen kivül hagynunk az erkölcsöket és szoká
sokat, sőt a nép egész ethnikai életét sem, mert gyakran megesik, 
hogy a nekünk triviálisnak tetsző erkölcsi kép egyik másik vonása 
adja meg a fogalomanalogia lánczában rég keresett szemet. 

17) Különösen érdekes volna azt magyarázni, milyen gram
matikai alakban képzeljük magunknak a török-tatár nyelvekben 
a tőszótagot, azaz vájjon igének, névszónak tekintsük-e, és vájjon 
esetleg e két beszédrészt egymásból származhatjuk-e, mint ezt 
más nyelvekben, majd igenlőleg, majd tagadólag, állítják. Mint
hogy, mint mindjárt kezdetben megemlítettük, a török-tatár nyel
vekben az anyagszót nem szabad gyökérnek is tekintenünk, mert 
a tőszótagúi szereplő alapelem igen gyakran egy affixummal való 
összeolvadásból keletkezett — már eleve is lehetetlen a kérdésre 
határoznttan felelni. Jelentékeny számú olyan tőszótagokkal van 
itt dolgunk, melyek sem határozott igét, sem névszót nem tüntet
nek föl, hanem az illető képző hozzájárulásával mind a két sze
replésre alkalmasok, sok esetben azonban a nyelvterület egyik 
részén affixum m a i , másik részén ellenben affixum n é l k ü l 
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jelennek meg mint főnevek vagy igék. Mások megint, még pedig 
a túlnyomó szám, határozottan mint igei alakok fordulnak elő, és 
főnevek belőlük csak az illető affixum hozzájárulásával keletkeznek. 
Ha pl. a kat, sak, sus, tap és tal alapszókat veszszünk, azt találjuk, 
hogy mind névszói, mind igei alakot vehetjük, mert kat sor és 
sorozni (imper. 2-ik személy), sak az ujgurban szám és számítani, 
megolvasni; sus csöndes és csöndesítni; tap nyom (spur) és nyo
mozni, találni; tal alant és alámerülni, míg pl. kai (maradni) kel 
(jőni) kit (menni) böl (osztani) stb. csak mint igei alakok szere
pelnek; másoknak meg, mint: karámok (látni), bojárnak (festeni), 
tirilmek (élni) kar, boj és tir-ben sem igei sem névszói alakot nem 
tulajdoníthatunk. 

18) Az előrebocsátott megjegyzéssel megegyezik tehát, ha a 
tőszótagok fordításánál az illető alapképzeteket majd mint főneve
ket és mellékneveket, majd mint igéket említjük, és csak arra a 
jelentésre voltunk itt-ott több tekintettel, melyben a tőszótagok a 
tulajdonképi török nyelvekben jobban elterjedtek. 

19) Hasonló alapelvet követtünk egy tőszótag különböző 
hangátmenetének fölemlítésénél is, a hol bizonytalan, vájjon a 
régibb és eredetibb alaknak az a változata van-e az élén, mely az 
ujgurban és csagatájban leginkább megvilágosítja. Az 1. §-ban pl. 
ac van az élén, mind a mellett, hogy a c szóvégű csak később, 
még pedig j vagy í-böl lett. Szintúgy a 21. §-ban as és nem a ma 
inkább használatos es, mert a mint az eredeti kas tőszótag belső 
hangja az egész szócsalád hangi összefüggését legjobban föl
tünteti. 

20) A mi végre egy szócsaládnak különböző ágakra osztását 
illeti, magától érthetőleg csak a hangviszonyok és nem a fogalom
kör különféleségeit vehettünk kiinduló pontnak. Az egyes ágak, 
melyek római számokkal vannak jelölve, az szókezdő és szóvégző 
hangok fölcserélése szerint oszlanak szét, a hol első esetben az 
illető hangváltozatok a vonal előtt, második esetbdn pedig a vonal 
után állnak. így pl. baj, bat, bas-níl először a -j-vel, azután a -í-vel 
és végre a -s-vel végződő töszótag van; míg pl. sal, íaZ-nál először 
a s-, azután a í-vel kezdődő példák vannak fölsorolva. Ha a mon
dott sorrendet föl is állítjuk, épen nem akarjuk mondani, hogy 
ezt vagy azt a hangalakot először említjük, mert az egyiket régibb
nek, vagy eredetibbnek tartjuk, mint a másikat. Némely példánál, 
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nevezetesen j , g és v-nél, melyek erősebb, vagy gyöngébb guttura-
lisokból eredtek, vagy a j és t, az rész közti kölcsönös viszonynál, 
a hol az eredeti alakot régibb nyelvemlékekre, vagy kevésbbé ha
misított nyelvterületekre való utalással meglehetős biztossággal ki 
lehetne mutatni, ezt ugyan meg lehetne tenni, — de egészben 
véve az ily eljárást az ó-török ismeretének mai állásánál elhamar-
kadottnak és minden biztos alapot nélkülözőnek kell mondanunk. 
Ép oly nagy óvatosságra volt szükség némely szócsalád kikerekí-
tésénél, nevezetesen olyanokónál, a hol az egész terület bővítését 
kétségbe alig vonható hanghasonlósággal és fogalmi rokonsággal 
könnyen lehetne igazolni. Vegyük pl. az 1. §-ban ag, aj tőszótagot 
n y i l t , v i l á g o s és t i s z t a jelentéssel és az 5. §-ban ag aj tő
szótagot f e h é r , v i l á g o s , h o l d jelentéssel, a két család egye
sítése sok körülmény között igazolva lesz. Mind a mellett ebben, 
mint más hasonló esetekben óvatosság tekintetéből két családot 
vettünk föl és a szorosabb összefoglalást inkább későbbre tartot
tuk fönn. 

Még valamit kell mondani a forrásokról, melyeket jelen 
munkámnál használtam. Első sorban azon tapasztalataim vannak, 
melyeket keleti és nyugati törökökkel való sok évi benső közleke
désem alatt tettem, és a melyek, midőn valamely fogalom pontos 
meghatározásáról, valamely szó valóságos jelentéséről volt szó, 
nekem sokkal czélszerübbeknek és megbízhatóbbaknak tetszettek, 
mint a meglevő szótári adatok, melyek igen gyakran a fő- és mel
lékjelentés elméleti kutatásának eredményei és valamely szó anyagi 
és képes jelentését nem fejezik ki eléggé. Valamely alapfogalom és 
származékai jelentéseinek systematikus rendje annál fontosabb, 
minthogy ez egy és ugyanazon szó fogalmi analógiájának föltün
tetésénél a különböző testvérnyelveknél ugyanazt a szerepet viszi, 
melyben egy egész szócsalád hangi összefüggésének magyarázatá
nál az alapalak osztozik. Az említett okoknál fogva tehát a csaga-
táji nyelvtanulmányaimnál használt kútfőmunkákat még egyszer 
átvizsgáltam és különösen a Khulaszei-Abbaszi-ban és Fazl-ullah 
Khan Lugati-türki-jében (1. »Cag. Sprachstudien« czímű munkámat, 
200. 1.) nem egyet találtam, a mit a nevezett munka megírásánál 
újra értékesítettem. A török nyelvterület azon részeit illetőleg, 
meddig személyes tapasztalataim nem terjedtek, nagyobbrészt 
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Budagov L. munkáját » Szravnitelnij Szlovar tureczko-tatarszkikh 
Naretsij«. Sz.-Pétervár 1869 (A török-tatár nyelvek összehason
lító szótára) használtam. Olyan munka ez, mely czímének semmi
kép sem felel meg, mert alapjában véve praktikus czélokra szer
kesztett könyv, a melyben arab-persa elemek is fordulnak elő, és 
a nyelvhasonlításra csak annyiban van tekintettel, a mennyiben 
az oszmán, azerbaidsani, csagataj, kazáni, baskir/kirgíz, altáji és 
kőzbe-közbe a szibiriai-tatár és a tobolszki hozzáférhetővé vált 
nyelvkincset összehordja. Ha az oda nem illő czímet nem tekint
jük, a munka lelkiismeretesen van dolgozva és igen értékes, úgy 
hogy Budagov könyve nélkül ezen munkának elkészítése bizonyára 
sokkal nehezebb lett volna. Igen nagy hasznát vettem továbbá a 
a következő munkának: »Grammatika altaiszkago Jazyka szosztav-
lena altaiszkoi Misszij« (Az altáji nyelv grammatikája, szerkesztet
ték az altáji missio tagjai. Kazán 1869), mely egészen új és igen 
értékes adat a török-tatár nyelvcsalád ezen, az ujgurral sok tekin
tetben hasonló fokon levő keleti tagjának ismeretéhez ; és végre a 
következő munkáknak: »Karnevoi csuvasko-ruszkij Szlovar.« 
Kazán 1875. (Csuvas-orosz gyökér szótár) Zoltónitzkti N. J.-től— 
és »PervyiOpyt Slovarja narodno-tatarszkago jazyka« (Egy nem
zeti-tatár, azaz keresztény-tatár szótár első kísérlete.) Ostroumov 
N.-tól. Kazán 1876. Magától érthető, hogy a jakutnál és koibal-
karagasznál Boethling és Castrén ismert munkáit használtam.*) 
Eleinte az volt ugyan szándékomban, hogy a fogalmi analógia 
föltüntetésénél tekintettel leszek Budenz »Magyar-ugor összeha
sonlító szótár«-ára, minthogy barátom ez érdekes és tudós dolgo
zata, a töröknek az ural-altaji nyelvcsalád említett részeivel való 
szoros összefüggésénél fogva sok tekintetben fölvilágosít és ma
gyaráz ; ám ezen szándékomról később lemondtam, mert először 
Budenz könyve még nincs befejezve, másodszor, mert ilyen eljárás 
könyvem tárgyilagosságának ártott volna. A ez él, melyre töreked
tem, csupán csak a csagataj-oszman nyelvkincs etymologiája volt 
és minden egyéb tanulmányom körébe vont anyag csakis az ety-

*) Az itt tárgyalt török nyelvek következő rövidesekben for
dulnak elő: ujg. = ujgur, csag. = csagataj, oszm. = oszmán, kaz. 
=a kazáni, az. = azerbaidsani, trk. = turkoman, alt. = altáji, csuv. 
csuvas, k. k. = koibal-karagasz, jak. -= jakut. 
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mologikus összefüggés jobb megvilágosítására szolgáljon. Hogy 
czélom mennyire sikerűit, azt a kritikára kell bíznom és a sikam
lós útnak teljes tudatában, melyen mozogtam, szívesen veszek 
minden helyreigazítást és javítást, annyival is inkább, minthogy 
szándékom, hogy e jelen kísérlet később a török-tatár nyelvek 
rendszeres gyökérszótárává növekedjék. 

B u d a p e s t 1876. 

r 

VÁMBÉKY A. 



1. 
Ac, az, at, aj, ag, au — nyilt, tiszta, üres, éhes, józan stb. 

I. — c, s, 

ujg. acmak =*nyitni; acak = ajtó, kapu, nyilas; aővk = üres, világos, 
tiszta; acun, azun = világ, mindenség •— tulajdonképen a 
nyilvánosság, a nyilt. (V. ö. tam = sötét, rejtett és tamuk = 
alvilág, pokol). «c = éhes, szűkölködő. (V. ö. tok=töltött és 
jóllakott). 

csag. acm.uk = nyitni, világosítani, deríteni; ac = szegény, éhes; 
acik = nyilt, szabad, a szabad; acikta = a szabadban; acar = 
kulcs; acikmak = éhesnek, üresnek lenni (karnim acikti => éhes 
lettem, megéheztem, azaz hasam megürült); asnamak, esne-
mek=ásítni, a száját föltátani. 

oszm.af, ac = éhes, józan; acik = nyilt, tiszta, világos, üres. 
jak. as, asabin = nyitni; as = éhes; accik = józan, éhes. 
k. k. as, ais=:éhes; asarmen = nyitni; esarmen = ásítani. 
csuv. os = nyitni, oze = nyitott, nyilt. 

n . - j , í . 

csag. ajsbz = nyilt, tiszta, téli idő; ajvk —józan, nyilt, tiszta elméjű ; 
aj& — nyitott, tárt kéz, a marok (V. ö. JMmruk=ököl, tulajd.: 
zárt kéz). 

jak. at, a íabin=a száját föltárni (tul. a nyílást nyitni). aíit = vmit 
föltárni, kinyitni; a íacci^a ki a száját kinyitja. 

k. k. aíérben = nyitni; aja=tárt , nyitott kéz. 
CSUV. ojox—tiszta idő. 

III . — g, v, u. 

csag. aguz, agvi, öwuz:r=száj, nyilas, torkolat. 
alt. am, uus, agsi — száj, nyilas. 
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k. k. aA;se=:Száj. 
csuv. sjuvM = szái (sjuv: megfelel aj, av-nak, ar pedig uz, iz-nek). 

Mind a mellett, hogy a szóvégzőnek eltávozása rendes, mégis 
nehéz meghatározni, melyik e törzszónak eredeti, vagy legrégibb 
alakja, minthogy a leghasználtabb alak a c í szóvégző, csak t vagy 
j-ból eredhetett, aligha k vady #-ből. Ép oly kevéssé lehet meg
mondani, mi lehetett a mindenütt hiányzó szókezdő, ámbár Bu-
denznek a 204. czikkben a t á t szóról és a 272. a s z á j és s z á d 
(mündung) szavakról adott etymologiája szerint hajlandó vagyok 
föltenni, hogy itt eredetileg t vagy d volt, a mit különben a rokon 
cecmek = kioldani, kitárni-ból is lehet sejteni. 

A fogalomkört illetőleg íy'ik-hoz sorakozik a rokonértelmű 
ojak ; csag. q/gak; ujg. oíuk = éber ; minthogy oj és aj olyan mér
tékben jelenti a nyitott, éber állapotot, mint elentétese uj, ut nem 
csak az aludni, hanem az elbágyadás, a zárt, sűrű állapot fogal
mát is kifejezi. így süt ujdu = a tej megaludt, tul. megsűrűsödött. 

2. 
Ait, hait, aik, haik, kaid, kaik — hívni, kiáltani, rákiáltani, ser

kenteni, hajtani. 

csag. aiíamak = serkenteni, hajtani; ait&guéi = hajtó, hajcsár; aik-
armak, haik&rmak — kiáltani, rákiáltani, hajtani. 

jak. aida,Y = lármázni; aid&n = lárma; kai = h.&ng, a melylyel a 
marhát hajtják; kaida, == a marhát hajtani; kaid&n = hajtatni. 

alt. a ida=haj tani ; aikvc — serkenteni, rákiáltani. 
oszm. hajáé, haiáe = nosza ! rajta ! 

A mint a jak.-ból kitűnik, a csag. és oszm. hajtani, űzni 
csak elvont fogalma a kiáltás-nak, lármá-nak, melynél fogva vmit, 
vagy vkit erőszakkal elhajtanak. 

V. ö. kak = éles hangot hallatni, továbbá a haj ! haj ! fölkiál
tást, melylyel a turkomanok rabszolgáikat és lovaikat serkenteni 
szokták. 

3. 
Aj, ej, uj, et, ut, üt —jó, szép, jámbor, egészséges, engedékeny stb. 

I. — . 
ujg. ajiz=:erény, jóság, jótétemény, és belőle a Kudatku-Bilikben 
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gyakran előforduló ttsiz=:rosz, vétkes, helyesebben öysiz= jó
ság nélkül, erénytelen; a/'ik= jólét, gazdagság. 

csag. ejkü, ijkü—jó, szép ; ejkülük = jóság, szépség; a?'amak = kí
mélni, tulajd. jónak lenni, jót akarni; cy'av, aja.né — kímélés, 
jóakarat; w;mak = vmibe beleegyezni, javallani, jóvá hagyni; 
ujgan, ujgmc = engedékeny, engedelmes. 

kaz. éjem, ijem = áísz, szépség, kellem; ejemli=díszes, szép; el
emiemnek = magát csinosítni, fitogtatni. 

jak. o/inma = helyes, illő; öyimnala=beleegyezni, jóváhagyni; 
aji=istenség, teremtés, teremtő, a jó ; ici, mjábin=vki iránt 
barátsággal, jóakarattal lenni; cyágás=barátságos. 

k. k. ajirben = sajnálni; eke = jó. 
oszm. eju, eji=jó; ejlik=rjóság; ujmak = engedelmeskedni, szót 

fogadni. 
II. — í. 

ujg. etkií = jó, jámbor; eíik == üdvös, helyes ; üt = gyógyulás, fölépü
lés ; íiíemek == gyógyítni; ütéi = orvos; utmak = engedelmes
kedni, követni; wíkur —engedelmes. 

jak. üíüö=:jó, igen; üíüor = meggyógyulni; eíenne = boldog, sze
rencsés. 
A j és í-nek ezen egész rendes hangváltozásához, melyek 

közül magától érthetöleg a í szóvégző az eredeti alak, a kérdéses 
tőszónak í-ből s-vé változott alakját is ide számíthatjuk még, ne
vezetesen es, as-t és causativ alakját esir, asir, mely e szócsalád 
harmadik ágának sorolok föl. 

III . — s, z. 

ujg. esen = ép, egészséges (a hol a határozói en ragot könnyen föl 
lehet ismerni); esenlik = egészség; asiramak, asramak = 
őrizni, védni, megóvni; asrak = kiméivé. 

csag. e,sli = erős, nagy; esen = egészséges; esirgemek — kímélni,védni. 
oszm. esirgemek, esirmek = megóvni. 
k. k. esem — szerencse ; izüz, eztm— jólét, üdvözlet, köszöntés. 
csuv. osra = védni, táplálni. 
alt. ez&n.— egészséges; ez&nrnk = egészség ; e^enles = meggyó

gyulni, fölépülni. 
E törzsszó meglehetős tág fogalomkörében a jó, jámbor, szép 

és kímélni alapeszme analógiája más nyelvekben is gyakran elő-
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fordul. Á jó és egészséges fogalmi rokonsága az arabban is meg 
van: sahi = igaz, igazságos és sihhat:= egészség, továbbá a magyar
ban : jó, jav, jog, javas és gyógyul. A mi végűi az aj, ej=jó köl
csönös viszonyát az uj követni, engedelmeskedni-hez illeti, Abul-
gazi-nak az ujgur szóról ismeretes etymologiájára tévedésre vihet 
ugyan, de de a tatár történetirónak épen e következtetése alapjá
ban hibás, mert e tulajdonnév tőszavának jelentése engedelmes
kedni, engedni, nem pedig ö s s z e f u t n i , tehát e g y e s ü l n i . 

