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Az v hang a mongolban és a törökben. 

Jelen dolgozatomban a török-mongol ?;-hang történetét és 
mai megfelelőit akarom vázlatosan leírni teljességre való törek
vés nélkül. 

Tökéletes megoldást nem lehet addig elérni, míg tisztában 
nem leszünk azzal, hogy hol kell ??-hangot feltennünk. A török
ben az y gyakran specziális török fejlemény régebbi n-hö\. így 
pl. a genitivus végzetében: ótör. -yy, vö. mong. -un ~ -jin, csuv. 
-§n s egyéb ragozási alakokban, pl. ótör. iliya 'országának5 < 
*ilin-ga, kirg. ellna id. 

Szó kezdetén sem a törökben, sem a mongolban nincs y, 
s az «alapnyelvben» valószínűleg nem is fordult elő ilyen hely
zetben ez a hang. Azok a szók, melyek a tungúzban 37-nel kez
dődnek s a mongolban is megvannak, az utóbbiban </-vel kez
dődnek ; pl. yale- 'keresni' = mong. geli- 'űzni' (a jelentést ille
tőleg vö. «nachjagen»), yel- 'félni' = mandzsu gelme- id., mong. 
gelme-lje- id. 

Szótag végén lehet az y, q (k)-n és a, (p)-ö kívül még 
egyes más mássalhangzók előtt is ; így mindkét nyelvben elő
fordul yr, yl, yt, yd; hogy az ys, yn és ym is régi, az nem 
bizonyos. Szó végén az y nagyon gyakori. 

Hangzóközti török ??-nek a mongolban ya„ yg felel meg; 
ez bizonyára régibb yq,, yg-bő\ magyarázandó. 

Nagyon régi a mongolban az -yt-, -yd- > -nt-, -nd-asszi-
miláczió, mely az összes dialektusokban megtörtént; újabb kép
zésekben és jövevényszókban később újra mutatkozik yd, yt. 

íme néhány példa a kölcsönös megfelelések szemléltetésére: 
mong. ay 'vadászat, vad' = köztör. ay 'vad' || mong. ey 

