
Az ősjakut hangtan alapjai. 
(Első közlemény.) 

Ez a jakut hangtan voltaképpen elkerülhetetlen előmun
kálat egy nagyobb dolgozathoz, melyben a csuvas hangtörténe
tet szeretném leírni. 

Ha az is elkészül s ha még esetleg egy-két bonyolultabb 
probléma hosszasabb tárgyalására is akad vállalkozó, nem 
leszünk messze attól, hogy az őstörök nyelv hangtani képét 
meglehetős biztossággal megrajzolhassuk s ez által az őstörök-
ségre vonatkozó, vagy az ezzel összefüggésben levő kérdések 
tárgyalását biztos tudományos alapra helyezzük. 

Az e czélra való eddigi törekvésekben két irányt küiöm-
böztethetünk meg. Az egyik irányt a tisztán turkológusok kép
viselik, a másikat finnugor és indogermán nyelvészek, kik mel
lesleg török nyelvtörténeti problémákhoz is hozzászóltak. 

BADLOFF hangtana, VÁMBÉEY etimológiai szótára, KATANOFF 
urjanchaji tanulmányai*) az első irányzat főképviselői. Nyelv
történeti szempontból mind a három használhatatlan munka. 
ÜADLOFFnak semmi gondja a nyelvtörténeti szempontra s pusz
tán a ma élő nyelvek hangállapotát rajzolja, VÁMBÉRYnál hiány
zik a hangtani alap, mely nélkül minden etimologizálás előre 
lehetetlen, s hogy KATANOFF minden tudományos szempont nél
kül szedte össze külömben terjedelmes anyagát, azt mindenki 
tudja, a ki valaha forgatta az urjanchaji tanulmányokat. 

*) W. BADLOFF: Vergleichende Grammatik der nördlichen Türk-
sprachen. I. Phonetik. Leipzig, 1883. — H. VÁMBÉRY : Etymologisches 
Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig, 1878 (magyarul : 
NyK. XI I I . 249—483). — N. F . KATANOFF: OIIMTT. MBCjTBAOBaHia ypaHxaft-
CKaro H3LiKa. KasaHB, 1903. 
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A másik irányzat főképviselői, BÖHTLINGK, PAASONEN és 
GOMBOCZ, három alapvető munkával ajándékozták meg a turko
lógiát. BÖHTLINGK műve1) örök kincsesbányája a török nyelvé
szetnek, PAASONEN csuvas szójegyzéke3) oly rendkívüli tudással 
és körültekintéssel készült, hogy minden turkológusnak leg
kedvesebb könyve lehet, GOMBOCZ «Bulgarisch-türkische Lehn-
wörter»-je3) pedig az első biztos lépés török őstörténeti problé
mák rendszeres tárgyalása felé. Ez a három munka volt dolgo
zatom főforrása. 

Külön kell megemlékeznem GEÖNBECH Előtanulmányairól.4) 
0 kitűnő ötletekkel dolgozik, de meglehetősen szegényes anyag
gal próbálja megfejteni a török nyelvtörténet legnehezebb pro
blémáit. Korábban jobban lelkesültem érte; most, midőn alkal
mam van élesebben látni a török hangtörténet kérdéseit, egy
másután dőlnek meg előttem a GRŐNBECH-féle hipotézisek s a 
Forstudier értékelésében, azt hiszem, tökéletesen igaza van 
PisDERSENnek (ZDMG. LVII, 535—6; a mivel természetesen nem 
akarom azt mondani, hogy a PEDERSEN feltevései jobbak). Ha a 
következőkben mégis bővebben foglalkozom GEÖNBECH ötleteivel, 
az főleg annak a körülménynek tulajdonítandó, hogy ő volt az 
első, a ki a török hangtörténet nagyon sok kérdését módszere
sen tárgyalta. 

Visszatérve dolgozatomra: a jakutra tehát csak egy első
rangú forrásmunkám volt: a BÖHTLINGK könyve. Ha munkám 
ér valamit, azt csak két körülménynek köszönhetem: az ő gon
dos egyeztetéseinek (melyeket természetesen szaporítottam s az 
adott szempontok szerint bővítettem) s a hangtörténeti kutatás 
modern módszerének. 

Mindenütt igyekeztem világot vetni az őstörök hangálla
potokra de munkám czóljánál fogva nem törekedhettem arra, 
hogy e tekintetben kimerítő legyek. Nem dolgoztam feltevések
kel, nem igyekeztem a nehéz kérdéseket tetszetős ötletekkel 
minden áron megoldani; egyszerű, biztos eredményeket akartam, 
kiindulásul jövendő hangtörténeti, kutatásaimnak. 

*) O. BÖHTLINGK: Über die Sprache der Jakutén. St.-Petersburg, 1851. 
2) NyK. XXXVII , XXXVIII . (melléklet). 
3) Helsingfors, 1912. 
4) V. GRÖNBEOH : Forstudier til tyrkisk Lydhistorie. Köbenhavn, 1902. 



j 

2 7 8 NÉMETH GYULA. 

Dolgozatomnak két fontos eredménye van; az elsőről már 
sokszor beszéltek, a nélkül hogy tudományosan bebizonyították 
volna; a másik egészen új, sokaknak talán az első pillantásra 
merésznek is fog tetszeni: 1. a jakut nagyon közel áll az ős-
török hangállapothoz, 2. a jakutok és a csuvasok a többi török-
ség különválása után még egy ideig együtt éltek (a mivel termé
szetesen nem n y e l v k ö z ö s s é g e t akarok mondani). 

Ebből a felfogásból, melynek nyomai régebbi dolgozataim
ban is észrevehetők, szükségképpen következett, hogy a csuva-x 
son és jakuton kívül levő nagy számú török nyelveket össze
foglaló néven nevezzem. — GOMBOOZ ZOLTÁN a «köztörök» jel
zést használta erre a czélra, a melyet bizonyos szempontok na
gyon ajánlottak; ezt használtam én is régebbi dolgozataimban. 
Nem ajánlatos azonban, hogy a «köztörök» szónak ezt a spe-
cziális jelentést adjuk. — RAMSTBDT a «tör.-tat.» jelzést hasz
nálta körülbelül ilyen értelemben, míg ón egyik legutóbbi dol
gozatomban (KSz. XIV, Der Urspr. d. wortes samari) a «tatár» 
szót foglaltam le az illető czélra, de később beláttam, hogy ez 
sem alkalmas. 

Jelen dolgozatomban aztán — SZINNYEI professzor úr 
ajánlatára — a legtermészetesebb eszközhöz folyamodtam s égy 
jellemző hangtani körülmény alapján választottam szét a török 
nyelvek e két ágát. Alapul a szókezdő j-t vettem, mely a jakut-
ban és a csuvasban s (s)-szé fejlődött. Ezt a két nyelvet tehát 
együtt «s-török»-nek, a többit pedig összefoglaló néven «j - török »-
nek nevezem. 

Kívánatos volna, hogy ez a két műszó minél szélesebb 
körben elterjedjen. 

Az első eredményre vonatkozólag ezt olvassuk AENO GEIMM-
nek 1877-ben megjelent «Uber die stellung, bedeutung und einige 
eigentümlichkeiten der osmanischen sprache» czímű •— külöm-
ben meglehetősen gyenge — munkájában (5. 1.): oWenn die 
wissenschaftliche forschung es vermöchte, die türkische ur-
sprache zu entwerfen oder den stamm zu construiren (vgl. den 
vortrag von BUDENZ in den ,Verhandlungen der deutschen phi-
lologen und schulmánner zu Innsbruck' im jahre 1874. Leipzig, 
1875. Seite 190), aus welchem die differenzirten sondersprachen 
als zweige und verzweigungen hervorsprossten, so würde jenes 
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sprachgebüde mit dem jakutischen fást vollstándig überein-
stimmen müssen». Erről azonban szó sincs; BUDENZ az illető 
helyen egyáltalában nem mond ilyesmit, s BÖHTLINGK a jakut 
nyelvtan bevezetésének XXIX. lapján azt mondja, hogy a jaku-
tok már igen korán elváltak a többi törökségtől, úgyhogy ő 
hajlandó volna a nyelvcsaládot török-jakutnak nevezni (BÖHT-
LiNGKnek még nagyon csekély anyag állott rendelkezésére, hogy 
a csuvas nyelv fontosságát felismerje*); a miből azonban csak 
az következik, hogy a jakut rendkívül fontos a török nyelvé
szeti kutatásokban, több nem. 

Másik eredményem, melyhez kíváncsian várom a szak
emberek hozzászólását, feleslegessé teszi, hogy BADLOFF isme
retes jakut elméletével komolyan foglalkozzam. Hogy a csuvas 
«elrontott)) nyelv,2) azt józan ember a GOMBOCZ BTürkL.-je után 
nem hiheti, s hogy a jakut sem az, annak a felismerésére iga
zán nem kellenek mélyreható tanulmányok. Szinte csodálkozik 
az ember, ha BiDLOFFnak újabb, hat-hét évvel ezelőtt megjelent 
értekezéseit olvassa. Az <(Einleitende gedanken zur darstellung 
der morphologie der türksprachen»3) s a «Die jakutische 
sprachet),4) ha BÖHTLINGK előtt húsz évvel jelentek volna meg, 
akkor sem lettek volna számbavehető alkotások. Olvassa el őket, 
a ki kételkedik. (Esetleg utána mindjárt a BÖHTLINGK remek 
bevezetését; látni fogja, mi a külömbség BÖHTLINGK 1851 és 
BADLOFF 1906—8 között.) 

Az okoskodásnak minden efféle fajtájától annyira tartóz
kodom, hogy még a magánhangzóilleszkedést sem tárgyalom 

!) Vö. Einleitung XXXVI o. (sajtóhibával XXXIV): «Die klassifi-
kation der verschiedenen sprachen der türk. familie ist, wie in andern 
werken (z. B. Berezin, Reeherches sur les diai. musulmans [!]) so auch 
hier (egy angol kéziratról van szó) sehr willkürlich und überhaupt noch 
nicht an der zeit, da wir von einer grossen anzahl dieser sprachen aus 
sehr kümmerl ichen wörterverzeichnissen, auf derén richtigkeit m a n sich 
nicht einmal verlassen kann, nu r eine ganz oberfiáchliche kenntnis be-
sitzen». A mit ma már bizonyosan nem lehet elmondani. 

2) Vö. BADLOFF, Phonetik 88. 1., NÉMETH NyK. X L I I , 76. 
3) St.-Pétersburg, 1906. 
4) Die jakutische sprache in ihrem verháltnisse zu den türkspra-

•chen. St.-Petersburg, 1908. 
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dolgozatomban.1) Mindaz, a mit eddig erről a tárgyról írtak, 
nem egyéb felesleges észtornánál (GRÖNBECH az egyedüli, a ki 
történeti szempontból is hozzászólt a kérdéshez; szörnyű pl. az 
az ábra, melyet GRUNZEL közöl altáji összehasonlító nyelvtana2). 
18. lapján). A magánhangzóilleszkedóshez egész más szempontok 
szerint kell hozzászólni, mint eddig tették. Okoskodunk rajta, a. 
nélkül, hogy tudnánk, mit ér, mi a nyelvtörténeti jelentősége. 
Nagy kedvem volna ehhez a kérdéshez az ural-altaji viszony 
vizsgálatával történeti alapon hozzászólni. Lehet, hogy valami
kor lesz elegendő anyagom hozzá.3) 

M a g á n l i a n g z ók. 

Őstör. *a, 

1. §. Általánosan el van terjedve az a nézet, hogy az 
•^östör. *a hangot a j-nyelvjárás ok tisztán megőrizték. E fel
tevést egyelőre elfogadhatjuk ugyan, de nem szabad elzárkóz
nunk attól a gondolattól, hogy az *a esetleg már az őstörök-
ben lehetett bizonyos változásoknak alávetve, s gondosan meg 
kell vizsgálnunk s nem szabad nyelvtörténetileg jelentéktelen 
véletlennek minősítenünk azokat az eseteket, a melyekben az 
őstör. *a valamely változáson ment keresztül. EáDLOFFnak azt 
a nézetét, hogy a tőhangzók állandósága a török4) nyelvek jel
lemző sajátsága, s minden, a mi ennek ellentmondani látszik, 
puszta véletlenség (Phon. § 114), elfogadhatja, a ki akarja, ele 
sohasem lehet biztos abban, hogy nyelvtörténeti kutatások nem 
fogják-e épp az ellenkezőről meggyőzni. 

1) Azoknak a kérdéseknek a tárgyalásét , a melyeket én különféle 
okokból nem tárgyalok, 1. BÖHTLINGK hangtanában. (Jak. ' Gramm. 1 — 
232. §§.) 

2) Entwurf einer vergleichenden grammatik der altaiseben spra-
chen. Leipzig, 1895. 

3) Nem egészen érdektelen, a mit BÖHTLINGK mond a magán-
hangzóüleszkedésről. L. Jak. Gr. 33. §. 

4) BADLOFF sajátságos elméletei szerint (a csuvas és a jakut, m i n t 
romlott nyelvek, nyelvtörténetileg nem számítanak) «török» = a mit én 
a «j-török» műszóval jelzek. 
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Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

2. §. j a k . a. . 

Egytagír szók.*) 

as 'haar'**) j j-tör. sac, cac | baskKAT. sás | kazBÁL. sac,. 
cac | csuv. süs j j-tör. sac-, cac- chin- und herwerfen, auseinander-
werfen, streuen, ausstreuen, zerstreuen' | baskKAT. sás- 'CÍJHTL' I 
kazE. cac-. Vö. 3. §., továbbá 4. §. is- "spritzen5. 

as cspeise, nahrung' j oszm. stb. as cnahrung, speise, ge~ 
treide' | baskKAT. as | csuv. as 'fleisch5. 

as- 'öffnen, losdecken' | oszm. stb. ac- | kaz. ac- j baskKAT, 
as- j csuv. us-, us-. 

at cpferd3 | oszm. stb. at j baskKAT. at | csuv. ut. 
baj- creich w.3, báj creieh' j kaz. baj§- j baskKAT. baj | csuv. 

paj-, pujan. Az ige eredetileg kéttagú. 
bar- cgehen, fortgehen3 I csag. stb. bar- | kaz. bask. bar- [ 

csuv. pir- cgehen. kommen, fahren3. Vö. 7. §. 
bas ckopf j oszm. stb. bas | csuv. pué. 
bat- 'hineingehen, raum habén' | oszm. stb. bat- j csuv. put-. 
cla cauch, und' | oszm. stb. -ta, -tá, -da, -dá j csuv. ta, te 

(-Da, De). 
yab- cgreifen, anfassen' [ j-tör. kap-, hab- | csuv. XÍV~* 

Vö. 1. §. 
yas- cgraben, hervorgraben, aushöhlen" | oszm. stb. kaz- \ kaz. 

oszmR. kaz?- "graben, ausgraben, abkratzen, abschaben, glatt 
feilen' | tel. alt. stb.R. kas- | tatR. k§r- ckratzen, abkratzen, ab
schaben, vertragén, zerreissen, anbrechen, anzapfen'; alighanem 
két szó: vö. baskKAT. 1kir- 'CKOÖJIHTL, őpnTf. (BOJIOCH), TO*IHTL 
Ha TOKapHOMT. CTaHKi', %kir- cHCTpeŐHTL, yHMTOJKHTL3 | csuv. 
yir- 'abschaben, kratzen, CKO6JIHTÍ>, rpecTH jionaToio, CKOÖJIHTL,. 

CTpHqb, ÖpHTb'. VÖ. 7. §. 

*) A magánhangzóhosszúságról szóló fejezet (67—70. §§) szempontjá
ból szükségesnek lát tam az egytagú és a többtagú szókat külön felsorolni. 

**) A | jelet általában vö. értelemben használom. A hol a jelentést 
nem írom ki, oda az id. jelzés értendő. Jakut alakok elé kikezdesben n e m 
tet tem semmi jelzést. 
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yat- 'zwirnen' | altV. kat- ccyqnTL (HMTKV) ; cjiaraTB o,fl,Ho 
CL ^pyriiMB'.*) 

sab- 'bedecken' | csag. stb. jap- id. | japSs- cankleben, kié
ben bleiben5 | csuv. SÍB§S- 'anhaften, ankleben', jav§s- id. 

tab- cdas ziel treffen' | j-tÖr. tab-, tap- | csuv. ty,p-. 
tas- ctragen, schleppen' | oszm. stb. tasS- | baskKAT. tasi-

(pyc.) cTani,HTb, BOJIOTIELTB no 3eMjrÍi'; alig hiszem, hogy a KATA-
EINSKIJ megjegyzésének bármiféle értéke volna. 

tas caussenseite' | j-tör. tas, t§s | csuv. tyl; vö. 7. §. 