4. 
Aj, ej, at, át — mondani, beszélni, nevezni. 

jak. át=mondani, beszélni; átit = kimondatni; át'm = jelentkezni. 
ujg. a í=név, hír, szó; aíamak = mondani; atak = a mondott, az 

igéret, fogadás; a/umak = mondani, beszélni; öjitmak=be
szélni; öy'küci = szónok, beszélő. 

csag. ajim&k, tyitmak, aiímak = szólni, beszélni, mondani; ajkainak 
= gyakran vagy sokat beszélni; a;'kak = csacska, fecsegő, hír
harang ; ajtim = ének; at=név; atik = a kinek neve van, híres; 
aíikmak = híressé lenni; adak — igéret, fogadás. 

az. a d = n é v ; íwüamak = hívni, nevezni; adakli = menyasszony; 
adás (tulajd. ad-das) névrokon, drusza. 

csuv. ijt = mondani; jat = név. 
k. k. aí=:nóv; adsbs = barát; adirben, adárben = nevezni. 
alt. ait = mondani; ai t t ir= magáról beszéltetni. 

Azonnal föltűnik, hogy aj, ej és a passivnak látszó ojt, ejt 
alakok hasonlókép fejezik ki a cselekvő s z ó i n i-t, b e s z é 1 n i-t. 
Az aj, ej-nek közelebbi viszonyát az ojt, ait, ejt vagy eit-hez nem 
ismerem, az utóbbi mindazonáltal újabb alak, mert az at, aj stb. 
régibb, eredeti alakot bizonyítja először a mindenütt változatlanul 
maradt at, ad = név, szó; továbbá jak. át, ujg. aju = mondani és 
csag. aj karnak, mely utóbbi a régi aj = mondani-nak frequentativ 
alakja. 

Ak, ek, ag, aj, ej — fehér, szürke, ezüstszínű, ezüst, hold. 
csag. ak=fehér, szürke; akée = szürkés, ezüst; akéil = szürkés; 

akar, akhax = halványító ; akarmak—megszürkülni, fehérűlni, 
megőszülni; a#il = a hold udvara (fehér fény); aj=hold. 

k. k. ak = fehér; akt'e = pénz; a#arerbenr=fehérítni. 



TÖKÖK-TATÁK NYELVKK ETYMOLOGTAI SZÓTÁRA. 2 6 9 

csuv. a/íkis = hattyú (ak kus = fehér madár?); akésn = alabástrom; 
a&sa = pénz; ojik = hold. 
Az ak=fehér és aj=hold közti viszonyt a következő körül

mények magyarázzák meg: 1) A törökben aj-t a képes nyelvben 
tiszta, fehér értelmében használják, pl. aj jüzlük = tiszta, világos 
arczú, ép úgy mint kim, küneé-vel a fénylő, ragyogó piros színt 
jelölik meg. V. ö. küj = égetni és kün = nap. 2) Eokon és idegen 
törzsű más nyelvekben is fordul elő kasonló képzés. így pl. Hun-
falvy és Budenz szerint a magyar hold, hód-nak eredeti jelentése 
f e h é r , t i s z t a , v i l á g o s . V. ö. még : héber lábhán = fehér és 
lebháná == hold. 

Ak = fehér, szürke-vei a családnak öregebb tagjaira vonat
kozó bizonyos rokonsági fokozatok megjelölése is összeköttetésben 
van. így csag. ujg. aka,, aga. — bátya, oszm. a#a = úr (V. ö. senis és 
senior, német grau és gráf) csag. eke = atyának testvére, nagybátya; 
ekézi = öregebb nőtestvér, néne (eke és ece = asszonyból) aja, eje = 
öregebb nő, matróna, és innen ajim.-— asszonyság, megtisztelő czím 
nők számára, mint Begum, mely nem Beg = fejedelem-tői, hanem 
Bige, bike = asszony-tói származik. Továbbá jak. aga, = atya; aga.8 
— öregebb nőtestvér, néne; k. k. aga = nagyatya, nagybátya; csuv. 
aga, — öregebb nőtestvőr, néne. 

Végűi meg kell még jegyeznem, hogy ak, ag, aj mind hangi, 
mind fogalmi tekintetben aj- ag-val = nyilt, tiszta világos 1. § szo-
rosr okonságban van. 

6. 
Acp, au, av, u — háló, tőr, csapda, vadászat, vadászni, 

csag. ag, agh=hQ.ó (bálik agir= halászháló). 
kir. au, ay=háló, csapda, tőr verem (bars avi = párduczverem). 
alt, u, uu=háló; mtla=hálóval, tőrrel állatokat fogni, vadászni. 
oszm.aa, agh — héló; av = vadászat; <mlamak=vadászni. 

Ha nem tévedek, ez a tőszótag a baa, bag, bagh=kötél, fonál, 
kötelék családjába tartozik, melyből a labiális szókezdő később el
tűnt. Erre a föltevésre egy másik hasonló szóképzés csábít, t. i. 
jilim==h.áló és ilik = szita, hálószerű szövevény, melyek ilmek, jil-
mekből=kötni, kapcsolni, csomózni, származnak; továbbá még az 
a körülmény is, hogy ag mindig szövés, szövevény, köteléket je
lent; pl. örümzek agi = pókszövés, pókháló. 
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7. 
Ak, ag, ek, eg, ok, ök, ög, öj, ük és szókezdő j-vei jok, jük,jik, me
lyek együttesen a m a g a s , m a g a s z t o s , e m e l k e d e t t , f ö n t , 
föl , f ö l s z á l l n i , f ö l h a l m o z n i , f ö l t e n n i , f ö l r a k n i , 
valamint elvont származékaik a m a g a s z t a l n i , b e c s ü l n i , 
t i s z t e l n i , d i c s é r n i fogalmát tüntetik föl. Legjobb lesz, ha 

őket hangi különbségeik fő osztályai szerint soroljuk föl. 

I. Ak, ag, ok. 

ujg. a/cari = magas, fölfelé, föl; akmak = fölszállni, a magasba 
jutni ; orrnak = a magasba, földobni, lőni; ok = lövés, dobás 
(a magasba, föl, ép úgy mint aímak, aíis = eldobás, a lefelé 
dobást jelenti). 

csag. okajc = magas; OÍJTUZ = vastag, földuzzadt, durva; ofclamak = 
földobni; a^mak=fölszállni; agdirmak, aMarmak = föltúrni, 
keresni (túlad, fölszállatni). 

oszm. aMtarma = a rejtekből előkeresett árú, csempészárú. 

II. Jok, jik. 

ujg. joksura = magas, fönt; jo&almak = fölszállni; jokxmé = magaso-
dás, magaslat; jokmi — vastag, sűrű, durva. 

csag. jokus=:magasság, domb; jogxm=.vastag, fölhalmozott, eset
len ; ji/cmak, já rnak = fölhalmozni, fölrakni, magasan egymás 
fölé tenni; jigira = tömeg, rakás. 

alt. ju = halmozni, gyűjteni; juuna = gyülekezni; juus = gyüleke-
zat, csoport. 

k. k. í'o</ar — föl, fölfélé ; í'ot/arki = a fölső; í'oArtarmen, í'oMerben = 
fölfelé vezetni; t'on = vastag; sag&re = fölfelé, hegynek. 
A k. k. t'ok, t'og a tok, tak = magaslat, fölfelé-nek összekötő 

hidja lehet és az utóbbiakat, bár szigorúan véve ehhez a család
hoz tartoznak, mint rokonokot külön fejezetben fogjuk tárgyalni. 

III. Ek, eg; ök, ög, öj. 

ujg. e/ris, ökis, üki& = magas, magasztos, emelkedett; %fcsek= 
magas. 

csag. egiz, igiz = magas; üksek, iigümék = fölhalmozni, gyűjteni; 
ö#ülmek = halmozódni, gyülekezni; ögü\=csoport, csomó; 
ö#üs = sok; ögüm = fölhalmoz ott, óriási; ögmen, ójmen = ara-
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tás, gyűjtés; Öjür (ujg. ö#ür)=nyáj, ménes (tulajd. állatok 
csapatja, gyülekezete). 

kaz. üjmek == fölhalmozni, egymásra rakni; ujuk, iyün==domb, 
rakás; iyüklemek = több rakásba tenni. 

alt. ees — magas, emelkedett; üün = csoport, rakás; üür = nyáj r 

oszm. ójün = rakás, csoport (íki öjön kahve=:két rakás kávé). 
jak. üör 1 ri '•'••, 
, , > nyal, nenes. 
k. k. ór j J J ' 

Ide sorozzuk még a szóban forgó tőszótag képes jelentését, 
mint : 
ujg. ö&mek, Ögm.ek=dicsérni, magasztalni; öMi = dicséret, tiszte

let; öke = tisztelet; ö/celik=tisztelt, becsült; öfctilmek —di
csértetni; ö&tici — dicsérő, magasztaló. 

csag. ögmek, ö#ümekr=: dicsérni; ökte, ökti — haszon, elsőbbség, fel
sőbbség, 

oszm. ö/mek = dicsérni; ö/ünmek= dicsekedni. 
Az ek, ök = magas és ökmek — dicsérni közti viszony maku= 

magas és maktamak=dicsérni, magasztalni-nál is meg van. 
IV. Jük, jüMf sük, sjük. 

oszm. jüksek, jüze = magas; jük = teher (tulajd. a fölrakott); jük-
lemek = rárakni, megterhelni. 

csag. jük=: teher, felelősség, kezesség, azaz a m i t magára vállalt 
valaki; jüken = domb, magaslat; jükürmek — menni (tulajd. 
fölkerekedni, a sátorfát fölszedni. V. ö. ftöc-köcürmek *.]). 

alt. zük=teher, súly. 
jak. sük = vállára venni; sügü = teher, melyet vállon visznek; 

süktör=:vkit vmivel megterhelni. 
csuv. sjük=teher; sjükle = magát vmivel megterhelni. 
k. k. í%en = domb. 

A szóvégző k-nak z-be való rendes változását (jük, jüz) te
kintve ide még egész sor fogalmilag és hangilag rokon szókat kel
lene számitanunk, de szándékunkhoz híven az igen messze vágó 

*] A csag. jükürmek, jügürmek-ből származott az oszm. jü-
rümek = lépni, haladni. E mellett szól az is, hogy más nyelvek is 
megtartották a gutturalist; pl. alt. juguv, csuv. sjügit = futni, 
szaladni. 
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combinatiók sikamlós útját kerülni akarjuk és őket mint rokono
kat, de külön fejezetben fogjuk tárgyalni. 

Ha jobban szemügyre veszszük a négy alosztályba, vagy 
ágba osztott szókincset, látni fogjuk, hogy a tőszótag alaki különb
ség szerint majd lágy hanggal, j szókezdővel vagy a nélkül fordul 
elő. A fogalomkör is nagyon különösen fejlődik. Az alapjelentés 
m a g a s , e m e l k e d e t t , m a g a s z t o s , f ö n t , fö l , f ö l f e l é , 
melylyel az ily mozgást magyarázó igék legközelebbi] összefüggés
ben vannak; pl. fölmenni, fölszállni, fölemelni, fölvetni, föltúrni, 
fölkeresni stb. Mindjárt rá következik a fölrakás, fölhalmozás, 
megterhelés, egymásra rakás és gyűjtés cselekvése; végre az el
vont, vagy képes használat, mint : dicsérni, magasztalni stb. 

8. 
Ak, ag, ok, og, au, ou, uu — érték, súly, nehézség, nehéz, lassú 

titkos, titkolt. 

ujg. ak — készpénz, érték, adomány; aki, akki = bőkezű; «/cilik = 
nemesség, bőkezűség; a/ritmak = adományozni; aZrici = szám
tartó, adományosztó; akir — értékes, nehéz, komoly; a/cirla-
mak = tisztelni, becsülni, tulajd. vkit fontosnak tartani; akin 
— nagyot halló, süket. 

csag. ok, £>#=:készpénz, tőke, érték; agiv = nehéz, tekintélyes; 
ar/irlamak =s= tisztelni; a</irlajis = tisztelet, ajándék, tulaj, a 
tárgy, melylyel tiszteletet tanúsítanak; agruk = teher. 

OSZm. aghiY, aair = értékes, nehéz, lassú; aghíilík = nehézség, las
súság, súly, teher. 

alt. UUY — nehéz, fárasztó ; iMirlan=:nehézséget, nagy fáradtságot 
érezni. 

k. k. a(/arin = lassú. 
csuv. J?vir = nehéz, fontos. 
jak. {arakan = nehéz, drága, értékes (Boethlingk szerint.—A jak. 

í«r-nak agir-vsd való analógiája nincs jelezve). 
Ha még jobban kibővítjük az é r t é k e s , n e h é z és l a s s ú 

fogalomkörét, tapasztalni fogjuk, hogy ak, ok az utolsó jelentés 
folytatásában még ak, oft-val = halk, titkos, lassú, rejtett is össze
függésben van, p l . : 
ujg. akin = halk, csöndes; okri, okún = titkos, rejtett; o&urlamak 

= eltitkolni, lopni; o^rik = tolvaj. 



TÖEÖK-TATÁB NYELVEK ETYMOLOGIAI SZÓTÁKA. 2 7 3 

csag. ogrin, agrm = csöndes, titkos; ogri = tolvaj ; o&ramak = hal
kan hívni, nyöszörögni; oaurlajin = rejtett, titkolt. 

oszm. oghri, ouú = tolvaj. 
jak. uox, worabin=lopni; worajak=tolvaj. 
k. k. ögoi = tolvaj ; og&rin = lassú. 
alt. uur, uun=tolvaj; UUYISL, oorla = lopni. 
csuv. VUTU = tolvaj; ritrla = lopni. 

9. 
Ak, eg, ag, a£, ac — méreg, keserű, fanyar, fájdalmas, aggódó. 

ujg. ahx, agu = méreg; aksi, ehsi = savanyú; acu = keserű, fanyar. 
csag. aguz= méreg (agudek aci = keserű mint az epe, tehát a méreg 

tárgyas jelentésen kivűl még valamely igen keserű, fanyar 
substantiát is jelent); aiik=:savanyú, fájdalmas, haragos; 
a^ikmak, acikmak = fájni, sajnálni (tulajd. keserűn, kellemet
lennek lenni); aiikturmak = fájdalmat okozni. 

OSZm.ekéi = savanyú; azl = keserű, fájdalom; átírnak=fájni, saj
nálni. 

k. k. aí'ék, efik = keserű, savanyú; aeZ'enarben = boszankodni; 
at'inerben = sajnálni. 

jak. ab& = méreg; asi = savanyú, keserű; asin = sajnálni, siratni; 
asit = savanyúvá tenni. 

alt. acu = keserű, savanyú, gond, fájdalom; o-cuun = hevesen, 
nagyon (acuun ijladi = keservesen sirt); aci = keserűnek vagy 
savanyúnak lenni, fájdalmat érezni. 
Végre e családba tartozik még már a keserves, fanyar, 

fájdalmas fogalmi analógiája következtében is az ujg. csag. akvu, 
agxi = fájdalom, kényelmetlenség; oörimak, a&rumak = fájni ;akrut-
mak, aaritmak=kínozni; csuv.ag\v=szomorkodni. V. ö. ujg. katik 
= kemény, fárasztó és katka = gond, baj ; továbbá lat. labor, mely 
mind munkát, mind pedig gondot jelent. 

10. 
Al — piros, világos piros, aranyos, sárgás. 

ujg. aZcin = pirosos, világos sárga; aZtin, aZtun = arany, aranyos. 
csag. al = világos piros; aZtai=pirosos; aZtin=arany (V. ö. kizil 

= piros és arany; szláv zlato = arany, [zluti = sárga; persa 
zer = arany, zerd=sárga). 
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XIII. 1 8 
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oszm.al, altin (mint fönt); a ia t= sárgaszínű (fuchsroth) (ló). 
jak. a£tan = réz (vörös érez?). 
csuv. iltin = arany. 

Úgy látszik, hody al általában r a g y a g ó , f é n y e s jelentését 
tekintve ja 1 = ragyogni, fényleni tőszóhoz tartozik. AI-YELI azonkí
vül még más állatokat és tárgyakat is jelölnek, melyek a r a n y o s , 
s á r g á s szinü külsejük által tűnnek föl. így csag. alcin kus —vö-
rösÖs tollazatú sólyom; a£bugu = kicsi vörösös madár. A szó tá
gabb értelmében al=ztarka, czifra is ide tartozik, melynek tulaj
donképi jelentése f e s t e t t . Még mai napság is megvan a oszmán
ban : al ejlemek = festeni, pirosra festeni, al janak = piros orczájú, 
kanle jeri al ejlemek = a földet vérrel festeni. 

11. 
Al, ól, ul, ül — nagy, magas, emelkedett, magasítani, dicsérni, 

dicsőítni, áldani. 
ujg. aZp, alk = bátor, hatalmas, fönnséges; aZkimak = dicsérni, 

magasztalni; aikis —dicsőítés, dicséret, áldás; %Zuk = nagy, 
magas; ul&m — dicsőítés; akarnak, oíkamak = nőni, nagygyá 
lenni, fölszállni. 

csag. alj), wiup = nagy, hatalmas, bátor, hős; a/gamak = áldani; 
aZgajis, aöris = áldás; oZgajmak = nőni; oZcamak=tisztelni, 
becsülni, áldani; oZcas —hódolat, áldás; ulu, wZuk = nagy, 
magas; ülken = magas, nagy, Fürnek = nőni. 

kaz. aípaut (tobolsk) aZpagut = úr, parancsoló (Budagov). 
csuv. oZbut = ú r ; oZip = nagy, gazdag. 
k. k. alev = hős, vitéz ; wZuk = nagy. 
jak. alg& = áldani, dicsőítni; algi — Si megáldás ; aígis = az áldás; 

aZbák = sok, számos; dlhsá = szaporítni; uln, wíakan = nagy; 
wlat = nőni; ulutui = büszkélkedni. 

alt. MÍula = fölfuvalkodni (sich gross machen); wZurkan = büsz
kélkedni) ; ülken — istenség (a jóságé). 
Fogalmilag al-t, igen magas, fölötte, mértéken fölül jelenté

sét tekintve még ajak. a£is = rendkívüli, fölötte, k. k. aílék, allik 
•= széles, bő és csag. ali&.= mésszé, távol szókban is föl lehet ta-
találni. A m a g a s , m e s s z e , t á v o l és e l ő r e szóknak épen ez a 
fogalmi rokonsága, mely másutt is ki van fejezve, mint üs = fönt, 
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magas és us(ak) — messze, kiterjedt, az, mely az ul = magas, nagy 
tőszónak az 

II, el, al — előtt, előljáró, legjobb, elől tőszóval való kapcsolatára, 
összefüggésére utal. Pl. 

ujg. ilik — előlálló, királyfi, uralkodó, eleje (vminek), első; ilkeiii, 
iZrü = elől, előre. 

csag. Hej, elej, eli, eídi = előtt, előre, elő; alin=zelőtt, elől (zuvor), 
előrész, eleje (vminek), homlok. V. ö. önglük = homlokzat, 
facade, homlok öng = előtt-ből, továbbá persa pisane —hom
lok pis = előtt, élőiből; aZtamga = fejedelmi pecsét, mely f ö n t , 
azaz az okirat elején van. 

kaz. el=előtt (eddin ejtmek = előre megmondani, jósolni. Bud). 
oszm. ilk = első; ileiü = előre; aln — homlok. 
alt. ilgeri= jobb, jeles; alin = előtt, elől (alin edek=az öltözet 

eleje). 
k. k a^én = arcz, homlok. 
csuv. ilik =2elő, első, legöregebb; w£im=jövő, előbbi idő. 