'szélesség (szöveté)' = köztör. ay id. || mong. ciy 'kemény, szi-
Ny elv tudományi Közlemények. XLIÍ. 16 
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lárd' = kojb. sor, alt. kirg. stb. tyy id.; a török szó a mong. 
ciy'&a, kb. ts'aygv, kaim. tsaygv, burj. sayga id. megfelelője is 
lehet; a mong. ciy'qa, kh. ts'ayyv 'egyenest (pl. délre)' szóból 
származik a kirg. sayqa id. || mong. tey 'egyensúly, teher (a 
tevén)' = köztör. táy 'egyenlő5, 'csomó, batyu' stb. || kh. kaim. 
mey 'ragadozó madarak étke' = ótör. ujg. stb. máy id. || mong. 
qoy, qon'dulai, kaim. yond'Ha, kh. yonDal°e, kaim. yondvsyv, 
yoyga stb. 'a czombon levő vastag hús' = kirg. qoy id. || mong. 
sundala-, kh. SWIDVI-, kaim. sundl- 'valakinek a háta megett 
ülve lovagolni' = köztör. soy 'hátsó rész, hátul, később' || mong. 
marídu-, man'da-, kh. manDv-, kaim. mandl- 'jó állapotba jutni, 
tökéletesedni, elterjedni, feljönni (a nap)' stb. = alt. tel. kirg. 
stb. may 'eredmény, haladás' (kojb.) 'idő, szabad idő', kojb. 
may'nan- 'elkészülni vmivel' || mong. doyg'ud- 'csengeni, zajon
gani, szemrehányni', kh. Doygvs-, DoygvD- id., *doy'si- > kh. 
Doysi- 'szemrehányni' = ujg. joy, sor. coy 'szemrehányás' || mong. 
meyge 'anyajegy' = alt. sor., csag. máy, kojb. mey id., oszm. 
ban id. || mong. miy%an '1000' = ótör. byy, kirg. myy, alt. kojb. 
muy, oszm. bin id. || mong. ó'yge, kh. iiyga, kaim. öyg9 'előrész, 
szín, fény', mong. öyge're- 'elmenni vmi mellett' = ótör., köztör. 
öy 'előrész', csuv. um id. || mong. ^qay'g^a > kh. yaygv 'fából 
való sipkamodeír, mong. qay'qai, kh. yayyve (mint adj.) 'nagy, 
magaskerekű kocsi; nagyobb tehernyereg' = ujg. qay 'kocsi', 
kún qay a 'deszka', kaz. qayga 'a nyereg farámája' || mong. qaya^ai 
'erdős és bővizű vidék' = kumand. qayai id. || mong. gaygi 'újsá
gok, hír' = ujg. jayy, kirg. $aya, tub. na, oszm. jany, jani, 
csuv. S9n9 'új' || mong. toya^a-ji- 'lehajolni, fejjel a földet érinteni, 
fölfordítva lenni', toya^a-raa, 'bőrvágó kés', mong. Hoya^a-l- > 
man. toygoli- 'bukfenczezni' (vö. kirg. toyqai- 'a fejjel a földet 
érintve térdelni', alt. toyyraq, kojb. toyaraq 'bőrvágó kés') = 
szag. tuyar- 'megfordítani' || mong. aya,ar, aya,ar[qai 'hasadék, 
szakadék' = kirg. ayar 'folyópart messziről nézve' || mong. aygir 
'vöröses sárga; vöröses sárga kacsa' = jak. ayyr, alt. ayar, csag. 
ayqur, ayqir, kirg. aygar 'vöröses sárga kacsa, turpan', man. 
aygir id. || mong. ayqan, ayqa'lan 'kezdetben, először' = ótör. 
ay-ilki 'a legelső', kirg. ayqy- 'elsőnek lenni' (> szamO. aykői 
'első') || mong. aykil- 'erős szaggal bírni', kaim. aykl-, aykl-
(kayfai-, kaykl-) id. = kaz. ayqy- id. || mong. *key'ke-ji- 'széles-
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nek és üresnek lenni5 (pl. egy nagy ház)', kh. %ey%i-, kaim. 
keyki-, keyki- id. = tel. kay[ká- "üresnek, pusztának lenni', 
köztör. kár) 'széles, tágas' || mong. teyke'ge 'testi erő5, kh. 
feyk/e, kaim. teyki, mong. teyke'li-gün 'izmos, erős5 == tel. 
tayki- 'üdülni5; vö. tavgi-szam. taykagá 'erős5, árja tayhista 
'legerősebb5 || kh. müykya, kaim. möykö, mong. möyke 'örök' 
(valószínűleg a későbbi kiejtés hatása alatt előállott helyesírás 
*meykü helyett) = ótör. stb. máykü, ótör. báykü id. || mong. 
oyqa, kh. kaim. oyyv 'a játékcsont helyzete, mikor egyenesen 
megáll5, kh. oyyv'lüv- 'felfordulni5 = kirg. oyqa, uyqa (a játék
csontnak ugyanolyan állása) || mong. öykü're- 'felborulni, meg
fordítva feküdni5, öykü- id. ( > man. uyke- 'felborulni5 = 
tub. köykür- 'felfordulni5 (< *öykür), csag. ö'y'tár- 'felfordítani, 
kiönteni5 || mong. qayqa'ji-, kh. yay/ne- 'egyedül, kiemelkedve, 
magasan állni5 = tel. qayqai- id. (< mong.), kkir. qayai- id. 
(? < mong.) || mong. aya,a-, kh. kaim. aygv- 'nyitva lenni (a 
szájról), éhesnek lenni5, kaim. aygvlzür 'madárfióka5 = kirg. 
uyqa- 'éhesnek lenni5 (? < mong.). 

Általában tehát a következő a megfelelés: 

*-yq- *-yk- *-ya,-, *yg *-y 
mong. -yq- -yk- -y%; *yg -y 
tör. -yq- -yk- -y- (kaz. stb. -yg-) -y. 