Többtagú szók. 

aha cgift' | tel. alt. kirgE. ü | leb. sor, szag. kojb. kacs. 
kkirE. ö | küárE. ua | oszm. azerb. kaz. krm. csag. ujgE. ayu 
"gift, bittér'.**) 

aja-/ cmund; ein grosser pokal, aus dem kymys getrunken 
wird' j oszm. stb. ajak cschale, napf, topf. 

olya- csegnen, verherrlichen' | j-tör. alka-, alya- id. | csuv. 
il%an- Verfrachen'. Vö. 7. §. 

alin cder untere, unterteil' [ kaz. ujg. EBG. E. al cder vor-
dere teil' | kaz. kún, oszm. krmE. alt cunterteil' [ oszm. stb. aUn 
vorderteil, gesicht, die stirne, die fronté, unterteil' | ujgE. alddn 

'unterhalb' | ujgE. il cdie stelle bei der tür, die stelle in der 
jurte, wo das gemeine volk platz nimmt' (gegensatz: tör cder 
ehrenplatz'), fder niedriggestellte, niedrige'. Vö. VÁMB. EtWb. 13. 

alta csechs' | oszm. stb. alt§ \ csuv. UID§, ulttd. Vö. EAMST. 
SUS. Áik. XXIV. 15. 

arayas cgelb' | ujgTHOMS. (KSz. II. 248) sar§y | csuv. sur§ 
Veiss', sar§ fgelb'. 

arja, aryan crücken, westen', aryas cnacken, schulter-
gegend' [ oszm. árka frücken, nacken, hinterteü' j kir. kojb. szagE. 
ar 'gegenaber, jenseits5; hogy hogyan tartozik ide az oszm. 
stb. ara cköz', jak. árit 'zwischenraum', nem világos előttem 
(EADL, Wb.). 

*) A RADL. Wb. 10kat- czímszója két külön szó: 1. kat- cerstarren' 
2. kat- czufügen'. 

**) EADL. Wb. : az U és ayu alatt utalt au alak nincs meg. 
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así 'sauer, bittér, sáure, bitterkeit, salzigkeit5 oszm. 
azerbR. a§§ | j-tör. acik, ac§r, acü, ac§ | kirgR. ass§ | urjKAT. 
a^Sy | kaz. áéd | baskKAT. ase | csuv. jüzd 'sauer, beissend5, vafiiak 
'allzu sauer, versauert (nur v. brode)'. Vö. 3. §. 

atay 'bein, fuss' [ kaz. ajak | csuv. ura. 
atl 'waare' | j-tör. *sat§k \ csuv. SUD§. 

atilla- 'schreiten, einen schritt machen, im schritte gehen5 j 
kaz. stb. atla- | csuv. ut-. 

atir 'hengst' | oszm. stb. ajy§r | csuv. aj§r, §j§r. 
haja 'frosch' | csag. stb. baka | vö. magy. béka <z ócsuv. 

*bika, vö. GOMBOCZ BTürkL. 42. 1. 
barana 'pfahl' J oszm. stb. bayana ] csuv. puGane. 
bálik 'fisch' ( oszm. stb. balSk | csuv. pul§. 
balta 'grosser eiserner hammer [ oszm. stb. balta 'axt5 

csuv. purD$ id. 
battd- cdrücken, bedrüeken' | oszm. stb. bas- | csuv. pus . 
bray- 'werfen' j oszm. stb. brak- \ altV. pfrka- j csuv. 

pSray-, pray-. 
yajir tas 'kiesel5 J oszm. stb. kaj§r cfeiner sand' | csuv. 

y§j§r 'sand'. 
yaliy 'diek' | oszm. stb. kaUn \ csuv. yylSm. 
yara 'schwarz' | oszm. stb. kara \ csuv. yura. 
yarin 'magén5 | oszm. stb. kar§n j csuv. yirSm. Vö. 7. §. 
yatiy 'birke' | kaz. kaj§n j sor, leb. szag. kojb. kacs. kazSy \ 

szcj. kadSy | csuv. yurm. 
yatií'ik 'rinde, fischschuppe5 j kaz. kajr§ crinde5 | csuv. yujör. 
saya 'kragen' | oszm. stb. jaka \ csuv. éuya, sura. 
sala- 'leckén' | oszm. stb. jala- | csuv. éula-, éula-. 
samir 'regen' | j-tör. jarmur, jayy§r | csuv. s§m§r, somor, 

sum§r. Vö. 100. §. 
saya 'neu' j j-tör. jaya, jay§ \ oszm.. jani | krm. csag. jáyi \ 

csuv. édrid. 
sárin 'schulter' | kaz. tob. tarR. jaurSn 'schulterblatt' 

misBug. (PAAS.) jaw§rnS 'schulter' | alt. tel. leb. kmdR. jar§n 
schulterblatt, schulter' j csuv. éur§m 'rücken5. Vö. 100. §. 

sarsin 'morgen' j oszm. stb. jar§n | csuv. iran. 
sati czu fusse seiend, fussgánger, zu fusse' | oszm. csag. 

jajan | kaz. jajan, jajait \ köktör. jadaj j ujg. jadak I csuv. suran. 
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tabisyan chase'-| oszm. stb. tausan | [csuv. mulGaú'é§*)]. Vö. 
EAMST. Kónjug. 97 ; GOMBOCZ, NyK. XXXV. 2 5 9 - 6 0 . 

tájai crohr, stock5 j csag. stb. tájak j csuv. tuja. 
tammala- 'tröpfeln' | csag. támla- | csuv. tumla-. 
tara- 'kámmen3 j oszm. stb. tara- | csuv. túra-. 
tarba% ffinger3 ( < tarma- ckratzen') | kirg. stb. hármak | csuv.. 

purne, pürns. 
3. §. Nincs benne semmi kétség, hogy a csuvas eltérések 

legnagyobb része nem vonatkozik őstörök hangállapotokra. Ki
vételnek csak a tat. a ~ csuv. i megfelelést gondolom, melyet 
alább 7. és 8. §. bővebben tárgyalok. Úgy látom azonban, hogy 
a tat. a «•>? jak. a ~ csuv. ü megfeleléstől sem lehet minden 
nyelvtörténeti jelentőséget megtagadnunk, különösen ha meg
gondoljuk, hogy ezekben az esetekben a baskírban és a kazáni-
ban szabályosan a-t találunk (ha ugyan lehet két példában sza
bályosságról szó): 

j-tör. kaz. bask. csuv. jak. 

sac sác 
ac§ aéd 

sas 
áse 

éjié as 
jüzd asi 

chaar5 

c bittér' 

Itt tulajdonképpen két kérdésről van szó; az egyik a csu
vas ü, a másik a kazáni, baskír a.(«--»j-tör. a) problémája. Bész-
letes tárgyalásukat hagyjuk a csuvas hangtannak. Bonyolultabb 
lenne a dolog, ha el lehetne fogadni BÖHTLINGK egyeztetését: 
j-tör. sac ~ mong. üsü, üsün id., mely esetben az acd-i a mong. 
üs 'harag, gyűlölet' szóval lehetne egyeztetni. 

*) Az első pillantásra talán kissé merész egyeztetés. Azt hiszem, 
nincs okunk kételkedni benne. A szó l-s alakja megvan a mongolban: 
taulai cder graue kasé ' , khal. futve, burj. tülé, tulei, tülai. Pontosabb ne
künk a Kirakós mongol adata (vö. G-OMBOCZ, NyK. XXXV. 260): thaplqa, 
thoblqa. Hogy a. szó első tagja elveszett, azt a beczéző értelmének tulaj
doníthatjuk (vö. a végén levő kicsinyítő képzőt), külömben is a c nyúr 
rendes csuvas neve: kujan (kaz. jövevényszó) és ruZak (orosz jsz.). 
A mulGaDzd szót PAASONEN az Ucsebnik-ből idézi. Azt hiszem, a vokaliz-
musban mutatkozó némi hangtani nehézség nem túlságos. 
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4. §. j a k . a. 

ál fschifF | oszm. stb. sal cnoss' | csuv. sul§, syl. 
ás chungrig, hunger', ds- chungern5 [ j-tÖr. ac, a§ | csuv. 

vizt), vis-. 
at name' | j-tör. at, ad j csuv. jat. 
baj- cbinden5 | csag. stb. boy 'strick5 [ csuv. p§jav, p&jav id. 
baj Veíoh3 1. 2. §. 
bár 'daseiend, dasein5 [ csag. stb. bar- j csuv. pur. 
yá rtasche, futteral, geháuse' | oszm. stb. kap | vö. csuv. 

yij.B§ cdeckel5. 
yál- 'bleiben, übrigbleiben, zurückbleiben5 [ oszm. stb. kai- \ 

•csuv. jul-. Vö. NÉMETH, KSZ. XIV. 247. 
yán cblut5 | oszm: stb. kan | csuv. jy,n. Vö. u. o. 
yar 'schnee5 | oszm. stb. kar | csuv. jur. Vö. u. o. 
%ás 'augenbraue5 J oszm. stb. kas, 
%ás 'gans3 | oszm. stb. kaz | csuv. yur. 
sa 'schusswaffe5 | alt. tuba, tel. leb. kojb. küer. ujg. ja 

'Bogén5 j krm. csag. oszm, jaj. 
sás rfrühling5 | oszm. stb. jaz | csuv. sur. 
tás cstein' | oszm. stb. tas | karC. tais j csuv. (syl. Vö. 

GOMBOÖZ, NyK. XXXV. 260, NÉMETH, NyK. XLII. 83. 

5. §. j ak. i. 

ub (< *iö) cheft, stiel5 j j-tör. sap, sabak j csuv. SÍB§ cgelenk5. 
Vö. 11. §. 

ij 'mond, monat5 | oszm. stb. aj j csuv. vj§y, uj§y. Vö. 8. §. 
ijit- 'fragen5 | j-tör. ajt-, ájt- csagen, sprechen' | csuv. ijt-

rfragen, bitten5. 
il- 'nehmen, empfangen, ergreifen5 [ oszm. stb. al- | csuv. il-. 
ir- cxjA^Tb | oszm. stb. ar§k cmager5 | csuv. iryan id. Vö. 

GRÖNBECH KSZ. IV. 237. 
irás crein, sauber; reinheit, sauberkeit5 j ujg. ar§k crein, 

sehön, ehrlich' j oszm. stb. arS- csich reinigen, rein w., sauber 
sein, genesen5 | kaz. stb. arü crein, gut, heilig, leér, gesund5 | 
csuv. irS cgut'. Vö. NÉMETH, NyK. XLII. 79. 

is- cspritzen, streuen, sáen5. Vö. 2. §. as chaar', továbbá 3. §. 
isik 'wegekost' j oszm. stb. az§k. 
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it- 'schiessen5, U- 'loslassen, fortlassen5. (Az utóbbinak ide
tartozása kétséges;' vö. csuv. jar- 'schicken, loslassen5, sor, kojb. 
kacs. szag. Ss-} ujg. §t-, köktör. §d- 'senden5; talán az *aí-nak 
*ad- alakváltozatát lehetne feltenni. Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 
93. §.) | oszm. stb. at- 'werfen, schiessen5 [ csuv. iv§t- 'werfen, 
schleudern5. 

kijin- 'kochen, sich árgern5 [ oszm. stb. kajna- id., kajmak 
'dicke, gekochte saure sahne, sahne (von gekochter milch), 
brühe, bouillon' (vö. or. BHBapKH, HaBapi) | csuv. %§jma "sahne, 
rahm, schmant'. 

kinat- cfiüger | oszm. stb. kanat | csuv. éy/nat. Vö. 8. §. 
kiran- 'Audién' | csag. stb. karya- id. j ? sorK. kSrta- 'be

leidigen, necken' (PAASONEN, CSUV. szój.) [ csuv. y§rt- 'schelten'. 
Azt hiszem, hogy a *kar- 'schelten5 szó világosan látszik minden 
alakban. Hogy egy j-nyelvjárásban §-& alak is előfordul, abban 
nincs semmi különös. Vö. 7. §, továbbá a kitax-hoz való jegyzetet. 

kirij- caltern' | oszm. stb. kari 'alt' | csuv. karúzSk 'altes 
weib5, kardk 'greis'. 

kirsa 'eisfuchs' | oszm. stb. kársak 'steppenfuchs'. 
kita/ 'eine grosse schale, aus der man isst' | oszm. kadáh, 

kadah 'becher, glas' | arab _cXí'.*) 

kitana*/ 'fest, hart, geizig' (vö. kitat- cmut fassen, sich er-
muntern, sich mühe gebén') j oszm. stb. katS id. | csuv. %ÍD$ id. 
(</$£- chart w., erstarren, zufrieren' ~ kaz. kat-). 

sirja^ 'wange' | csag. stb. járjak j *? csuv. s§n 'gesicht, ant-
litz, aussehen5 | (ujg. stb. s§n id.). 

sirdik 'hell, leuchtend, licht' j j tör. jarSt-, járt- 'erleuch-
ten, leuchten' | altV. járta 'PLIŐOJIOBHHÍÍ Jiy*rb (fischleuchte)" 
csuv. syrDa 'gyertya5. 

sis- 'nahe darán sein' j oszm. stb. jaz- 'aufbiegen, ent-
falten, aufbinden, entwirren, auílösen; fást tun, anfangen zu 
tun5 | csuv. s§ran- 'schmelzen (vom feuer)5 intr., s§rat- id., trans. 

*) Nagyon érdekes egyeztetés (BöHTLiNGKtól származik), de talán 
kissé merész. Az oszm. alaknak semmikép sincs köze a jakuthoz, mer t 
újabb arab jövevényszó. Hogy az őstörökbe eljutott volna ez az arab (?) szó, 
azt nehéz elhinni ; még nehezebb azt, hogy egyedül a jakut őrizte volna 
meg ; vö. még a karya- Verfluchen' szóhoz : arab j&2, kirg. kar czorn, fluch'. 
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sit- csich legén, liegen', sittik "kopfkissen3 < suta- cjmd. 
etw. unter den kopf legén' | oszm. stb. jat- 'liegen', jastSk ckopf-
kissen3 | urjKAT. cSt- liegen3, s§st§k, s§tt§k 'kopfkissen3 | csuv. 
s§Dar, éiDar fbettzeug3; vö. GKÖNBECH Forst. 95. 1. 

tij cein füllen im zweiten jahre' j oszm. stb. taj | csuv. 
i%Xa> H^a> tixa' 

timir cader3 ] kaz. stb. tam§r [ csuv. timar Vurzel', jun 
timar cader3. 

tiy rmorgenröthe5 | csag. stb. tay. 

6. §. j a k . %. 

Mrd chabicht3, kirbij id. j j-tör. karc§fa, karc§yai id., 
k§ry§j, kQrifd 'habicht, sperber3 j szagE. kSvrajak cfalco apivo-
rus3 | csuv. ydr/i ceine habicht- (oder falken-) art3, yy,rf>z9Ga 
'habicht'. 

s%r csteiles ufer, berg3 j oszm. stb. jar j csuv. siran cufer3; 
vö. ASM. 106. 

7. §. Mielőtt áttérnék azokra a nyelvtörténeti tanulságokra, 
melyek a fenti egyeztetésekből levonhatók, jónak látom a j-török 
nyelvekben tapasztalható a *-> i váltakozást néhány példával 
világosabbá tenni. Nem olyan érdektelen jelenség ez, mint 
EADLOFF a Phonetik 113. és 114. szakaszaiban gondolja. 0 a 
következő három esetet hozza fel: 

1. alt. kaja ~ kirg. kSja cfelsV 
2. alt. kar- ~- szőj. y§r- canbrennen3. 
3. alt. jalapas «̂» tuba jdlayas cnackt'. 
Nagyobb világosság kedvóért vegyük ide például még a 

következő eseteket: 
• 4. oszm. stb. jarSl- csprünge bekommen, zerplatzen3 ~ sor. 

§r§l- 'spalten bilden, risse bekommen3. 
5. tel. alt. szag. kojb. kún, oszm. azerbE. kaj- csich zurück-

wenden3*) [ csag. stb. hajt- czurückkehren, heimkehren, sich ab-
wenden, absagen, entfliehen3 (különösen figyelembe veendő, hogy 
az ige mindkét alakja transitiv jelentésű) | telE. kaié- csich 
krumm biegen, sich verbiegen3 | kirgE. kais- csich verbiegen3 | 

*) A kaj- causgleiten, hindurchschlüpfen' , melyet EADLOFF ezzel 
egynek vesz, nem tartozik ide. 
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kirgE. kajkd 'nach oben gebogen, rückwárts gebogen' j kirgE. 
kajkaj- 'gebogen sein (vom kopfe) nach hinten5, kajkat- cden 
kopf znrückbiegen, nach hinten umwerfen'. 

~ oszm. stb. kSj- cvon der seite berühren, schief macher^ 
schief biegen, verbiegen, aus der richtigen lage bringen, ab-
biegen, abweichen' [ j-tör. Win, k§ir cschief, schrág, krumm'. 

6. tel. alt. kirg. kkirg. tar. turf. krm. csag. oszm. azerbE. 
kok 'trocken, hart, dürr, kahl', (oszm.) edummkopf, narr'. 

~ oszmE. kdk ctrocken, ausgetrocknet; albern, schlau'.*) 
7. telE. kana- liinneigung zu etw. habén, an etw. hangén'. 
~ sor, szag. küerE. h§n- cwünschen, sich verlieben5. 
8. szagE. karlayas cschwalbe'. 
K» oszm. k§rlayySc id. 
9. oszmE. kas- ''zusammenziehen, durch anziehen verkür-

zen, einnáhen' [ krm. kaz. oszmE. ka$§k czusammengezogen, fest 
zusammengebunden; jeder körperteil, wo die haut faltén bildet'. 