Il-böl mint az e l é , e l ő r e fogalmából származtatnám az il-
mek, iZtmek, jak. üt, ilcábin — vmit előre mozgatni, elvinni, vezetni, 
vinni, elküldeni igét, valamint a tőle származó csag. iléi, oszm. 
éléi; jak. ilcit = követ, küldött főnevet. Továbbá a csag. iZgamak= 
előre lépni, haladni; iZgar = előre, gyors menet. 

12. 
Al, il — alacsony, alatt, alsó. 

ujg. ali = alatt, alsó, közönséges, durva; «Zik=lehangolt, kedvet
len; #Ztin = lent, alatt (ne altin ne üstün = sem alant sem 
fönt); il = lent, alant, alatt, alsó ülés valamely sátorban vagy 
társaságban. A csag.-ban és turkmban az utóbbit eden-yel 
fejezik ki, mind a kettő megfelelő ellentéte tör-nek = fölső 
ülés, megtisztelő ülés. 

csag. alt, alti = alant, lent; aicak = alacsony; alci = a,z alsó, neve
zetesen a csontocskák alsó része az asik ojuni=: csontjá
téknál. 

oszm. alt, aleak (mint fentebb). 
jak. alin = az alsó, alsó rész ; allam = alant, alatt, lent; araiiga 

lefelé. 
18* 



2 7 6 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

k. k. alté = alatt levő, alant levő. 
csuv. ajlam = mélyedés, alacsonyság. 

Al, il = alatt, lent olyan viszonyban van ol, ul — magas, nagy, 
fönt-vel mint as = alant, alatt, lent öz, ös, üs = fent-hez, meg kell 
azonban jegyezni, hogy a kemény szókezdőjű al a rendes alak és 
a lágy U-t csak a Kudatku Bilik ujgurságában lehet találni. 

13. 
Al — hamis, csaló, csalékony. 

ujg. a /= ravaszság, csalás; a/ci=hamis, ravasz, csaló. 
csag. al = csalódás, csalás; a/cimak = tévedni; aZcimak=megtéve-

lyíteni; a/cik = kém; a/damak= csalni, rászedni; aláa,g = 
csaló,csalékony; a/daguci= csaló; a/dauc = csalás; aZbasti = 
boszorkánynyomás (Alpdrücken, képzelt nyomás). 

oszm. a/damak, a/dauc (mint fentebb). 
jak. a/gas = tévedés; a/gasa = tévedni; albín = a csalás. 
CSUV. oWav = csalás, rászedés, csalódás. 

Ha nem tévedek az al tőszótag alighanem a tárgyas al = 
venni, elfogadni-ból származott. Ezt a viszonyt a passiv-transitiv 
aldanmak = csalódni alakból lehet sejteni, nem kevésbbé az almák 
— alismak — és aldamak, magy. cserélni, valamit valamiért 
venni, rászedni összefüggéséből. 

14. 
Al, el, il, ul — idegen, vad, rendkivüli, borzasztó, félelmes. 

alt. a i=vad, idegen, borzasztó (al pörü == vad farkas, al jis = bor-
zalmas erdő); aZdi = vad állat. 

oszm./.'/, í/ = idegen, máskép (el mali = idegen jószág). 
jak. ?iilarii = megváltozni. 

Hogy ez az a/ = vad, félelmes milyen viszonyban van aj, at, 
as-hoz ezekben : 
csag. ajgir=szörnyeteg, a persák Gul-i-bijaban-ja. 
ujg. atkir = szörnyeteg. 

. ," ,-. > csődör, hím állat, pl. k. k. askér tákak = kakas k. k. asker ) r 

azt csak sejteni lehet, biztost egyelőre alig állíthatunk. Szintúgy 
függőben kell még hagynunk, vájjon az alt. an-t = vad állat (némi
leg rokon aj-val) kaplaw, arslaw, zlrtlan (tigris, oroszlán, hiéna) 
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szókban kell-e fölismernünk, mint a Grammatika Altaiszkago Ja-
zyka állítja. 

Minden esetre tekintetbe kell vennünk, hogy at, aj, mely a 
föntebb említett atkir, ajgir szóknak alapja, csekély hangváltozás
sal megtalálható más állatneveknél i s ; így : at = 16; ujg. ot, öt = 
marha, ökör, egy csillagzat neve is ; csag. oj, öj = szervasmarha ; 
ojci — szarvasmarhapásztor; uj = tehén stb., melyeknél minden
esetre csak későbben egy magyarázható összefüggésnek kell lenni. 

15. 
Al, 11, el — venni, elvenni, elfogadni, megfogni, megkapni, 

érinteni. 
ujg. almok = elvenni, megfogni; aZsikamak = lassan venni; elík = 

kéz, (vevő, fogó); eZiklemek = megfogni, megragadni. 
csag. almok (mint fönt); aZdaramak = ide-oda kapni, maga körül 

nyuládozni; meggondolatlanul cselekedni; aZakmak = szabad 
zsákmányolást űzni; aZakman, alaman a rabló csapat; al-
asmak=kölcsönösen venni, kiválasztani, egymásról levenni, 
cserélni, kereskedni; aZzasmak = kicserélni, becserélni; al-
masmak=:összesavarni, összeturkálni (almas-kalmas = zűr
zavar) ; aZus, alué, aué, avaé = egy maroknyi (tul. olyan fo
gás, a mit egyszerre vesznek); eZik=kéz ; eZkermek, eZgermek 
= hozzá férhetővé tenni, mepszelídíteni; aZik = elfogott, fo
goly, szomorú. 

kaz. aZismak = cserélni; aZmasmak = fölcserélni, összetéveszteni; 
aZgasmak=magához venni, magához vonni. 

alt. al = venni; aZim, aZuca = kötelesség (a mit magára vesz az 
ember); aZgir=bátor (a ki vmit magára vállal, vesz); aZgaca 
= menyasszony (a kit elvesznek, az elvenni való); aZin = el
bődülni, bámulni, csodálkozni; aZu = balga (elfogult). 

csuv. aZa = kéz; aZza —keztyű; il=venni, kapni; oZt = kicserélni. 
oszm. aZmak = venni; alismak = megszokni (azaz egymástól venni); 

eZ = kéz. 
jak. IZ, ilabin = venni, elfogadni; íZin=valamit magára vállalni. 
k. k. aZerben = venni; álestérben = cserélni, váltani, változtatni; 

aZgan = férj, feleség (aki t elvettek és a ki vesz); aZak, aZik 
= balga, ostoba, rossz. 
Hogy én a csuv. aZa, csag. élik (kéz) szókat az al, el tőszó-



278 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

tagtól származtatom, sőt elik-et úgy szólván az illető ige nomen 
actorisának tartom, arra más tesztrészek megjelölésénél előforduló 
hasonló tünemények csábítottak; pl. ujg. aíak = láb és aíamak = 
lépni, haladni, menni, járni; kulák —íü\ és az elavúltfatZ = hallani:; 
köz = szem és körmék = látni; íis = fog és tismek — kilyukasztani; 
íirmak, íirnak = szeg és íirmakalamak = karmolni, vakarni, stb. 

Al továbbá még mint segédige is kasználatos, pl. oszm. ali-
kojmak = megtartani; aiivermek = hozzáfogni, hozzálátni; csag. 
alib barinak=magával hozni; jak. talán il = kiválasztani, kördön 
il = kikérni. Még úgy is, hogy az l szóvégző a következő szótag 
szókezdőjébe olvad; pl. alt. akel = ide hozni, elhozni (al-kel) — akir 
= behozni (al-kir) — turkm. akit; ekit = elvinni, elvezetni (al-kit)' 
— az. apar = magával hozni (alib-bar). 

16. 
Am, an, em, en — anya, nő melle, női nemzőrészek. 

csag. amcik=női nemzőrész; emcik = emlő, csöcs, nők melle; em-
mek, immek = szopni; müzmek=emtetni , szoptatni; ana>, 
ewe = anya, enéke = anyácska, anyóka. 

oszm. am — női nemzörész; emzek — csöcsbimbó ; merne = mell, 
emlő, csöcs; ewmiek = szopni, szívni; ana, ene (mint fönt). 

alt. em — szopni; ewicik = mell, csöcs, emlő; enessanya. 
csuv. öwicik = egy még szopó állat; ama = nőstény, emse, anya; 

üm — szopni. 
kaz. ama, anei, ercekéi = anya, anyácska, anyóka. 
k. k. enü = az atyja testvére, néne; ercei = asszony, gazdaaszony ; 

emei, e/rad'ák = csecsbimbó; émerben^ szopni. 
jak. ómii = raell, emlő, csöcs. 

Boethling a jak. ije = anya szót is összeveti a török-tatár ana, 
erce-vei, az én véleményem szerint azonban, nem helyesen, mert 
ije az aj&, eje, ece, ese, ese = nő, asszony, nevelöné szócsaládhoz 
tartozik. 

17. 
An, am, em, en, im — -készséges, készlétező, most, mindjárt, 

határozott, megjelenteni. 
ujg. arcuk = készséges, kész, jelenlevő, jelen; awa = most; arcun-

mak = késznek lenni; a?mtmak = készíteni, meghatározni. 
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alt. em, em&i (kondom: am, amdi) = most, már; emdigi = a mos
tani, a mindjárt következő, a legközelebbi (emdegi künderde 
= a legközelebbi napokban). 

csag. erae = itt, itten, imitt; em&i, imdi = most. 
oszm. imdi = most (simdi, su imdi-ből = mostan, most). 
jak. am = mostani idő, a jelen; amigí = mostani, kész, jelen levő, 

jelen; awa = megjelentem, utalni; awat = megjelentetni vagy 
meghatároztatni. 

csuv. iwde = most, már. 
k. k. a ra=most ; amők = mindjárt, azonnal. 

Az an tőszótag csak on = helyes, igazságos-val van némileg 
megfelelő viszonyban. 

18. 
And, ant — eskü. csag. oszm. and vagy ant icmek=esküdni 

(jak. awdagar = eskü; awdagai = esküdni). A keleti és nyugati tö-
rökségben mindenütt esküt inni, valamint az új persában is so? 
kend khorden (esküt inni) féle kifejezés van, mi azon ős turáni 
szokásra utal, mely szerint a két fél kölcsönösen fölmetszette erét, 
hogy a közös edénybe öutött vérből igyék *). Ez a szokás Magyar
országban még a törők hódoltság korában is uralkodott, minthogy 
Solakzade és Pecevi egy a magyarok és törökök közt Budában tör
tént hasonló esküt említenek meg. Használatosak még and bermek 
s= esküdni; and tutmak = esküt megtartani; and bozmak = esküt 
megszegni és and icib bekitmek = esküvel megerősíteni. Alig lehet 
tehát föltenni, hogy ezt az ősi szokást kölcsönzött szóval jelölték, 
úgy látszik tehát, hogy and, ant alt, alk, aíc-val közös eredetű, mi 
mellett a magyar á l d o m á s (ital valamely szerződés vagy szö
vetség megkötése után) is szól. 

19. 
Ar, or — között, közepett, egymás között közös, társaság. 

ujg. ara = között, közbe; artak, artaki = közeg, középső. 
csag. ara, aralik = köz (Zwischenraum), szoros (Pass); arisr=ket-

*) Ez a szokás különben még ma is megvan Afrikában. Lásd 
Magyar Lászlónál »Utazás Bihében« a Kissoko, egy barátságkötés 
leírását, mely egészen evvel a szertartással jár. i 



280 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

tős rúd (az a köz, a hol a lovat befogják); arai = tó, sziget 
(tul. egy nagyobb test k ö z é zárt kisebb test) ; aralás = zűr
zavar, elegyedés, keveredés; orta=középen, középső; ortak 
társ, résztvevő; ortaklik = társaság, egyesület, világ; ortas-
mak=egymás között fölosztani; ortalasmak = fölosztani, el
osztani; ortanzi = közvetítő. 

oszm. ara, orta, ortak (mint föntebb). 
alt. ara = közeg, köz ; arala = köz vetíteni, közbelépni, elválasz

tani ; argaci = közvetítő; argis = közvetítés, eszköz. (Ebből 
némileg megmagyarázható az ujg. arkis = karaván; jelentése 
szó szerint társaság.) 

jak. árit = köz; orta = közép; ortonnu = középen levő; arí = 
sziget. 
Tekintve, hogy aralas és karalas (zűrzavar), továbbá arasik 

és karisik (vegyes, kevert, elegyült) egészen hasonló jelentésűek, 
sejthetjük, hogy bár közöttük gutturalis szókezdő különbség van is, 
a két tőszótag közös eredetű; annyival is inkább, mert a csag. 
karmák, karmasmak=keverni, elegyíteni határozottan az ide-oda-, 
összedobálás cselekvésére vonatkozik, és karmák, karmalamak= 
fogni, kapni, nyúlni-hoz semmi köze. 

20. 
Art, ark — hát, hátrafelé, hátúi, alattomos, vissza, hátra, hátra

maradni, fönnmaradni, megmaradni. 

ujg. art = hátúi, hátrafelé; artuk = a mit hátramarad, a maradék ; 
íiríukluk = több, a többi, maradék; árkuk = rejtett, alatto
mos, csaló; arkxm>= hátrafelé. 

csag. art, artka, aríkaru = hátra; artamak = félre tenni, megtaka
rítani, megmaradni; artuk == a mi maradt (übrig); arka = 
hát, támaszték, könyöklő; arftalamak=megfordulni, hátat 
fordítani. 

kaz. árka (mint fönt); arkali = által, következtében (azaz támasz-
hodva . . . r a ) ; arkan, ark\m=hátra, hátrafelé. 

alt. árka (mint fönt); art =s hátúi; artm = vmit magára venni, 
vállalni (v. ö. ujg. ket=hátúi és hírnek = egy ruhát magára 
ölteni, rávenni); artikta = megtakarítani. 

oszm. ard, ardm = hátrafelé, hátúi; arkurn = hátrafelé. 
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jak. arga = hát, nyugat (v. ö. katin = hátúi, hátra és nyugat) ; 
ord = megmaradni; orduk, ordu = maradék, több, jobb. 

k. k. arga, (mint fönt); organd'e—ravasz ; aría = hátsó rész; aríak 
= igen sok; arűármen = túllépni, áthaladni (vmit hát mögött 
hagyni, hátrahagyni utat). 
Hogy itt a t szóvégző, valamint a í ezekben alt, ast, elá, üst 

locativ rag, arról kételkedni sem lehet, ámbár másrészt a fc-ra való 
változás, mely ép úgy szerepel mint a t, mindenesetre egész rend
kívüli valami. Mint a jelen állítás mutatja, art, ard a hátúi, hátra, 
hátrafelé kölcsönzött alakot fejezi ki, míg ark, ar^-ban a tergum, 
hát positiv jelölése van. 

21. 
As, kas, kaz — haszon, nyereség, szerezmény, nyerni, gyűjteni. 

I. a — 
ujg. asik = haszon; asikmak=használni, haszonnal járni; asikli 

^hasznos ; asikci = szerző (Erwerber); aslik, asiklik = hasz
nosság. 

csag. asig, assi (mint föntebb); asgiz, asigsiz = hasztalan, haszon 
kül való. 

alt. ástam = nyereség, haszon; astamda = kereskedésben nyerni. 

II. k — 
oszm. /cúf^anmak — nyerni; A;a^anc = nyereség. 
csag. kazkanmak; kazk&n.o, (mint fönt). 
jak. kasán, kasanahm = magának gyűjteni, magának készletet 

szerezni. 
Mint a jak. kazan-ból kitűnik kaz, as tárgyas jelentése gyűj

teni, halmozni, melynek átható alakjából eredt a n y e r n i ige. 

22. 
As, es, kas, kas, kaz, kar, koz — dörzsölni, súrolni, köszörülni, 

kaparni, vakarni, törölni, ásni. 

La — 

ujg. asikmak=:dörzsölni, súrolni, vakarni;] aiikli=ráspoly, dör
zsölésre, vakarásra való szerszám. 

csag. eswek, kaparni, dörzsölni, ásni, kiásni; esinmek, aiinmak = 
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földörzsölődni, oda dörzsölődni, elkopni; <?ágek=ásásra való 
szerszám, ásó, lapát, evező. 

k. k. esermen = evezni, lapátolni; iski = evező. 
OSzm. esmek, asínmak (mint fönt). 

II. ft — 
csag. kasimak = vakarni, dörzsölni; kasak, kasa.11 == vakaró ; kasin-

mak = vakarózni; kasmak = vakarék, a serpenyő fenekéről 
levakart ételrész; kazmak — kitörölni, ásni, bevésni; kozga,-
mak = föltúrni, fölásni; kozgxm = föltúrt; A;o^galan = fölzava-
varás, fölizgatás; kazuk, kazuk = tuskó, tőke, karó (Pflock), 
(tul. a beásott). íTa^ma = kapa, ásó; kazaxi = kazán, katlan 
(tul. mélyedés). 

alt. kazinti = árok, gödör, kút. 
oszm. &rt2Ínmak = törölni, radirozni; kasík — kanál. 
k. k. kasek, kahék = kanál. 
jak. kas = ásni, kivájni, kiásni; kas$ak = mélyedés, árok, gödör; 

kasta, = letépni, lebontani (lerázni, letörölni ?). 
CSUV. kas = kapálni, metszeni; kazik = fejezet. 

III . — r (v. ö. kir, kii = bevágni). 
jak. karii=föltúrni, szántaui; ftarir=kis lapát; kor = árkot ásni; 

komi = föltúrni, szántani. 
csuv. korán = katlan, mélyedés. 
k. k. ftarerben = kopni, borotválni. 
csag. fcarcimak = vakarni. m 

Az az, as, kas, kaz és kar tőszótag alapjelentése ásni, va
karni, föltúrni és a hangilag különböző alakok kölcsönös viszonya 
ugyanaz mint as-kas = nyerni; eng-keng—bő, tág, széles, messze; 
kis-is = meleg stb. tőszótagoknál, a hol a gutturalis szókezdő ere
detileg meg volt s csak később tűnt el. 