Ha az ujgur és az arab írásban ng-t írnak, ezt ??-nek, nem 
yg, ??r-nek kell tekintenünk, mert intervokális helyzetben már az 
ótörökben y-t, nem yg- (vagy yf)-% írtak, pl. söyüs- 'harczolni5, 
böyür- 'bégetni5 stb. BADLOFF átírása szerint a kazániban s rész
ben a kirgizben is előfordul intervokális yg. A déli törökben 
(oszm., azerb., krimi) az y fokozatosan és meglehetős szabályos
sággal w-né lesz: régibb biy, újabb bin '1000'. 

A mongolban most a következőkép oszlanak meg a dia
lektusok : kh. burj. kaim. mogh. -yg-, -yg-, de a keleti mongol
ban (EUDNEV szerint) magánhangzók között -y-. 

A hol ma egyes török dialektusokban (kirg. kkirg. csag. 
tar. stb.) -yg-t találunk a várható -y- helyett, ott az illető szó 
ebben az alakban átvett jövevényszó; ezenkívül a mongol yq,, 
yg gyakran yq, -yk-vá lesz, pl. mong. toyq,aji- > kirg. toyqai-; 
mong. aya,a- > kirg. ayqa-; mong. aygir > csag. ayqir, ayqur 

16* 
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Másrészt a törökben az yq (yk) gyakran y (v. yg)-\é 
válik, s ez az eltolódás, úgy látszik, párhuzamos a q>y válto
zással (aqa > alt. aya, jaqa > alt. jaya, köke're- 'kékülni5 > kirg. 
kögör-). De sem ez, sem amaz a változás nem ment végbe tel
jesen egy dialektusban sem, hanem csupán itt-ott mutatkozik 
különféle dialektusokban. 

Éppen ilyen az yg (vagy y) > y változás, mely mind kro-
nológiailag, mind földrajzilag homályos. Lássunk néhány példát: 

mong. oyq^an cszent, isten, istenszobor' = ujg. csag. oyan 
'isten'. 

mong. öyge-jin, kh. ijygn 'különféle (fajú v. színű)' = ujg. 
ögün, csag. öyün 'különféle, más'. 

mong. moyq.ul 'mongol' = csag. moyul, urj. möl. 
mong. soygina 'hagyma' (vö. kínai tsuy id.) = nog. oszm. 

csag. soyan id., alt. soyono, tel. oyono id. 
mong. maygir, maygir'sun vad fokhagyma' = alt. tel. payyr 

(tel. mayyr) id. 
mong. saygi'sun 'madárganéj', saygi- 'ganajozni (madarak)' 

= oszm. sayy (sanq) id. (kirg. saygyt- 'ganajozni (ragadozó 
madarak)5 < (?) mong.) 

Vö. még tör. basyyyz "fejetek" > kaz. basyyyz; tör. boldyyyz 
'lettetek' > oszm. bolduuz. 

Ez a denazalizáczió az ujgur oyan után Ítélve már régi. 
Azt lehetne gondolni, hogy miután az yg >y változás a török
ben végbement, a mongol ya,-t, legalább egyes dialektusokban, 
(yy > ) 7-vel helyettesítették, s eszerint az összes fenti szók a> 
mongolból volnának átvéve. Hogy azonban ez valóban így van-e, 
az mégis kissé bizonytalan (vö. mong. *möyür'sün > kh. miig^rs 
'porczogó'). 