«-•» oszm. stb. k§s- czusammendrücken, zusammenpressen, 
pressen, drücken, zusammendrücken' J ujgE. kSzur- Verkürzen' 
szag. kojb. kacsE. k§z§r- Verkürzen, verringern' | oszmE. k§sa 
ckurz' | ujg. stb. kSska id. | karE. k§s§% ceng' | oszmZ. kSsal- ckurz 
w.' | kazE. k§san ceng, drückend, gedrückt5.**) 

10. oszm, stb. kat cschicht, -mai, seite'. 
~ boszn. oszmE. k§t cungenügend, wenig zahlreich, 

ieil, seite'. 
11. oszm. stb. tok- canbinden, befestigen an etw., anhángen, 

zusammenknoten, hineinstechen' ] oszmE. tak 'zusammengepresst, 
zusammengedrückt, zusammengefaltet' | tar. kirgE. tak a- cmit 
einem balkon den torweg schliessen, verrammeln', (tar.) cheran-
rücken, -stellen, vereinigen, bedecken, zumachen, fertig machen, 
zu ende bringen' | tarE. takal- csich an etw. stossen, so dass 
man nicht hindurch kann, durch einen zu engen eingang auf-
gehalten sein, verriegelt, verrammelt, zugemacht sein' [ kirgE. 
takas- fsich dicht an einander drángen, schmiegen'. 

*)' Ha RADLOFF jobban figyelembe veszi ezt az ary9 váltakozást, 
n e m látja az oszm. U5k ctrocken' és kük calbern' szót két szónak. 

**) RADLOFF, Wb. I I . 813: kdsla- tör lendő; vö. BANG, Über die Ratsel 
•des Codes Cumanieus (Sitzungsber. d. preuss. Akad.), NÉMETH, Die Ratsel 
des 00. , ZDMG. LXVII . 588—9. 
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«>» oszm. stb. i§k- cfeststopfen, festdrücken, hineinstopfen, 
hineindrángen, veratecken5 | telE. tSk cgeizig3 | oszmB. t§ka- czu-
stopfen5, jolS t§ka- cden weg versperren5 | tel. alt. leb. kirg. küer. 
kojb. kacs. szagE. tSkta- cfeststopfen, -drücken, anfüllen; mit 
eihem zaune umgeben, umzáumen, beerdigen' | szag. kojb. kacs. 
sorE. tSktan- cerfüllt, versehen sein, sich vorbereiten' | oszmE. 
t§kan§k Verstopft, gesperrt'. 

12. oszmE. tapa 'pfropfen, spund, zünder (e. bőmbe)5. 
~-> oszmE. 't§pa 'propfen, stöpsel'. 
13. kirgE. tart§l- csich zusammenziehen, sich verkürzen, 

züsammenschrumpfen'. 
~ kirgE. t§rt§l- csich zusammenziehen, zusammenwachsen 

(von wunden)'. 
14. csagE. tarmai- cmit mühe heraufklettern, heraufkriechen'. 
~ oszm. kazE. t§rmas- csich mit den nágeln festhalten, 

heraufklettern, sich gegenseitig mit den nágeln kratzen, zer-
fleischen'. Vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 141 (timak). 

15. köktör. ujg. tar. sor tas cdas áussere' | jak. tas | csag. 
taskarS cdraussen\ 

.<-* oszm. dis cle dehors5 | csag. tis | kaz. tel. alt. tob. t§s 
kirg. Ws j csag. t3ékar§ 'draussen5. 

Vö. GOMBOOZ, NyK. XXXV. 260. 
16. j-tör. tawar, tabar cwaare, besitz, vieh5. 
•v kazE. t§war ?das vieh überhaupt'. 
8. §. Kétségtelen, hogy a fenti példák számát minden 

nagyobb fáradság nélkül bőségesen lehetne szaporítani. Akár 
tulajdonít hát valaki ennek a jelenségnek nyelvtörténeti fontos
ságot, akár nem, szóegyeztetések felállításában nem szabad 
figyelmen kívül hagyni. De nem lesz felesleges az után sem 
érdeklődnünk, hogy mi ennek a váltakozásnak a nyelvtörténeti 
jelentősége. 

A ki az 5. szakaszban közölt egyeztetéseket (őstör. *a ~ 
jak. i) figyelmesen átnézi, lehetetlen, hogy kikerülje a figyelmét 
a csuvassal való feltűnő egyezés. (Vö. még 11. §.) A j-török 
a-val szemben az esetek jóval csekélyebb számában találunk 
csuv. i-t, s még ritkábban fordul elő ez a jelenség a jakutban. 
Annál feltűnőbb tehát az egyezés. 

Huszonöt példa közül három ellentmond a szabálynak 
Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. 19 
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(ij, kinat, sirdik); az elsőt és a harmadikat ma még nem 
tudom megmagyarázni, a második (kinat r? tat. kanat sé csuv. 
synat) bizonyára a tat. k- ~ csuv. j - ( ~ mong. c-) esetei közé 
tartozik, melyekről a KSz. XIV. kötetében (Der ursprung des 
wortes saman und einige bemerkungen zur türkisch-mongolischen 
lautgesehichte) írtam s a melyekben a vokalizmus fejlődése más 
törvények szerint ment végbe. Négy példa megint nem mond 
semmit (isik, kiríj, kirsa, tin), mert nem ismerem az igazi 
csuvas megfelelőket. Ellenben a többi tizennyolcz példa kétség
telenné teszi, hogy a c s u v . % .*>> j ak . i (>N> j « t ö r . a) m e g 
f e l e l é s e s e t e i a j a k u t - c s u v a s k ö z ö s s é g e m l é k e i . 

Természetesen jól meggondolandó, hogy a csuvas i ~ tat. 
a-nak a jakutban több esetben a felel meg (vö. pl. a 2. sza
kaszban felsorolt bar-, ~/ab-, yas-, alja-, %arin szókat), de azt 
sem szabad elfelejtenünk, hogy a csuvas magánhangzók rend
kívüli változásokon mentek keresztül. A csuvas nyelv történetét 
csak nagyon nagyjából ismerjük ugyan, de abban bizonyára 
mindnyájan megegyezünk, hogy a csuvas újítások jóval nagyobb 
része újabb jelenség, s mivel a csuvas nyelvtörténetről kb. 
Kr. u. 700-tól kezdve az újabb korig nyelvemlékek hiányában 
csak nagyon halvány sejtelmünk van, ezeknek az újításoknak 
az okát, kiindulópontját ós idejét, elterjedése idejét és területét 
sohasem fogjuk megtudni. Még ahhoz a feltevéshez sem szük
séges ragaszkodnunk, hogy a j-tör. a <^> csuv.-jak. i megfelelés 
esetei a csuvasból való kölcsönzésen alapulnak; lehet, hogy ez 
a jelenség közös csuvas-jakut újítás, a mely a jakutoknak a 
csuvasoktól való elválása után az utóbbiak nyelvében tovább
folytatódott. (A tat. a ~ csuv. § megfelelést — vö. 10. § — 
határozottan újabb keletünek gondolom. Vö. GRÖNBECH, KSZ. 
IV. 118.) Másrészt meg a jakutban is bizonyosan vannak újabb 
és régibb tatár jövevényelemek, vö. pl. 129. §. Túlságos lelki
ismeretesség talán kifogásolhatná ezt az álláspontomat, a mire 
csak azt felelhetem, hogy — sajnos — kénytelen vagyok csupán 
az adott lehetőségek közt mozogni. De akárhogy is van a dolog, 
a fő csak az, hogy az egyezések ténye megvan. 

S miután eddig eljutottunk, most két kérdés vetődik fel: 
1. hogy ítélendő meg ez a tat. a ~ csuv. i «s? jak. i hang ős-
török szempontból; 2. hogy függ ezzel össze (ha ugyan össze-
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függ) a j-tör. a <*•> i váltakozás. Az egyik ősnyelvi kérdés, a 
másik egy dialektusi váltakozásra vonatkozik, s bizony mind a 
kettő nagyon ingatag talaj. 

Az első kérdésre már megfeleltem «A török-mongol «-féle 
hangok fejlődése a csuvasban» czímű értekezésemben (NyK. 
XLII. 75—85. 1., továbbá KSz. XIV. 242), melyben bebizonyí-
tottam, hogy a j-tör. a ~ csuv. i megfelelés eseteiben a mon
golban a-t, az a ~ u eseteiben pedig i-t találunk. Ennek az 
alapján teljes jogunk van őstör. ax és a2 hangot felvenni, értve 
az alatt az t és 2 alatt akár magában az a-ban, akár a környe
zetben adott hangzásbeli körülményeket. A j-törökben mindkét 
hang a mai a alakban jelenik meg, a csuvasban pedig t-vá 
fejlődött. GRÖNBECH (KSz. IV. 237, Forst. 103. §) a jak. i ~ tat. 
a megfelelés eseteit eredeti ab szótaggal hozza összefüggésbe, 
magyarázatát azonban maga sem hiszi egészen. 

A másik kérdésre én igennel felelek. Nem tudok véletlen-
séget látni pl. abban, hogy pl. az 

ujg. j§yac cfa5 ~ tat. ayac szónak csuv. jSvSé, jivSs felel meg. 
Azt hiszem, hogy az *a > i fejlődés egyes példái eljutot

tak a tatár dialektusokba, ezekben így dublettek keletkeztek, s 
ezekre megy vissza a mai tatár a ~ § váltakozás. Olyanféle 
magyarázatot, hogy az u ~ í váltakozás puszta véletlen volna, 
a török nyelv természetét ismerve, nem fogadhatok el. 

Mindezek alapján az őstörök nyelvjárások helyzetét a. 
következőkép gondolom: 

j akut 

j-török 

Azt hiszem, hogy a csuvasok és jakutok a j-nyelvjárás 
elválása után még egy ideig együtt éltek, s abban bizonyára 
senki sem kételkedik, hogy a j-törökséggel mindkettő később is 
sokat is érintkezett, s ez érintkezések nyomai nyelvükben két
ségkívül fölismerhetők. 

Hogy sikerülni fog-e e véleményt egyéb bizonyítékokkal 
is elfogadhatóvá tenni, azt meglátjuk a következőkben. 

19* 
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K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

9. §. j a k . á. 
bája cnach einer weile, nachher' | kelturk. kaz. baja letzt* 

hin, vor einiger zeit3 | altV. paja, pSja cvor kurzem, unlángst5 | 
csuv. pajzSr, paz§r id. 

alamás rscheckig' | oszm. stb. ala | csuv. ula. Nagyon való
színű, hogy az eltérő fejlődés a jelentés természetéből magya
rázandó. 

sábirda/ 'blatt' | oszm. stb. japrak | csagE. jap§ryak < jap-
'befedni5 + Sr-ya + k. Yö. tarE. jepin- csich bedecken5, jepil- cbe-
deckt sein'; az a a tarancsi nyelvjárásban i előtt e-re változik, 
EADL. Phon. 82. §. A jap- ige külömben szabályos sah- 'be
decken' alakban megvan a jakutban. Vö. 17. §. 

10. §. j a k . o. 
yomus cschilf | oszm. stb. kam§s j tar. komus | csuv. yomol*) 

^stengel5 | PAAS. yj>m§l, y&m§l; vö. GRÖNBECH Forst. 23. §, KSz. 
IV. 116. GRÖNBECH azt hiszi, hogy a második szótagbeli eredeti 
u labializálta az első szótagot. Ezzel szemben: 1. Hogy a má
sodik szótag magánhangzója eredeti u vagy § volt-e, az még 
egyáltalában nincs eldöntve. 2. A következő (11.) § végén közölt 
példák körülbelül feleslegessé teszik a GRÖNBECH hipotézisét. 
(Vö. még 13. §. uos, 38. §. ord-.) 3. Figyelemreméltóbb GRÖN-
BECHnek az a megjegyzése, hogy a csuv. ySmSl hangról hangra 
megfelel egy ősi *komus alaknak. Elvileg éppen nem tartható 
valószínűtlennek, hogy a csuv. és jak. alak vokalizmusa a többi 
törökséggel szemben megegyezzen. Ebben az esetbeu csupán azt 
kellene feltenni, hogy a jak. illabiális és labiális alakok váltako
zása (11. §) ősjakut jelenség, a mi utóvégre nagyon lehet. (Hogy 
a jakuthoz közel levő tar. dialektusban is van komus alak, annak 
nem lehet jelentőséget tulajdonítani.) Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a tatár a-nak csuv. 3 megfelelése egészen rendes: csuv. 
§m§r cstill, ziemlich warm und bewölkt (vom wetter)'*^ tat. 
amdr cruhe, frieden'; csuv. 3n cgedáchtnis, verstand, verstándnis' 
~ tat. ay ; csuv. dnD§y- rschwören'.~ tat. ant cschwur'; csuv. 

) GRÖNBECH o-ja (itt) = 9. 



AZ ŐSJAKÜT HANGTAN ALAPJAI. 2 9 3 

y§j§r 'sand5 ~ tat. kaj§r; csuv. y§jma csahne, rahm, schmant5 ~ 
tat. kajmak; csuv. y§jra cschleifstein5 ~ tat. kajrak. De éppen 
nem tulajdoníthatunk jelentőséget a y§m§l vokalizmusának, ha 
meggondoljuk, hogy a szó mint újabb tatár kölcsönszó is meg
van a csuvasban és pedig ugyanazzal a vokalizmussal: CSUVPAAS. 
y§m§i, Szp. yemSi 'schilfrohr, schilf. (Hogy a két szó ugyanaz, 
az kétségtelen; a kazB. kamSl 'tarló5 bizonyosan régi csuvas 
kölcsönszó, vö. 119. §, csuv. virn§ ySmdl cstoppel5). 

yotun cfrau', yatin id. j j-tör. kadSn, katSn j köktör. katun. 

11. §. j ak. u. 

ub cheft, stiel5 j tat. sap id. j csagE. sapak fstiel, stengel5 j 
kaz. kirg. tobR. sabak 'knopföse, die öse am ohrringe5 | csuv. 
SÍB§ 'gelenk' (vö. PAAS. CSUV. szój.). Azt hiszem, hogy a szó 
eredeti jakut alakja szabályosan *ib, s ebből fejlődött (a b 
hatása alatt?) az ub. A változást világosabbá teszi ez a néhány 
jakut példa: ayiniax 'schmiere, salbe5 «-«-> oyunuox id., ayiria 
cfeine glasperlen' ~ oyuruo id., apaj- _ csich öffnen' ~ oyoj- id., 
barülia ceine art adler' ~ borulluo id., yatiaj cmádchen5 ~ yotuoj 
id., sallr 'késsel5 ~ solür id., sippay cstumpf ~ tuppay id. stb. 
stb.; 1. BÖHTLINGK, Jak. Gr, 74. §. 

12. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 

say- cfeuer anschlagen'. BÖHTLINGK az oszm. stb. jak- 'an-
zünden5 szóval egyezteti; helyesebb volna talán az oszm. stb. 
cak- cmit einem kurzen schlage schlagen, blitzen, explodiren5 

idevonása, mely hangtani tekintetben éppúgy megfelel. 
tayara chimmel5 | oszmB. tayrS ?gott, die gottheit5 | köktör. 

ujg. csag. ktur. kún, barR. tiirjri chimmel, gott5 | kazB. táydrd, 
kazO. tayrd cgott5 j kazO. tárd, kazR. tari cheiligenbild5 | csuv. 
tur§ 'gott, heiligenbild5. — Hogy mit akarnak jelenteni az a-s 
alakok, ezt nem tudom megmondani. BÖHTLINGK (Jak. Gr. 74. §) 
az előző szakaszban tárgyalt jelenségre gondol. 

tolön 'tal5 [ kirg. csag. kturk. tarR. tála "die ebene, die 
steppe5. Nem világos. 
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13. §. Az őstör. *ag fejlődése.*) 

Vö. GEÖNBECH, KSZ. IV. 120. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 106. §. 

bia**) 'strick5 j oszm. baj | kaz. bask. bau. •. * 
biar 1eber', büör id. j oszm. baySr 'eingeweide, magén' 

kaz. bau§r, baySr 'leber5 | bask. bu§r cleber' | kirgBüD. baur eleber, 
bauch' ] csuv. pavsr, püver cleber' (vö. CSUVZOL. paoar leber', 
CSUVPAAS. paGarDa 'magén der vögel'). 

ia- cmelken5 j oszm. say- | kaz. sau \ bask. hau- | csuv. Sdv-. 
iarayan rschwer, teuer' j kirg. stb. aur | bask. auSr | oszm. 

aySr | alt. tel. ür. 
iarl leidend, krank' [ bask. aur§- \ kaz. stb. aur- cschmer-

zen' | oszm. ay§r-, ar-. 
sia cfett' | oszm. jay | alt. tel. jü | kún jau. 
Ha Svaid5 | oszm. dar cberg, wald' I bask. tau | alt. tel. tü \ 

csuv. tu (gen. tSvSn). 
tial cwmd3 | kaz. dauSl | kúnE. taul "unwetter3 | tel. tül 

fsturm' | csuv. t§v§l 'sturmwind, sturm5. 
Has 'getöse3 | oszm. taus clárm3 | kirg. taus "stimme, ge-

ráusch5 | csuv. ifam : sazS-UdVd "allerlei stimmen, laute'. 
uos clippe3 | oszm. ajdz | kaz. aúz | alt. tel. íts | csuv. édvar. 
A jak. uos eredeti alakja valószínűleg *ia$; vö. 11. §, 

GEÖNBECH Forst. 23. §, KSz. IV. 116. 