23. 
As, az, as, uz,jas,jaz — alant, alacsony, kicsiny, kevés, csekély, 

fogyni, hiányozni, tévedni, ártani stb. 
- • •• 

I. a — 
ujg. as = kevés ; astamak = kevesbíteni; ast = alsó, alacsony; as* 
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tin = alant; aiak = le, lefelé; asitmak = lecsillapítani, meg
nyugtatni, elnyomni, elfojtani; köngül aiitmak — a kedélyt 
elnyomni. V. ö. al = alant és alkitmak=:lecsillapítni.) 

csag. az = kevés; odaírnak = eltűnni; ast = alant; astar = rossz se
lyem vagy vászonnem, melyet aljának vagy bélésnek hasz
nálnak ; aiakki = az alsó ; wiak = kicsiny, csekély; t<iatmak= 
kisebbíteni, szétdarabolni; wsalmak = kicsinyűlni v. alacso
nyodni. 

az. aiaka — alant, lefelé; oiagalanmak = kevesbűlni, lefogyni; 
aiakalamak = leereszteni. 

oszm. az, odaírnak, astar (mint föntebb);* aiak, «iak = suhancz, le
gény; íí^mak = silányulni vagy roszszá válni; a^dirmak=: 
roszszá tenni, elfajúltatni; «£gnn== fölháborító, elfajult; az-
gasmak = gonoszszá válni, megharagudni. 

CSUV. ar=kicsiny (csak más szókkal összekapcsolva használatos). 
alt. as = kevés, eltévedni; askir — eltévelyítni, tévedésre vinni. 
jak. accat = kicsinyítni, kisebbítni; accant = megkisebbűlt, cseké

lyebb; accari = kis ördög. 

n - i -
ujg. jaz = kár, hiba, vétek, baj; jakira = hiba; jazuk = bűn, vé

tek; Ja^mak—roszszá válni, szemtelenkedni, elfajulni; jaz-
kurmak = hiányozni, véteni. 

csag. jazuw.ak = vétkezni: jazgurmak = vkit megbüntetni; jazuk 
= bűn, vétek. 

alt. jazik = hiba, bűn; jas = hiányozni, fogyni; jastik = kevesbítni, 
tévedni. 

OSzm.jía^ik=kár. 
Ide tartozik még a tárgyas eltévedni, bolyongni, útját vesz

teni, csag. adásinak és a^asmak; k. k. asarmen, o^erben, valamint 
még más származékok is, melyek együtten az itt felsorolt szó
kincsnek mind fogalmi, mind hangi tekintetben való összetartozá
sára utalnak. 

Nem szabad itt az eredeti alakját, t. i. kaz = csavarogni, kö-
borogni, bolyongani szót se mellőznünk, mely mint ilyen csak az 
elavult kaz&k — csavargó, kóborló, nomád szóban van meg, fel
hangú alakban azonban még ma is előfordul a csag. oszm. kez-
mek, ^^mekr=sétálni-ban. 
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24. 
As, es, tas, tes — átlépni, áthaladni, mellőzni, a határon, a mérté

ken túl lépni, menni. 

ujg. asik =túlhaladó, fölösleges; askamak=:át- v. túlhaladni; 
askak = mellőző, mellőzve; ásni, asniki = első, először, a tö
megből kinyúló ; asunmak = magát vmin túltenni. 

alt. as=valamely magaslaton, dombon áthaladni! afm=fölül
múlni; agu — hegyszoros (tol. vmely hegyen áthaladásra 
szánt út). 

csag. asurmak = vmin átmenni, áthaladni; asuri = a határon túl, 
a mi igen sok, a mi oda át van; as'uk, asukti = sietség (az 
átmenés, áthaladás gyors mozgásának tárgyas jelentésére 
való tekintettel). 

CSUV. as, aja = valamin áthaladni. 
oszm.asmak = áthaladni, áthágni, melynek causativuma asurmak 

és ebből asiri = igen sok, igen messze, a határon túl, a másik 
oldalon. 

jak. as, asabin = elhaladni, mellette elmenni; ásar = mellette el-
menetni. 

Evvel a tőszótaggal rokon ías, tes = áthaladni, áthágni, át
folyni, mely utóbbi valószínűleg az eredeti alak, egy tágabb szó
körnek képezi alakját. így: 

ujg. tas — külső, kivül, külső rész, határon tú l ; íasarti = kunt, a 
szabad. 

csag. tas, tié, tes = kivül, külső, messze, távol; tasik (v. ö. ujg. 
asik) = fölösleges, túllépő, túlhaladó, túlömlő; íaska, íiska, 
faskaru, fr'skaru = kivül, kunt; íasmak=túlömleni, túllépni; 
íasimak, íaslamak —kihozni, eltávolítani, elvinni, vinni, 
czepelni. 

jak. tas — a külső; íasara = kivül, künn; íasar — kivezetni; tas = 
vinni; íasagas = teher, málha. 

trkm. das = messze, távol. 
az. dasimak = eltávolítani, vinni, elvinni. 
oszm.dts = kunt, kivül, külsőleg; dísari = künt, kivül; íasmak = 

elárasztani. 
k. k. íaskar = künn, kivül; íastiren, dobni, vetni, hagyni. 
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Az as, tas és származékaik között levő hangi viszonyt illetőr 
leg v. ö. ic, is és tis, tes §. 

25. 
As, aé, ez es, is, it, ic — enni, zabálni, harapni, inni, élvezni. 

ujg. a s=é te l ; asamak = enni, étkezni; aiuk, asuk = ételkószlet; 
icmek=inni : esürmek == megrészegedni; isük — élvezhető, 
Ízletes. 

alt. as, a,3&n.=táplálékot magához venni; ezir =megrészegíteni. 
csag. asam = harapás, falat, korty, ital; asatmak = etetni, táplálni; 

ailamak = elfogyasztani; as láu= jászol (a hol az állatokat 
etetik); azuk = ételkészlet; esremek vétkesnek, nagyehető
nek lenni; isirmak== harapni, enni; as\ = oltás, beoltás, be
adás; isürmek, üsürmek = megrészegülni, magát leinni: is
ink, ií*srük = részeg. 

kir. as 7= étel; asa,u=etetés, falat. 
oszm. as, asamak, icmek (mint fönt); aslamak = oltani, beoltani. 
csuv. is —inni; iske = ital. 
jak. as = étel; asá, aslbin = enni; asilik=táplálék, takarmány, 

abrak; Isik=útra való eledel; l í i r=harapni ; ííirik = hara
pós; ista = rágni (v. ö. jem = étel és jemirmek, gemirmek== 
rágni); it, «íábin=táplálni; is = inni; *íir=megrészegedni, 
leinni magát; iíiriák = részeg. 

k. k. as = rozs, vetés, kenyér; aierarmen = elnyelni; eserarmen = 
rágni, rágódni; vérérben = harapni, eserák, izevek=részeg. 
Mint jelen összeállításból kitűnik, as, as stb. alapjelentése 

tulajdonképen b e v e n n i , m a g á h o z v e n n i , m a g á b a fö l 
v e n n i ; azért van az a csak olyan csekély hangi különbség evés 
és ivás között nemcsak a különböző tájszólásokban, de sőt ugyan
azon szójárásban is és azért tartozik aslamak=oltani, beoltani is 
e tőszótag családjába. 

Ha as határozottan a b e v e v é s tárgyas fogalmát fejezi ki, 
jemek v. jimek nem annyira az enni, hanem inkább az elfogyasz
tani, elpusztítani fogalmat jelenti. Ilyképen mondják pl. miras 
vagy mai jimek (örökséget vagy vagyon elfogyasztani) nem pedig 
asamak. 
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26. 
At, aj, as, et, ej, es — atya, nagyatya, unokabátya, medve, to
vábbá a két nem jelentékeny számú rokonsági viszonyainak meg

jelölésére szolgál. 
ujg. aía = atya; aíik = medve. 
jak. ese = nagyatya, medve. Boethling erre megjegyzi: »A samo-

jedok a medvét ö r e g a t y á n a k nevezik (Castrén a Bulletin 
historico-phil.-ban T. IV. S. 39. 17. jegyz.), a közönséges 
ember Svédországban igazi nevének használatától való félté
ben ö r e g e c s k é n e k — hin gamle- vagy öregatyának ne
vezi — (Arndt Móricz Ernő a «Monatsblátter zur Ergán-
zung der Alig. Zeitung« czímű folyóiratban). 

CSUV. aba = anya,; obk = medve. 
csag. aía = atya, ős, hím (némely állatoknál: ata büri = hímfarkas, 

ata kaz = gunár); a íag=az atya helyettese ; ajik = medve; 
aíalik = vezérméltóság Khivában (tulajd. az, a kit a fejede
lem tiszteletből atyaczímmel — atalik — tisztel meg); aci, 
aíi = öregebb fitestvér, bátya (Lugati Fazlullah Khan) ; étke, 
eteké = nagybátya. 

k. k. ada = atya; ad'a = nagybátya, nagynéne. 
Az a t y a és m e d v e eredetének jellemző közössége, a mely 

tehát nemcsak az északi altajiaknál, hanem az ujguroknál és más 
mai napság délben lakó törököknél is megvan, újabb bizonyítéka 
annak a föltevésnek, hogy a török nép a magas északról vándo
rolt délnek. 

27. 
At, aj, az, ar — haladni, lépni, lépés, láb, támaszték. 

jak. a íak^láb, támaszték; aíilla = haladni, lépni. 
ujg. aíak = láb; atakun — lábon, talpon. 
alt. ajak = láb, támaszték; adak arába = járó kocsi, görgő kocsi, 

melynek segítségével a gyermekek j á r n i tanúinak; aíim = 
lépés. 

csuv. oda, = haladni, lépni; o£=járni, menni; ora = láb; oralan = 
lábra, talpra állni. 

k. k. azak = láb. 
Atak, ajak atamak-val (haladni, lépni) olyan viszonyban van 

mint élik (kéz) almák (venni)-val; kulák (fül) kul (hallani)-val 
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stb. További bizonyítékul szolgál még a jak. aía = levő (Pálló), 
mely majdnem olyan mint a román stare = állni és lenni, nem 
különben megvilágosítja a magy. á l l n i és a török oZmak = lenni, 
fönt v. egyenesen lenni közti kölcsönös viszonyt is. 

28. 
At, it, it^jit — dobni, vetni, hajítani, elvetni, elszórni, elveszteni, 

tönkre menni. 
jak. íí = lőni; it=elereszteni, elküldeni; ííl = alÖvet, a lövés; 

ííacci —lövő, lövész. 
k. k. aíerben = lőni; áíarmen, ádarmen = elküldeni, küldeni; iitev-

ben = elveszteni. 
ujg. jitmak, jiímek, itmak, itmek = dobni, vetni, elrúgni; jittür-

mek= elveszteni, eltékozolni; jiíikmek = tönkre tenni. 
csag. aímak = dobni, vetni, hajítani, lőni; aíim —lövés, vetés, ha

jítás (v. ö. ok = lövés, nyíl és okmak=vetni, dobni); iímek 
=rúgni , neki rúgni, űzni, vadászni; iítürmek = elveszteni, 
eldobni; itxik, jituk — veszteség. 

csuv. ivit = elhagyni, vetni, dobni. 
Nem tekintve az a szókezdőnek l-re és utóbbinak i és ji-ie 

való egész rendes hangváltozását, a fogalom fejlődése is egészen 
rendes. A tőszótag mindenütt az eldobás, eltávolítás cselekvését 
fejezi ki, míg a szenvedő alak az eltüntetést, elvesztést jelenti. 
Kérdéses, vájjon itük, eíük, etek = valamely ruhának vagy hegy
nek segélyzete, továbbá eíen, eden — & sátor legalsóbb része, mint 
legelőször érinthető részek, nem közös eredetüek-e iímek-vel = 
rúgni, bele ütődni, érinteni ? 

29. 
At, aj — máskép, különböző, változtatni, elkülönítni, elválasztani. 
ujg. atm = máskép, különböző, egy másik; aíinmak=változni, 

megváltozni, más lenui; aíirmak = vmit elkülöníteni, elvá
lasztani. 

jak. a£in = egy másik, különböző. 
csag. ajiim.&k=.elválasztani, elkülöníteni; a/rak, ajú = elkülöní

tett, elválasztott; ajran = választó fal, az a gerenda, rúd, 
melylyel két istállóban álló lovat egymástól e l k ü l ö n í 
tenek. 
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kaz. ajrim = elkülönített, eloszlott, elválasztott; a/irma = elkülö
nítés, különbség. 

OSZm. (y'irmak, ajri (mint fönt). 
csuv. o/ir = elválasztani; ojrik, orik = egy másik. 

Mint látjuk a tőszótagot önállóan csak az ujgurban és jakut-
ban használják, míg a többi szójárásokban rendesen a causativ 
alak fordul elő. Ide tartozik még csuv. av és csag. ajinmak, o/na-
mak = elromlani, egy jóból rosszra való v á l t o z á s . így mondják 
pl. su ajnadi vagy caj ajnadi= a víz vagy a thea elromlott, meg
változott. 

30. 
Eg, ej, et, es, ös, ij, it — úr, birtokos, birtok, saját, tulajdon. 

ujg. ige, ite, iti,\idi = úr, birtokos, isten; itilik, idilik=istenség, 
uraság, uralom, védelem; et — saját, tulajdon (Eigenthum, 
eigen): ö.s = maga, magáé, sajátja. 

csag. ege, eje = m, isten, birtokos; ejelemek = elfoglalni, birtokba 
kerítni; <y*eletmek=más birtgkába jut tatni ; öz=maga, az 
övé, saját. 

az. jejmek, e/'mek = birtokolni, birni, uralkodni vmin. 
alt. ee = tulajdonos, láthatatlan szellem, démon (tu eezi = hegyi 

szellem, sueezi = vízi szellem); ös = maga; östörin = egyedül 
magáért, csak maga számára. 

jaK. iéci = birtokos, úr, tulajdonos. 
k. k. is, £s = tulajdon, birtok. 
csuv. j í j in — magának tulajdonítni, hatalmába kerítni; jig,jis = 

család, egybetartozók (v. ö. persa khis = tulajdon, saját, 
család; csag. koum-i-khis = család [tulajd. saját népe]). 
Ámbár a g, j szókezdő tőszótag itt első helyen van fölsorolva, 

mert mai napság ez az alak legtöbbször fordul elő, mégis egész 
biztossággal lehet állítani, hogy t, d képezi a régibb alakot, mint 
először az ujg. iti, jak. icci szókból, másodszor a sibilans s, z-m 
való hangváltozásból kitűnik, mely utóbbi sokkal közelebb van a 

t vagy cZ-hez mint a gutturalis g vagy j'-hez. 

31. 
Ek, eg, ej, ij, ev, ab, öj, öv — hajlani, hajolni, megfordulni, for

gatni, csavarni, megfordítni, körbe forgatni stb. 
ujg. e/cmek = hajlítni, hajlani; ekri = hajlott, görbe. 
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csag. egmek, egri (mint fönt); r/mek — forgatni, csavarni; ijinmek 
= elfordulni. 

oszm. ejmek, ejri (mint föntebb). 
Sokkal kiterjedtebb e töszótag köre az er, ir, wrhozzáfüggesz-

tésével, t. i. az ige causativ alakjában; pl.: 
ujg. mrmek, eí)ürmek = forgatni, csavarni, körbe mozgatni; Kur

iernek, evirlemek, errilmek = körben mozogni, körben fo
rogni; évre, evüre = ismét, újra; évri, etmk=megfordítva; 
güren = sors, ég (v. ő. persa: carkh-i-gerdan = sors, ég, tul. 
a forgató kör). 

csag. egirmek, igirmek, -y'irmek, öjürmek, övürmek = forgatni, csa
varni, körbe forgatni, megfordítni; arrilmek, i?;rilmek=meg
fordulni, vmi körül forogni; egrim, igrim, öjrüm, öjrem, öv-
r e m ^ a gyors körszerű mozgás, örvény, forgó, gyorsaság, 
hadi jártasság ; igrik, igrim, yrim = vizforgó. 

alt. eebir — forgatni; eebre — köröskörűi; ür = fonni. 
jak. ábir s- a fodrozás; cí&irda = fodrosodni, fodrot képezni (a 

vízről). 
k. k. éberben = megfordítni; perben = hajlítni; ^e r , tger, tgir = 

ferde, görbe. 
csuv. öfeünder = megfordítni. 

Passiv-transitiv alakban il, ül-vel ezt a tőszótagot a követ
kezőkben találjuk: 
ujg. e/dlmek = meghajol, magát meghajtani. 
csag. eailmek ) . , ... , ' 

> mmt íontebb. oszm. e/ilmek ) 
jak. ögülün = meggörbedni, meghajolni; ögüllübüt =: elhajlott, 

görbe. 
A causativ ögőr, öjür, öviir-t öür, or, ar-be összevont alak

ban végre még a következő, hangilag és fogalmilag könnyen föl
ismerhető alakban találjuk: 
csag. örümek, örömek=fonni, kötni (flechten, winden); örme, 

ürük — kötél; örüm = hajfonat (Zopf), hajkalács, fonat; ör-
gemzi, iirgemzi = pók ; arkam (orgam ?) = kötél; organzi = 
köteles ; örgemek == fonni, kötni (flechten, winden). 

oszm. örmek, öriimzek = pók; örii = fonat, hajfonat, czopf. 
alt. «rmek= fonni, szőni; umk = fonat. 
k. k. örürmen = fonni (flechten); őrük = hajfonat. 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XI I I . 1 9 
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CSUV. ar la, úwúrla = fonni ; a r m a n = m a l o m . 
jak. árü. = megforclítni; árgü. = megfordulni. 

V. ö. teli, deg (kör, gömbölyeg), melynél a dentalis szókezdő 
még nem tűnt el és e szerint e tőszótag eredeti alakjának kell tar
t anunk . Hasonló viszony muta tkoz ik eg, ek, ög, ok (csavarni, for
dítni) és a labiális szókezdetű eredeti bök, bük, büg (megfordítni, 
elcsavarni, hajlí tni, görbíteni) között. Mint ek, eg, ej-hez tar tozót 
megnevezem még egér, iger, ejer- — nyereg, melyet görbült, hajlott 
alakjáról neveztek így. Pl . valamely hegy nyerge, azaz domboro-
dása vagy görbülete. 

Az előbb említett oszm. ej és csuv. ar, av-hoz az illető szó
családnak még következő ága sorakozik : 
csag. í y l amak=körü lvenn i , megfordí tni ; <y"lanmak = megfordulni, 

fordulni ; ajlanz — fordulat. 
kaz. fljramak = fordítni (köz ajarmaj = a nélkül, hogy szemét el

fordítaná, levenné [vmiről j , Budagow) ; ajlas = kör, kerület . 
alt. ajlsb = megfordítni, körben forgatni, 
oszm. rtjartmak = elcsábítni (tul. valakit vmiről elferdítni) ; ejlen-

mekr= tartózkodni vagy múla tn i (tul. ide oda koborogni. 
k. k. ai lanerben = forogni. 

