
Egy török-mongol haogtörvéuy. 

A török-mongol nyelvviszonyt ma még csaknem teljes ho
mály fedi. Meg nem okolt feltevések, a dilettantizmusnak is 
•csak nagyon alacsony színvonalán álló nyelvészeti kísérletezések, 
hiányos és tökéletlen feljegyzések versenyezve járulnak hozzá 
ahhoz, hogy a ki elfogulatlanul s némi módszerességre törekedve 
fog a kérdés vizsgálatához, — nem szólva a részletkutatás egy-
egy újabb nagybecsű termékéről, — a semminél is kevesebbet 
találjon maga előtt. 

Á török-mongol összehasonlító nyelvtudomány a finnugor 
mellett szégyenletesen hátramaradt. Nálunk FOGAEASI ábrándos 
kísérletezései után és BÁLINT GÁBOR, szerencsétlen kutatásaival 
•egyidőben a fáradhatatlan BUDBNZ igyekezett lerakni ezen a 
téren is az alapokat, a melyeken a török-mongol nyelvtudo
mánynak kellett volna felépülnie. «Némely látszólagos képtelen
ségek a csuvas-török hangviszonyokban» (NyK. III.) czímű dol
gozata a mongol nyelvészeti kutatásokat is közelről érdekli s a 
NyK. XX. és XXL kötetében közzétett mandzsu ós mongol 
nyelvtani vázlatai ma is alapjául szolgálhatnak az ily irányú 
tanulmányoknak. Á tunguz dialektusokat is szándékozott ismer
tetni, mint ez mandzsu nyelvtanának bevezetéséből nyilvánvaló; 
sajnos, ezt a szándékát nem valósíthatta meg. BUDENZ után 
megszűnt nálunk az érdeklődés a mongolság iránt, míg aztán 
legújabban GOMBOOZ ZOLTÁN foglalkozott a török-mongol nyelv-
viszonynyal s írta meg «Az altáji nyelvek hangtörténetéhez)) 
czímű tanulmányát, mely a jelen dolgozatnak is sokképen volt 
segítségére.*) 

*) A külföld munkássága sera mutat sokkal szebb képet. Vö. GOM-
BOCZ Z. NyK. 35 : 2 4 2 - 3 . 
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Pedig a mongol-mandzsu nyelvek tanulmányozása a török
ség szempontjából elsőrangú fontosságú, mert a török nyelvtör
ténet legérdekesebb kérdéseire csak ezektől a tanulmányoktól 
várhatunk feleletet. 

Eendkívül bonyolulttá teszi a török-mongol nyelvviszony 
problémáját az a kölcsönös érintkezés, mely a törökség és a 
mongolság között többször fennállott s a melyre valaha talán 
csak a hangtörténeti chronologia fog némi világot vetni. Nem 
vagyunk tisztában a mongol-mandzsu nyelvviszonynyal sem, s 
nagy a gyanú, hogy e két nyelvben levő közösségeknek puszta 
átvétel az alapja. 

Nagyon természetes, hogy a pontos felelet ezekre a kérdé
sekre elvész a preehistorikus kor homályában, s bizonyos fokon 
túl kénytelenek vagyunk az ősrégi átvételt, az ősrégi kultur-
közösséget az ösrokonsaggal, az Ősrégi vérközösséggel egyenlő-
rangú tényezőnek venni a nyelvek és népek kialakulásában. így 
vagyunk egyelőre a török-mongol viszony vizsgálatánál is. 

Ilyen ősrégi időkre mutat vissza az a hangtörvény, melyet 
e dolgozatom fog kifejteni. 