Őstör. *á*. 

14. §. Az őstör. *a a nyelvjárások jó részében megmaradt; 
nevezetesebb változásai: kirgiz, abakáni e, volgai, baskir, toboli, 

*) Zárt szótagban. Sok esetben úgy látszik, mintha a *g inter-
vokalikus volna. Azt hiszem azonban, hogy ez csak a nom.-ban van így 
(pl. *bagi?') s a többi esetekben *bagr-féle alakokkal van dolgunk. Ezzel 
szemben az aya, oyus alakok y-jót valószínűleg az a körülmény őrizte 
meg, hogy ezeknek eredeti *g-}e sohsem kerülhetett a szó végére vagy 
mássalhangzó elé. Úgy gondolom, hogy az *ag először <xy, majd a-vá lett 
s abban a korban, mikor némely hosszú magánhangzók (a \>ia\, o [ > M Ö ] , 

[>• üö], ü [ > HŐ]) diftongizálódása bekövetkezett, ezek az a-k is difton-
gizálódtak. (A 13., 19., 45., 58. szakaszokhoz vö. 67 — 70. §§!) 

**) BÖHTLINGK, Jak. Gr. 34. § : «Bei ia klingt der zweite bestandteü 
nicht wie ein reines a, sondern wie ein laut zwisehen a und á». 
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baraba i (de j előtt kaz. e, pl. bej, kej-, vö. GRÖNBECH Forst. 
33. §. KSz. IV. 117), csuv. a. Vö. GOMBOCZ BTürkL. 154, RAD-
LOFF Phon. 112. | , KATANOFF Urj. I. táblázat, ASMAEIN Mat. 38, 
39. §. Úgy látom, hogy a csuvasban (bizonyos helyzetben?) i is 
felelhet meg az *á-nek (pl. pilhk 'ö5, éitísd c75). A jakutban az 
*á a és iá alakban jelenik meg (vö. 21. § !). 

A l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

15. §. j a k . á. ' 

Egytagú szók. 

cin cdu5 j oszm. sán | kaz. sin j csuv. ezd (gen. sanSn). 
ar cmann, kraft, ausdauer3 [ tel. alt. sor, leb. kumd. tar. 

tob. küer. krm. csag. kún, oszm. kar. ujgR. ár | kirg. kkirg. 
szag. kojb. kacsR. er \ kaz. tobR. ir \ csuv. ar. 

át 'fleiseh5 | alt. tel. leb. sor, küer. krm. kún, oszm. csag. 
azerb. kar. ujgR. át \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsR. et \ kaz. 
tob. bask. barR. it. i 

kál- fkommen5 | oszm. gcil- \ tar. alt. tel. leb. sor, küer. 
krm. kún, ujg. csag. karR. kál- \ kirg. szag. kojb. kacs. kel-
bar. tob. bask. kazR. kii-. 

kas- cwaten, durchwaten, durchstreichen3 | oszm. gác- ' 
alt. tel. leb. ujg. köktör. csag. kturk. tarR. káé- | kaz. kié- \ 
csuv. kas-. 

táb- ceinen stoss mit dem fusse gebén' | oszm. csag. alt. 
tel. sor, tar. küerR. táp- | oszm. csagR. dáp \ kirg. kkirgR. tep- \ 
kazR. tip- [ csuv. tap-. 

táp cglatt, eben, gleich' | ujg. csag. kturk. tar. alt. tel. leb. 
sor, küerR. tay \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacs. tep \ kaz. tip. 

Többtagú szók. 

ágáj Svohlan!' (vö. áyá csodálkozást kifejező indulatszó) 
csuv. aG§, ak címe !\ 

ákkiriá- 'springen5 j oszm. csagR. sak- fhüpfen' | kaz. 
sikár- | csuv. sik-. 

amis cfett5 | oszm. sámiz \ kaz. simez 1 csuv. sam§r. 



2 9 6 . NÉMETH GYULA. 

ániü cabhang eines berges' | sor, leb. küer. tón, o s z m . 
azerb. csag. ujg. kar. krmE. dn- 'herabsteigen' | s z a g . kojb. 
kacs. kirgR. en- | kaz. s z a g . tob. kojb. kiz. bar. o s z m . in- \ 
csuv. an-. 

bárgán 'der da gut trifft' | kaz. bár- cschlagen' | csuv. per-
cwerfen, schiessen'. 

káli 'hölzerner mörser' | kúnR. káli 'mörserkeule' | kirg. 
keli cmörser5 [ kazR. kih | tobR. kilá \ csuv. kih. 

kdpsiá- cerzáhlen, berichten' | krm. bar. kasgR. kap crede, 
redensart, gesprách' | kirgR. kepsil cberedt' J kkirgE. keptá- 'spre-
chen' ] vö. perzsa wS-

máji cgehirn, verstand' | csuv. mimd, mimé "mark, gehirn' 
ASM. 313. 

sáttd 7 ' | ujg. oszm. csag. karR. jddi | kún, köktör. csagE. 
játi j barR. jidi j kaz. jidd j csuv. sitíh, siúfo, siís. 

tdsin 'halfterriemen', tösün 'zaum beim p ferde'. 

16. §. j a k . iá. 

biür- cjmd. etw. gebén, hingeben5 j oszm. vár- | kaz. bir- j 
csuv. par-. 

biás c5' | oszm. bds | kaz. bis | csuv. pilldk. 
diá- esagen; j ujg. köktör. alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs. 

küer. kún, csagR. tá- J oszm. krm. csag. tar. kar. kkirg. dd- \ 
kirg. de- | kaz. di- | csuv. te-. 

kidb cform, gestalt' | j-tör. káp, kám | magy. kép < ócsuv. 
*káp, vö. GOMBOCZ BTürkL. 93 ] csuv. -psk cals, wie, gleich, 
áhnlich'. 

kiáy "breit, weit, ausgedehnt' | tar. alt. tel. küer. ujg. csag. 
szart, kturkR. káy | krm. gán | kirg. kkirg. ke?j \ kaz. kin. 

kiásá cabend' | oszm. krm. azerbR. gágá cdie nacht' | oszm. 
gige | kaz. kié cabend' [ csuv. kas id. 

siá- 'essen, verspeisen5 j krm. tar. tub. leb. küer. kkirg. 
ujg. oszm. csagR. já- j alt. telR. ji- j csuv. si-. Nem érthetek 
egyet GEÖNBECHkel, a ki KSz. IV. 238 a kurm. sij-ad§p cich 
esse', si-r§m 'ich ass' alapján a szó mai palatális magánhangzó
ját a szókezdő j - hatásának tulajdonítja. 

sidl cmáhne' | alt. leb. ujg. hask. jal j kaz. jal§ \ tarE. 
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jal j oszm. jálá j küerR. jáldk | kyzR. jdldn j kaesB. jelin j urjKAr. 
cal | 'SzojC. t'ilen | kojb. kandC. d'ilen, d'iln, delén \ csuv. süys, 
SÜGS I mong. del \ mandzsu delun. Vö. GOMBOCZ, NyK. XXXV. 269. 

siál- 'traben' J alt. oszm. csagR. jal- | barR. jil-. 
sidn 'enkel5 | oszmZ. jágdn cneffe, enkel'. 
ji'at- 'führen' | krmR. jdtd- | oszmR. jdd- | oszm. csagR. 

jádá- | kazB. jitdklá- | csuv. éavM-. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

17. §. j ak. a. 

ayis c85 I oszm. sákiz | kaz. sigdz | csuv. saG§r, sakkSr. Az 
alapnyelvi alak kétségkívül *sákiz. A jakut ayis-nkl talán a 
toyus e9' hatására lehetne gondolni. RAMSTBDT (SUS. Aik 
XXIV r 16) esetleg a g hatásának tulajdonítja az a < á válto
zást s azt mondja, hogy ez a jakutban többször előfordul. Nem 
tapasztaltam.*) 

18. §. j a k . ü. 

ütüö cgut' | köktör. ádgii \ ujgR. dtkü | az áskii, a melyre 
áji alatt utal, nincs meg RADLOFF szótárában | csag. dzgü | kaz. 
kirg. izgi | kúnR. ájgi | oszm. krm. áji. GEÖNBECH az eredeti 
ddgü-ből előállott jak. *ödgü (vö. 10. §) > *ödögü alakot vesz 
s (Forst. 23. §, KSz. IV. 116) az ö > ü-t a d hatásának tulaj
donítja. 1. Az ü inkább asszimiláczió eredménye (vö. 65. §). 
2. Nem látom be, miért volna szükség háromszótagos alak fel
vételére. — A csuvas ir§ 'jó', melyet GRÖNBECH ezzel egyeztet 
(KSz. IV. 118), nem tartozik ide. Vö. NÉMETH, NyK. XLII. 79. 

*) Megmaradhatunk a BÖHTLINGK magyarázatánál , a ki (Jak. Gr. 
75. §) csak ennyit mond az ilyenfajta jelenségekről: tBei vergleichung 
des jakutischen mit den türkisch-tatarischen sprachen und mit dem 
mongolischen kommt ein wechsel zwischeu vokalen einer und derselben 
klasse überaus háafig zum vorschein». Vö. 11. §. 
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19. §. Az ostorok *ag fejlődése.*) 
Vö. GEÖNBECH, KSZ. IV. 120, 123.**) 

ián cmitte des rückens5 | sor, csag. szart, ujg. cigin cschul-
ter j küer. ayna | sor. ayin | oszm. ájin erücken, schulter3 | alt. 
kirg. Tn cschulter' | csuv. an. 

diari cbis' | kazE. tari cbis, bis nach' | ujg. csag. tegrü cbis, 
bis zu5 | köktör. ujg. csagE. tagi fbis, bis zu5 | oszmE. dák 
'bis' | csuv. tarán cbis'; vö. ASM. 220. 

20. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 
aTÍJaX cwenig, geringe anzahl, mangel' | oszm. áksik fde-

fectus, minus'. 
ani cjetztzeit5 | kaz. indd cjetzt5 j csagKÚN. imdi | csuv. dnds 

'schon, jetzt, nun5. 
sia% cármeF | j-tör. jáy, ji?j | csuv. san§. 
Az 1. és 3. egyeztetés .BÖHTLiNGKtől származik. 

21. §. Őstör. *e. 

Az ŐstörÖk zárt *e-ről már GEÖNBECH írt, vö. Forst. 89, 
KSz. IV. 237—8, de meglehetősen bizonytalanul s egész más 
alapon, mint ón; e hang, melyet a jakut alapján vettem fel, 
úgy látszik, a török dialektusokban általában összeesett a nyilt 
*a-vel, a jakutban azonban i-vé (két példában í-vó) fejlődött. 
A többtagú példáknál figyelembe veendő, hogy a második szó
tagban rendesen i van. Ezekben az őstör. *e talán az i hatása 
alatt állott elő *á-ből. Hogy hogyan nyúlt meg a jakutban az 
*e, az egyelőre nem világos. Olyan értelemben, mint GEÖNBECH 
{KSz. IV. 237—8), egyelőre nem merek hozzászólni a dologhoz, 
mert nincs elég anyagom. GEÖNBECH a köktör. bir- cgeben5 ~ 

*) Zárt szótagban. 
**) Nem lát tam rá elég okot, hogy az őstör. *áb hangcsoportot is 

felvegyem tárgyalásomba. A jak. tidr- cumwenden' szóval szemben ma a 
dialektusok egy részében v-s alak van ugyan (oszm. davir-), de vö. pl. 
csag. dagri crund' stb. (NÉMETH, NyK. X L I I I . 136—7). A g és b viszonyát 
kellene előbb tisztázni. Nagyon érdekes az oszm. sav- l ieben ' (kirg. süj-), 
j ak . iaj- cfreundlich gesinnt sein' összehasonlítása. 
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oszm. vár-, vir- ~ jak. biár-, köktör. bis c5' «-o oszm. bas *v» jak. 
biás egyeztetésekből indul ki; azt hiszem azonban, hogy itt 
inkább a 35. szakaszban tárgyalt jelenségről van szó (ha egy
általában a köktör. alakok olvadása helyes). Az se feltevés is 
nagyon elfogadható, hogy a 35. §-ban közölt jelenségnek szin
tén őstör. záit *ő-ben van a magyarázata. A jakut miatt egy
előre nem tartottam tanácsosnak a két jelenséget együtt tár
gyalni. Következő kutatások bizonyára hoznak világosságot. 

Újabban THOMSEN bizonyította be az *e megvoltát a 
jeniszei-i feliratokban (Une lettre méconnue des inscriptions de 
l'Jénissei; SUS. Aik. XXX4) és pedig a következő szókban: 
éki cá5, él Hribu5, és ccamarade' (ccompagne5?), ét- cfaire, orga-
niser3, bél cla taille', bés c5', (jeti c7'), jétmis c80', kés cceinture(?)\ 

Sokat beszéltek már az oszmánli zárt és nyilt e-jeiről, a 
nélkül, hogy egy jó szójegyzéket kaptunk volna. (A EADLOFF 
szótárának á jelzése [oszm. alakokban] nem akar semmit mon
dani.) Az oszmánli nyelvtanírók közül MENINSKI (Institutiones 
linguse turc , ed. alt. 7. o. — GRÖNBECH szerint [KSz. IV. 238]) 
és MANISSADJIAN (Lehrbücher des Seminars für orient. Sprachen 
zu Berlin, Lehrb. d. modernen osm. Spr. Stuttgart und Berlin 
1893) vesz fel kétféle e-t. Az utóbbinak szójegyzéke is van, a 
melynek segítségével némi világot reméltem vetni az őstör. *e 
problémájára, de egyelőre minden kísérletem hiábavaló volt. 

Annyit mondhatunk tehát, hogy az őstörökben kétségkívül 
volt a nyilt mellett zárt *e is, hogy azonban mely példákban, 
az egyelőre nem mutatható ki minden esetben világosan. 

Nagyon tanulságos, a mit GOMBOCZ ZOLTÁN írt legújabban 
•e kérdésről, körülbelül a fenti értelemben. MNy. X. 339—41. 

Egytagú szók. 
il cgutes einverstándnis' | tar. alt. tel. leb. krm. kún, tob. 

azerb. oszm. csag. ujg. karE. ál [ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsE. 
el | kaz. bar. tob. oszmE. il. 

üt- cführeh, tragen5 j kún, ujg. csag. karE. ált- l kaz. tob. 
barE. üt- j csuv. les- cwegführen, fortbringen, begleiten5. 

iy 'die röte auf den wangen, die gegend des backenkno-
chens5 | oszmE. áy cgesicht\ án cdie hautfarbe, der teint, die 
farbe5 j sorE. iynik cdie rote schminke3 | tobB. iylík id. 
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min fich' | oszm. bán j csuv. sBd (gen. manSn). 
ir- 'auftauen, schnielzen' | alt. tel. leb. bar. tar. krm. cáag. 

oszm. azerbE. ári- | kirg. kkirg. szag. kojb. kacsE. eri- | tara,, 
kturk. karE. iri- | kazE. iri-. 

sir *ort, gegend, platz, erde, land' i tar. alt. leb. tel. küer. 
kún, kökt. ujg. oszm. csagE. jár | kojb. kacsE. jer | bar. kaz. 
jir | csuv. édr. 

sit- 'einholen, erreicheir | tar. alt. tel. leb. tuba, küer. 
kún, ujg. oszm. csag. kar. ját- | kaz. jit- j csuv. sit-. 

tij- 'anlangen, ankommen, erreichen' | ujgE. ták (o: tág-) 
kökt. csag. leb. sor, tar. küerE. tág-. 

Többtagú szók. 
bisik 'wiege3 | oszm. kturk. csag. chiv. trkm. básik \ kaz. 

bisik | magy. bölcső < ócsuv. *bisiy, GOMBOCZ BTürkL. 54. 1. 
(talán ócsuv. *besi}''í). 

diriy Hief | kún, alt. tel. leb. sor, küer, krmE. táráy I 
oszm. dárin | csag. táriy I kaz. tirán \ csuv. tarSn. 

igi 'feile3 | kún ágáü j csag. agák | tel. alt. áyá- 'feilen' 
tar. csag. áká- id. | kaz. bar. tob. igán cfeile' | csuv. jdGev 
rgrosse feiló'. 

il$it cbote, gesandter' | tel. alt. tar. kún, krm. oszm. csag. 
azerb. áléi | kkirg. elei \ kaz. üci. 

ili chand, arm, finger' j ujg. csag. álik \ kaz. ille j oszm. 
csag. azerb. krm. ál \ csuv. old. 

irgá-/ 'mánnehen' | alt. tel. leb. tar. krm. kún, csag. oszm. 
árkák \ kirg. kkirg. erkák \ kaz. irkák. 35. §. ? 

isit- chören' | j-tör. ásit-, isit- \ csuv. itls- 'horchen, an-
hören, gehorchen' (< Hite-). 

kirdik crichtig, wabr' | oszm. krm. gárcák. 
silim cleim' | tar. alt. tel. leb. küer. jálim \ kojb. kacs. 

jelim | bar. jilim \ kaz. jihm \ csuv. éiUm. 
timir ceisen' | köktör. kún, kar. alt. tel. küer. támir \ sor, 

leb. tábir j szag. tebir j ujg. csag. kturk. támür | kaz. timdr j 
oszm. krm. azerb. dámir \ csuv. timdr. Vö. GOMBOCZ, MNy. X. 
339—41. 

tiri fhaut, balg, feli, ledér' | csag. stb. tári \ oszm. dári \ 
csuv. tir. 
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úrit- 'schwitzen' j oszm. krm. tár cschweiss' | kaz. tir \ 
csuv. tar. 