32. 
Ek, ab, ik — hozzátenni , párositni, pár, kettő, iker. 

ujg. ekermék = hozzátenni , egyesí tni ; eklik = egyesült, párosul t ; 
ekiz = pár, iker ; eki, iki = kettő. 

csag. ekermék, p e r m e k = párosulni , vkihez csatlakozni (dativust 
vonz), k isérni ; ekinti, ikmti=& délutáni imádság, a dél és 
este közé igtatott imádság ; i/cmek = közbeszőni (einschal-
ten) , megengedni, vetni ( s áen ) ; iklik = hozzáadás, melléklet. 

oszm. ekmek=vetni (sáen) ; ikiz, ekiz, igiz—iker. 
kir. elá = kettő. 
k. k. ikki } . ..„ > kettő. csuv. ikke ) 
jak. ikki — kettő; <áí&i = hozzátevés, melléklet; ab, abahin —vm.it 

vmihez hozzátenni, mellékelni. 
Ekés, eges-nek (kölcsönösen egymáshoz szegődni) azelőtt az 

ek, eg tőszótagból kellett állnia és az ide tartozó alakok 
es, a i= tá r s , összekötni, egyesítni — belőle eredtek. Ilyenek: 
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alt. ees == kísérni, együtt menni, kisérö, társ. 
csag. gs = társ, szövetséges, pár, hasonmás; <?smek = összekötni, 

egyesíteni, kötni, csomózni; esme = kötés, kapocs, össz-
köttetés. 

oszm. es = barát, társ; eslemek = párosítni; rnnek — öszemenni, 
együtt menni. 

k. k. <2ÍSz=társ, nőcske, feleségecske. 
Az ek, eg tőszótagot különben nemcsak az alt. ees segítségé

vel, mely dialectus a belső gutturalist és labiálist különösen sze
reti elenyésztetni, lehet fölfödözni, hanem még ermek-ben követni, 
következni, mely permek, e&ermekből vonódott össze, is könnyen 
föl lehet ismerni. 

33. , 
Em, am, im, um — nyugság, béke, szelídség, enyhítés, gyógyulás, 

megnyugvás, vigasztalás, remény. 
ujg. em, am — orvosság, gyógyulás, enyhülés ; emik = üdvös, egész

séges, enyhítő; ámul, emü\ = szelíd, csöndes, nyugodt; amir, 
emwc— nyugvás, béke; emrülmek = magát megnyugtatni, 
megnyugodni, békében élni; emlemek = gyógyítni; emci = 
orvos ; «munmak = remélni, bízni (tul. nyugodni, vmibe meg
nyugodni) ; umuiíG = remény. 

csag. eme=orvosság; emlemek = gyógyítni; immk = békés, barát
ságos, kívánatos, óhajtott, barát; imranmak, emrenmek — 
vágyódni, sóvárogni; wmmak — remónyleni; mmxxz = kétség
beesett (reménytelen); ítmsunmak = kétségbe esni. 

kaz. iméi, emci = orvos. 
oszm. í-mrenmek = vmi után vágyat, kívánságot mutatni. 
alt. emire = buzgón kérni; emirek = sóvárogva ; emáe = gyógyítni, 

gyógyulni; amir = nyugvás, béke, helyeslés ; amiraak = 
békés. 

jak. am — orvosság; ámtiá = gyógyítni; amarak = forrón szerető ; 
amtan = izlés. 

k. k. amék, amik = csöndes, nyugodt; amér, amii — csöndes. 
csuv. amal = gyógyító szer, eszköz ; amal usti = orvos. 

Mind a mellett, hogy am, em-t mint tőszótagot említettük 
meg, azért a lehetőség még sincs kizárva, hogy benne egy aj, 
ej-töi (jó, igaz) származott szótagot ne ismerjük föl, még pedig 

19* 
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annyival is inkább, minthogy az ujg. <7jumak-ban = javulni, gyó
gyulni (szintúgy oszm. ejiolmak = gyógyulni) az ajum-nak am 
vagy az ejim-nek em-be történt olvadását sejthetjük, hasonlókép 
mint az ujg. orrnak = összedörzsölni és um = liszt (összedörzsölt) 
lett ovum-ból. 4̂ ;?i = orvosság-nak azelőtt gutturalis szókezdővel 
kellett birnía, a mint mindenütt a szintúgy használatos kam = 
doktor, orsós, kuruzsló szóból kitűnik. 

34. 
Em, ám, en — beteg gyönge, megvesződött, sokat dolgozott, 

megkínzott, bajos. 
ujg. eraeke, emke = beteg, nyomorult; emgek = fáradtság, kín; 

emgemek = fárasztani, kínozni; í/»genmek = vesződni; emge-
nikli = a ki magát kínozza. 

csag. emgeklemek = túlságosan dolgozni (sich abarbeiten); emekci 
= dolgozó, munkás. 

oszm. emek = fáradtság ; emekdar = kiszolgált; enel, engel = teher, 
fáradtság, vesződség. 

jak. árnak = lusta, tehetetlen, gyönge (megvesződött, megviselt 
jelentéssel is, mert ebben az értelemben kell az ámáksm = 
öreg asszony szót fölfognunk); dmgánii, ámsárgái = elgyön
gülni. 

CSUV. amnk = fáradtság, munka, kín. 
A tőszótag em, ám, am, a k, g pedig csak freqnentativum. 

Úgy tetszik nekem, hogy am-vel még az ujg. Őrnek, csag. körnek = 
segítség is rokon. 

35. 
En, en, ené, jen, jené, in, iné, jiné, jüncs — kicsiny, fiatal, új, könnyű 
(tekintve továbbá az oszm. kolaj = könnyű és jengihászon, első
ség, p.o. buisinkolají nedir = hogyan férhet az ember hozzá, vagy: 
anin kolajíni bilirmisin = meggyőzheted ezt, megbirkózhatol evvel? 
közti szellemi összefüggést) győzedelem, haszon, elsőség, meg

győzni stb. 

I. mássalhangzós szókezdő nélkül. 

csag. mi = kicsiny, fiatal, öcs; inak = a fiatalabb királyfi; inuk 
= némely állatok kölyke; mzke, mee=vékony, gyöngéd, 
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finom; mernek, <mcmek =összetörni, szétdarabolni, össze
zúzni; ön = könnytí. 

ujg. inicke = finom, vékony. 
alt. o/7oi = könnyű ; onoi = megkönnyítni. 
jak. ini = öcse. 
ujg. öngi = megkönnyebbülés, győzedelem. 

II. mássalhangzós szókezdővel. 
csag. jingi, jengi = új, fiatal; jöngül = könnyű, gyönge; jcngm&\ = 

meggyőzni, legyőzni; jeng jengiimek — legyőzetni; jengiö — 
győzedelem, haszon; jengizi = győző; jíe'«í/ismek = a győzede
lemért küzdeni (egymást kölcsönösen elgyöngítni). 

ujg. jeng = győzedelem, könnyűség'; jengilmek = győzni; jengitmek 
= megkönnyítni, könnyebbítni. 

alt. jengi, jangi = új, fris; jeng, jende = meggyőzni; jengü = győ
zedelem ; jengié — versenyezni; jengir = megújítni. 

oszm.jeni (mint föntebb); jenil, jenli = könnyű (súlyban); jengin 
=z győzedelmes ; jeninek = legyőzni; jengilik = győzedelem. 

jak. sana = ú j ; safta,r= megújulni; sa7íard = megújítni. 
k. k. 7~íek = gyönge, csekély. 
csuv. sjine = új, fiatal; sjin == legyőzni, meggőzni; sjumol = könnyű. 

A jak. csuv. sa/7a = új ; sar7ar = megújólni, valamint alt. jangi 
(új) szókhoz sorakozik a jan = felelni, megújítni, tul. újra kezdeni 
stb. tőszótag; még pedig a következő szójárásokban : 
ujg. jcmmok = felelni, megfordulni, megtérítni, megfizetni; janut 

= felelés, megfizetés, felelet; jana = megint, újra. 
csag. jcmm.uk = megfordulni, elállni, visszamenni, megbánni; jené 

= újra, ismét. 
oszm. jine, jene = újra,, megint, ismét. 

Érdekes jelenség itt ez iné, jiné, ené, jiné tőszótag, a hol a 
kettős szóvégő né nem n vagy ng-ből eredt, hanem minden való
színűség szerint a ék, éik diminutiv képző c-je az, mely az eredeti 
fi, n szóvégző mellett megmaradt. Legjobban kitűnik ez, ha meg
jegyezzük, hogy az oszm. inze, a csag.-ban inzke, az ujg.-ban már 
micke, tehát igen kicsiny, igen gyönge, vékony jelentéssel bir. Iné, 
enc stbivel összefügg továbbá a) csag. mci = dísz, díszlet, kaczér 
nő ; inzn, jinzü, k. k. mindi, tind'i = gyöngy, dísz, ékszer, továbbá 
iné, inéu = apród, a hol a kicsi, gyöngéd vagy csinos alapeszméje 
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jutott kifejezésére (v. ö. zizi, ceée = kicsi, csinos es ékszer); b) ujg. 
inckimek=zmegsérteni, megbántani; csag. mernek, jencmek = 
zúzni, széttörni; jencitmek, oszm. iniitmek; kaz. jünzütmek = 
megsérteni, kínozni. 

A jeng tőszótagot föl lehel még ismerni az oszm. jigit, trkm. 
/e</it = ifjú, hős szókban. 

In, en-re végre még a következőkben akadunk: 
csag. enmek (az oszm. ínmék—leszállni, lejönni; enis, oszm. mis 

lejtő; énük = bélszakadás, herezacskó (V. ö. fa sak = testicula 
és fasamak = lelógni) ; öngür = valamely hegy lejtője. 

jak. ('miit = valamely hegy lejtője. 
csuv. an = lemenni, leereszkedni; anat = alsó rész — a hol a lefo-

gyás, levevés abstract jelentése mindenütt ismét fölvette a 
leszállás, lejövés, leereszkedés tárgyas megnevezést. 

36. 
Er, ár, ir, ür, ur — erő, erősség, férfiasság, nagyság, hatalom, 

férfiú, erény. 
ujg. er = fáradtság, fáradozás, férfi; erik = erő, hatalom, támasz ; 

eriklik, cokiik = erős, hatalmas; erikmek = erősödni í ersik = 
nemes, nagylelkű. 

csag. er, erén = férfi, hős; erlik = férfiasság, erő; erkec = bak (er 
koc-ból); írik = nagy, erős, öreg; iriklik = nagyság, erő. 

alt. érik—erőlködni, fáradni, fáradozni; erü = vesződség, fáradt
ság, erő ; erlik = a legnagyobb alvilági vagy ellenséges isten
ség a saman vallásban ; erkin = akarat, hatalom. 

jak. ar = férfi, erő, kitartás ; árdák = kitartó ; árágár=állhatatos, 
állandó; árai = vesződség, szenvedés; arák = harag, heves
rég; árka = régi, ó, kopott. -

kir. irük = akarat, hatalom, erő; irüksiz = ájult; í>künlemek = 
hatalmat vagy szabadságot adni. 

oszm. m = nagy ; er, erén —férfi, hős ; erkek = férfi, emberke ; ergen 
nőtlen, ifjú. 

csuv. ar = férfi; ará = erő, férfiasság; irik=rakarat. 
k. k. er=(mint fönt); ergek = emberke. 

Tekintve azt a körülményt, hogy dögmek = ütni, verni, kak-
mak = beütni, verni, verni, kiporolni (ruhát) és nrmak, vurimik = 
erővel ütni, ölni, leverni-t, tehát nem annyira a verés cselekvését 
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mint inkább az erő nagyobb alkalmazását jelenti; tekintve továbbá 
még a magy. e r ő , v e r n i , csuv. ará (erő) per (ütni) közti köl
csönös viszonyt — hajlandó vagyok a tör.-tat. ur-vur-t mint a szó
ban forgó tőszótaghoz tartozót megjelölni. Ur, oszm. var, csuv. 
per először az ütés, a harczolás és erőszakos beleütközés cselekvé
sét fejezi ki; másodszor a kiütés cselekvését mint csag. ur. urma 
hólyag, kiötés, fekély; uruk = sarjadék, valamely fa v. ág hajtása; 
és képes jelentésben ivadékok, valamely család ága, család; jak. 
urula = rokonná tenni; kaz. iircün = utódok, ivadék; kir. ürcünz= 
nem, faj; harmadszor valamely út vagy kerület kitérését (kiütését), 
mint oram = városnegyed ; uru. = kör, járás a bányákban ; úréin = 
kerület (Bezirk, District). 

37. 
Ib, ip, jip, jüp — kötél, fonál, czérna sodrott. 

ujg. jüp,jÖp = kötél, fonál. 
csag. jip = kötél; jipek — selyem; ipkin = durva czérna; iipcin — 

pánczéling, mely tudvalevőleg fonott vasszálakból van. 
oszm.ip, ipek, iplik (mint fönt); iplemek — összekötni. 
alt. jibek = czérna. 
jak. sab = czérna, szál. 
csuv. sjip = fonál, szál (Garn). 

Alapjelentése szerint úgy látszik, hogy ib, ip,jip az i, ij, iv = 
csavarni, tekerni, szőni-vel rokon, ép úgy mint wrgam, urma,, ar-
kam = kötél-nek ur, or = fonni, kötni, tekerni tőszótag képezi 
alapját. 

38. 
Ic, is", is, öz, üz, tií, tes — bent, belül, belső, közép, velő, mag, 

behatolni, bejárás, lyuk, nyilas. 

I. i — 

ujg. ic —bent, titkos ; icil = vmely ország vagy nép központja. 
csag. ic (mint fönt); ieek = belső rész, belek, belső; icre = be, be

felé ; icki, iceki = a belső, belül levő; iáton == alsó ruha (belül 
viselt ruha). 

kir. is = belső, bent levő; isik = belső rész, belső. 
az. isik = ajtó, bejárás. 
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jak. ?'s = abelső, belső rész ; mnnági = benső ; belsőleg; ista,n = 
alsó nadrág. 

k. k. isii, isti = a belső; izik, e<7/ik = ajtó. 
csuv. is = ti belső. 
alt. ic — belül (ickendin = belülről); 6'jik = ajtó (jaan cjik kapu). 

II. ü — 
ujg. üz^a, belső; üze = mag, csira. 
csag. űz, tizek = velő, mag, mandola l(bél pl. diónál) ; 'telemnek = 

egész velőig, egészen behatolni; w^lik = velős, erős. 
jak. í'iös = a fa veleje, belseje, központ, közép. 
alt. őzök = a belső ; ö^ön == velő. 
k. k. Ö£Ün = fa veleje. 

Jc-ben könnyen föl lehet ismerni ac = kinyitni, behatolni 
egyik legközelebbi rokonát, annyival is inkább, minthogy e két 
tőszótagból szármozott szavak hangi és fogalmi analógiája ezt 
nagyon is kitünteti. Pl. csag. actik, alt. í'jik, k. k. ed'ik (ajtó, nyí
lás, bejárat). Az is és ii# elkülönítését illetőleg megjegyezzük, hogy 
az utóbbit azért soroltuk föl külön, mert a velő t. i. a test legbel-
sejének tárgyas fogalmára vonatkozik. 

III. t — 
ujg. /ismék, fmnek = behatolni, lyukasztani; tiéuk=ljuk, nyilas. 
csag. tismek, fisak (mint föntebb); tisi = nőstény az állatoknál. 

V. ö. héber nekébhá = nőstény és nákabh = átlyukasztani. 
jak. tás, tösábin = átszúrni; tásin = léket kapui; tisi = nőstény. 
k. k. tizek, tezek = lyuk ; tize — nőstény. 
alt. tes = lyukasztani; te$=lyak. 

39. 
íj, ej, et, it — tenni, cselekedni, csinálni. 

ujg. itmek — tenni, cselekedni; iíinmek = magának készítni, ké
szülődni; itik — munka, dolog; iíiö=?edény (tul. valami csi
nált, eszköz). 

alt. et = csinálni, készítni; edin — valamit magának készítni, csi
nálni. 

k. k. Perben = csinálni; ides, idis — edény. 
csag. i/lemek, iímek = tenni, ?jledik — cselekedet, a csinált. 
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oszm. ejlemek, címek (mint fönt); edinmek=: magának csinálni. 
A j — t szóvégző rendes változásánál meg kell jegyeznünk, 

hogy a keleti szójárás legrégibb nyelvemlékeiben a j soha sem 
fordul elő, és az azerbaidsanoknál, turkomanoknál és oszmánoknál 
mai nap is inkább használatos mint a khánságokban. 

40. 
Ij, is, es, os, us, ut — fújni, szagolni, bőzölni, büdösködni, 

büdösnek lenni. 

I.-t,j. 
ujg. it, jit — szag; ibar (ijbar, itbar?) = mosusz (a minek szaga 

van). 
csag. ij, is = szag; illemek, islernek = szagolni; ibar (mint fönt), 
az. iylamak = szagolni. 
alt. j i í = szag, illat, szellem (jaksi jit = jószág, illat); jitta = meg

szagolni. 
jak. í = mosusz, erős, átható szag; ?lak=:magától erős, átható 

szagot bocsátó; sít = szag; sítta = megszagolni, a szag után 
menni; siíii = rothadni, elrothadni (tul. maga után szagot 
bocsátani, és ebben az értelemben hangilag és fogalmilag 
rokon vele a csag. sasinak = rossz szagának lenni, rothatni; 
s«sik = rossz szagú, rothadó, a mi rothadásba jutott). 

k. k. íáí = szag, szintúgy iés; £'<?íteg = szagos. 
csuv. ibar (mint fönt). 

II. — s, t. 

csag. ismék = lengni, fúni; islernek = lobogni, lengni, repülni; is-
nemek = szagolni, megszagolni, megérezni; isnemek = nye-
rítni; isldrmak==főtyölni; osurmak = szelet bocsátni, fin-
gani; osuruk = fing. 

oszm. ősmek = fúni, lengni; islernek = fütyölni; isiik = síp; osurmak, 
osuruk, Msuruk (mint fönt). 

jak. íííuruk = fing. 
k. k. cíermen = nyerítni. 

A fúvás v. lengés és szagolás fogalmi analógiája kitűnik elő
ször az ij, it, csag. ij, i s ; k. k. tét, t'es (szag) és et (fúni, lengni) 
hangbeli rokonságából, másodszor egy másnemű hasonló viszony-
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ból. Ilyen pl. alt. kak = fújni, lengni és oszm. fto&mak = szagolni, 
szagának lenni. Mindenesetre igen jellemző, hogy a büdösség és 
jószág ugyanazon tőszótagból származik, mind azon által ez a vi
szony magában a műveltségben leginkább előrehaladott oszmán
ban is változatlan maradt, mert eji kokmak annyi mint szagosnak 
lenni, fena kokmak pedig = büdösnek lenni. 