¥ ¥ ¥ 

Forrásokul ugyanazokat a műveket használtam, a melyeket 
GOMBOCZ ZOLTÁN fennemlitett tanulmányában. Rövidítéseim is 
ugyanazok, magyarázatuk ott (NyK. 35 : 244—7) megtalálható.. 
Azoknak a jeleknek, melyek újabb művekből vett adataim mel
lett állanak és a melyek a fentemlített helyen nem találhatók, 
magyarázata a következő : 

burjAlPoDG. = alarski burját PODGORBUNSKIJ után (M. A. 
ÍIóXrop6yHCKÍi:: PyccKo-MOHrojio-öypflTCKiíi cjiOBapL. HpityTCKt. 
1909.) 

burjBPoüG. = balaganski burját PODGORBUNSKIJ után. 
burjChPoDG. — chorinski burját PODGORBUNSKIJ után. 
burjNUPoDG. — nizne-udinski burját PODGORBUNSKJJ után. 
burjSC. = selenginski burját CASTRÉN után. 
burjSPoDG. = selenginski burját PODGORBUNSKIJ után. 
burjTPoDG. = tunkinski burját PODGORBUNSKIJ után. 
CSUVPAAS. : PAASONEN csuvas szójegyzékéből. NyK. XXXVII— 

XXXVIII. 
csuvG. = GOMBOCZ ZOLTÁN: Csuvas szójegyzék. NyK. XXXVI. 
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kazPAAS. = kazáni adatok PAASONEN csuvas szójegyzékébő 
khalPoDG. = khalkha-mongol PODGORBUNSKIJ után. 
mandzsuHARL. = Manuel de la langue mandchoue. Par C. 

de HARLEZ. Paris. 1884. 
mandzsulv. = A. 0. IÍBaH0Bcirií4: Mandjurica. CIIB. 1894. 
MNyv. = Magyar Nyelv (a M. Nytud. Társ. folyóirata). 
mongkelAChRuDN. == keleti mongol aru-chorcin dialektusa 

RUDNEV után (A. Py^HesL: MaTepiajibi no roBopaMi> BOCTO^HOH 
MOHrojiin. C.-IIeTepöyprT). 1911.) 

mongkelDBRüDN. = keleti mongol durbut-bejse dialektusa 
RUDNEV után. 

mongkelORuDN. = keleti mongol ordos dialektusa RUDNEV 
után. 

mongkelTRuDN. == keleti mongol tumut-dialektusa RUDNEV 
után. 

oszmBDM. = Dictionnaire turc-francais. Par A. C. BARBIER 
DE MEYNABD. Paris. 1881. 

óoszmVÁMB. = Alt-osmanisehe Sprachstudien von H. VÁM-
BÉRY. Leiden. 1901. 

tungSamGR. = samagerni tunguz GRUBE után. 
tungOch. = ochotski tunguz G-RUBE után. 

* * * 
Régóta tudjuk, hogy a köztörök nyelvek szókezdő í-jével 

szemben az oszmanliban hol t-t, hol pedig d-t találunk, s e 
jelenség magyarázatáért a török nyelvekhez hiába fordulunk. 
Megpróbáltam a kutatást a mongol-mandzsu nyelvek területére 
is kiterjeszteni, s ez nem remélt sikerre vezetett. Azt tapasztal
juk ugyanis, hogy az oszmanli szókezdő í-nek a mongolságban 
c-, a d-nek pedig következetesen s- felel meg, természetesen 
dialektikus eltérésekkel. A mongol irodalmi nyelv, mely meg
lehetősen régi nyelvállapotot őrzött meg, szabályosan ezt a meg
felelést tünteti fel, megjegyezvén, hogy bizonyos hangtani hely
zetben (a, e, o, v, ü előtt) a c helyett c-t találunk. 

E hangtörvény bemutatására szolgálnak az alább közölt 
szóegyeztetések. Természetes, hogy e hangtörvény segítségével 
kutatás közben még számos új nyomra, sok új etimológiára 
fogunk bukkanni, éppen ezért az alábbi sorozattól mi sem áll 
távolabb, mint hogy csak megközelítőleg is kimerítő legyen. 
Arra sem lehetett gondolni, hogy az etimonokat a mongol
mandzsu nyelvterület minden egyes dialektusán végig kövessem 
s a szabályszerű megfeleléseket pontosan összeállíthassam. Fő-
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oka énnek az, hogy a rendelkezésünkre álló tunguz anyagok a 
legprimitívebb követelményeknek sem felelnek meg. Igaz, hogy 
azzal sem dicsekedhetünk, hogy a mongol-mandzsu nyelvterület 
többi részeiről túlságosan sok pontos feljegyzésünk volna. 

Az etimológiákat olyan sorrendben közlöm, a mint azok
kal hangtörvényemet a legvilágosabban bebizonyíthatom. 