Különös figyelemre méltók a következő példák: 
bíl ;taille' j oszm. csag. tar. kun, krm. kar. bál | kirg. bel | 

kaz. bil. 
ír- 'sich verwickeln3 | csag. argán- 'sich versammeln, sich 

anschliessen' | csuv. aroan- csich verwickeln, sich verstricken'. 

Őstör. *i, 

22. §. Az őstörök i-t a. jakut és a j-török nyelvek lényeg
telen eltérésekkel megtartották (egyes dialektusok: i > i, vö. 
KATANOFF, Urj. I. tábla). A csuvasban az H helyén ma rendesen 
d-i találunk. Vö. GRÖNBECH, Forst. 30. §. GOMBOCZ, BTürkL. 149. 

A l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

23. §. j a k . i. 

Egytagú szók: 

bis- cschneiden' | j-tör. b§c, bic-. Kétségkívül az is alak az 
eredetibb. Vö. GOMBOCZ, BTürkL. 45. 

kis cwinter' | oszm. stb. k§í | csuv. %9l. 
kii cpferdehaar" | oszm. stb. k§l | csuv. /yld/. 
sil cjahr' | oszm. stb. fél; a csuv. siti voltakép a jaé meg

felelője. Vö. PAASONEN, CSUV. szój.: sul, továbbá 7. §. 
sil- Von der stelle rücken' | alt. stb. fél* cglitschen, gleiten, 

ausgleiten, rutschen, sich am boden entiang schlangeln, auf 
dem eise fahren, spazieren fahren, sich umhertreiben' j oszm. 
stb. félan 'schlange5 j csuv. hlen, s&lcin id. 

Többtagú szók: 

bilir cfrüher, vor altén zeiten5, biliriyyi Vorigjáhrig' j kirg. 
stb. b§lt§r | csuv. pdltdr. 

bisar/ cmesser' J oszm. stb. b§cak | csuv. p§úz§G§. 
cica% cvögelehen\ 
irá% centfernt, weit' | j tör. férak, §rak. 
iria clied, gesang5' | azérb. stb. fér j csuv. jur§: 
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ipir 'beissen' J oszm. stb. §s§r-. 
kimis -'kymys' | kirg. stb. k8m§z | csuv. k§m§s. 
kiria creif | kírg. stb. k§rau, vö. NÉMETH, KSZ. XIV. 247. 
kisan cetw. bedürfen5 | oszm. k§zkan- ceifersüchtig, nei-

diseh sein\ 
kitayas "zange5 | kaz. kSskSc | csuv. %9sk9fih, ydskdi. 
kitár- croth w.' | oszm. stb. k§z- | csuv. '/9r-. 
kiti cufer, rand5 | kún, oszm. k§j§ | kojb. szag. k§j3g | tobE. 

k§jü cdie verbrámung5 | csuv. ydrd, vö. ASM. 225, 1. 
kisil 'rot' | oszm. stb. kdzSl j csuv. ydth. 
silgi cpferde' | köktör. stb. j§lk§. 
tilbas 'dolmetseh' | tat. tdlmac. 

24. §. j a k . §. 

k%n 'scheide5 | oszm. stb. k§n | csuv. pnd. 
kis 'tochter' | oszm. stb. k§z j csuv. y&r. 
Un cathem, seele', Un- 'athmen' j j-tör. t§n, Wn- [ csuv.. 

tídm; vö. EADL. Phon. § 106. 
Ut- creissen, zerreissen5 | oszm. dit-, d§t-. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s . 

25. §. j ak. u. 

kurtujay 'birkhuhn' | kazE. kSr iauy§ 'haselhuhn'. 

B i z o n y t a l a n e s e t . 

26. §. j a k . á. 

kara cgrau, rehfarben' j oszm. stb. k§r cgrau\ 
Érdekes, hogy mindkét kivételes esetben a tat. k$r 'szürke' 

szóval van dolgunk. Az u-s alak asszimiláczió eredménye, az 
d-s (ha ugyan igaz), talán átvétel lehet. De ez utóbbi kétség
kívül nagyon bizonytalan. 

Östör. *i. 

27. §. Az őstörök *i egyes különös alakulások kivételével 
(kaz. d) az egész török nyelvterületen megmaradt, csupán a 
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csuvasban nem; itt az H helyén többnyire 3-t találunk. Vö. 
GRÖNBECH, Forst. 31. §, GOMBOCZ, BTürkL. 149—50, KATANOFF, 
Urj. I. t. 

28. §. j ak . i. 

Egytagú szók. 

is cder innere' | oszm. stb. ic | csuv. §s, os. 
is- eschwellen5 | j-tör. sis-, sdé-, CBS- j csuv. sis-. Figyelemre

méltó a csuvas alak vokalizmusa. 
is- "trinken5 | oszm. stb. ic- | kaz. de- | csuv. dé-. 
kir cschmutz' ] oszm. stb. kir j csuv. kirak cunreinlichkeit 

(am menschlichen körper)'. 
min- 'aufsitzen1 | j-tör. min-, bin-. 
tik- cstechen, náhen5 | oszm. dik- id. j kaz. Uk- id. | csuv. 

isik- id.; a tik- magashangú párja a j-tör. t§k- cfeststopfen, hin-
einstopfen, hineindrángen, verstecken' szónak; vö. 7. §. 

Többtagú szók. 

ibit 'gewesen, gewesensein5 | oszm. stb. imis. 
ilik Vorherseiend, vorhersein', ilin cder vordere, östlich, 

vorderseite, osten5 j j-tör. Uk, ilik | csuv. dhk cebemals, früher'. 
Vö. j-tör. il, al. 

innii cnadel' | oszm. stb. ijne. 
ivarja ceuter, materié' | j-tör. irdy, iriy. 
isin cfür, wegen' j j-tör. icin, icün, ücün, ucun. 
kiris 'bogensehne' | alt. tel. kún, bar. csag. oszmE. kiris j 

altR. kSrSs \ kaz. kdrds | csuv. yirlü. Rendkívül érdekes a lam-
dacismust mutató csuvas alak i-je; eszerint őstör. *i-nek felel
het meg csuv. i is. 

kisi cmensch, marni' | oszm. stb. kiéi. 
kistid- "verbergen, verstecken5 | oszm. krmR. gizld- id. 

ujg. kisld- | krm. azerbE. gizldn- csich verstecken' (oszm. gizli 
cverborgen, versteekt'). 

sili cmark' | alt. leb. kún, csag. jilik. 
sisik cerle' | kaz. jirdk \ csuv. sirdk. Fontos a kazáni alak, 

mely eszerint régi (j) csuvas jövevényszó. 
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29. §. j a k . €. : 

bir (V | j t ö r . bir, bdr | csuv. per, peri, perre. 
íl- 'anknüpfen, einhángen' | oszm. stb. il-. 
kin fnabel, centrum' | alt. tel. leb. szag. kin cder nabel 

des moschustieres, der moschusbeutel'. 
kir- chineingehen. hineintreten5 | j-tör. gir-, kir- j kaz. 

kdr- j csuv. kdr-. 
kis 'zobel' | csag. stb. kis. 
sik cnaht5 | alt. stb. jik | oszmE. jiv j kazB. jej | misPAAS. 

jü | csuv. édvd. GEÖNBECH (KSz. IV. 123) ősjak. *jib-ik alakot 
vesz fel; az illető ige azonban sehonnan sem igazolható s a 
hangtani körülmények éppen, nem teszik nélkülözhetetlenné ezt 
az alakot. 

Mk cfeuchtigkeit, tau5 | kturkE. cik | OSZUIZENK. cig, cih \ 
oszm. cij | tel. kazE. c§k. 

tip 'eichhorn' j oszm. stb. tin | köktörE. tájit) | ujgE. tájin. 
tis czahn' | j-tör. tis, dis | kaz. t»é j csuv. s$l. 
tlt lárchenbaum' | karE. üt j tel. alt. leb. sor, szag. kojb. 

kacs. küer. kkirg. tSt. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

30. §. j a k . a. 

sab ffaden zum náhen' | oszm. stb. jip | csuv. sip. 

31. §. j ak. i. 

bit claus' | oszm. stb. bit. .; 
inai ckuh' | oszm. stb. inak | csuv. mis; vö. magy. üno 

{GOMBOCZ BTürkL. 136); a szó eredeti vokalizmusa minden való
színűség szerint palatális. 

it chund' | soj. it | tat. it | csuv. j§D§, JÍD§. 
siM cscharf | oszm. iti j ujg. jidik, jidi | kum. itti \ bar. 

jidáii | csuv. iivfiíd, sitéd. 
til czunge5 [ csag. stb. til | kaz. tdl | csuv. isdl%s, tsdlve. 
tisi "weibehen5 | csag. stb. tisi | alt. tiii vagy t§£§ | abak. 

tizi vagy tdzd. 
Vö. 17. §, GRÖNBEOH, KSZ. IV. 237. 
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32. §. j a k . t 

p 'starker, durcbdringender rauch5 | kirg. szag. kojbE. §s 
'"rauch, russ, dunst, dampf | kaz. ujg. csagK. is cgeruch, dunst, 
kohlendunst' j tar. csag. oszmE. is cruss, qualm' | ujgE. it cge-
ruch, wohlgeruch'. — A két szó (is és §s) bizonyára egyeredetű; 
bogy a két alak közül melyik az eredetibb, azt egyelőre nem 
lehet megmondani. : 

33. §. j a k. u. 

bus- cgar oder reif w.' | oszm. stb. pis- | csuv. pis-. — A b-
hatására gondolhatunk. 

mun '100 rubel' ] j-tör. biy, min f1000' | csuv. pin id. — 
Magyarázat: mint az előbbinél. 

34 §. j a k . ü. 

büt- cfertig w.5 j oszm. stb. bit- j csuv. pdt-, pSt- | mong. 
bütii- | oszm. butim 'ganz'. — Az ige bizonyára már az alap
nyelvben kettős alakban volt meg, 

sürbá c20' | j-tör. j§f§rma, jigirmi | csuv. sirem [< tör. iki 
2' + mong. árban c10\ vö. EAMSTEDT SÜS. Aik. XXIV.' 21, 

GRÖNBECH, KSz. IV. 116 (<*jigüfmá); BÖHTLINGK, Jak. Gr. 75. §. 
süt- Verloren gehen, aufhören, erlöschen', sütár- Verlie-

ren' | oszm. stb. jit- 'verloren gehen' [ köktör. csagE. jitür- Ver-
lieren, vernichten' ( oszmE. jitir- Verschwinden lassen' [ csuv. 
édt- 'nponacTL5. 

35. §. *a-.~ H. 

A nélkül, hogy egj^előre valami nagyobb fontosságot tulaj
donítanék a dolognak, néhány oly esetet akarok e szakaszban 
bemutatni, a melyeknek tanúsága szerint a török alapnyelvben 
első szótagbeli a bizonyos esetekben i-vel váltakozott. Más fel
tevéssel e példák aligha magyarázhatók. Megjegyzem, hogy az 
első példa (ásigi) nem világos; talán csak a jakutból magyará
zandó. (Vö. még 21. §.) 

ásigi cihr', ásikki id., isigi id. j oszm. stb. siz | esnv. ezir. 
bű- 'erfahren, erkennen, kennen lernen', bálid ebemerkens-

wert, zeichen, kennzeichen' j oszm. stb. bű- | oszmZENK. belür-
Nyelvtudományi Közlemények. XLIII. 20 
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(o: bálür-) czum vorschein, zur erscheinung kommen, sich kund 
gebén5, oszmBuM. balir- 'étre connu, se montrer; devenir clair, 
évident', bilir- 'apparaitre, se maniféster5 | csuv. pel- | csuv. 
fallá- 'kennen, erkennen' | pal§r- 'sichtbar sein, sich zeigen--, 

ikki '25 | tar. azerb. bar. csag. oszmR. iki | sor, ujgR. igi \ 
krm. kún, csag. oszm. karR. aki | kirg. kkirgR. eki | alt. tel. 
lebR. ákki (az igi alatt utalt ági alak nincs meg RADLOFF szó
tárában) [ csuv. ikkd, ik, ÍG9. 

iní 'der jüngere brúder' j tar. tel. alt. csag. kturk. oszm. 
azerb. ujgR. ini | bar. kirgR. ani. 

yyyr Mattel5 (< Hyir), vö. 31. §. | kaz. djár, oszm. ájár, 
tar. agár | tel. iyirgá 'satteldecke5. 21. §. ? 

kim 'wer?5 | kún, krm. bar. kirg. tar. ujg. oszm. karR. 
kim | alt. tel. leb. küerR. kám | csuv. kam. 

tiráy'áie weisse pappel (populus álba)5 | alt. tel. leb. sor, 
kún, csag. kturk. tarR. tárak \ kirg. kkirg. szag. kojb. kacsR. 
terák | kazR. tirak | csuv. tirsk. Valószínűleg a 21. §-ba tartozik. 

36. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 

icigás 'warm', iü 'heiss, hitze5 | oszmR. isám cheiss5 

krmR. §s$ak id. j oszmR. §$§gak j oszm. s§$ak | tob. krm. oszm. 
azerbR. issi cheiss5 | kirgR. §st§k id. | kkirgR. 3ss§k | tel. altR. 
üzu < alt. tel. leb. szag. kojbR. izi- 'heiss w.' + ü | ujgR. izik 
'heiss5 | csagRÚN. isiy (RADL. Wb.: az issi alatt utalt §ss§ alak 
nincs meg) | csuv. SzS 'warm5. 

iyir 'sehne' | j-tör. s§y§r, siyir | csuv. s§n§r. 
silis 'wurzel5 [ tarR. jiltis \ küer. ujgR. jdldSs | szojR. j§lt§s. 

Őstör. *0. 

37. §. Az őstör. *o hangot a j-török megőrizte (de volgai, 
bask. tob.>w), a csuvas y, (vi-, vu-)-x& változtatta. Vö. GOMBOCZ, 
BTürkL. 145—6, GRÖNBECH, Forst. 27. §, KATANOFF ür j . I. tábla 
(a toboli hibásan!). A jakutban a következő jelenségeket látjuk. 
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Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

38. §. j a k . o. 

Egytagú szók. 

%on- 'übernachten3 | oszm. stb. kon- | kaz. tobE. kun- \ 
oszm. stb. konak fgast' [ csuv. ySna, yona id. 

%os 'doppelt5 | csag. stb. kos [ kazK. kus. 
o% 'pfeil' j oszm. stb. ok \ kaz. tobE. uk | csuv. yr/d. 
oj 'kleines wáldchen auf einem freien felde' | csag. stb. oj 

"niederung, tal, schlucht3 | kaz. uj | csuv. uj cfeld5. 
ot cgras3 | oszm. stb. ot j kaz. tobE. ut. 
ord- cübrig bleiben, nachbleiben3, orduk crest3 | csag. stb. art-

ceine sache über einen gegenstand so herüberlegen, dass die 
enden zu beiden seiten herabhángen; aufladen, belasten; über 
etw. hervorragen, grösser s., besser s.; hinzukommen, zunehmen ; 
übrig bleiben, nachbleiben; abreiben; über einen berg bringen', 
art 'hinterteil, pass, engpass3, art§k cüberragend, zuletzt, rest5, 
ar§ 'jenseitig, die andere seite, n a c h , h i n t e r , dorthin, wei-
ter' | csuv. vara 'nach3. 

A csuvas és a jakut tanúsága szerint feltétlenül őstörök 
*or- alakkal van dolgunk s a magánhangzó fejlődése nem a 
jakutban ós a csuvasban, hanem a j-törökben fejlődött rendkívüli 
módon. E szerint elesik GRÖNBECHnek (KSz. IV. 116, 118) az a 
külömben sem nagyon tetszetős feltevése, hogy az ort- az orduk 
hatása alatt keletkezett volna. Kétségkívül újabb jövevényszó 
valamely j-tör. nyelvből a jakut aruk cgebirgspass\ 

soj- csich abkühlen3 | oszm. sójuk ckalt' | kazB. s§u§k id. | 
misPAAS. suívdk \ csuv. sivd ckalt, kálte; das kalte fieber', sivdn-
'kalt w.'. 

top "gefroren5, top- 'frieren, gefrieren3 j csag. stb. top | kaz. 
tup | csuv. sSn. 

tot csatt3, tot- csich sáttigen3 j j-tör. tot-, tod- j csuv. tuD§ 
<satt3. 