41 . 
Ik, ak, ag, jok — elmenni, lefolyni, lefelé vitetni, folyni. 

kir. ik = a széltájék (ik zak ellentéte zil zak-nak = a szélnek át
e l l e n é b e n levő tájék, oldal; pl. tez tez karangdar koj 
igib kitpesinelássatok jókor hozzá, hogy a juhokat a szél el 
ne vigye). 

csag. ikm&k, a&mak — folyni, lefelé menni; áginak = lecsúszni (pl. 
tujening jüki agib kitti = a teve terhe leosúszott); ikin, akin 
= a folyón lefelé; ikik = & mi lefelé folyik, folyékony. 

oszm. a/cmak (mint fönt); akinti = áramlat; akín = betörés (képes 
elnevezése a folyamszerüleg ömlő katonai betörések ós innen 
aiinzí —támadásra, megrohanásra szánt katonai csapat). 

jak. ik=h.úgy (tul. lefolyás, sidik-hez tehát semmi köze, mint 
Boehtlingk tévesen állítja); iktii = hugyozni (lefolyatni). 

k. k. cw/arben = folyni; «gazarben = a folyón lefelé menni. 
csuv. jok = folyni, csurogni; jokt&r = elönteni; ük = esni. 

Ennyit e tőszótag tárgyas fogalomköréről. Az utóbbinak 
azonban meglehetős tág elvont jelentésű fogalomköre is van a 
hangilag közel rokon : 

Jik, jek, ük, ek, a/c-ban — fogyni, kevesbbedni, hiányozni, beteg, 
beteges, hiányos, hibás. 

ujg. jik = betegség, jiklik = beteg, fogyóban levő; jiklemek = meg
betegedni í jikitmek — gyöngítni, megbetegítni; jik&ik, üksik 
= beteges, törődött, hiányos. 

csag. jik, jek = baj, betegség, gyönge, kellemetlen; üksük = hiá
nyos; í7A;sümek = hiányozni, lefogyni, kevesbbedni; aksak — 
hibás lábú, sántító. 

oszm. eksik = hiányos ; eksilmek = lefogyni, kevesbbedni: aksak 
(mint fönt); aftsamak = sántítni. 
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jak. ag°m = fölhagyni, megszűnni; aljaik = hiány, kevés (asagi-
jaga = élelemben való hiány). 

k. k. aftsak 
csuv. o/csak 
alt. jek—utálat, ellenszenv: jeksin = undorodni. A most említett 

alakhoz és a csag. jek-hez (jek körmek = megutálni, utálni) 
sorakozik az ek, ik, ig, ij a csag. ikremnek, ikremnek, oszm. 
ijrenmek = undorodni, irtózni, -yrenc, iyrinti = undorodás, 
utálat szókban. 

• 

42. 
II, jil, el, ol, ul — zárni, kötni, betenni, összehozni, összegyűjteni. 
ujg. ilmek = betenni, bezárni; iZinmek = csatlakozni, kapcsolódni; 

iüá, jiZki = nyáj, ménes (tulajd. állatok gyülekezete); il== 
nép, emberek, nemzet (tul. gyülekezet, község), ország; il = 
béke, szövetség. 

csag. iZmek, il, iZki, jilki (mint fönt); iZgemek = begombolni egy 
ruhát; iZgek = gomb; iZik=zárt, zárva; iZenmek = vkihez 
csatlakozni; iZenzek=tolakodó, a ki vkire rátolja magát; 
oZamak, ulamak = megkötni; itZatmak = megköttetni; iZe, bile 
= -val, -vei (tul. összekötve, összekötésben. 

kaz. iZenmek = tolakodni, tolakodónak lenni; *Zenü = tolakodás. 
oszm.iZmek = hozzáfűzni, neki ütődni; iZik = gomb; iZiklemek = be

gombolni ; iZim = csomó, csokor; jiZim = csiriz ; iZe, bile 
(mint fönt). 

csuv. jílí = kötő, gomblyuk, szalag. 
alt. il=hozzá v. ráakasztani, rákötni; el = haza, ország; jele-

kötél, melylyel az emlős állatot elválasztják; jeZim = csiriz. 
jak. iZ^jó egyetértés (szövetség); il, ^Zábin = hozzákapcsolni, be

akasztani iZim = halfogáshoz való háló, kötelék; silgi = lovak, 
ménes. (V. ö. csag. iZmek és iZki.) 
Nem tekintve az európai nyelvekben is előforduló viszonyt 

szövetség, békekötés és szőni, kötni; francz. ligue és lier között, a 
török-tatár il — béke a kötés és összekötés alapjelentését illetőleg 
még a következő szólásmódban is érvényességre jut. Azt mondják 
t. i. icleri bekikmi ja cözük;= kölcsönös viszonyuk kötött-e vagy 
tágult ? azaz békében vagy ellenségeskedésben vannak-e ? Ez a 
szólásmcd legjobb magyarázatát adja azon gyűrűknek, melyek 

* 

sánta. 
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Délpersia szaszanid emlékein némely lovas kezében vann ak föl-
tüntve, minthogy a gyűrűk a megtörtént kibékülésre, egyesülésre 
utalnak. Nem kevésbbé érdekes a török-tatár il = nép és ilki = nyáj, 
csorda analógiája, hagerm. Volk —nép és ang. ^OC/Í = nyáj, csor
dával állítjuk szembe. Két egymástól oly távol esö nvelv és mégis 
ugyanazon eszmemenet! 

43. 

In, is, it —• bizalom, remény, hit, vigasztalás. 

I — n. 

ujg. wan .— hit, bizalom (inansis = megbízhatatlan); -manc = 
megbízhatóság, vigasztalás; manmak = mapát bizni (vkire), 
vkiben bizni. 

csag. wam = hit (bizalom (inamsiz kul = megbízhatatlan szolga). 
oszm. íwanmak, í«an = hit. 
csuv. mjen== hinni; mjemzer = hitetlen 

II. — i, t. 

csag. isanmak = hinni; *sanc = hit. 
ujg. isanmak = bizni (inanib isanir men sangga = hívőn hiszek 

benned). 
alt. ijen = reméllni; igenei = remény. 
jak. iíágái = hinni ; iíágál = hit. 
k. k. iíágármen = hinni; iíágállik — hívő, hű. 

Már első tekintetre láthatni, hogy az itt tőszókúl fölállított 
in, is, it, nevezetesen az elsőnek viszonyát az utóbbiakhoz illetőleg 
fogalmilag ugyan megegyeznek, de hangilag nem. Úgy látszik tehát, 
hogy mind a kettőnek az ujg. ij, a Kudatku Bilikben persa: árzu 
(vágy, kivánság)-val magyarázva, képezi alapját, még pedig in, 
ijin-ből (magának vmit kívánni, magát vmire bizni) is ijis-höl 
(egymásnak kölcsönösen és ismételve kívánni) eredt. Csak a mint 
az ujg. inanib isamirmen-ből kitűnik, vehetünk az in és is között 
olyan fogalmi különbséget is észre, hogy az is-ben a bizalomnak 
erosebb foka van kifejezve. 
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44. 
Ir, er, ar, ur — korán, érett, reggel, holnap, korán van, érettnek 

lenni, érni. 
csag. ir, irte, érte = korán, jókor, reggel, holnap; irik = érett, kora; 

irikmek = korán fölkelni; irteki = a korai, az előbbi, a múlt, 
esemény, mese, történet; irmek = idejében lenni, megér
kezni, érni (reifen); i r im^remény, jövendő, várakozás (tul. 
a bekövetkezés). 

oszm. ir, er, érte (mint fönt); erken = korán érő; érmek = megér
kezni ; jarhi, jerin = holnap. 

csuv. ir = korán; iran —holnap. 
alt. érte — korán, a kora reggel; ertegi = kor, öregség, múlt; ertin 

= holnap. 
k. k. érte = korán érő. s 
jak. ardár=:korán, a kora reggel; árdanni — korán ; urxü= előbb, 

régente; urukká = a régi kor. 
Ha tekintetbe veszszük, hogy az érés, levés, bekövetkezés, 

megérkezés fogalma a helyi lét vagy levés fogalmától nem üt el 
annyira az 
ujg. irmek 
csag. irmek 
oszm. írnek 
jak. i, ibin 
segédigét is ide kell számítnunk. Irmek különösen helybeli léte
zést fejez ki, mert l e n n i (essere) általában eredetileg oímak, bol-
mak-ban van meg. 

A jelen tőszötag, különösen ar, ur, bor, öwr-val előbb, elő
ször, rokon. 

45. 
Ir, ür, er — folyékonynak lenni, vagy folyékonynyá válni, 

fölengedni. 
csag. erimek = olvadni, fölengedni, föltörni v. erjedni (vmely daga

natról, és innen származik) erin, irha = csúnyaság, gennyed-
ség és irinlemek — gennyedni, azaz lassankint föltörni, er
jedni ; eritmek = olvadásra juttatni. 

jak. ir, irábin = fölengedni; iriár = fölengedésre hozni; irána = 
gennyedség, csúnyaság; ürák = folyó. 

lenni, létezni 
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oszm.erimek (mint fönt); írmak = folyó, folyam. 
alt. irifi = gennyedség; iriííde = gennyedni. 
k. k. irgeser = olvad. 

46. 
Is, iz, ez az = zúzni, nyomni, benyomni, benyomás, nyom, nyo

mozni, keresni, akarni. 
ujg. is = nyom, közbenjárás (Fürschritt), életmód, életpálya; is

mék = benyomni. 
alt. is = nyom (vestigium); iste = nyomozni, keresni. 
OSzm.Í£ = nyom (Spur); illemek = nyomozni, utánajárni ; istemek 

= akarni, keresni, kívánni, követelni; .e-smek —összenyomni, 
szétzúzni; azu, azi (dis)=rzúzó (fog); zápfog. 

csag. iz, elemek, istemek (mint fönt); istek, islek = akarat, kivan -

ság; ázik (tis)r=zúzó (fog). 
k. k. is = nyom (vestigium); istirben = fölkeresni, nyomozni. 
csuv. jir = nyom (vestigium). 
kir. izdemek = keresni, akarni; estnek = összenyomni. 

Hangilag is, iz tulajdonképen kes, kis-hez (összeszoritni, 
nyomni) tartozik; söt az utóbbi a régibb és eredetibb alak, mint 
ugyanily módon kis (melegség) és is (forróság) szóknál is észre 
lehet venni, és az elkülönítés itt csak igen tág fogalomkör követ
keztében történt meg. Az is (vestigium) istemek v. islernek (keresni) 
és e^mek (nyomni) kölcsönös viszonyát illetőleg v. ö. tap (vesti
gium) taplamak (fölkeresni) és tep (tiporni, összetiporni). 

47. 
Oj. ój, ov, ev, ot, ut, üt — ásni, kiásni, faragni, mélyitni, mélyedés, 

gödör, árok, lyuk, lakás stb. 

I. - j -
csag. oj=: mélyedés, völgy, síkság, gödör, sátor (v. ö. ak-oj és kara-

oj); ojmak=:ásni, kiásni, vésni, mélyitni; ójuk = lyuk, gödör, 
mélyedés ; ojnia = kiásás, képfaragómunka ; ojmazi = képfa
ragó ; ój = ház, sátor, lakás; ójlük = a házbeliek (Hausleute), 
feleség; ójlemek = magának házat csinálni (házasodni); oj-
mak = gyüszű. 

kaz. ójuk = vésett, hornyolt (ciselirt) ; ojum = bevésés, hornyolás 
(ciselirung); ojmakce = penczér. sintér. 
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alt. q/'dik— gödör, verem; ojis = magát befészkelni; üj — ház. 
jak. w/a=*fészek; oju = díszítés, vésés; ojula — diszítni (bevésések 

által). 
k. k. oiz= hosszú völgy, völgytorok (Schlucht); ojak=völgy torok 

(Schlucht); oimak = gödör. 
CSUV. oj = völgyes vidék. 

II. — v, r. 
ujg. evei = feleség ev^ház-ból. 
csag. ova,, ofca = ház, sátor, lakás általában. 
alt. eb, ev — Y&L. 
oszm.ev = ház ; ovn, == völgyes vidék, síkság; e?;lenmek = házasodni. 
k. k. o/—kis folyó, völgyecske; oras = völgytorok (Schlucht). 

III. — t, d. 
csag. oíag = terem, szoba, sátor (lakás). 
kir. oíau = új házasok sátora. 
oszm. oda, = szoba; odalik = szobalány, odaliszk. 
alt. odu = istálló, szállás; odulan = szállásra akadni. 
jak. Mí=lyuk. 
k. k. üt— gödör, lyuk. 
csuv. odai = menedékhely juhok számára. 

Igen érdekes megfigyelni, hogyan fejezi ki ez a töszótag 
minden hangi és fogalmi változásában, akár j , v vagy t szóvégzö-
vel, akár mint sátor, szoba, lakosztály, istálló stb. alapjelentésében 
mégis mindig a mélyedés, lyuk, fészek fogalmát, mint az emberek 
legeredetibb lakása módját. Különben nem szabad említés nélkül 
hagynunk, hogy a most említett lakáson kivül a pusztai lakóknak 
még más nemű lakásuk is volt, t. i. a sátor catma v. cadír, mely
nek szószerinti jelentése nem az ásni, vájni, hanem az összetenni, 
összerakni, összeállítod ==caímak fogalmon alapszik. 

48. 
Ok, og, ong, ok, öng, öj — értelem, ész, fölfogás, fölfogni, tudni, 

tanítani, tanulni, tanácsolni. 

I. o — 

ujg. ok=z értelem, tudás, fölfogás; okuk — az értés, a tudás; okuk-
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luk = az olvasmány; o&us = tudás, tudomány; o/cmak = föl
fogni, érteni, tudni; okikli = az értő ; o/ckan = isten (az értő, 
a tudó); o/cturmak = megértetni, fölfoghatóvá tenni. 

csag. o/cumak —olvasni, érteni; ö/íutmak = tanítni, oktatni; og&n 
= isten; ong, ang = értelem, ész (analóg az ujgor ok-val). 
PL angi uckan = egészen meg volt lepve, egészen elbámult, 
értelme elrepült; anglak=z értelmes; am/latmak = fölfoghatóvá 
tenni. 

oszm. o/cumák, oftutmak (mint fönt); o/hitdurmak = tanítatni, tanít
tatni ; an = értelem, öntudat; ansiz = hirtelen (tul. meglepve, 
öntudat nélkül); a77lamak = érteni. 

alt. uk=zhallani, hangzani, tudni; ukmok = tudósítás, hír ; uk&li 
értelmes; onno = emlékeztetni. 

Abból a körülményből, hogy az alt. uk és csag. (Kelet-Tur-
kesztan) ok = hallani, fülelni, engedelmeskedni-t jelent (az altáji 
nyelvtan orosz szerzői uk-ot slísat- és slusatsa-val fordítják), sej
teni lehet, hogy a csag. oszm. isitmek-nek = hallani megtudni is, 
?is — ész képezi alapját és is-itmek, is-itmek szószerint fölfogni, 
érteni-t jelentene, ép úgy mint orrnak vagy uk, melyeknek alap
jelentése nem audire, hanem intelligere. Eokon példa erre a fran-
czia ouir és entendere. Nevezetes továbbá, hogy a török-tatár szó
járásoknak általában tárgyas fogalmú szavuk van a h a l l a n i , is
m e r n i számára. Az oszm. difdemek = meghallgatni tulajdonképen 
azt jelenti csöndesnek v. nyugodtnak lenni. Mint a /mZak-ból = fül 
sejteni lehet a kul ige, finn-ugor kuule, kulle, magy. hallani, egy
kor a törökségben is használatos volt, de ma már csak az altajban 
maradt fönn nyoma. 

II. ö, ü — 

ujg. ö/í = ész, tanács, értelem; ökün = figyelmes (észszel) ö/clenmek 
észre jönni, fölfogni, tanulni; ö/detmek = vkit észre hozni, 
tanítni: ögiit = tanács. 

csag. ögüt = tanács, tanítás; öí/renmek = tanulni; ögretmek = ta
nítni. 

oszm. ö/renmek = tanulni; q/retmek s= tanítni; öjiit = tanács. 
alt. iiitren, üven = tanulni; iiredü = tanúitság, tudományosság 

(Gelehrsamkeit); üiiret, űrét = tanítni. 
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jak. Mrák = tanúiság, tanítás (Lehre); itörat = tanítni, oktatni; 
wörán=: tanulni. 

k. k. wgüránerben = tanulni, Őránermen is. 
csuv. viven = tanulni; virent = tanítni. 

Az ujgurban ök és ok fölváltva használatos ugyanabban az 
értelemben, azon származtatott szavaknál azonban, melyek ta
nítni, tanulni, tanácsolni-ra vonatkoznak, a lágy hangú Ö, w-ből 
és soha sem a kemény hangú o, u-híA képeznek szavakat. 

Kétes, vájjon öksüz=árva, elhagyott ök-süz = tanácstalan, 
vagy ök ( = sátor, ház) 8Üz=hajléktalan-hói származik. Castrén 
az utóbbit tartja, de meg kell jegyeznünk, hogy öksüz=árva va
lamennyi szójárásban előfordul, míg ök = sátor csak a k. k.-ban 
van meg. 

49. 
Ok, og,jog, ov, of, ob, up, uf, jak — dörgölni, dörzsölni, összedör
zsölni, dagasztani, összedagasztani, összegyúrni, szétdarabolni — 
és az említett cselekvés következtében keletkezett melléknév — 

finom, szétdörzsölt, szétdarabolt, vékgny, kicsiny stb. 
Minthogy egész rakás egymásból folyó hangi és fogalmi ana

lógiákkal van dolgunk, jobb megérthetés kedvéért a tőszótagot kü
lönböző szókezdője és szóvógzője szerint egyenkint soroljuk föl. 

I. — k, g. 
csag. orrnak = dörgölni, dörzsölni; o/talamak = szétdörzsölni, ösz-

szezúzni; oMagu = henger, mángorló (Walze, a melylyel 
vmit szótdörzsölnek) ; ogurmak = dörgölődni, magát kenni. 

oszm. o/dau.—henger, mángorló (Walze). 

n . j -
csag. joknm, jogúm.— -pxihíi, lágy, szétdörzsölt és ebből (jovum, 

joum és jM7H,-sak = lágy, puha (eredetileg jogum-sak); jo/anak 
dagasztani (kneten); Jolimnak = jól meggyúrni. 

k. k. r1ámd'ak=:puha, lágy. 
oszm. JDi-urmak. jottrmak = dagasztani. 
alt. jimMp,=megpuhulni, meglágyulni; jimijak = puha, lágy. 
csuv. sjamze = ])\ih&, lágy; s/tmuk = liszt, orba sjunuk=árpaliszt. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XII I . 2 0 
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III. — V. 
csag.oraiak = dörzsölni, zúzni; (ovum, oum) w/i = liszt (a szétdör

zsölt); cwatmak, ovalamak = őrleni, szétzúzni; jwfarlamak 
= hengergetni, gördítni. 