A mongolban ugyanis yg>g>0 eltolódást konstatálhatunk, 
s úgy látszik, mintha a mongolban az (erős) yq, mellett néhol 
intervokális y is lett volna, mely hangsúlyos magánhangzó előtt 
állott s először átmeneti y vagy w hanggá lett s később hosszú 
magánhangzóban lappangóvá vált, azaz az y éppúgy eltűnt, 
mint régebbi y és w. Pl. 

kh. ^áygvr 'görbe kés' ~ kaim. kir id., vö. csag. qiyir 
'ferde', kirg. qyyyr 'ferde, görbe', kaz. qyygyr id., tel. qyyyraq 
'kés5, szag. kojb. qyiraq 'kard5. Más szó a tör. qyi- 'ferdének, 
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rézsútosnak lenni', kaz. qyjyq 'ferde', ujg. qyjys- 'eltérni' = 
kaim. klzy 'ferde, rézsútos'; kaim. kiyvs id. (< tör. qyiyac). 

kh. uygvsv 'gyapjú', Juancao nuy&a'sun id. ( > man. 
nuygasun), keleti mong. oyyösu ~ kaim. nösn id.; palatális 
magánhangzóval i s : kaim. nolr kaim. nölr mellett, kh. nölvr 
'pehely, finom gyapjú5. A mongolból származik a tel. nöqqy 
'pehely'. A megfelelő török szó: alt. juy 'gyapjú', tel. jum, kaz. 

jen, csuv. sem id., csag. kun, alt. jüy. Bizonyára rokon ezekkel 
a tung. iya'kta 'gyapjú', man. iygaya, iygala id. 

mong. meyge, kh. kaim. meyg9 'anyajegy' ^ (P. M. MELIO-
RANSKIJ, ApaÓB (DmiojiorB o MOHTOJIBCKOM'B H3HKB) moha (o: 
mád v. ma) id.; köztör. máy id. 

mong. möygün, kh. müyga, kaim. möygn 'ezüst, pénz' ~ 
(MELIOR. ibid.) mii id.; tunguz dialektusokban muyun, muygun id. 

kaim. daygvra 'lárma, zaj, ünnep, ünnepi dal' «v mong. 
daQu, kaim. dü 'hang, dal', düran ( < daq^rijan, ^daq^ra-q^an) 
'visszhang, hang'; csag. jayqu 'visszhang', jak. saya 'hang', 
sayar- 'beszólni'. 

ótör. ujg. sayir, tob. siyir 'előhegység, hegyfok' ~> mong. 
seger, kh. kaim. ser 'nyakszirt, hát, hegyhát, domb'. 

mong. eygeske, kh. eygesek 'pirositó' «-•> mong. egeg, kh. 
ÍG 'a szikla kiálló szeglete'; vö. ujg. dy 'arcz', sor. iy'ndk 'piro
sító', kún, csag. áy[ák 'áll', alt. tel. sor., kojb. ak 'áll'. 

ótör. böijür- 'bégetni', alt. möyür-, jak. möyürüö- id. *>*> 
kh. m%r-, kaim. mor- id., írott alak: mögüre-. 

csag. büjüz, müyüz 'szarv', kirg. müjüz, alt. miis id., jak. 
muos 'csont' «̂> kaim. morsn 'porczogó', kh. miigors, kel. mong. 
mögors, möjors (BUDNEV) id. Vö. tung. (CASTR.) muyorsun 'por
czogó'. 

Itt még a következő tunguz-mongol szók jöhetnek tekin
tetbe : tungÜASTR. tiydn, tygen 'mell', man. tuygen id. (tung. > 
jak. tyya 'tüdő'?) ~ mong. cigegi, cegegi, kh. tseDíi, kaim. tsedÉi 
'mell', burj. séii id., cegedeg, kh. ts'egeDdk 'rövid, meleg ujjas', 
ts'eDÉimdk id. ( > alt. cdgaddk, tel. cdddk; alt. cdjimdk id.) || 
tungCASTR. siyiksö, söyuwra 'harmat, dér' ~ mong. sigüderi 
%armat' ( > ujgRADL. sigiidarin id.) || tung. toyar, tuyar 'tó, 
sekély víz' <•*-> ? mong. vö. kh. tförtm, tóertm 'kis, sekély tócsa', 
t\ nür id. 'tó' || tungCASTR. simyun, gold. siymö 'árnyék' ~ 
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mong. següder, kh. $wí)ar, kaim. südr 'árnyék; életkor; szolga, 
társ' (> csag. sudár 'szolga, kisérő5, tel. 'takaró, ernyő') [| ? gold 
jeygur 'farkas' ^ kaim. jürn, ami-jürn (mesebeli alak, körülbelül: 
"szakállas farkas') > tel. jurun-muzaqai (1. EADL. Wb. III. 547). 