Többtagú szók. 

bocuguras, bocugras 'haselhuhn3 | kazB. botfor 'tetrao bo-
nasia3 | csuv. p§úz§r, poúz§r crebhuhn, haselhuhn3. 

"20* 
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bosyo cfrei, ledig, unbelastet' | oszm. stb. bos | kaz. bus I 
csuv. py,É§. 

cokui- cklopfen, schlagen, prügeln', cokoccu cein hölzerner 
hammer' | altR. cokS- emit dem schnabel picken' [mong. coki
id.] oszm. kkirgR. coku- id. | tarR. coki- id. j ? oszm. cakic 
'hammer'. 

colbon 'morgenstern' j tar. oszmR. colpan cder planet Ve-
nus5 | telR. éolbon, colmon fdie Venus'. 

dolgui- cschwanken, sich. bewegen, wogen', dolyun Velle' j 
kirgR. tolku- cwellen schlagen' | t^lR. tolkü cwelle' j kirgR. tolkun 
id. | csag. kelturkR. tolkunla- 'wellen schlagen' | kkirg. kirg. 
krmR. tolya- chin und her bewegen; den schlauch mit airan 
von aussen stossen, damit die butter sich absetzt; rundé ein-
schnitte in der schaft der lanze machen, damit die hand nicht 
rutsche; im kreise herumdrehen' j oszm. dalya 'welle' I krmR. 
dalyald cwellen schlagend'. 

%ojü 'dick, dicht', yojun- ed. w.' | oszmR. koju fdick, dick-
ílüssig, dunkel' j tel. alt. kirgR. kojü \ csag. kelturk. tarR. kojuk j 
szag. kojb. kacs. küerR. kojug j tel. alt. szag. leb. sor, kojb. 
kacs. küerR. kojdl- cdick w., dicht w.'. 

yomus 'maultrommel' | j-tör. kom§s, kobuz cein musikalisches 
saiteninstrument' j kaz. kub§z \ csuv. kuB§s. 

yomuos cschöpf kellé', %amia8 id. | j-tör. (BÖHTL.) jáJc^sl, kirg. 
(BÖHTL.) jHjoyjb | oszm. stb. com- 'untertauchen, sich baden, 
schwimmen' j oszmR. comur- 'untertauchen, sinken lassen' | alt. 
tel. lebR. comdSr- cin eine flüssigkeit eintauchen' (? talán c > s > 
h>%1? RADLOFF szerint jak. §->h-). 

moj, mojun chals' | oszm. stb. bojun [ kaz. muj§n | csuv. m3j. 
ojnuo- 'spielen', ojnü cspiel' | oszm. stb. ojna- \ kaz. ujna-

csuv. vSj§ 'spiel'. 
olor- 'sitzen, sich setzen', olo% csitz' j j-tör. olur-, oltur- j 

kaz. uWr- j csuv. lar-. 
ordü lagerplatz' | j-tör. orda, ordu. 
orto cder mittlere' | oszm. stb. orta \ tob. kazR. urta j" 

csuv. v§oa. 
orun 'stelle' J kirg. stb. orun | csuv. vir§n. 
osoy ckamin' j j-tör. ocak, o$ak, ocok | kaz. ucak | csuv. 

vufiíay. 
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otun- 'anzünden' ] j-tör. ot, od \ kaz. tobE. ut. 
otut c30' | j-tör. otuz, otus, oltuz | kaz. ut§z [ csuv, v§D§r. 
tobuk cknie5 | j-tör. tob§k, tobuk. 
toyus c95 | j-tör. toyuz, dokuz | kaz. tuy§z | csuv. ttySr, t§/Z§r. 
tolón rhageF | csagE. tolu \ oszm. dolu. 
tolu cmit allém versehen', tuol- cvoll w.' | j-tör. tolu, dolu | 

csuv. tyUi. 

39. §. j ak . uo. 

buol- Verdén5 [ csag. stb. bol- | kaz. bul- j csuv. pul-. 
suol cweg, spur' [ oszm. stb. jól | kazB.. jul \ csuv. sul. 
suo% cnicht5 | oszm. stb. jok | kaz. juk | csuv. suk. 
suoryan fbettdecke5 | oszm. stb. joryan. 
tuol- cvoll w.5 | csag. stb. tol- | kaz. tul- [ csuv. tul-. 
tuos cbirkenrinde' | j-tör. toz, tos. 
uon c10' | oszm. stb. on | kaz. un | csuv. vy,n, vunn§. 
uot cfeuer5 | oszm. stb. ot | kaz. ut | csuv. vut. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

40. §. j a k . a, a. 

as- Vorübergehen' | j-tör. oz-, os-. 
barin ckurz zuvor, vor einiger zeit\ marin id. | csag. 

borún j baskKAT. burun. Vö. VÁMB. EtWb. 209. §. 

41. §. j a k . ö. 

öl cjener, der, da! | oszm. stb. ol | kaz. ul | csuv. v§l. Talán 
a liquida hatására gondolhatunk. EADLOFF (Die jak. spr. 30): 
«. . . wo ö und a von BÖHTLINGK angewendet wird, wie z. b. in 
Öl fjener, scheint ein versehen vorzuliegen; herr PEKARSKI be-
hauptet überall nur ol gehört zu habén». 

42. §. j a k . u. 

tul- cumgehen, rund herum beschneiden5 | oszm. krmE. 
dola- cumgeben, einwickeln, drehen, winden' | csagE. tolás- csich 
herumdrehen, herumgehen, etwas umgehen'. 
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uya crecht, rechte seite' | csag. stb. op \ kaz. leb. szőj. 
taraB. uy. 

•'..'.,:'•'.'. *-. * • 
: ?. 43. §. j a k . o. 

öj cgedáchtnis' | kirg. stb. oj cgeist, verstand, gedáchtnis, 
meinung5. 

44. §. B i z o n y t a l a n e s e t . 

a%- czáhlen, etw. in anschlag bringen; etw. für etw. hal
tén, lesen5 | oszm. .-• stb. oku- lesen3 (eredetileg talán 'szólani', 
vö. EADLOFF, Wb. I. 994). 

45. §. Az őstör. *og fejlődése.*) 

Vö. GRÖNBBCH KSz. IV. 120. 

i ak . uo. " 

muomax cdas erwürgen5 | oszm. stb. boymak [ kaz. bu- cer-
würgen' | csuv. pu- id. 

suon cdick5 | j-tör. joyuri, joyan. ' 
suorat csaure milch' | oszm. stb. joyurt. 
uol csohn5, uolan id. | j-tör. ogul, oglan, 
uol- 'abnehmen (von flüssigkeiten)5 | alt. tel. leb. szag. 

kojb. sor. söl<- Vustrocknen, abnehmen5 | oszm. krm. kirg. kkirg. 
ujg. sor sol- | oszm. suyla- cin die Erde eingesaugt w.5 | esuv. 
sivöl- "abnehmen, eintrocknen (von abgestandenen eiern)'. 

uor- cstehlen5 | ujgK. oyrS 'dieb5 | oszm. öru id. | kaz. uru \ 
csuy. v§r§, v&r&; v§rla- "stehlen5. 

46. §. Őstör. *u. 

Az őstör. *u hang képviselője a j-törökben és a j akutban 
rendesen u; a baskirban és a volgai dialektusokban ö-t találunk 
az *u helyén, a esuvasban § ~ e (v3)-t, Vö. GRÖNBECH, Forst. 
27. §, GOMBOOZ, BTürkL. 145—6, KATANOFF, ürj. I. tábla. 

*)' Tikri szótagban. 
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47. §. j ak. u. 

Egytagú szók. 

bu cdieser' | ŐSZÜL stb. bu j csuv. ku, ku (< *pu). 
bul- 'finden' j oszm. stb. bul-. 
kur leibgurt' | oszm. stb. kur. 
kus cente' | oszm. stb. kus cvogel\ 
kut- 'giessen5 | kazB. koj- cgiessen, schütten, absehütten, 

fallen lassen' | szag. kojbR. kus- 'ausgiessen, ausstreuen' | alt. 
tel. leb. tar. szart, kirg. kkirg. csag. kelturk. karR. kuj- cgies-
seri' | csuv. %iv- 'giessen; ablegen (kleid, hut), ausziehen (stiefel)V 

muy cqual, mühe' 1 csagKúN. mung (o: muy vagy muyg ?) 
cschmerz, kummer5. k 

mus- csammeln' j csuv. pustar- id. 
tus cdie vor einem liegende seite; angelegenhéit; bezúg5 > 

tosui- 'begegnen' | oszmR. düs cgrade, grade gegenüber, ent^ 
gegen5 | oszmZBNK. düs ol- 'begegnen' | RADL. Wb.: a tüs alak 
(1. & düs alatt) nincs meg | ujg. csag. tel. leb. alt. sor, küer. 
kacs. kkirg. kúnR. tus cdie gegenüber liegende stelle, stb.' j 
kazB. tes cort, zeit, begegnung' | csuv. tdl, tel cstelle, platz, 
sinn5. — Magyarázatul bizonyára őstör. Hus <*•* Hűs alakpárt 
kell felvennünk. A jakut u ~ o-ra vonatkozólag vö. BÖHTLINGK, 
Gramm. 74. §. 

tur- cstehen' j j-tör. tur-, dur- -| kaz. tor | csuv. Wr-i tor-. 
tut- chalten, festhalten' | oszm. stb. tut- | kaz. tot- \ 

csuv. tit-. } [{.°-~ 
uk- legén, stecken, einpacken' j tat. suk- 'hineinlegen, ver-

bergen' j oszm. sok- | ? ? csuv. s§y- cbeissen, stecben, picken, 
hacken' (PAASONEN, CSUV. szój. 118. 1.). 

- ' * ' • > 

Többtagú szók. 

bula- cmischen, umrübren' | kirg. stb. bulra- ctrüben\ 
burgunas ceine junge kuh, eine dreijábrige kuh, die npch 

nicht gekalbt hat' | oszm. buzar§ ckalb, die jungen der elephan-
ten, rhinnoceros und giraffen' | kún, tob. kirg. ~ huzau %&\H | 
csagVÁMB. bozagu, bozau | csuv. p§ru, poru [mongGoLST. biraru 
c ,̂Byxro ;̂oBajibiM TejieHOK't']. Az ócsuvas *buray\i alak, .melyet' 
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G-OMBOCZ (BTürkL. 51. 1.) kikövetkeztetett, tökéletesen igazolódik 
ezzel a jakut szóval, mely kétségkívül ócsuvas átvétel. 

burján cschneegestöber, sturm5 [ oszm. stb. buraran. 
butuk 'zweig', mutuk id, j OSZHIZENK. budak sast; rebe, ast-

knoten im holze5. 
kujas ctageshitze, heisser tag' | sor, leb. kún, csag. kturk. 

karB. kujas cdie sonne' | csuv. ydvsl, /pvel 'sonne5. — A nehéz
ségek ellenére sem kételkedem.' hogy az ószm. krm. günes 
'sonne' ugyanez a szó. Félő, hogy ha még sok ilyet találunk, 
ugyancsak átformálódik EADLOFFnak az őstörök szótőkről szóló 
elmélete. 

kulgáy cohr! | oszm. stb. kulák | kazE. kelak | csuv. x§lya, 
yelra. 

kulut cdiener, knecht5 j oszm. stb. kul | kaz. kel. 
kumax fsand' | csag. alt. sor, kirg. kumak j ócsuv. *%umak, 

vö. GOMBOCZ BTürkL. 84; talán ¥kumak, vö. NÉMETH, Nyr. 
XLII. 243. 

kuturuk cschwanz, schweif j j-tör. kujruk, kuduruk, kuzruk \ 
csuv. yüre. 

murun fnase' | oszm. stb. burun. 
sular 'halfter5 | oszm. jular. 
suturuk cfaust5 [ oszm. stb. jumruk | kazE. jemrek | csuv. 

s§mSr, semer. 
tujay chufe' | j-tör. tuják, tujyak. 
tulajay cwaise' ] oszm. stb. tul cwittwe, verwittwet' | kazE. 

tol id. j csuv. i5l§%, teley Vaise, wittwer'. 
tuman cnebel, dampf, qualm' j oszm. stb. tuman | kazE. 

témán \ csuv. t§man cschneegestöber\ 
uja cnest' | oszm. stb. uja | kazB. eja, uja | csuv. j§va. Vö. 

oszm. stb. juva cnest5. 
uüuk ^chenkeP | oszm. boszn. ujluk. 
ulu 'ungewöhnlich gross' ] j-tör. ulu, uluk. 
urü Verwandter, verwandtschaft, hochzeit' •[ j-tör. uruk, 

wniy, urü. 
usa- fsich in die lángé ziehen, dauern, wáhren5 | oszm. stb. 

uza- | csuv. v§r§m, verem clang'. 
> usuk eder áusserste, spitze, ende5 | csag. stb. uc \ kaz. ec J 

CSUV. V9S. -
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utui- ceinschlafen, schlafen', u cschlaf | oszm. stb. uju-. 
uturuk cfurz' | kirg. azerb. krm. oszmE. osuruk \ kazE. 

usr§k \ csuv. pdzar-, pezar- cfarzen\. 

48. §. j a k. ü. 

bus ceis', müs id. j oszm. stb. buz | kaz. bez \ csuv. pSr. 
büt chüfte3 | oszm. stb. btit csclienkel3. Vö. PAASONEN, CSUV. 

Szój. 97 (csuv. pdzd, pezö 'selienkel3, oszm. bagak id.). 
kür- "trocken w.3 | oszm. stb. kurw [ kaz. ker§- | csuv. %3r-. 
küs- cumarmen' | csag. stb. kuó-. 
süj- 'waschen, abwascben3 [ oszm. stb. ja- J csuv. su-. 
tus csalz3 | oszm. stb. tuz | kaz. tez j csuv. 1§var. 
ü cwasser5 | j-tör. su, sub | csuv. siv. 
üs 'handwerker, kiinstler, scbmied' | oszm. stb. usta j kazB. 

esta | csuv. §sta, esta j perzsa Uc*J, JÜc*w(. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

49. §. j a k . i. 

bijü 'heuer3 | oszm. stb. bu j§l. 
bilit cwolke3 j oszm. stb. bulut j kaz. belet j csuv. pdht, pelét. 
simit eei3 I tat. 'jumurtka | csuv. s§ marta. 

50. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 

blsd- cetw. von etw. trennen, befreien, erlösen' BÖHTL. : 
«von bis Verscfalag, umzáunung', vgl. osm. ( 3 * L Í * J cevacuare, 
repudiare, dimittere, liberum facere' wie es scheint von J»+j, 
das ich aber mit bos%o verglichen habeV 

tumu 'schnupfen3. BÖHTL.: «vgl. ,^Lcy> mong. tumugun 
SCHM. 251, c.» 

Ostor. *ö, 

51. §. Az őstör. *Ö a nyelvjárások nagyobb részében meg
maradt, a volgaiban, a baraba, toboli és baskir dialektusokban 
a-re, a csuvasban y, ~ 2-ra változott. Vö. Gombo.cz BTürkL. 
156—7, GEÖNBBCH Forst. 34., 35. §, KATANOFF ürj . I. tábla. 
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Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

52.'§. j a k . o. 

Egytagú szók. 

köm- 'verscharren, vergraben, begraben' | oszm. stb. köm- | 
kazE. küm-. 

kön- cgerade.w., redlich w.5 | csuv. ky,n- csich ausbiegen,: 
gerade w.'. L. alább könö. 

kör- csehen' | csag. stb. kör- | kaz. kür- | csuv. ky/r-. 
kos- cseinen wohnort verándern3 | csag. stb. köc- | kaz. 

küc- | csuv. kus-, kus- cübersiedeln, umziehen5. 
öl- csterben5 | oszm. stb. öl- \ kaz. ül \ csuv. vil-. 
öy cfarbe5 | csag. stb. öy. 
örd cwiesenbrand5 j csag. stb. őrt. 
ös ?rede, nachricht, streit, zank5 | csag. stb. öc cfeindschaftr 

rache, hass5. 

Többtagú szók. 

börö cwolf | köktör. kturk. csag. khívai, türkm. tar. bori j 
kún, kar. kirg. börü. . \ 

bötöyö Vogelmagen5 | csagKÚN. petike "magén, darnr 
kazO. bütdkd 'nTH^ifi jKejrŷ OKT.5 j csuv. pdze^s 'kropf (von der 
aussenseite)5. 
:„ . köyön 'enterich5 j kkirg. kögöl j csuv. kdvaoal centeV; 

körör- cgrün oder blau werden5 < küö% | csag. stb. kök* \ 
kaz. kük \ csuv. kSvak cblau, himmelblau, bláulich, taubenfarbig, 
grau', kdvaGar- cblau w.'. 
,, kömör ckoble' | oszm. stb. kömür | kaz. kümdr | csuv. k§mr§k, 

kemrSk. 
könö 'gerade, redlich5 | köktör. ujg. csagB. köni cgrade, 

richtig, gerecht' j kazE. kuni cgehorsam'. 
köyül /freij unabhángig, befugt, freiheit5 | csag. stb. köyül 

csinn, gemüt, herz, geist5 | csuv. kSmSl id. 
öyülün- ckrumm w., sich biegen5 | j-tör. bök-, bög- "krüm-

men, biegen5. 
ölöy fart sumpfgras5 | tar. csag. kturkE. ölay "saftige pflan-
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zen, die pnanze, das gras, die steppe, wiese' | alt. tel. lebE. olöy 
'pnanze, gras, heu, (kirg.) die sumpfpflanzen3. 

sö'töl 'husten3 j tar. csag. kturkE. jötál. 
.töbö cspitze, gipfel3 | csag. stb. topa. 

tonün-- "umkehren, heimkehren5 J oszm. dón- csich wenden5.; 

törüö- 'geboren w.', törüt cherkunft3 | alt. tel. leb. törő--
cgeb. w.3, töröl "geschlecht, verwandtschaft3 j csuv. turodm fent-
fernt verwandt'. 