I. O s z m . t- ~ m o n g o l - m a n d z s u c- ( ^ ktör. t-). 

1. tas. oszmBüM. ^Uo tas cpierre; pierre précieuse; 
marbre de toute sorté5. 

~ orkh. ujg. csag. kturk. alt. tel. leb. sor, kacs. küer. 
kún, kazR. tas fder stein, steinern' j kirg. sag. kojbR. tus 'der 
stein' || CSUVPAAS. ísul id. || jakB. tas id. 

~ mongScHM. cilayun 'stein, steinig' | mongKhRAM. tá'ulmv, 
tsulü id. | kalrnju. cilön id. | burjC. sulun, colü id. | kbalPoDG. 
culün id. | burjSPoDG. colü id. | kbalPoDG. culün id. | burjSPoDG. 
colü id. | burjNUPoDG. sulun, sulu id. j burjTPoDG. suliin, sulú 
id. ) burjChPoDG. sulun, sulii id. j burjAlPoDG. sulun, rulu id. | 
burjBPoDG. sosun id. || mandzsulv. coló id. | mandzsuSollv. goló 
id. || tungManlv. goló, 30I0 id. | tManMáX. 30I0 id. I tWilMAACK 
0úlo id. | tCapIÍL. zulo id. | tOchGE. gol id. | tNerKL. galó id. { 
tJakKL. %ólo id. j tMangKl. göllo id. | tOrocPEOT. dcolo id. | 
tOrocC. fjölo id. | tOrocLEON. golo id. j goldGn. gólé id. | tung. 
LamKL. golá id. 

Vö. BÜDENZ NyK. 3 : 243, RAMSTEDT Konjug. 97. 1., GOM-
BOCZ NyK. 35 : 260. 

2. tála-, oszmZ. ^ o ^ L i : tála- cmordre, pillér | .̂ jü^Lb, 
(j^íLj talán \m pille; pillage' | OSZDIBDM. ^xi5lLb dala- id. 

~ az. kaz. kir. krm. karLT. alt. tel. leb. sor, szag. kojb. 
kacsR. tála- czerreissen, abreissen, zerstören, vernichten, beissen; 
rauben, plündern; zanken, streiten, kámpfen' | jakB. tála, talibin 
cetwas von jemand rauben, jemand berauben'. 

~ goldGa. cóla-, cólo-, coli- 'stehlen, rauben' | tungOroc. 
LEÓN. COOCI, coolahane 'Bopi/ | tOrocPROT, cooca id. | ZUCGR. táo-
It-mei cstehlen\ 

Figyelemre méltó a BDM. dala- alakja, mely feltétlenül 
újabbkor! alakulás (analógia, sandhi stb.; esetleg hibás feljegy-
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zés). Megvan a RADLOFF szótárában is (III. 1033). Példáink kö
zött ezen kivül is több olyannal fogunk találkozni, a melyeknek 
az eredeti í-vel, illetve d-vel kezdődő alakjuk mellett d-vel, ille
tőleg í-vel kezdődő mellékalakjuk is van. De mindegyiknél vilá
gosan látszik, melyik az egészen új fejlemény. 

BŐHTLINGK a jakut alakot összeveti a mongKow. tála- cen-
lever, confisquer les biens5 szóval, melyhez még hozzácsatolhat
juk a mandzsuGAB. tála- 'nehmen, sich aneignen, confiscieren5 

szót. Kétségtelen azonban, hogy mind a mongol, mind a man
dzsu szó újabb átvétel a törökből. A már fentebb is emiitett 
többrendbeli kölcsönös érintkezés a törökség és a mongolság 
közt a szóegyeztetést zavarja főképpen. Kénytelenek vagyunk 
alakilag meglehetősen eltérő egyeztetéseket végezni, holott talán 
akármelyik szónak pontos mása is megvan a másik nyelvben. 
Az átvételek több rétegének hipotézise egyrészt nagy segítségünk a 
kutatásban, de másrészt rovására van az egyeztetések biztosságának. 

Vö. GOMBOCZ NyK. 35 : 261. 