Hogy a hosszú magánhangzók keletkezése ebben az eset
ben az y > g (f) fejlődésre vezetendő vissza s ezzel párhuza
mosan halad, azt olyan szavak is mutatják, mint: mong. noqfa 
'kantár' ( > tör. noqta id.) > man. loyto id. < kínai luy-tou id. j[ 
man. niktan, liydan 'életelixir' < kínai Uy-dan id. (> mong. 
mint férfinév) || mong. cögüce, kh. tsvG'ts'a, kaim. tsökts0 'ivó
csésze' (> kkirg. cocák id., alt. tel. cöcü id.) < indokínai, vö. 
kínai tfuy-ge id. || mong. niq,ur, (MELIOE. ibid.) nijur, burj. ( > 
jak.) nür, kh. nüJr, kaim. nur 'arcz' < kínai lien-drl id. 

Ellenben az y-nek az urjanchaji (pl. möl 'mongol'), kojbal, 
sor. stb. dialektusokban való eltűnése újabb keletű. 

A mongolban, valamint a jakutban, csuvasban, oszmánli-
ban és egyéb dialektusokban intervokális helyzetben gyakran 
m-t találunk, holott a többi dialektusok ugyanazokban a szók
ban *y-t mutatnak. Ez az m, úgy látszik, nem szabályos fejlő
dés eredménye, hanem szórványosan és külömböző korokban 
került az y helyére. A már fentebb tárgyalt -yq,- ( ~ f) ~ 0 
váltakozás mellett tehát találunk yg ~ m «v» 0 váltakozást is, 
azaz a mongolban az m magánhangzóhosszúsággal is váltakozik. 
Ilyen körülmények között nehéz eldönteni, hogy m ~ 0 válta
kozásnál mindig *y-t kell-e feltenni eredeti hangul, vagy pedig 
*m-t. Lássuk néhány példán ezeket a nehézségeket: 

mong. kömül1 dürge 'mellszíj5 (kh. kaim. burj.) (> kirg. 
ömüldrük, kojb. kömüldirik, csag. kömüldrük, oszm. kömüldürük 
id.) ~ köztör. köyül 'szív, mell, kedély, szellem5 ~ kkirg. szag. 
ko 'a test nemesebb részei mint a lélek székhelye', alt. tel. kun 
'óhajtás, kívánság', mong. (*kögü, *küü > ) kaim. kü 'értelem, 
kedv'. Talán a mong., alt. kün, kü régi egytagú szó, vö. mong. 
kü[se 'kívánni', ótör. kü'zá- id. (denom. *-sa-val). 

mong. kümün 'ember' (kaim. Ölöt kümn talán az irodalom
ból) «•*•» kaim. kün, Juancao ku-un id., kh. /uiy, %uy id. Itt vagy 
*küyün-t (vö. ótör. küy 'rabszolganő'), vagy *küm'ün-t lehet 
feltennünk (vö. szamO. kum, kup 'ember'). 

mong. kéme- vagy géme- 'mondani, gondolni, gondolkozni* 
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~> Juancao ke-e, kaim. burj. ge- (és ge: kaim. gégéD), kh. ge-, 
gd-, Ge- id. A magánhangzó rövidsége újabb keletű és a szó 
enklitikus állásának eredménye (vö. tör. tá-, da- "mondani'). 
Valószinűleg idetartozik még a köztör. (ujg. stb.) káyá-, kdyd-s-
'tanácskozni'. 