53. §. j ak.: üö. 

küö'x "grün, blau3 j csag. stb. kök | csuv. kSvak. Vö. GÓM-
BÖ'ÖZ, BTürkL. 91. 

küöl csee3 [ csag. stb. köí | kaz. MZ J csuv. küld, kül. 
tüörd c45 | j-tör. tört, dört | kaz. dürt j csuv. t§vaD§, t$vatt§. 
tüös 'brustbein' | csag. stb. tőé cbrust3 | kazE. tüs. 
üö%- 'schelten3 | j-tör.' sög-, söj-. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

54. §. j ak. a. 

bakir "krumm, gebogen3, takyr id. j oszm. GhlE. böirü cge-
bogen, verbogen, verdreht3 | csagE. bögür, bofur fein zweihöckri-
ges Kameél3. 

, ;\ , ; 55. §. j ak. d. i; . 

bdrgdsd cmütze3 | j-tör. börk, bőrük. Vájjon nem a jakut szó 
vokalizmusa-e az eredetibb ? 

56. §. j a k . o. 

ofus 'ochs3 | j-tör. ögüz, öküz \ kar. dgiz | csuv. v§G§r. 
Vö. 17. §. 

to'/- 'ausgiessen, ausschütten3 | csag. stb. tök- id. Vö. 17. §. 

57. §. j ak. ü. ,_ ,.,.., . ... 

-•;.;. külük 'schatten3 | krm. azerbR. kölgd j krmE,. köljd | csuv.; 
mdlGd, melGe. : r 

ürüt -der obere3 j kirg. oszm. csag. azerbE. ör ceirje hohe 
stelle3 | alt. tel. lebE. örö id. | kaz. tobE. ür rder höher lie-
gende teil\ 
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58. §. Az őstörök *ög fejlődése.*) 

(Vö. GRÖNBECH KSZ. IV. 121.) 

üörat- 'lehren, unterrichten', üörá% lenre ' j csag. ujgE. 
ögrdt- | krm. oszm. csag. ujgE. ögrdn- | oszm. öjran-, öjrdt- J 
krmE. üjrat- \ csuv. varat-. 

59. §. Őstör. *ü. 

Többnyire megmaradt; azok a nyelvjárások, melyek az 
*o-t ü-re változtatták, az *ü helyén *<?-t mutatnak.. A csuvasban 
9 •>» 6 (v#)-t találunk. Vö. GOMBOCZ BTürkL. 156—7, GRÖNBECH 
Forst. 34., 35. §, KATANOFF Urj. I. tábla. PAASONEN, NyK. XLII. 
53. A jakutban a következőkép fejlődött: 

Á l t a l á n o s f e j l ő d é s . 

60. §. j a k . ü. 

Egytagú szók. 

bük cgebogen' | oszm. stb. bük- cbiegen\ 
kül 'asche' [ oszm. stb. kül | kaz. kel j csuv. kdl, kel. 
kül- Machen5 | csag. stb. kül- | kaz. kel- \ csuv. kyX-. 
kün 'sonne5 | csag. stb. kün \ kaz. ken | csuv. ky,n. 
kürt- cwegschaufeln5, kür$á% 'schaufel5 j oszm. stb. kurd-, 
küs cherbst' | csag. stb. küz | kazE. köz. 
süt- 'verloren gehen, aufhören, erlöschen3 | csuv. (ASM. VII) 

édt- e3a6jiy^Hci>5, Ucebn. S&DSS (infin.) cnponacTi>' (1. PAAS.). 
tüs- cherabfallen' | csag. stb. tüs-. 

. ür- cblasen, bélien5 | csag. stb. ür- [ kaz. ör- | csuv. var-. 
m c3' | oszm. stb. üc | kaz. ec | csuv. vita, viésa. 

Többtagú szók. 

künü ceifersucht, neid' | szag. kojb. kacsE. kunná- ceifer-
süchtig sein3 | karE. künüwld- 'beneiden' | bar. kún, karE. künüld-
^eifersüchtig, neidisch sein' | telE. künü cneid, eifersucht'. 

künüs cam tagé' | tar. kirg. CsagE. kiindüz cam tagé, die 

) Zárt szótagban. 
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tageszeit' | tel. ujgE. kiindüs cdie tageszeit' j oszmE. gündüz id. f 
kazR. kendez cam tagé' | csuv. kSnn§r: k. an§zd 'süden'. 

kütüö 'schwager, schwiegersohn5 | kaz. kdjáü j köktör. ujg. 
kiidágü ] sor, szag. kojb. küzd | csuv. kdrü. 

sügüj- csich auf die knie stellen' j oszm. stb. cök- | köktör, 
csagE jükün- 'sich verneigen, gebeugt vor einem höherstehen-
den stehen, verehren' | csuv. s§G§n- cdas knie beugen'. 

süra% rherz' | oszm. stb. jurák | kazB. jőrák j csuv. tsdre. 
tüsüö- 'tráumen'; vö. 61. § (tul). 
üllar- Heilen' [ tel. barE. ülu, ujgE. ülük cteü' | kaz. éles 

id. | csuv. vald, vaX cteil, anteil', vales- Verteilen, austeilen'. 
üyü clanze' | OSZEŰZENK. sünü id. | csag. kún, krm. kar. 

süygü | ujg. süyük [ kaz. seye | csuv. s§n§, sene cspiess; stachel 
(der insekten, z. b. der biene)5. 

ürgüt- cverjagen, wegtreiben, aufjagen' | oszm. stb. ürk-
cerschrecken, zusammenfahren, scheu w.' | ujgE. ürk cdie furcht' | 
tob. taraE. ürgüt- 'erschrecken, aufscheuchen, scheu machen' | 
csuv. vSrGa-: 8z§m vSrGat cich quále mich, ángstige mich'. ZOL. 
26: varGd' cMytraTT>ca, 6e3noKOHTtca'. 

sütük cfingerhut' | oszm. jüksük, jüsük | ócsuv. *§üsüy (vö. 
magy. gyííszü). GOMBOOZ, BTürkL. 83. o. — Szóvégi fc-ja bizo
nyosan képző. 

, 6 1 . §. j ak. ü. 
küs ckraft' | csag. stb. küc. 
kiit- cerwarten5 j csag. stb. küt- 'behüten, bewahren'. 
sür- laufen, fiiessen' j altE. jür- 'laufon, springen, galop-

piren' | alt. telE. jüyür- id. | ujg. csag. küer. kökt. kúnE. jügür-
kökt. alt. tel. leb. kkirg. tob. tarE. jür- 'in bewegung sein, auf 
dem wege sein, gehen, fahren, reiten, wandern' } ujgE. jüri- id. 

sus Vfcirn' | oszm. stb. jüz cgesicht'. 
süs '100' | oszm. stb. jüz j kazB. jez j csuv. édr, ser. 
tül 'traum' ] csag. stb. tus | kaz. tői | csuv. tdbk, telek. 
tün 'nacht' | csag. stb. tün. 
tür- 'zusammenrollen' | j-tör. tür-, dür- | ócsuv. Hür-, GOM

BOOZ BTürkL. 134. 1. 
ur- ctreiben, verfolgen' ! OSZHIZENK. sür- 'ziehen, dauern, 

rennen, jagen, ackern, treiben, ausbreiten'. 
üt 'milch' I oszm. stb. süt 1 kaz. sőt | csuv. S9t, sőt. 
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62. §. j a k . üö. 
üör cherde5 | j-tör. sürük, sürü. 
üös 'mark eines baumes, gallé, mitte eines flusses' ( oszm. 

stb. öz cder beste teil eines dinges, das innere, das herz, 
das mark3. 

K ü l ö n ö s a l a k u l á s o k . 

_ 63. §. j a k . i. 
isayá 'steigbügel' | j-tör. üzdyd, üzdygi [ kaz. ezaygö | csuv. 

j§rana. 
64. §. j a k . u. 

burduk 'rnehl, korn5 | kazB. bőrtok ckrümchen, körnchen5 

csagKúN. büréek 'kugel, rolle; haar, locke' | altV. pürcük, pürücik 
cnoiKa (^peBecHaa)5 | csuv. pdrfih, -perfiíd (vö. ASM. BCS. 40 
pdrfihk, p'érfií'ék) ckorn, körnchen5. 

65. §. B i z o n y t a l a n e s e t e k . 
kdtid- cbehüten, bewachen5 | csag. stb. küt- id. Vö. 61. §. küt. 
un- Svachsen5 | szojR. ün- cin die höhe steigen' | tarR. ün-

'hervorkommen, aufsprossen' | kirg. ujg. csagR. ön- Svachsen5. 
ütügün- cnachahmen, áhnlich w.' | OSZIUZENK. öjkün- cnach-

ahmen' | oszm. csagR. öjkün- J csag. kturk. oszmR. uj- | ujgR. 
ut-. GEÖNBECH (Porst. 23. §, KSz. IV. 116) az ö>ü változást a 

< d-vel magyarázza. Éppen nem valószínű; az u-s alakok sokkal 
bonyolultabbá teszik a problémát. 

66. §. Az ostorok *üg fejlődése.*) 
(Vö. GEÖNBECH, KSZ. IV. 121.) 

büör fniere', biar id. | oszmZENK. bübrek, bögrék [ kaz. 
bejrak j ur. pürdk j csuv. püré. 

A hosszú magánhangzók problémái. 

67. §. A 4., 6., 16., 24., 29., 32., 39., 40., (41.), 48., 53., 
61., 62. szakaszokban láttuk, hogy a j-török nyelvek rövid ma
gánhangzóinak a jakutban sokszor hosszú magánhangzók vagy 

*) Zárt szótagban. 
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diftongusok felelnek meg. Hogy jakut újítás-e ez a hosszúság 
vagy pedig őstörök hangzásbeli sajátságokból magyarázandó, azt 
az első pillanatra nem lehet eldönteni. Elvileg épp olyan jól 
lehet az egyik, mint a másik. 

A többi törökségben csak rövid magánhangzókat találunk. 
Egyes csuvas dialektusok hosszú magánhangzói bizonyosan csu
vas újítások, a legelőkelőbb oszmánliban s egyéb dialektusokban 
hosszú magánhangzókkal hangzó arab és perzsa jövevényszók 
említést is alig érdemelnek. 

Ellenben nagyon figyelemreméltók azok a megjegyzések, 
melyeket a khívai tatár dialektus hosszú magánhangzóiról Bu-
DENZ tett a NyK. IV. k. 316. lapján: ((Nevezetes, hogy az özbeg-
tatár még hosszú önhangzókat is tartott meg, és pedig eredeti 
török szókban. . . , pl. qan fvér5, at cnév\ ellenben at cló', mely 
két szó éppen így külömbözik a jakutban is, míg a csuvasban 
amaz jat, emez ut . . . ; § eredeti török szókban, pl. qlz vagy 
qiz...; ö : ö vagy o caz\ bor 'kréta5, jak. buor; ö: bori 'farkas'; 
ü: tűz csó5; ü: tus cálom, somniunr». Ha azonban meggondol
juk, hogy BüDENznek csak ennyi elfogadható példája van, aligha 
fogjuk ezt a jelenséget a száz meg száz példában előforduló 
jak. hosszúsággal összehasonlítani. Nem lehetetlen, hogy e két 
nyelv hosszú magánhangzói közt valamely (!) történeti összefüggés 
van, de ennek a gyanításnak semmiféle hasznát nem vehetjük. 

Még kevésbé járulnak hozzá a kérdés tisztázásához a többi 
dialektusokban (pl. tar.) szórványosan előforduló hosszú magán
hangzók. Vö. még BŐHTLINGK, Jak. Gr. 91. §. 

68. §. BADLOFF (Phon. 105. §) azt hiszi, hogy a török 
ősnyelvben hosszú magánhangzók nem voltak, s valamint a 
j-török nyelvekben hosszú magánhangzók csak «mechanikus)) 
összeolvadás által keletkeztek, úgy a jakutban sem más ezek
nek az eseteknek a magyarázata. Ugyanez a gondolat megvan 
G-RÖNBBCHnél, vö. KSz. IV. 234. (Tárgyalását 1. alább.) Ehhez 
az elmélethez híven BADLOFF a következő (106.) szakaszban 
több-kevesebb szerencsével megkísérli, hogy az idetartozó jakut 
példák egy részét összevonásból magyarázza. Pl. ü cschlaf < 
*ujuk; de a szóközópi őstör. * - j - a jakutban megmarad, vö. 
116—118. § {baja, ijit-, kijin, mojun stb.); bí 'álterer brúder5, 
tat. bdg, pág cherr5: a szóvégi -k fejlődésének a jakutban meg-
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vannak a maga külön törvényei; semmi jogunk sincs feltenni, 
hogy ezeknek a törvényeknek közük volna a magánhangzó
megnyúlás tulajdonképpeni szabályaihoz; vö. 131—4. §; sík 
rnaht' ~ tat. jirik, jirik critze, spalte'; eszerint az -%- az -íri-
hangcsoportból keletkezett volna; ezt EADLOFF sem gondolta 
komolyan. Ez a EADLOFF három első példája; a többiben i& 
hasonló elfogadhatatlan magyarázatokkal találkozunk, nem is 
szólva azokról az esetekről, a melyeknek megfejtése az újabb 
kutatások szerint egészen más. 

EADLOFF tehát — a ki azonban a nyelvtörténeti következ
tetéseket gondosan kerüli — valószínűleg azt gondolja, hogy a. 
jakut hosszú hangzók minden esetben őstör. *agb, *iQ-f, *eja, ¥sji 
stb. stb. képviselői. 

Ez az elmélet a következő okokból elfogadhatatlan : 
1. Ha a jakut nyelv hosszú hangzói összevonásból keletkeztek, 

akkor miért nem hosszú ma a jakutban a %an cgross, bedeutend' 
< *kagan,. yat cdoppelt' ~ kirg. kabát, samir cregen' < *jagmur, 
sárin ?schulter5 < *jagr§n (vö. 100. §) szavak magánhangzója? 

2. Mért maradt meg az intervokalikus -k-, -j-, -6-? Hogyan 
maradtak meg ilyen alakok, mint aya Vater', oyus cochs\ kuba 
^schwan', tabisgan chase', aba cgift', melyek a többi török dia
lektusokban jórészt összevonva fordulnak elő? 

3. A EADLOFF-féle elmélettel a példáknak csak igen csekély 
száma fejthető meg világosan. 

4. Ha az••*$, *«g stb. stb. hosszú magánhangzókká fejlőd
tek, honnan van pl. az *a#-nak szabályos jak. ia megfelelése 
(13. §), — a mely mellett nagyon sok a hosszú á\— s hon
nan van az, hogy ennek megfelelőleg az *ág-nek iá, az ^o^-nak 
uo, az *ög-nek üö a megfelelője. Vö. 19., 45., 58. §. 

5. Ezzel kapcsolatban: mért nincs a jakutban hosszú ö és a? 
Lehetetlen, hogy a török alapnyelvben ne lettek volna og, ág szó
tagok, s ha a j-török dialektusokban ezek ö, a-be vonódtak össze 
(vö. EADL. Phon. 103. §), nagyon valószínűtlen, hogy a jakutban 
diftongusokká lettek volna. Az ugyanis kétségtelen, hogy EADLOFF 
a jakut «összeolvadásban)) ugyanannak a jelenségnek a folytatását 
látja, melyet ő a Phonetik 98. kk. szakaszaiban «vocalisirung» 
és «verschmelzung» jelzéssel mint köztörök jelenséget tárgyal. 
Nagyon is őstörök jelenségekről van itt hát szó őszerinte. 
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6. Ha a jakut hosszú magánhangzók összevonásból kelet
keztek, akkor miért van az a szabályosság, hogy ha az eredeti
leg hosszú egytagú tő kéttagúvá válik, nagyon sokszor elveszti 
hosszúságát?*) Hiszen ezekben a hosszabb alakokban éppúgy 
összevonásból keletkezett az első szótag. 