3. ta/vuh. OSZHIBDM. .V.UC (var. ,v..Uc>, ,v»~clio) tavuk 
cpoule\ 

•>» ujgR. tayu id. | altR. toka id. ( tarR. toka id. j tel. leb. 
kumR. tak id. | kar. kojbC. takiak, tákak, tagak id. | kirg. kaz. 
tob. csagR. tauk id. | csagR. tayuk, takuk id. | oszmR. tatunk id. [| 
csuvAnMuNK. c§% id. | csuvAnZ. ci/ id. | csuvVirjMuNK. c§y§ id. I 
csuvVirjAsM. isivl id. 

~ mandzsuGAB. coko chahn, huhn' j tungOrocPROT. ceko 
'itypima' | goldGR. cekó, cekyó, coko chahn' | tungAlAmMAACK 
töoka id. | ZUCGR. tfi-huő id. 

Ujabbkori török jövevényszó a mongSoHM. takja chenne\ 
Vö. GOMBOCZ NyK. 35 : 261, MNyv. 3 : 367. 

4. toprafc. OSZUIBDM. / j l j j j js toprak 'térre, sole, territoire' 
<v. Jjjjj©)': 

~> krm. csag. kir. kúnR. toprak cErde, Land, Territórium, 
Kontinent3. kara toprak (kir. oszmR.) 'die Schwarzerde, das 
Grab' || CSUVPAAS. tdpra (Szp. topra) cpor, föld' | csuvG. t^pra id, 

~ burjNUPoDG. sabur 'nepHaa seMjm, rpasi/ j burjBPoDG. 
sabar 'rpast ' ( burjTPoDG. sabar id. j khalPoDG. sabar id. | khal., 
burjT., Ch., BPODG. sabartaj crpH3HHfi (o ^oporfc)5. 
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Ez alakok szabályos megfelelőjének a mongolban c-vel 
kell kezdődnie. Zavarja a dolgot CASTKÉNnak egy adata a selen
ginski és chorinski burjátból: sabar cLehm'. A selenginskiben 
•ugyanis c-vel kellene kezdődnie a szónak. Tekintettel azonban 
arra' hogy a selenginski sabar PoDGORBUNSKunál nincs meg s-
CASTEÉNnál is esetleg tévedés lehet, ettől most eltekinthetünk. 

A mongol *camiir alakot annál inkább feltehetjük, mert 
van a törökség egy részében egy szó, a mely ennek pontos meg
felelője, s a mely e sztrint újabb mongol jövevényszó volna." 
Ez a csag. krmE. camur = camir, oszmR. camir cTon, Schlamm,. 
Schmutz'. 

A toprak képzése világos ( < *topur -\- ak; vö. kumük 
opurak > oprak cruha, öltözet'). 

5. tar. oszmBüM. Ji ter (var. <S) 'sueur, transpiration„ 
moiteur5. 

~ ujg. csag. ktur. krm. alt. tel. leb. sor, kiz. küer. tarR. 
tár cder Schweiss5 | kazB. tir id. || CSUVPAAS. tar id. 

~ mongKow. cer chumeur, flégme'. 

6. tat}, ujg. csag. ktur. tar. alt. tel. leb. sor, küerR. taij 
•gleiclij gleichartig; grade, genau; das Gleichgewicht, die Regei r 

die Richtschnur, die Ordnung, das Maass' | kir. kkir. sag. kojb. 
kacs. tép id. | kazB. tiy id. || CSUVPAAS. tan 'egyenlő5 |i jakB. tüy 
cglatt, eben; gleich; Glátte, Ebenheit; Gleichheit'. 

K» mongKow. cey l e prix, la valeur j burjSPoDG. ciin 
cirima' | burjNUPoDG. sün id. | burjBPoDG. sün id. [ burjChPoDG. 
sün id. | burjSPoDG. cagnayü 'írJkHHTt.' | burjNUPoDG. sagnüyü id. j 
burjTPoDG. sügnayü id. | burjBPoDG. sangaya id. j burjNUC. sey-
cpreis" | burjSC. cey id. | burjNUC seynenam, segnenüm 'schátzen' | 
burjSC. cegnenep id. 

BÖHTLINGK a jakut alakot összeveti a mongKow. tey 'équiT 

libre' szóval, melynek idetartozása nyilvánvaló. 