OSzm.Mw = liszt; ovmak (mint fönt); övütmek, ö/ütmek==őrleni, 
szétzúzni. 

kir. urri — liszt, por, porok (Pulver); umt&k = porrá dörzsölt; um-
tarnak = finoman szétdörzsölni. 

IV. - b, p, f. 
jak. M&ak = vmery szilárd test szétdörzsölése; &6ak$a=Ét kézzel 

összedörzsölni. 
csag. upnk, wparak = kicsi, vékony, rostos v. szálkas (faserig), régi 

avult (ruháról); jupksb = vékony; wpramak, opramak=össze
tépni, összedarabolni; jupk& = vékony. 

ujg. oprak, upmk = kicsiny, picziny, törpe, csekély; opramak = 
szétdarabolni. 

oszm.?{/ak, %/arak = kicsiny, igen kicsiny; jufka, — vékony. 
Az itt fölsorolt szókincset egészben véve fogalmilag és han-

gilag két részre lehet osztani. A k, g, v szóvépzővel biró töszótag 
különösen a dörzsölés, összezúzás, őrlés, zúzás cselekvésre vonat
kozik, míg a b, p, f-re végződő az összeaprítás, szétdarabolás cse
lekvését foglalja magában. 

50. 
ujg. okul; csag. ogxü, oid; alt. u\, uu\; oszm. ou\, ogh\a,n = 

gyerek (Knabe) szót alapjelentése szerint nem annyira puer-t, 
mint h í m nemű gyermeket, hanem mint g y e r m e k e t , n ö v e n 
d é k e t általában kell fölfogni, az ok, og tőszótag pedig a tok = 
szülni egy mellékalakja, mely a dentalis szókezdőt elvesztette. E 
mellett a következő bizonyítékok szólnak: 1) az ujg. tok = gyermek 
és íoA;mak = szülni; alt. uk=.fajzat, utód és w7cta = fajt szaporítni 
(Geschlecht fortpflanzen); jak. ogo = gyermek és oglon = szülni ; 
k. k. olak = gyerek (Knabe) és oZgan = 3—4 esztendős gyermek 
(ol a gutturalis egybeolvadása következtében og-ul-ból eredt) közti 
viszony. 2) Ogul, oglsm az oszm.-ban még ma is mint gyermek 
(Kind) használatos; pl. kizoglan^leánygyermek, hajadon. Az 
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ogxü, o^ulan, oglan olan jelentése tehát szószerint a megszületett 
(das Geborengewordene) a l i a s gyermek. 

51. 
Ok — együtt, egyetemben (zugleich). hasonló. 

ujg. ok = mindjárt, egyetemben (zugleich), szintén; ofclamak = 
hasonlítni; o&sak, oA;sak = hasonló. 

csag. ok (mint fönt); o/csamak = hasonlónak lenni, hasonlítni; ok-
sas = hasonló ; o/csatmak = összehasonlítani. 
Az o/csak-beli s véleményem szerint nem annyira correpeti-

tivum mint inkább a sak, sik melléknévképzőnek erösbbült sziszegő 
hangja, mely az ujgurban gyakran, a csagatajban azonban csak 
igen ritkán fordul elő. 

52. 
01, hol — lenni, létezni, tartózkodni, ülni, lakni. 

ujg. olmak, bolm&k = lenni, létezni, tartózkodni, vmely helyen 
megállapodni; oiturmak = ülni, lakni, maradni. 

jak. ok>r = tartózkodui, élni, maradni (verweilen), leültetni, le
ülni; oZortor = mondani, hogy üljön le (sitzen heissen); oZok 
ülés, állás, élet; buvl = lenni, válni (werden); buvlus = közö
sen vagy együtt lenni, válni. 

csag. bolmsik, oiíurmak (mint fönt). 
oszm. olmsbk, oíurmak == lenni, ülni. 
k. k. oíerarmen — ülni; oíertermen = ültetni; őderben = ülni, élni. 

Az ü l é s és á l l á s közös eredete leginkább kitűnik a jakut -

ból. Az olm és oitur; oszm. ötur; k. k. öder elválasztott alakot 
illetőleg meg kell jegyeznünk, hogy oíturmak, tulajd. oli-turmak 
= maradni, állva maradni az eredeti l e n n i , l é t e z n i erösbbült 
fogalma. A mint otur, oltur nem annyira az ülés, mint inkább a 
maradás, tartózkodás cselekvést tünteti föl, szintúgy turmak is, 
mely csak a nyugati törökségben jelenti azt, hogy állni. A keleti 
törökségben az á l l n i fogalmat ajak iizre turmak-va,\ = talpon, 
lábon lenni, fejezik ki, mint a francziák étre debout-val. 

53. 
Ong, on, on — jobb (Rechte), helyes, egyenes, igaz, megelégedett. 
ujg. ong=jobb (Eechte), igaz, helyes, j ó ; ongmsk—egyenesnek 

20* 
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lenni, gyarapodni (gedeihen); onggai = egyenes; o?igumak = 
alkalmazkodni, magát irányozni; owamak = megelégedni; 
onar = szerencsés, boldog. 

csag. ong, onamak (mint fönt) ; o/?r/ai = illő, helyes, alkalmas, ong-
almak = gyógyulni ; owras = ügyesség, siker; öttgusmuk — al
kalmazkodni, belenyugodni (sich fügén); ow^an = megelége
dett; owgdamak, o/?(/damak = kijavítni; o;tdurraak = kielégítni, 
megnyugtatni, lecsillapítni. 

oszm.o/7at=jó, szép; onulmak = gyógyulni, javulni; oníulmaz — 
haszontalan, semmirekellő, javíthatatlan. 

alt. <m=jog, helyes, siker; onori = egyenes ; oftdo = megjavítni. 
jak. M/ía=jobb, helyes, jobb oldal; onor = elkészítni. 
CSUV. nü = ítélni, jóvá tenni. 

Ong fogalmilag és hangilag legközelebb van sak, sag-hoz— 
jobb oldal, egészséges. 

54. 
On, on, ong, ond, cin, un, in, in — hang, szózat, hívás, hívni, 

sóhajtani, nyöszörögni, jajgatni. 
ujg. ong, on = hívás, hang, szózat; owdamak, iwdamak, mlamak 

hívni, kiáltani, hangot hallatni, inteni. 
alt. imz=hang; ünden = hívni, inteni; wmda= jelek által hívni; 

owto = sóhajtani. 
csag. on, ön=hang ; önlemek, iwlamak, owdamak, mdamak = 

hívni, inteni; mdurmak, mit inak = hivatni; owduci = kiki
áltó ; mdao = az intés, hívás; imlemek = sóhajtani; ünek = 
tehén (tul. a jajgató, nyöszörgő, ép úgy mint buga, buka,== 
bika a bug = ordítni, bőgni tőszótaggal van rokonságban). 

jak. t«ik = a nyöszörgés; Inak == tehén. 
oszm. ön, ö/t = hang (er öfilü avret = férfi hangú asszony). 

Első tekintetre úgy tűnhetik föl, hogy az ün, in és im 
tőszótag nem tartozik egybe, minthogy az utóbbit rendesen intés
sel, fejhajtás-sal fordítják, és talán /cím-vei = niozdítni, megindítni 
hozható kapcsolatba; — nézetem szerint azonban ira-vel nem 
annyira a fej mozgását, mint inkább a vele járó hangadást feje
zik ki. 

Mint on, ong-vsbl legközelebb rokonokat még a következő 
hangilag és fogalmilag ide tartozó alakokat kell fölsorolnunk. 
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1) A k-nak n, n-be és viszont való hangváltozásának szabálya 
serint: 
ujg. ok—hsoig, szózat; oA;imak = hívni. 
csag. o/dmak (mint fönt); továbbá ong-hoz sorakoznak még: 
oszm.janku = hang, visszhang. 
jak. sa77a = hang, szózat, hívás; sana,r = hívni, kiáltani. 
csuv. jingl\ = csengés, hang. 

55. 
Oz, os, es, is — előbb, azelőtt, elmúlt, régi, öreg. 

alt. 020 = korább, azelőtt, a múlt (Vergangenheit); 020gí = régibb, 
korább való, öreg; o^oci = előtte vagy mellette elment; 02111 
mellette elmenni. 

ujg. ó'ski, üski, özki = múlt, régi, öreg, ó. 
csag. iski = öreg, régi, ó; iskirtmek = öregítni, öreggé tenni, 
oszm. eski = öreg, régi, ó ; eskimek = megöregedni. 

V. ö. as = mellette elmenni, melyhez az alt. 02111, csag, ölül, 
asir sorakozik legközelebb, ámbár az utóbbit tas = áthaladni, át
lépni, fölhúzni v. ráhúzni (überziehen) mellékalakjának lehet te
kinteni. Megiegyzésre méltó, hogy az iski, eski eredetének kinyo-
mozását csak az alt. ozo, ozoki-nak köszönhetjük. 

56. 
Ot, vot — tüz, égni. 

csag. oí = tüz; oíun = tüzelő szer, fa (Holz); oíimak = égni; oílan-
mák = meggyúladni. 

jak. uot =ztüz; oíun = meggújtani, tüzet rakni. 
CSUV. vot = tüz; vocak, votésik = tűzhely, kandalló. 
k. k. oí = tűz; oíok, oíuk = tűzaczél. 

Ide tartozik még az oszm. és csak oiak, ocak = tüzelő, kémen-
cze, tűzhely, kandalló, a hely, a hol tüzelnek, melyet azelőtt hibá
san származtattam üc-ajakból = háromlábú (Dreifuss), minthogy 
a csuv. votéak, voé&k határozottan az ot, vot tőszótagra mutat. 

Ha a kizmuli = lángolni, tüzelni, égni és haragudni, jak. uor 
= harag, hevesség és örí = égés közti viszonyt szemügyre vesz-
szük, könnyen fölismerhetjük, hogy o£=:tűz és ói = harag, buzga
lom közt hasonló viszony forog fönn, minek következtében az 
utóbbi minden hangi változásával ide tartozik. 
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öt, öj, öv, öp — harag, izgatottság, buzgalom. 
csag. öt, öd = harag (Zorn, Ingrimm), epe; öpke, öuke = harag, föl-

indúltság; öpkelemek = haragudni, boszankodni; öjke, öjge 
= az állatok párosodásának, ivásának ideje és a vele össze
kötött düh. 

k. k. öí = epe; oíék = merész, bátor. 
kir. Őpkeli = haragos ; öfcpelemek öpkelemek helyett = haragudni. 
oszm.öí = epe; ó/ke = harag. 

Az oszm.-ban továbbá ez a kifejezés van ödüm koptu = igen 
ijedt, igen izgatott voltam; szó szerint buzgalmam emelkedett; 
nem pedig epém föltámadt. Az öt = epé-t csak e szó képes jelenté
sétől vették át, mert az epe mint testrész számára a törököknek 
nincs külön önálló szavuk. Az oszm.-ban pl. az epe szót az arab 
safra-val = epe, sárgaság; az azerbaizanban öd-vel, de a persa 
zerde-vel is = epe, sárgaság fejezik ki. 

57. 
Ot, oj, öi — értelem, ész, elme, gondolkodni, elmélkedni. 

ujg. oj, oti = gondolat, értelem ; oímak = gondolkodni, kigondolni; 
oíunmak = elmélyedni, megfontolni, meggondolni. 

alt. uda = meggondolni, megfontolni, elgondolkozni (udabai kel-
gen=: hamar jött, megfontolás nélkül. 

csag. oj = gondolat, ötlet. 
jak. öi, elme, emlékező tehetség (Gedáchtniss); öidüö == érteni, 

felfogni; öidöt = fölfoghatóvá tenni. 
Úgy látszik, hogy az oj tőszótagnak a tárgyas oj = ásni ké

pezi alapját. V. ö. német graben és grübeln, magyar fúrni és 
fürkészni. 

58. 
Ot, oj, ov — játék, tréfa, enyelgés, tánczolni, tréfálni, játszani. 

ujg. oímak, ' wímak = vkit kijátszani, lóvá tenni, játékban meg
győzni; ójuk, ovuk=játék,tréfa; oruklamak = tréfálni,inger
kedni. 

kaz. oímak, wímak = kijátszani; ofus = nyereség, játék: 
csag. oj-kiz= játszótárs (Gespielin); o/nas = kérő (Freier); o/nak 

kópés, kópé, könnyelmű; <ynamak = tánczolni, játszani (úgy 
látszik, hogy a tréfa és tánczolni közti fogalmi analógia a 
német T a n d és t a n z e n közt is meg van). 
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kir. q/namak = körben forogni, körben forgatni; ojnarki = pajkos. 
oszm. ojun =játék; q/alamak = enyelegni; q/namak =játszani, tán-

czolni. 
jak. oinu=játék; omuv =játszani, ünnepelni. 
k. k. o'en, őjen=játék. 

A két először fölsorolt szójáráson kivül, a hol a tőszótag leg
régibb alakjában és képző nélkül fordul elő, a többinél a transitiv 
w-re akadunk, ojnamak tehát helyesebben azt jelenti játszani (s ic h 
spielen), körben forogni ( s i ch kreiseln). Az oszm. q/alamak, 
melynek előttem ismeretlen csag. q/kalamak-nak kell megfelelni, 
és q/alanmak régibb használatúak. 

59. 

Ov, oj, uj, ut —- szemérem, szégyen. 

ujg. ovut (ojut ?) = szemérem, szégyen; ovutluk, q/atruk= sze
mérmes, szégyenkező; ozmtmak, q/atmak=: megszégyenítni. 

alt. ujat = szégyen; uja}, w/alin = magát szégyelni; i*/alt = meg
szégyenítni. 

csag. q/at = szégyen; q/al = piha! q/atmak = megszégyenítni; ujaX-
mak, Míkanmak = magát szégyelni. 

oszm. níanniak = magát szégyelni, szégyenkeyni; wíandírmak = 
megszégyenítni. 

jak. sát = szégyen; süt, satahm = magát szégyelni. 
k. k. fud, w/at = szégyen. 

Ha az itt fölsorolt k. k. és jak. példák után Ítélnénk, köny-
nyen azt hihetnök, hogy az eredeti tőszótag jat és az 6 szókezdő 
csak később került hozzá. Ez a föltevés határozottan téves volna, 
mert az igei alakok különbözése ujsA és «/al-ban egész világosan 
uj, q/-ra utal mint tőszótagokra, és nekem úgy látszik, hogy ez 
utóbbi az alt. q/lo = elmenekülni, visszavonulni, q/tto = vissza, 
hátra stb. szókkal rokon. A szégyenlés tárgyas fogalma tehát ma
g á t v i s z a v o n n i , v i s s z a v o n u l n i , e l b ú j n i , mint ez kü
lönben a transitiv utka^mak, otawmak-ból legjobban kitűnik. Meg 
kell még jegyeznünk, hogy ut, ot a legutóbb említett példában 
nem az uj, oj régibb alakja, sőt inkább ojat, ovut-ból van össze
vonva. 
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61. 
Ög, ok, öj, eg, ük, üg, üv — máskép, különböző, idegen, mostoha, 

változni, elfordulni, ócsárolni. 

ujg. ögün, ökun, égin — máskép, némely, különböző ; ögünmek — 
megváltozni, megbánni; ükünc, Ögünc = megbánás; ükmek 
— ócsárolni, hibáztatni, bírálni, máskég akarni; üktüm = 
ócsárlás, hibáztetás. 

csag. Ögün, ö#ünmek, Ög'úné (mint fönt) ; w/ündürmek^vkit meg
bánásra bírni, elkülönítni, tisztítni; ögürmek, ?7^ürmek=:el-
fordítni; w</ej = idegen, mostoha, elkülönített (ügej karindas 
mostoha testvérek), 

oszm. ójunmek = elfordulni, megbánni (bu isdem öjündüm== meg
bántam ezt a dolgot); ögünc — megbánás ; iive] = mostoha, 
nem vérrokon. 

jak. ágin — sokféle, mindenféle; ágálgii = sokféleség, váltakozás. 
k. k. öi = mostoha, idegen (öi baba = mostoha apa). 
alt. óöj — mostoha, idegen; imö = másik, különböző. 

V. ő. aj, át (máskép); a jelen tőszótag egy alhangú alak
ját, melyet szigorúan véve színtón ide lehetne számítani. Fogalmi 
tekintetben ezt annyival inkább is meg lehet magyarázni, mint
hogy változtatni, megváltoztatni az elfordítni (abwenden, abneigen) 
fogalomkörétől nem igen üt el. 

62. 
Öl, höl, köl — nedves, vizes, tenger, tó. 

k. k. höl, köl, kid —tó; ül = nedves. 
csag. ül, öl = tenger, nagy víz; höl = nedves; /íMetmekr-megned-

vesítni, bevizezni; kül, köl = tó. 
oszm.<7öZ = tó. 
jak. üöl = nedves; il-i, iZijábin = megnedvesedni. 
csuv. oZik = nedves, rét, sáros. 

A csuv. ölik fogalomköre kiinduló pontúi szolgál a csag. 
öíeng = rét megmagyarázása, melyet hibásan tartottak persa ere
detűnek. Az utóbb említett szónak alapjául az öl = nedves, vizes 
tőszótagot annál is inkább tarthatjuk, mert vele mint ellentéte 
takir = kemény, száraz síkság áll szembe. Szintezen okból ide tar
tozik talán még az alt. öZöng=:fti. nád; kaz. ölen —fű, a zöld, 
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mely megegyezik a jas —nedves és jasilr=zöld, a zöld fogalmi 
analógiájával. 

i 

63. 
Öl — meghalni, megölni. 

ujg. ölmek = meghalni; öZük = halál, holttetem ; ölüm. = halandó ; 
öíkürmek = megölni. 

csag. öfaiek (mint fönt); öítürmek = megölni, 
oszm. öZmek, öZdurmek (mint föntebb); öZü = halál. 
jak. öl = meghalni; ölör = meoolni. 
k. k. öterben = meghalni; ölör = megölni. 
csuv. vil = meghalni; viler = megölni; ?;i£in = halál. 

64. 

Ön, öng, önd, ün, eng, en — elől, előtt, legelöl, magas, vmely test 
kiemelkedőbb része, kiemelkedni, fölemelkedni, nőni. 

ujg. öngz= előtt, elől, eleje (vminek, Vorderseite), külseje (vminek, 
Aussenseite), öng'm , öng kin = előbb , előtt (zuvor), kelet; 
Öngce, Ökce (öngice ?) = vezető (előálló); eng = magasan, leg
inkább (eng üstön = legmagasabban). 

csag. mg (minifönt); öngmek = nöni; önggen = magas, emelkedett, 
magasztos; öngüllük^a nők nyakláncza (Halsgehánge, tul. 
az eleje); Öndiir = magas; engri, angú — előre, tovább, át, túl. 

oszm. on = előtt; en = egy kötő szó a felső fok megjelölésére. 
jak. áng:dY=vmely ruha felső darabja (Vorderstück); tmuor = 

túlsó részbeli (jenseitig); w7tuorgu = túlsó részen levő (V. ö. 
csag. angri, angriki); im = nöni; iiímar = növeszteni; öndöi 
kissé fölemelkedni. 

alt. öngáöi =. fölemelkedni; ömür — előrész. 
k. k. üwermen = emelkedni, fölemelkedni. 
csuv. om, omin = előtt, elől, erőre. 