mong. tornácú 'meghűlés', kh. tfomü, kaim. burj. tomü 
( = kkirg. tumö, kirg. tumau, jak. tumü id.) ~ ? tör. toy 'hideg, 
fagyott5, toy- 'fagyni, megdermedni', jak. toyor- 'kihűlni'. Lehet, 
hogy a tör. toy hangutánzó (vö. mong. toy, kh. t'oy 'nagyon, 
erősen'), mint pl. kaim. dziy (— déiy gesn kitti 'csengő hideg') 
legnagyobb hideg'. Itt-ott tom alak is előfordul toy helyett (1. 
RADL. Wb.): kkirg. tomajak 'mezítláb, szegény', leb. tomojoq 
'hóczipő nélküli', tel. tómul id. {-ul = mong. ula, kaim. ul° 
'talp'). Valószínűleg idetartozik a jak. tymriy 'hideg, hidegség'. 

mong. tomur&a, tomurcaq, 'szájkosár' (> man. tomor%an 'a 
vadászmadár sipkája') vö. csag. tumsuq, kojb. tumcuq, jak. turnus 
'csőr', oszm. turnus-, tomus- 'bolhászkodni (madárról)' ~ mong. 
toysi- 'csőrrel vágni' (> jak. toysui- '[csőrrel] csipegetni v. vag
dalni'), kh. t'oysür 'csőr', kh. toysül 'harkály' (— alt. toyyrtqa 
id., tob. tomurtqa id.). Vö. ? tör. (kirg. stb.) toyuz ( > alt. toyys, 
oszm. domuz, donuz 'disznó'.*) 

mong. cimiige 'velő, velős csont', kh. tsuimag, kaim. tsimgn 
id. ~ csag. söydk, ótör. süyük 'csont', osem. söjük, sümük, jak. 
uyuok, alt. kojb. sok id. 

mong. qamar, qabar, mogh. qabar 'orr', kh. burj. yamvr, 
kaim. %amr id. (> tel. qamur id.) ~ tel. qayyryq 'orrsövény', 
kkirg. qayyraq 'hegycsúcs', kojb. qáraq, qaraq 'orrsövény' «-*» 
(mong. *qaa3urqJa[sun > ) kaim. •/ürj'üsii 'orr porczogója'. Ide tar
tozik még a mong. qay'sijar, kh. %aysar 'orr-él, orrszíj' (> man. 
qaysiri, %aysara, kel. tör. qaysar 'orrcsont, orr-él', tel. qayíyr 
'orrsövény'). A magánhangzó gyakran o-val váltakozik: man. 
oforo (vö. mong. qabar) 'orr', tung. oyokto, hoygakta id.; mong. 
qoy'sijar 'hosszú orr' vagy = qaysijar, kh. kaim. yaysár, %oysar 
(> alt. qoyZor 'a féknek az orron és a homlokon levő része'), 

*) Csuv. s§ms§ 'orr', melyet a tör. tumsuq- kai egyeztettek 
= kaim. samsa, samsa, kh. samsv, samsne 'orrczimpa'. 
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melynél a qosia^un, kh. kaim. %oéü orr, csúcs' hatására gon
dolhatunk. 

[jak. omuk 'kopoltyú'] «̂» tör. *opurt, kojb. ort, tel. űrt, 
kirg. alt. urt, oszm. avurt, bar. aurt 'pofazacskó', bar. auríqy 
'pofa5 ~ kh. öHs%, kaim. otsu 'pofazacskó' (írott alak: oq^ucin, 
oocin id.). 

[jak. yomuryduos 'rovar', vö. csuv. %urt-%§m§r rméh', oszm. 
kar. qomuz 'rovar, féreg'] «**» csag. kirg. qoyuz 'rovar', tel. qopys, 
alt. kojb. qös id. ~ mong. q^aur 'féreg, szú, féregrágta lyuk, 
kukacz', kh. Gűr, kaim. burj. gür id. Kokon a tung. (Mólanges 
Asiatiques VIII. 370) kap ér 'galandféreg'. 