7. tarjak. OSZUIBDM. .k&'Lta tayak cchose étonnante; pro-1 

dige, merveille' | OSZIIIBDM. ^ ^ I J Ö tay- cnier; s'étonner'. 
<<> kaz. krmR. tiyla 'zuhören, vernehmen' oszm.: 'ein 

klingendes geráusch von sich gebén' | orchR. tiylü- 'lauschen' j 
sagR. tiynii- id. [ ujgR. tiyla- id. [ leb. sor, szag. kojbR. tiyna-
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id. [ kazR. tiyla- id. | kazBÁL. tiyna- id. j alt. tel. soj. tiyda 
'horchen, gehorchen' | karC. taynârmen 'hören5. 

~ mongOBuDN. ciyyina- 'звучать5 | mongKow. ciyna-yu 
'écouter, observer5 | mongSeim. id. 'horchen5 | burjC. saynanam., 
sagnanam, садпапар Ъогеп, horchen5 | kalmJü. ciynayu 'horchen, 
lauschen5. || mandzsuZACH. cingilaku 'колокольщикъ, звонокъ5. 

Megvan: GOMBOCZ NyK. 35 : 261. Új az oszm. tay- és a 
mongol ciyyina idevonása. A ktör. tiyla- eredeti jelentése 'hang
zani5, lehetett {Hiy alapszóból -la képzővel) s ebből fejlődött a 
'hallani5 jelentés. A mongol ciyyina és a mandzsu cingilaku ide-
vonását mindenesetre zavarja az a körülmény, hogy a két szó 
erősen hangutánzó. Nem lehetetlen azonban, hogy az alapalak 
oly, а с hanghoz mindenesetre nagyon közel álló affricatával 
kezdődött, a mely a törökségben, mialatt a szó hangutánzó volta 
lassanként kiveszett a köztudatból, a többi ugyanilyen szókezdő
vel együtt í-vé fejlődött. 

8. tlimi&. OszmBüM. -yX^S temiz 'propre, net ; pur, şans 
tache ni souillure; honnéte, vertueux, d'une réputation şans 
tache5. 

~ az. krmR. tämiz 'rein, fleckenlos, polirt, tugendhaft, 
von gutem Bufe5. 

<-« mongKow. ceber 'pur, propre, net, irréprochable5 

mongDBßüDN. siwer 'чистый5. 
Az egyeztetés mind hangtani, mind pedig jelentéstani 

szempontból kifogástalan. Kérdés azonban, hogy viszonylanak e 
szóhoz azok az alakok, melyeket PAASONEN «Die türkischen 
lehnwörter im mordwinischen» ez. munkájában (р. 46) felhoz: 
mis. cihär 'hübsch, nett, schön5 | kaz. cilbär, (OSTE.) eibär id. j 
esuv. eiber 'hübsch5 j csag. ceber 'funk, geschickt (von frauen)5 

alt. ceber 'reinlich, sauber5. Közvetlen kapcsolatban csupán az 
alt. ceber van a mi szócsoportunkkal, a mely, mint jelentése is 
mutatja, újabb mongol jövevényszó. A többi alakok idetartozása 
azonban nem látszik előttem kétségtelennek (nb. kaz. cilbär), de 
feltéve azt, hogy a kaz. alak Z-je anorganikus (a mit külömben 
lehetne bizonyitani, ha igaz volna), akkor is nagyon valószínűleg 
gondolhatunk átvételre. 

9. törä. OSZUIBDM. JW> ou S-jj-? töre 'coutume, loi coutu-
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miére; réglement civil et criminel; en particulier le code édicté 
• par Djenghiz-khan; titre donné aux princes et ministres5. 

~ orkh. ujgR. törü cdie entscheidung des fiirsten, die ge-
walt, die der fürst ausübt, die regierungsgewalt, das gewohn-
heitsréeht5 | kirR. törő cdie gerichtliche entscheidung' | karB. 
törd 'das gericht, die gerichtliche sache, e tc ' | ujg. csag. oszm. 
kúnE. törd cdie regei, das gesetz' oszm.: edie sitté, das gebrauch'. 