A fogalmi összefüggést m a g a s ós e 1 ő 1 között egy részről, 
valamint más részről e l ő l és n ő n i között, egyéb példákban is 
föl lehet ismerni; így : ulxúí, tZik = nngy, emelkedett, magasztos ós 
ilej=z előtt, elől, előre. itigajmak = nőni. Vegyük továbbá tekintetbe 
az ujg. öng fogalomkörét, nevezetesen külső rész, szín jelentését 
és tegyük hozzá a foV^szél (Rand) és /c<?rt.is = szin, valamint az, 
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ős—rfönt és jüz = kinézés, külső rész analóg viszonyát, akkor két
ség sem foroghat fönn, hogy 

Öng, ön, ün — szín, kinézés-tőszótagot szintén ebbe a csa
ládba kell számítnunk. 
ujg. öng, iing — szín. 
jak. ÖT? = szín, gyapjú; in = szín, pirosság az orczán. 
csag. üng = szín ; öngün, üngün== megjelölt (állatokról, melyeket 

vmely színnel megjelölnek); ming, tmüng == festék (Schmin-
ke), pirosság. Az említett szókból talán jangak, t;'íw7ak arcz, 

arczszín szintén ide tartozik. 

65. 
Ös, üs, öz, üz,jüz, ör, ür, os, us, oz, nz, ni, uc — fönt, föl, fölfelé, 

felső rész, arcz, magas, emelkedés. 

I. — s, z. 
ujg. üse, öse, ilze, ö^er=föl (auf, herauf); wsí = font, fölső; jüz, 

jüs = külső rész, arcz ; östek = magas, emelkedett, ma
gasztos. 

csag. öze, üst (mint fönt); üzmek, jüzmek = úszni, azaz fönt ma
radni vagy lenni; ösmek = a magasba jutni, nőni; ösken = 
magas, fölnőtt; ütemek = magasbbítani, fölemelni (erhöhen); 
Ö^enmek=remelkedni; ö^engi = kengyel, azaz a min föl
emelkedik valaki. 

alt. üs, üst = fönt; W0eri=: fölülről; Mstüngi = a legfölsőbb isten; 
ös = nőni; öskür c= nevelni; öskü = emelkedni. 

oszm. üzre, üstim (mint föntebb) ;jüzliik = fölhuzat, cziha (Ueber-
zugyjüz-ből = külseje, föle [vminek], arcz). 

jak. üse = magasság; ?7sági = a fölső; usun = úszni; tsüsün — külső, 
kinézés, alak, kép; süs = homlok (V. ö. al — fönt, fölül és aln 
— homlok). 

k. k. ustü, M.stü = fönt; i<stü = az úszás; Möská = támadni, kelet
kezni; iíöskát = nemzeni, előteremteni. 

CSUV. üs = kijönni, kibújni (emporkommen), nőni; ?7sten = fölne
velni ; jü— úszni. 

kir. ö^mek = nőni; ösiin = növény, jövedelem, kamat. 
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II. — r. 
ujg. örü, öri = fönt, föl, magas (öri turmak=: fölkelni, fölállni); 

öremek = meggyőzni (überwáltigen; v. ö. super és superare). 
csag. ör, ur=magas, fönt,föl —n, magasság; örlemek = fölszállni, 

föllépni, a folyón fölfelé hajózni; örükmek, fölijedni, meg
ijedni; üre=zoszlop, domb; örge = domb, magasság, terrasz; 
ö?"köc=rpúp; emelkedés; i«rlemek = fölhúzni (überziehen), 
beterítni (V. ö. örtmek = beterítni, befödni, oszm. jüzlükz= 
fölhúzat, cziha). 

jak. örö —magasan levő hely, magasság, magas, folyón fölfelé; 
ürüt = a fölső, fölső rész, fölület, mennyezet (egyéb jelenté
sekre nézve 1. Boethlingk: Jak. szótár 50. 1.); wrümá=:hab 
(a mi a fölszinre jön. V- ö. ném. ober, Obers, magy. föl és 
föl, tejnek föle); wrdük = magas; iirgüt = fölriasztani, elhur-
rogatni; ör = hosszú (időről). 

alt. őre, üre = domb, magasság, fönt; örögi = fölső ; örökön = ma
gas, öreg, tekintélyes. 

k. k. ür\=zfölső; öremá = a tej föle ; ür = hosszú. 

Ör-vel (fönt, fölött) és a t locativ raggal, tehát ört = öst, üst
vei szoros összefüggésben van örímek (örütmek?) = fölhúzni (über
ziehen), megvédni, befödni, fölögyelni. Pl. : 

ujg. örtünmis = védelem, őrizet (tangri örtnümisi =» isten oltalma). 
csag. örtülmek==oltalmaztatni, megőriztetni; örtük = befödött, vé

dett; örtküci —védő, oltalmazó, 
oszm. örtünmek=:magát befödni; örtü = takaró, lepel, védelem. 
kaz. örtün, örtünün== titkos, elrejtett. 

Miután e szócsaládnak kölcsönös viszonyát a felhangú tő
szótaggal föltüntettük, ugyanazt akarjuk tenni a a 1 h a n g ú-
v a l is, azon megjegyzéssel azonban, hogy némely szójárásnál 
a.belső hangnak eltérése gyakran ugyanazon szóban is előfordul. 

III. — s, z. 
ujg. usak = magas, nagy, előkelő; ?mm = hosszú; wsluk = hosszú

ság ; itsakmak, í^akmak = sokáig tartani. 
jak. usa, = hosszú, nyúlni, tartani (dauern); ?i,sun = hosszú (térben 

és időben); ztsta = hosszúság ; ustun=: hosszában; itsuk—: 
csúcs (legfelsőbb vég). 
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csag. uzak = messze ; orrnak = nőni, magassá vagy hosszúvá válni, 
utat megmérni vagy megtenni akarnak = elkísérni, elküldeni. 

oszm.uzak (mint fönt); j a n i n a k = nyúlni; w^atmak — nyújtani. 
k. k. usim = hosszú ; t/káderben = meghosszítni; özeiben = eltá

vozni ; ustuk = csúcs. 
csuv. o^at = elkísérni. • 

IV. — r. 
ujg. ur= magas, magasság; wrun = trón, emelkedett hely; om, 

orun, «run = ülés, hely (Platz, Ort); ornukmak, o-rnasmak — 
helyet elfoglalni; ornatmak = vkit ültetni. 

kaz. urun = ágyhelye, szék; wrunduk = szék, karszék. 
jak. oron = ágy helye, pad (nyugvásra szánt magas hely); orun 

= hely (Stelle); oroi = csúcs, tető, fejtető; ura, a jurta leg
magasabb csúcsa. 

k. k. őrén, orn, oren —ágy. 
csuv. m<rum = hosszú; vurak — messze; vírín = hely, magaslat, ágy, 

trón (v. ö. oron, urxm). 
Az s szóvégzőnek i, c-be való változása következtében e tő

szó tagnak még következő ágat kell ide számítnunk. 

V. — £, c. 

ujg. uc = fölső vég; csúcs; wcmak = fölszökni, repülni; üiek, öiek 
mennyegzet. 

csag. uc, u£= kezdet, csúcs (v. ö. töb = fenék, alsó vég); üze, jüge 
= magas; ü£ek = padlásszoba, tető, mennyezet; í/cmak —pa
radicsom (magas lakóhelyűi tekintve. V. ö. tamuk = pokol és 
tam = sötét hely); wcar = madár (tulajd. a magasba szálló). 

k. k. usar = dagad (es sehwillt); itsarmen = repülni; utu, ud'u = 
vég; ut'ugarben = repülni. 
Ha most_e meglehetősen messze elágazó szocsaládot fogalmi 

és hangi viszonyában összefoglaljuk, látni fogjuk, hogy először a 
fogalomkört tekintve a h o s s z ú, m a g a s , f ö n t közti rokonság 
máshol, nevezetesen az dl, il, ul tőszótagnál is előfordul (L. 10. §.) s 
másodszor, hogy hangilag az r szóvégző mint régibb alak, a mely
ből z, s, &, s, c keletkezett, az északi szójárásokban igen használa
tos, míg a délnyugati tájszólásokban majdnem egészen eltűnt. 
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66. 
öt, üt, it — mellette elmenni, előtte elmenni, átlépni, áthaladni, 

keresztűlhatni, áthatolni. 
ujg. öímek = mellette vagy előtte elmenni; öílemek = történni, át

menni vmin, megérkezni, menni; öílek = mulandó; ütiik, 
itik — átható, éles; iíkürniek = áthatóvá tenni, élesítni, kö
szörülni. 

csag. öímek (mint fönt); öíe = óta, elmúlt; öíek = átmenő, utas; 
öíken = múlt, elmúlt; öíkenmek = élni, éldegélni, keresztül-
élni, az időt tölteni; öíkürmek, iíkürmek == mellette v. át v. 
keresztül menetni, élesítni, köszörülni; öíkür, k i i k t a t 
ható, éles. 

OSzm.öíülemek = vasalni, simítni (tol. a vassal ide-oda mozogni). 
alt. öű=körösztülmenni, körösztűlhatolni; öikür = éles; öípösr=: 

tompa, nem átható). 
k. k. Öíerben = átmenni; Öíererben = átszúrni; íiti = éles. 
CSUV. vit = áthatolni; vitre — át, keresztül, vmin át. 
jak. s*íti = éles, átható. 

Tekintetbe véve egy más nyelvekben is előforduló fogalom
kört, nevezetesen a ném. gehen, Vergehen, sich vergehen-t, talán 
az ujg. és csag. öíürmek = bűnt tenni, bűnt elkövetni és öíün = 
hűn, vétek, bűntett szókat is ide számíthatnék ? 

Hogy az öt. üt mint a mellette vagy előtte elmenés tárgyas 
fogalma mennyiben hozható kapcsolatba a hangilag analóg öt, üt-
vel = átellenben lenni, szemközt állítni, azt egyelőre sejteni, de 
világosan kimutatni még nem lehet, hacsak ezt a körülményt nem 
veszszük tekintetbe, hogy az előbbi töszótag a mellette vagy előtte 
elmenés v é g b e m e n ő , f o l y a m a t o s cselekvésére, az utóbbi 
pedig a már m e g t ö r t ó n t c s e l e k v é s r e vonatkozik. Csak a 
könnyebb áttekintés kedvéért történik tehát, hogy az utóbbit itt 
soroljuk föl. 

Öt, üt, ód, ut — átellenben, szemközt, megtérítés, viszonzás, 
megfizetés. • 

ujg. öínemek = fizetni, megfizetni, megtérítni (bezahlen, vergel-
ten •— alapjelentése szerint talán megtérítésként szembe 
állítni); ötrü = pótlékul, megtérítésül, kárpótlásul, szemközt, 
-ért, miatt, végett. 
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csag. öíemek = megtérítni, megfizetni, fizetni; öíürü, öírü = -ért, 
miatt, végett, ellen; öíünc = kölcsön, kérelem, kérés. 

oszm. öte = szemközt, átellenben, túl (jenseits), múlt, elmúlt (öte-
denberi = régóta. A fönt említett két tőszótag viszonyát az 
oszm. öte világosítja meg legjobban); ödemek, ödünz, öírü 
(mint föntebb). 

jak. uta,rl — szemközt, átellenben. 
Szorosan öí-hez csatlakozik hangilag és fogalmilag. 

Öé, üc, u£, uc, ös — megfizetni, megtérítni, viszonozni (de nem a 
jót, hanem a rosszat), bosszút forralni, durczáskodni, haragodni; 

továbbá szembe állásba jutni, találkozni, ráakadni. P l . : 
ujg. üc, öc=z bosszú, harag, gyűlölet; ücün = ért, helyett, a helyett. 
csag. ^cükmek, wcüklemek = haragudni, ellenségeskedni; ücuk = 

haragudva, ellenséges szembe állva (v. ö. tusman dusman = 
ellenség tus, tiis-hő\=.szemközt, átellenben, mely minden 
törők dialektusban előfordul, tehát nem persa eredetű); 
ücün, icün = ért, miatt, végett. Továbbá alhangú magán
hangzókban, mint : wcramak = szemközt kerülni v. jutni, rá
találni, találkozni, előtalálni; wcrasmak —találkozni; ucru = 
elmúlt, múlt, elhaladott, ne~m rég, a múltkor; ucur=felelet, 
viszonzás. 

oszm.iic, üi, icün (mint fönt). 
alt. öc = rosszakarat, gonoszság, harag (Groll); öcö, öcük = hara-

gudni (grollen); öcőstir = haragot kelteni, támasztani; östü 
= ellenség; wcura = előtalálni (begegnen); wcur=fölvilágosí-
tás, felelet, jelentés (Bedeutung). 
Ide tartozik még wcmak = repülni; nem kizárólag a levegőn 

át való mozgást jelent, a mely értelemben különben csak az oszm.-
ban és az.-ban használatos, hanem a sietős, sebes előrehaladást 
is, és causativuma wcrurmak = vmit átlépni vmely magasságon vagy 
mélységen áthaladni. 

Nem érdektelen megfigyelni, hogy az itt fölsorolt tőszó
tag köc, göc, kec, gec-Yel fogalomkörét tekintve igen közel rokon 
a mi azt sejteti velünk, hogy öt, öc csak későbbi, gutturalis szó
kezdő vesztet alak. Nekány példa szembeállítása ezt legjobban be 
fogja bizonyítani; így : öímek — kecmék — mellette elmenni (vor-
beigehen); öíkenmek — /ceckinmek = élni, létezni; öíek — kecik = 
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utazó; öíken — keéken = régi, "öreg, múlt; öíkürmek — keckirmek 
= mellette vagy át menetni; öc-köc = harag (Groll); öckünmek— 
gögiinmek — haragudni (zürnen, grollen) stb. 

67. 

U, uj, ut — álom, alvás, aludni, elbágyadni, megakadni, elaludni 
(erlöschen). 

ujg. u — álom, alvás; usuz = éber, álmatlan; utimak, wíumak = 
aludni; w£ikli = alvó. 

jak. w = álom, alvás; wíui = elaludni; utu.t = aludni hagyni. 
alt. ííy'uku = álom, alvás; ujukta, = aludni; wjuktat = altatni; ujuk-

uzakz= álmos. 
csag. w/urnak = aludni; íf/uklamak = elaludni; ujmak = elakadni 

(stocken), elbágyadni (Pl. süt ujdu = a tej megaludt (elakadt), 
kolum ujdu = kezem elbágyadt, elzsibbadt. V. ö. a német 
szólásmódot: der Fuss ist mir eingeschlafen). 

oszm.ujumak (mint fönt); M/utmak = elaltatni; Mjusmak== elbá
gyadni, elzsibbadni, megderemedni; jugurt = aludt tej féle 
(azelőtt valószinűleg njuguib, ?y'gurmak-ból = elaltatni, aludta 
tenni, minthogy a tejet szándékosan altatják, hogy jugurt-féle 
tejes ételt készítsenek). 

az. juku (jukhu) = álom, alvás; juklamak = aludni (mint föntebb 
jugurtnál, itt is elmaradt az u). 

k. k. mgu, mhu — álom, alvás; Máurmen = aludni. 
csuv. ijik = álom, alvás, szendergés, szunnyadás. 

Aj, í-nek c-be való változása következtében a föntebbi tőszó
tagból eredtek még: 

ujg. Kcukmak = elaludni (erlöschen), kifogyni, elfogyni (ausgehen), 
eltűnni (tiriklik ucuksa = ha az élet fogy); wcukmis = kialudt 
(erlöschen — ucukmis kömür = kialudt szén). 

csag. uciík = szédülés (Schwindelsucht); ücmek = kialudni, el
fogyni ; iicürmek = eloltani (auslöschen, letörölni; üciik = ki
oltott. 

alt. üji, ó)i = eltűnni. 
A török-tatár uj, uc fogalomköréhez leginkább közeledik a 

magy, aludni; mondjuk t. i. aludt tej, elaludt a tűz. 



320 VÁMBÉRY ÁRMIN. 

68. 
Us, es, is — ész, elme, értelem, művészet, ügyesség. 

ujg. us = művészet. 
csag. us, is, es = ész, elme, értelem; uslu — értelmes, okos; itslan-

mak, eslenmek — észre jönni; islernek, eslemek = ráhallgatni, 
meghallgatni (Gehör gebén). 

kir. iskizmek== emlékeztetni, eszébe juttatni. 
csuv. usta, = a legfőbb, mester. E szó a persa ustad-hoz csak 

esetlegesen hasonlít); us, as = értelem, ész; cizm = emlé
kezni; a^irga = eltalálni (errathen). 

jak. itstuk = művészet, ügyesség; wstuktak = ügyes. 
alt. us == mesterség (Meisterschaft), mester; uzan == magát mester

nek mondani. 
oszm.us — értelem, ész, elme; uslu = értelmes, okos; ?i2lasmak = 

egymást kölcsönösen értesítni; «^lastírmak= kiegyenlítni, 
kibékítni. 
A csag. islernek, eslemek-ben, mely úgy látszik is ejlemek-

böl van összetéve, találhatni az isitmek (hallani) egész mostanáig 
mindig rejtvényesnek maradt etymonjának kulcsa; ez az ige szen
vedő alkatú és mégis égessen activ jelentésű. A mint islernek vagy 
is ejlemek alapértelme szerint fölfogás, megértés, hallomás-t jelent, 
véleményem szerint isitmek, k. k. isterben, esterbén szintén it-
mek-ből eredt (v. ö. ok 48. §.). 

69. 
Üs — összefutni, összetöpörödni, fázni, dideregni. 

csag. üémék= összefutni; nsükmek, Miúmek — dideregni, fagyos
kodni, fázni; «ienmek = összehúzódni, lustálkodni, irtózni 
(Widerwillen habén); üskenz = irtózás (Widerwille), lustaság; 
wsendirmek = vkiben ellenszenvet, irtózást kelteni (jem. Wi
derwillen verursachen). 

oszm. ?7smek = össejönni (basína üsüb geldiler = ráestek, rátámad
tak); üsümek, wsenmek (mint föntebb). 
Ugy látszik, hogy mint a legtöbb s-re végződő tőszótag üs is 

üg-üs, üüs, üs-böl van összevonva. 
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