Több tekintetben nehezen magyarázható váltakozást látunk 
a következő szóban (ha ugyan egyazon szóval van dolgunk): 
mong. tegü- 'összeszedni, tépni', Juancao te-pü- id., man. tupe-
'gyüjteni', kh. í'm-, kaim. tü- 'összeszedni', 'felfűzni és össze
csomózni (pl. korallgyöngyöket)', kaim. tuddG 'csomó, köteg' (> 
jak. tütá'% id.), (MELIOR. ibid.) temgü- 'gyűjteni', jak. tűm- 'össze
csomózni', tima% 'csomó' ~ csag. tüg-, csag. kirg. tüi-, alt. sor. 
tu-, oszm. döi-, düi- 'összecsomózni'; csag. tüg'má, kirg. tüimö, 
oszm. döimd, tüima 'csomó', kirg. tüjiin 'csomó, köteg' stb. 

Az eredeti hangállapot meghatározása már itt is több ne
hézségbe ütközik, de teljességgel híjával vagyunk minden krité
riumnak az ilyen példákban: mong. namuq, 'mocsár, mocsaras 
tó' ~ ? mong. naq^ur, kh. nür, kaim. nür 'tó', (MELIOR. ibid.) 
nawur- (*napur?, *nawur?) id. vagy alt. tel. kirg. csag. omurtqa 
'hátgerincz', oszm. omurya, onurya (? *opur-qa, vagy ? omur-qa, 
vö. omuz 'váll', mong. omuraq^u > kirg. omrau id.) «̂* ? oszm. 
omaga 'keresztcsont, farkcsont' ~ szag. alt. csag. krm. uca 'ke
reszt, hátsó rész', mong. uuca, kaim. ütsv, kh. w'ís'ü id. (< *uivca). 

A mongol p ~ m váltakozást természetesen nem szükséges 
a jakutnak ugyanezen jelenségével összefüggésbe hozni, habár 
bizonyos kölcsönhatás legalább egyes esetekben valószínű. Egé
szen külön áll a csuvas, melyben az p > m változás meglehe
tősen közönséges; pl. csuv. kSmSÍ 'szív' = köztör. köpül, oszm. 
gönül; csuv. mai 'irány' = kaz. ypgai id.; csuv. %§m§r 'barna5, 
köztör. qopur id., mong. qopajur 'sárgásbarna5, kojb. szag. qör 
id. (tör. > orosz KoypHÍi), vö. tung. kopnori 'fekete', tkp. 'kor
mos, füstös', vö. tel. qopursy- 'befüstölődni'; csuv. ySmSr 'méh' 
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= kirg. qoyuz 'bogár'; csuv. éSmdl 'könnyű' = köztör. jayil, kaz. 
§ir)dl id.; csuv. mai 'elő-, előrész', um ' e l ü l ' ~ tör. öy id., mong. 
öyge 'előrész, szín'. 

Teljesen független ettől a szórványosan előforduló y > m 
változás az oszmanliban, melyben az y szabály szerint n-né 
let t ; pl. köztör. toyuz 'disznó' >oszm. domuz és donuz; *köylak 
'ing' > oszm. gömldk, krm. gölmak (kaim. kildG id. < tör. köüak), 
*söyük > oszm. sömük, sümük 'csont'. 

Ha tehát az első és második szótag magánhangzója közt 
y (vagy yg) általában elég könnyen konstatálható, több szónál 
mégis kétségek és nehézségek merülnek fel. A dolog valószínű
leg úgy magyarázandó, hogy az y, j és w közt levő külömbség 
a dialektusokban igen korán majd az egyik, majd a másik szó
ban elmosódott. 

Megjegyzendő még, hogy különösen török dialektusokban 
a y (g) helyébe szórványosan y lépett, pl. tel. jayalbai 'csíz' ~ 
kür. jayalbai (egy madár), mong. ^aq/ilmai id.; kirg. töyörök 
'kör' ~ kkirg. tögürök ckör, kerek', mong. tögürig, tögüreg id. 
mong. tögüge 'gyűrű, kör, kerék'; kirg. sayaryk 'a sátor tető-
gyűrűje' ~-> mong. ccLQariq, id. (talán az árjából, vö. óind gakra 
'gyűrű, kerék'); sor. ciyat 'ifjú5 ~ ujg. kún, tar. jigit, alt. jat 
id., kaim. jed9 'ifjúság'; alt. tel. sayysqan 'szarka' = ujg. sor. 
sayysqan id., kaim. éázya < sia^agaq^ai id.; tub. nas, tölös. ayas 
' fa '=kirg. kaz. oszm. ayac 'fa', vö. kaim. aktit 'juhar'. 