~ burjBPoDG. sübdri 'cyxfc' j burjTPoDG sübdri id. 
A balaganski és selenginski alakok megfelelője egy iro

dalmi ¥cübári lenne, melyet a török alakkal egyeztetni nem 
ütközik akadályba. GOMBOCZ a török alakokat a mongKow. tarü 
'regierung, regierungsverwaltung' szóval egyezteti, de valószínű
nek tartja, hogy a mongol türü újabb jövevényszó. Hogy a 
mandzsuG-AB. doro 'regei, ordnung, sitté, handlungsweise, lebens-
art, beruf; grundsatz, prinzip, herrschaft, ceremonie' hogy 
viszonylik ezekhez a szókhoz, az egyelőre nem világos. 

II. O s z m . d- ~ m o n g o l - m a n d z s u s- ( ~ k t ö r . t-). 

10. dün. OSZHIBDM. ^.t> dün "hier5 J oszmZ. ^.t> dün 
[gegenteil von ^S gün) cnuit; la nuit d'hier; hier j krmR. dün 
^nachf. 

-o orkhTH. tün cla nuit' | ujgR. tün id. | szojR tlin rnacht, 
gestern' | urjKAT. tün 'HO^Hoe BpeMa, H O W j urjKAT. tün rwb 
HO^Hoe speMa, HO^BH)' (< tünün 1. KAT. p. 292. S. 5.) | csag. 
ktur. tar. kir. kkir. alt. tel. leb. kacs. küer. szag. kojb. kúnE. 
tün cdie nacht5 | kazB.ÍL. tön id j baskPit. tön id. || jakB. tün id. 

~ mongKow. süni cnuit' | mongAChRuDN. suin(i), sülni id. | 
mongTRuDN. süni id. | mongDBRüDN. trün id. | burjSC. söne, 
söni id. | khalPoDG. süni id. | burjSPoDG. söni id. j burjT. B. 
AIPODG. g%üni*) id. j khalPoDG. gyüni id. j burjNU. T. CIIPODG. 
gyöni id. || mandzsulv. süni id. 

11. ílilhi. oszm. krmR. .JŰo, J0ó, rgJpS dilid cder fuehs'. 
rv ujg. csag. kturR. tülki cder fuchs' | kún, alt. tel. tuba, 

sor, kirR. tülkü id. | csuvBG. tiU id. | csuvMkarG. tíla id. 
~ mandzsuGAB. solohi 'zobel5 | goldGp. só/e, sólí 'fuchs' 

*) A gx hangértékével nem vagyok tisztában. 
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goldGR. (zwischen dem Geong-gebirge und dem Ussuri) soh; 
oberhalb des Ussuri: solaki j tungOlcaGR. süli id. | tungSamGR. 
sole id. | tungOroéLiEON. sulaki id. | tungBiR. solaki id. j tungUds. 
MIDD. solaki, solaki id. j tungKondCsEK. sulaki id. | tungAnad. 
holi, holati id. j tungOch. yulican id. | tungCASTB. sulaki id. 

A török dilki, tilki és tunguz sulaki, soloki stb. szókat 
már GOMBOOZ ZOLTÁN egymás mellé állította (NyK. 35 : 277), de 
azt mondja a tunguz alakokról, hogy szókezdő s- hangjuk miatt 
nem -illenek össze a török alakokkal. Bizonyításunk szerint éppen 
ellenkezőleg van a dolog, s inkább a fent említett helyen fel
hozott mandzsuGAB. ğelken 'eine art marder' stb. alakok szorul
nak további magyarázatra. 

12. düri. oszmZ. ^<з deri cpeau, cuir'. 
ujgR. täri 'ledér, haut' | urjKAT. tarig 'вооружение бога

тыря, шуба шамана5 | kúnE. täri 'ledér, häuf | kojbC. ter 
'haut' | alt. tel. leb. sor, küerB. tärä 'das ledér, die haut, das 
feil5 I krm. bar. kar. csagR. tan id. || jakB. tin 'haut, bälg, feli, 
ledér' || CSUVPAAS. tir 'bőr'. 

~> mongKow. sarisun 'çuir, cuir colorié, peau de chagrain, 
maroquin' j mongKow. sayari 'peau de la main ou des pieds 
qui est dure; un cor, durillon; une escarre (d'ulcere); peau du 
derriere des ânes, des mulets, qu'on tänne pour en faire des 
bottes' j khalPoDG. sâri 'кожа козловая' ] mongORuDN. sarisin; 
sarisin /amir кожа на носу собаки, непокрытая шерстью" | 
mongORuDN. sarisin borbo 'мт>сто надъ пяткой у собаки, скудно 
покрытое шерстью". 