7. Teljességgel csődöt mond az összevonási elmélet a má
sodik és harmadik szótagbeli hosszúságokban; erről itt azt 
hiszem, felesleges bővebben beszélni, külömben vö. 70. §. BÖHT-
LINGK, Jak. Gr. 94. §: «Eine schwere lángé entwickelt sich 
im jakutischen aus einer schweren kürze in der endsilbe eines 
wortes, als ausdruck der frage der verwunderung, des zweifels, 
z. B.: bispatáx 'oh, er hat nicht geschnitten5 < bispatax ceiner, 
der nicht geschnitten hat'». 101. §: kalbiát cob er etwa ge-
kommen?' < kálbit 'gekommen5, körbüöt 'ob er etwa gesehen ?' 
<: körbüt cgesehen\ 

Arról tehát, hogy a jakut hosszú magánhangzók nagyobb 
része összevonásból keletkezett volna, szó sem lehet. 

69. §. Tovább kell tehát haladnunk. Arra gondolhatnánk, 
hogy oly alapnyelvi jelenséggel van dolgunk, melynek a többi 
török nyelvekben talán egyéb nyomai vannak. GRÖNBECH, a ki 
a török hangtörténet problémáit igen élesen látja, de a meg
oldásnál — bár pompás ötletekkel — csak részletek magyará
zatát kísérli meg, a jak. at l ó ' ~ oszm. at id. át cnév3 <--» oszm. 
ad id., oszm. ag 'hungrig' ~ jak. ds, oszm. ac cöffnen' ~ jak. 
as-, oszm. od(7) cfeuer5 ~ jak. uot, oszm. ot 'gras' ~ jak. ot, 
oszm. bud 'schenkeF ~ jak. büt chüfte5, oszm. süd (?) cmilch' ~ 
jak. Sí-féle összeállításokkal arra a gondolatra jutott, hogy az 

*) A szabály (BÖHTLINGK, Jak. Gr. 60. §. kk.) tulajdonképpen úgy 
szól, hogy a rövid á, o, ó'-nek megfelelő id, uo, üö vokalizmusú egytagú 
tövek magánhangzóval kezdődő képzők előtt elvesztik hosszúságukat. 
Kétségtelen jelek mutatják, hogy ez a jelenség valaha a többi hosszú 
magánhangzókra is kiterjedt; vö. GRÖNBECH, K S Z . IV. 229; sar- fdie federn 
verlieren' >sara cein vogel, dem die federn ausgefallen sind'. — BÖHT-
LINGK, Jak. Gr. 3. o.: «In einem zweisilbigen worte mit zwei langen 
vocalen sind beidé lángén deutlich zu vernehmen; in einem drei und 
mehrsi lbigen dagegen hört man fást nur die letzte l ángé : irdtla'/ lautet 
beinahe irdiláX' Der deutlichkeit wegen habé ich in einem solehen falle 
nach der etymologie geschriebenx. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1II. • " 
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eredeti hosszúság emlékét az oszmánliban a következő mással
hangzó zöngéssége őrzi.*) ' 

Ezt a magyarázatot minden megjegyzés nélkül nem lehet 
elfogadni. Az oszmanli szókezdő zöngés médiáinak a kérdése is 
igen bonyolult, de még sokkal inkább a szóközépieké és szó-
végieké. Ismeretes pl. az a szabály, hogy az oszm. k többtagú 
szókban (de vö. pl. cok, acc. coyu, bizonyos magánhangzóval 
kezdődő ragok előtt f-vé lesz (bizonyára *#-n keresztül), a k 
j-vé (kétségkívül *#-n keresztül, vö. KUNOS, Oszm.-tör. nyelv
könyv, 199. o.). Az is ismeretes, hogy ezek a később fejlődött * 
mássalhangzók behatoltak a nominativusba is, vö. ^Jb bej (csag. 
hág) cbej', >Ú~K=>> cij 'nyers5 stb. Midőn tehát GKÖNBECH a szabá
lyának ellentmondó jok cnincs' ~ jak. suox, gök ckék5 ~ jak. 
kü'óx alakokat úgy magyarázza, hogy ezeknek eredeti alakja 
azokban az alakokban látszik, a melyekben szóvégi mássalhang
zójuk intervokális helyzetbe került (jok: praet. jo'udu, gök 'hím
mel5 : acc. göjü), oly ingatag talajon jár, hogy megjegyzésének 
semmi értéket sem tulajdoníthatunk. Nem is szólva az olyan 
esetekről, a melyekben kétségkívül a zöngétlen alak az erede
tibb, mint a güc "erő5 (jak. küs) szónál. Vö. még jak. tlt- creis-
sen, zerreissen' ~ oszm. dit-, d§t-. 

A GRÖNBECH magyarázata mindazáltal annyira tetszetős, 
hogy egyelőre nem szabad szem elől tévesztenünk. GRÖNBECH 
figyelmét elkerülte az a körülmény, hogy a jakutban csak ere
detileg egytagú szókban lehet hosszú a magánhangzó s magya
ráz ilyen alakokat, mint as% csauer\ oso% cheerd' (~ oszm. afö, 
pgak) 8 egyebeket. 

Kellemetlenül hat GRÖNBECHnól, hogy annyi mindent ma
gyaráz a jak. hosszú magánhangzókkal. így pl. a csuvas szó
kezdő v-t (j-tör. a-val szemben), a szókezdő s-t (j-tör. t, d-vel 
szemben, vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 130), a szókezdő j - t (jak. 
f-val szemben), az őstör. *e-t (KSz. IV. 237—8) stb. 

*) Ugyancsak GRÖNBECHnól: a csuvas szókezdőkön többképpen lát
szik az eredeti hosszú magánhangzók hatása, pl. t'sul ~ jak. tas ckő', 
jur <̂> jak. %ar f hó ' ; az utóbbit már megfejtettem (KSz. X I V : Uber den 
ursprung des wortes aaman), i tt őstör. *&'-vel van dolgunk; az előbbinek 
valószínűleg szintén semmi köze a hosszú magánhangzóhoz. (Vö. NÉMETH, 
NyK. XLI I I . 133, 141-2 . ) 
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Tovább menve GEÖNBECH arra a gondolatra jut, hogy a 
fenti egytagú oszm. alakok kéttagú alakokra mennek vissza s 
zöngés szóvégi mássalhangzójuk úgy keletkezett, mint a mai 
oszmánliban keletkezik a többtagú szók végén levő -k, -í-ből a 
-g és -d (1. a fenti szabályt). Itt a gyöngéje ennek a szép elmé
letnek. Mert ha ez a szabály mai alakjában az ősoszmánli kör
szakba visszanyúlik, honnan van az, hogy a GEÖNBECH példái 
olyan következetesen (?) felcserélték a nominativusi zöngétlen 
médiát a függő esetekbeli zöngéssel, míg az ilyenek, mint co$uk, 
ogak, szóval csaknem az összes példák, ezt nem tették meg. It t 
megint újabb hipotézisre van szükség, melyet azonban már igen 
nehezen lehetne elhinni. — Jól meggondolandók az előző sza
kaszban az összevonásos elmélet ellen felhozott kifogásaim. — 
Van még egy baj. GEÖNBECHnek a török g, b eltűnését kettős 
(mégis egységes?) folyamatnak kellett feltűntetni. T. i.: régebben 
eltűntek az összes intervokálikus -g-k és -b-k. Honnan van azon
ban, hogy ilyenek még ma is vannak ? Honnan van az, hogy 
számtalan esetben még ma van folyamatban a g és b eltűnése £ 
Erre GEÖNBECH úgy felel, hogy ezeket a t/-ket és b-ket régebben 
valamely más, mellettük levő, de ma már eltűnt mássalhangzó 
védte. Ez az elmélet több, mint kétséges. Vö. 91. §. 

A fenti elméletből csak ennyit fogadhatunk el: egytagú 
oszmánli szók szóvégi zöngés médiája rendesen arra utal, hogy 
a jakutban a szó magánhangzója hosszú. 

70. §. Szilárdabb, sőt egészen biztos alapon áll GOMBOCZ, 
a ki a BTürkL.-ben (154—5. 1.) a magy. kép és bér, jak. biár-
ós kiáb alapján ótör. (inkább csak ócsuvas-jakut) *bar- és *hap 
alakokat vesz fel. Vö. még esetleg a bolgár sírfeliratokon talált 
bialem 'ötödik' ( ~ jak. bias c5') alakot. 

Kétségtelennek látom, hogy itt újra csuvas-jakut egyezésről 
van szó. Mi ennek az egyezésnek a nyelvtörténeti jelentősége ? 

Bizonyos, hogy a jakut hosszú magánhangzók legnagyobb 
részének semmi nyoma sincs a csuvasban. Erről is könnyű 
meggyőződni, ha egy pillantást vetünk az előző szakaszokban 
levő példákra. Semmi esetre sincs jogunk feltenni, hogy itt közös 
jakut-csuvas újításról volna szó. 

Hogy tehát :i jelenséget megmagyarázhassam, felveszem . 
azt, hogy bizonyos mtigáiiLangzók hosszú volta jakut sajátság, s 

21* 
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azok a csuvas példák, melyek e nyújtásról tanúskodnak, a jakut 
nyelvjárásból kerültek a csuvasba. Ezzel kapcsolatban felhívom 
a figyelmet egy rendkívül fontos körülményre: a magyar nyelv 
k é t t a g ú ócsuv. jövevényszavaiban nem látunk hosszú e-t (vö. 
GOMBOCZ BTürkL. 155); tekintettel ezeknek a nagy számára, 
bizonyára kerülhetett köztük olyan, a mely (mint pl. a bér) 
csuv.-jak. hangállapotot tükröztet vissza; ebből az következik, 
hogy az ősjakutban is csak az egytagú szók lehettek hosszúak. 
Nem lehet tehát azt mondani, hogy az a mai jakut hangtörvény, 
hogy ha a szó kéttagúvá válik, gyakran elveszti hosszúságát, 
modern volna. De ha ez a szabály egyidejű a magánhangzó
megnyúlás eredetével, akkor ez utóbbi jelenség mai alakjában 
csak jakut újítás lehet. 

Pl.: csuv. savSt- 'führen' < ójak. *saat- > jak. siát- (a v 
tehát a csuvasban, és pedig későbben került a két magánhangzó 
közé; kétségtelenné teszi ezt a magyar kék [E.: keik] < ócsuv. 
*köök <N* jak. küö% < ójak. *kö'ók; a magyar nyelvtörténet folya
mán nem tűnhetett el az intervokálikus -v-. 

S most minden egyébtől függetlenül vizsgáljuk önállóan a 
jelenséget. 

71. §. Hol mutatkoznak a jakutban a hosszú magán
hangzók? 

1. Az egytagú szók egy részében (s néha [analogikusán!] 
ezek származékaiban. Vö. 69. §, jegyzet). 

2. Két- ós többtagú szók második vagy harmadik szótagjában. 
A második és harmadik szótagbeli hosszú magánhangzók 

problémája egyelőre bonyolultnak látszik; tisztázni talán csak 
majd egy nagyobb terjedelmű dolgozatban lehet; annyi azon
ban egyelőre is csaknem bizonyosnak látszik, hogy másodlagos 
fejlődés eredményei; vizsgáljuk most csak az első szótagot. 

Már az egyes hangok tárgyalásának elején megjegyeztem 
(1. 281. 1.), hogy a példáknak «egytagú szók-» és «többtagú 
szók»-ra való felosztását azért végeztem, hogy a hosszú magán
hangzók fejlődésére némi világot vessek; a levonható szabály a 
következő: A j a k u t b a n az e g y t a g ú s z ó k e g y r é s z é 
b e n r ö v i d , m á s i k r é s z é b e n h o s s z ú m a g á n h a n g z ó t 
t a l á l u n k ; k é t - é s t ö b b t a g ú t ő s z ó k e l s ő s z ó t a g j a 
r e n d e s k ö r ü l m é n y e k k ö z t n e m h o s s z ú . 
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Vegyük még ehhez azt a fontos szabályt, a melyet az ős-
jakutra a fentiek alapján megállapíthatunk: H a a s z ó t ö b b 
t a g ú v á v á l i k , e l v e s z t i h o s s z ú s á g á t . Vö. 69. §, jegyzet, 
70. §, a magy. nyelv kéttagú ócsuv. jövevényszavai. 

Mikor történt ez az újítás ? Erre két kritériumunk van; az 
egyik az, hogy a mongol jövevényszavak nem vettek benne részt, 
a másik, hogy a csuvas megőrizte a jelenség emlékeit. A vál
tozás tehát közvetlenül az őstörök korszak után történhetett. 

Szó sincs róla; a probléma éppen nem ilyen egyszerű, a 
hogyan itt pár szóval elmondottam. Foglaljuk össze még egyszer 
a tisztázandó kérdéseket: 

1. Az őstör. *a a jakutban részben mint a (esetleg f), az 
*i mint t, az *i mint l, az *u mint ü, ezzel szemben az *á 
mint iá, az *o mint uo, az *ö mint üö, megint másképpen : az 
*ü mint ü és üö jelenik meg. Egyenlő nyelvtörténeti értékük 
van-e ezeknek a hangváltozásoknak? 

2. Akár igen, akár nem: hogy viszonylik ehhez a válto
záshoz a zárt szótagban mutatkozó *ag (> *<?!?) > ia, *ag 
(> *»!?):> iá, *og (> *ö! ?) > uo, *ög (> 51?) > üö változás ? 

3. Hogy magyarázandó a samir, kat, kan stb.-féle alakok 
(vö. 100. §) vokalizmusa. 

4. Mi a magyarázata ezeknek a mongol jövevényszavaknak : 
küöyü cangel5, köy'ó, k'óyö id. j mong. kö'ki id. (SOHM. 182. a.) 
küömaj cgurgel, stimme', kombyöi fder vordere teil des 

halses, speiseröhre' | mong. kümej fdie kehle (beim pelzwerk)', 
SCHM. 183. a. 

üöska- centstehen, sich erzeugen; zu etw. werden' | mong. 
üske- cfaire croitre' Kow. 513, b. 

Valószínű, hogy ezekben a példákban egyszerűen hang-
helyettesítésről van szó. Ezt bizonyítják a kettős alakok is. 

- K - K * 

Hangsúlyozva mindazokat a nehézségeket, melyek egy ős-
nyelvi rekonstrukció elfogadása előtt állanak, a jakut hosszú 
magánhangzók történetét a következőképpen gondolom: 

Az őstörök nyelvben a szó utolsó szótagján erős emel
kedő^?) hangsúly volt. Ezt bizonyítja a jakut (BÖHTLINGK, Jak. 
Gr. 122. §), melyben BÖHTLINGK szerint mindig az utolsó szó-
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tagon van a hangsúly, a csuvas (MUNKÁCSI, NyK. XXI. 11), 
melyben az utolsó nem redukált vokálisa szótag hangsúlyos s a 
többi dialektusok, melyekben egyes simuló szóktól és ragoktól 
eltekintve, az utolsó szótagon erős hangsúly van. 

Ez a hangsúly változásokat idézett elő azokban az egytagú 
szókban, melyeknek vokálisa eredetileg hosszú volt. Az emelkedő 
hangsúly következménye volt pl, az oszmánliban a hosszú ma
gánhangzó után következő mássalhangzó zöngéssé válása. 

A jakutban'az emelkedő hangsúlyú, hosszúmagánhangzós 
egytagú szók kéthangsúlyos szótagokká váltak. Minden ilyen szó
ban természetesen a második hangsúly volt az erősebb s ha a 
szó képző vagy rag hozzájárulása folytán többtagúvá vált, ez az 
erős hangsúly átment a második (stb.) szótagra, minek követ
keztében az első szótag hangsúlytalan lett s megrövidült. 

így állottak elő két korszakban a mai állapotok: 
1. Először megtörtént az a, o, ö diftongizálódása (I. korszak). 

\ 2 . Ugyanebbé a korszakba esik a zárt szótagbeli -ag- stb. 
hosszú vokálissá válása, majd diftongizálódása. 

3. A II. korszak eredménye a;mai a, f, ü. 
-% 4. Mindkét korszakban tartott az ü (1. uó, 2.u) változása. 

5. Ettől teljesen függetlenül történtek a -g- stb. vokalizá-
cziójának az őstörök idők óta tartó esetei, a melyek részben a 
fenti változásoknál régebbiek s így hosszúságukat is elveszthet
ték (yö.: 68V;§., 1.;. pont), részben újabbak s, ezekben az esetek
ben alkalmazkodtak a fenti Változások folytán: előállt hangtani 
körülményekhez. 

v. : Végül megjegyzem, hogy a többi dialektusokban az egy
tagú szók quantitásában levő külömbség elenyészetté A fenti 
elmélet természetesen a felvett emelkedő hangsúly foka. nélkül 
is jól elgondolható s ez esetben az őstörök számára kell kétr 
hangsúlyos hosszú szótagokat felvennünk, de ebben az esetben 
a jakutra feltett váltakozásnak meg kellett lenni az egész őstörök-
ben. Különösen meggondolandó, hogy a jakutban ma is kelet
keznek ilyenformán hosszú magánhangzók. Vö. 68. §. 7. pont. 

A j-tör. bás, bié c55 <v csuv. pilfok *•*» jak. bias-féle alakokat 
tehát (szóval a hol a jakutban hosszú magánhangzó van) feltét
lenül őstör. *bas-íé\e formulában kell összefoglalnunk. 
-/:;;. in i.:: .':.•/:' - : NÉMETH GYULA. 