Nem homorgán mássalhangzók előtt az y gyakran meg
maradt, de itt is számos későbbi átalakulást találunk: p > g, 
y > w, y > magánhangzóhosszúság. Pl.: ótör. ujg. tdyri, mong. 
teyri 'ég, isten': kh. t'eygdr, kaim. teygr, jak. tayara, — tehát 
betoldott magánhangzóval, — kojb. tegw, sor. tdgri id., — 
tehát : y>g —, kaz. ttiyrd és tárd 'szentkép' (vö. kínai tien 'én'); 
mong. maylai, maynai 'homlok', kh. magne v. maygvl^e, kaim. 
mayna, burj. (Chorinsk) mayái, burj. (Barguzinsk) malai id. 
{1. RUDNEV, MaTepiajiH 196); mong. q^aysa 'pipa', alt. qayza, 
jak. yamsa id.; mong. taysuq, 'csodálkozó', kh. tfamsvk id.; 
mong. uysi- 'olvasni', kaim. umsi-, kh. uysi, unsi-, uyxs%- (hang
utánzó uy, wm-ból, mely az olvasásnál való mormolást utánozza). 

Az -yn-, -ys-nek meglehetősen szabályos kh. megfelelői 
~gn-, -y's- vagy -ns-. 
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A mongol szóvégi y két- és többtagú szókban, a török 
tanúsága szerint, gyakran g, k, *&, q-hől, tehát explozívából 
keletkezett. PL: mong. celey Veder' = oszm. tar. calak, kaz. 
cilák id.; mong. qalbay, kaim. yalwy (nagy sipka) = oszm. 
qalabaq, krm. kaz. kirg. tel. oszm. qalpaq 'sapka'; mong. tarija-
lay 'szántóföld' (a végzetre vö. oszm. qyslaq 'téli szállás', kún 
qyslau, sor. qystag id., csag. tarlay 'szántóföld' stb., tung. bilak 
'lakóhely' (bi- 'lenni'). Hogy azonban itt minden esetben, a hol 
y «*•» a, váltakozást látunk, a a, az eredetibb, azt nem vehetjük 
bizonyosra. Másrészt az y mind a törökben (vö. BADLOFF, Phon. 
§ 289), mind a mongolban váltakozik w-nel; pl. jak. yatyy, 
kojb. sor. qazyy 'nyírfa' ~ urj. qadyy, kaz. qajyn, qain, csuv. 
yurSn id.; ótör. tájiy 'mókus', alt. tly ~ ujg. tájin, kojb. tin, 
kirg. tyjyn id., kaim. Ölöt tey (elavult) id. (? kaim. teygd 'apró 
pénz', csag. kaz. tayká id.); mong. deley ' t ő g y ' ^ csag. tar. kún 
jálin, szag. celin id.; ótör. ujg. alt. kirg. sor. qalyy 'vételár, 
váltságdíj (a menyasszonyért)' ~ kaz. qalyn id. ~ szag. kojb. 
kaz. qalym id. Vö. még a genitivus végzetét a törökben s a 
mongolban. 

Egyáltalában, a mi ezt a szóvégi y-t illeti, többtagú szavak
ban oly nagy az ingadozás, hogy nem lehet eldönteni, hogy itt 
eredetileg valóban volt-e y, vagy pedig az y nem inkább g bői, 
illetőleg n-hől fejlődött-e ? Erre a kérdésre feleletet adni nem 
elégségesek az én ismereteim. 

EAMSTEDT G. J. 