BöHTLiNGK az Über die Sprache der Jakuten Wb. 156. 
lapján a jakut säri 'die haut vom ende des pferderückens; 
daraus verfertigte stiefel' s a sari 'gegerbte renntierhaut' szókat 

egybeveti az oszm. MENINSKLT (<»jb (ja-y^i) clunes equi' s а 
mandzsu sarin 'chagrin, cuir' szóval. A mandzsu szóval való 
összevetés mindenesetre helyes, a másikat egyelőre figyelmen 
kívül hagyhatjuk. Vö. oszmR. jayri (ungebr.) 'das kreuz des 
pf érdes, croupe de cheval' | csagKÚN. jayir 'wunde an der Schul
ter des tieres; wunde durch reibung des satteis entstanden' | 
csagKÚN. jayin 'wunde auf dem pferderüeken' | ujgR. jayir 'das 
Schulterblatt'. L. GOMBOCZ NyK. 35 : 268. 
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A mongol sári az irodalmi nyelv tanúsága szerint a sayari 
alak összevonása. A jakut sári, sarl alakok pedig ujabbkori 
mongol jövevényszók. Vö. jakB. tirl chaut, balg, feli, ledér. 

13. dal-. oszmBüM. ( ^ J l b (var. (^J ta ) dal- 'plonger, 
s'immerger; s'enfoncer dans ses pensées, dans le sommeil; 
s'immiscer, s'ingérer; entrer brusquement' | oszm. krmK. dal-
'eingetaucht, versünkén sein'. 

~ tel. alt. sor, szag. kojb. kacs. kir. kkir. kaz. kún, krmB. 
tal- 1. cermüden, ermatten, scblaff werden', 2. 'so matt, schwach 
werden, dass man wie todt daliegt, in ohnmacht fallen, die be-
sinnung verlieren'. 

~ mongKow. sula 'faible, qui est láche, qui n'est pas 
serré; vide, oú il pourrait entrer q c ; oisif, libre, simple, sans 
charge, qui n'a aucun emploi, qui n'a point d'occupation déter-
minée' | mongKow. sularayu Vaffaiblir, perdre ses forces, de-
venir infirme5 | mongKow. salatyayu caffaiblir, rendre meuble, 
rendre mou, élargir, rendre plus légér, soulager; laisser aller, 
délivrer, affranchir' | burjSPoDG. soldovyo 'norpyaíaTLCfl' J man-
dzsuIÍARL. sula 'vide, inoccupé; oisif; sans fonction, non cul-
tivé, dósért' [ mandzsuHARL. sulambi laisser, abandonner' | sula-
bambi 'fairé vider, abandonner, raccourcir, laisser pousser en 
liberté' [ tungC. sula 'schwach'. 

14. dal. OSZIUBDM. Jft> dal 'branche, rameau; jeune 
branche'. 

csag. ktur. tarB. tal 'die weide, der zweig, der stamm; 
jeder lange, dünne körper (beim záhlen)' [ ujg. tel. alt. leb. sor, 
szag. kojb. kacs. küer. kir. kkir. kaz, tob. karB. tal 'die weide, 
das weidengestrüpp, (ujg.) eine rute, ein junger baum'. 

~ mongKow. sala-fa 'rameau, branche; rejeton; le bras 
(d'une riviére), canal qu'on fait en saignant une riviére; les 
dents (d'une fourche etc.)' | mongKow. salburi 'branche, rameau, 
jet, fourchon, bras, carrefour'. 

A salába végzetét illetőleg vö. mongKow. sayalaya rcrins 
de cheval'. 

15. *do%yate. Az oszmanli alakot a szótárakban nem 
találtam. 
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~ csagVÁMB. rsL^VfJ' (tozfak) fdie schilfblume'. 
~ burjBPoDG. surga cledum palustre' | burjPPoDG. sorgo id. 

16. dani-. Az oszmanliban ma többnyire tani- alakban 
"használatos, de vö.: OSZIUBDM. (jj^ccófji danis- 'consulter5 (voir 
,jJ}**&j>Ua); ^JJ^áuúLb danis- cse connaítre' e t c ; ^JjjjLb et ^jiLb 
•donik "témom' | oszmZ. id.'j oszm. krm. azE. danis- csich k'ennen, 
bekannt sehr. 

Csaknem minden dialektus E. tani- 'kennen, wissen, er-
3Í ennen5.. 

~ mongKow. sana/u 'penser, songer á, méditer, réfléchir, 
•délibérer, fairé une idée; se souvenir de, se rappeler | mongO. 
EUDN. sana- ^yMaTb5 j mongDBEuDN. san-, tan- id. j burjSC. 
sand Verstand' j burjSPoDG. sana cyM,I>' I mandzsuHAEL. sambi 
Voir, remarquer, savoir' | mandzsuGAB. sandumbi 'einander ken-
nen" { mandzsuGAB. sambi csehen, einsehen, erkennen, merken, 
wissen' | tungG. sdm '"wissen' | goldGR. sa- wissen'. 

17. dat, óoszmVÁMB. ,j<3<3 dadák 'gesehmack, genuss, 
süssigkeit' | oszmBüM. Ó\Ó dad 'goűt, saveur', voir ^ L b et ólia; 
\zAh tat*) autrement dat ou dad j oszmE. dat- 'schmecken, 
kosten, mit vergnügen geniessen, an etwas gesehmack íinden; 
proben, versuchen; wohin geraten' j oszm. krmE. datli csüss, 
wohlschmeckend' | csag. krmE. dat 'gesehmack'. 

~ ujgE. tat- "probieren, kosten, schmecken' | oszm. krm. 
csag. tar. bar. tob. kir. kazE. tat 'der gesehmack, die süssig
keit', tar.: cdas gefiihl, die empfindung' j tel. alt. szag. kojb. 
iacs. küerE. tat — tat || CSUVPAAS. tiw§ cíz'. 

burjSPoDG. sátyil îyBCTBo' | khalPoDG. sátyil id. 

18. diri, oszmBnM. ^ J O diri Vivant, vif, fórt, dur, 
alerte' [ oszm. krm. azE. diri lebend, lebendig'. 

~ orkh. leb. sor, szag. kojbB. tirig 'lebendig' j ujg. tar. 
kar. csagE. tirik 'lében habend, beseelt, lebendig, lebhaft' J tel. 
sor, leb. szag. kojb. kacs. küerE. tirgis- 'beleben, ins lében ru-
fen5 || CSUVPAAS. ihrd 'élő, élénk'. 

~ mongScHM. serikü 'aufwachen, erwachen, wachsam 

*) A mai oszmanliban ez az alak a gyakoribb. 
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sein' [ mongKow. serekü céveiller, veiller5 | burjSC. serenep cér-
wacben5 burjSC. serénejp 'wecken' || mandzsuGAB. serehim 
'wachsam'. ' 

BÖHTLINGK a mongol serekü-véi egyezteti a jakut sárax 
cbehutsam, auf der hut5 szót. 

19. döS. oszmBDM. Jjj.ó dus($) ccőté; opposé, en face5 j 
oszmE. dös 'die brust, der busen, die seite (bei den tieren), der 
widerrist (beim pferde)'. 

~ alt. tel. leb. sor, küer. tar. kir. csag. kar. kúnK. tös 
cdie brust5 || jakB. tüös cbrustbein\ 

~ mongDzsE. '&&>$% (irod. segugi) 'őe,a;po' | burjB. TPODG. 
sazi crpy,ii;b3. 

¥ * * 

Eredményeinket tehát a következőképpen foglalhatjuk össze: 
altáji *H ~ ktör. t, oszm. t, mong. c; altáji *d ^ ktör. t, oszm. 
d, mong. s. 

Mindezek a tanúságok szebben és biztosabban állítják elénk 
az ősrégi török-mongol érintkezést, mint a legmegbízhatóbb tör
téneti feljegyzés. Nem is szólva arról, hogy az a kor, a melybe 
e hangtörvóny visszanyúlik, a történettudomány számára örökre 
elérhetetlen. 

NÉMETH GYULA. 


