
Az ősjakut hangtan alapjai. 
(Második közlemény.) 

I I . M á s s a l h a n g z ó k . 

S z ó k e z d ő m á s s a l h a n g z ó k . 

Ostor. *k- (1. < */Í-, 2. < V)-

71. §. Mivel kétségtelennek tartom, hogy az őstörökben 
nemcsak a szókezdő *í- és *p-, hanem ezeknek zöngés párja, 
a *d- és b- is megvolt s mivel a szókezdő g-t a török nyelvek 
jó része jól ismeri, azt hiszem, hogy az őstör. zöngétlen pala
tális explosiva, a *k- mellett megvolt a szókezdő *g- is.*) Való
színű azonban, hogy ez a *g- már az alapnyelvben összeesett a 
*A;-val — talán egy pár nyelvjárás kivételével. Természetes, 
hogy ebben a kérdésben a döntő szót az egyes nyelvek hang
tanának részletes kutatása fogja kimondani. Különösen figye
lembe veendő az azerbajdzsáni nyelvjárás. Érdekes fejlődés tör
tént a kumükben, hol a k palatális hangok előtt aspirált: Ji-, 
veláris hangok előtt pedig oly gyenge az artikulácziója, mintha 
g- volna ( = G). Hogy itt egész modern újítással van dolgunk, 
mutatja az, hogy a fejlődés minden példában feltétlenül világos. 

72. §. A jakut (és a csuvas) szempontjából az őstör. ¥g~ 
nem érdekel bennünket. Bizonyos, hogy a törökség együttélésé
nek utolsó idejében a nyelvterület legnagyobb része csak a szó
kezdő k-t ismerte; ez a hang a jakutban (a és o előtt) és a 

*) BÖHTLINGK megjegyzése (Einleitung XXVI), hogy a jakut zöngés 
és zöngétlen médiák «ellentéte* aligha eredeti, azt hiszem, a szókezdőkre 
nem vonatkozik. 



AZ ŐSJAKUT HANGTAN ALAPJAI. 4 4 9 

<ísuvasban (hátulképzett magánhangzók előtt) y-vá fejlődött. 
Hogy a jakutban milyen régi ez az újítás, azt nem igen lehet 
megmondani; annyi bizonyos, hogy az *a > i változás után 
ment végbe (vö. jak. ya-, de ki-, akkor is, ha < *ka-), de hisz 
ez természetes is. Hogy az illető csuvas újítás mai alakjában 
újabb keletű, bizonyítják a magyar nyelv bolgár-török jövevény
szavai. (Vö. GOMB. BTürkL. 165. 1.) Azt azonban bizonyosra 
vehetjük, hogy pl. a szókezdő *ka-, *ko- (csuv. jak. > ya-, yo-) 
nak a mai / felé való fejlődése már a csuvas-jakut közösség 
végén megindult, bármi legyen is az a hangzásbeli körülmény, 
a mi erre az indítékot adta. — Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 133. §. 

73. §. j a k . x-> 
Az őstör. *k- a jakutban a és o előtt /-Y& fejlődött. 
yab- 'greifen, anfassen' < *kab-, vö. 2. §. (csuv. yip-). 
yan 'gross, bedeutend5 < *kagan, vö. 100. §. 
yat cdoppelt, wiederholung' < *kat, vö. 100. §. (csuv. 

yut, yyt). 
yatiij 'birke' < *kaddy, vö. 2. §. (csuv. yur§n). 
yatir%k crinde, fischsehuppe' < *kad§r§k, vö. 2. §. (csuv. 

yujSr). 
yas cgans' < *kaz, vö. 4. §. (csuv. yur). 

* 

%omus 'maultrommel5 < *kobuz, vö. 38. §. (csuv. kuB§s). 
yon- 'übernachten5 < *kon-, vö. 38. §. (csuv. *y§n-, *yon-). 
yos cdoppelt5 < *kos, vö. 38. §. 

74. §. *ka- > ki-. 
kijin- ckochen, sich árgern5 < *kaj§n-, vö. 5. §. (vö. csuv. 

ySjma csahne, rahm, schmant5). 
kirij- "altern3 < *kar§j-, vö. 5. §. (csuv. karúzSk "altes weib). 
k%tanay chart' < *katanay, vö. 5. §. (csüv. yÍD§ chart'). 
kyrd 'habicht' < *kard, vö. 6. §. (csuv. yurúídGa chabicht"). 

75. §. j a k . k-. 
kai- 'kommen' < *kal-,' vö. 15. §. 
kas- 'waten, durchstreichen5 < *kac-, vö. 15. §. (csuv. kas-). 
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kis 'tochter' < *kiz, vö. 24. §. (csuv. %dr). 
kitayas czange' < *kitayac, 23. §. (csuv. %9skds). 
kim Ver ?' < *kim, vö. 35. §. (csuv. kam). 
klr- 'hineingehen' < *kir-, vö. 29. §. (csuv. k»r-). 
k'ómör fkohle' < *kömür, vö. 52. §. (csuv. k§mr§k, komrak). 
küöx cgrün, blau' < *kök, vö. 53. §. (csuv. kSvak). 
kut- 'giessen' < *kud-, vö. 47. §.. (csuv. £iv-). 
fcür- ctrocken w.5 < *kur-, vö. 48. §. (csuv. #Sr-). 
/citi- lachen' < *kül-, vö. 60. §. (csuv. kul-). 
kus 'kraft' < *küc, vö. 61. §. 

Őstör. *k'. 
76. §. Az őstörök *%, melyet «Der ursprung des worte& 

saman und einige hemerkungen zur türkisch-mongolischen laut-
geschichte» ez. czikkemben a KSz. XIV. kötetében a j-tör. k-, 
csuv. j - , mongol c-, tunguz §-, s- megfelelés alapján fejtettem 
ki, a csuvas kivételével az egész török nyelvterületen összeesett 
a szókezdő *Ze- (1. < *k, 2. < *#?)-val. A jakutban tehát a 
következő magánhangzó szerint vagy k-t, vagy y-t találunk. 

kin 'scheide' < *k'§n, vö. 24. §. (csuv. jdnd). 
kj/riat 'flügel' < *lcanat, vö. 5. §. (csuv. éy/nat). 

%al- 'bleiben' < *kal-, vö. 4. §. (csuv. jyl-). 
yan cblut' < *kan, vö. 4. §. (csuv. jwi). 
%ar csehnee' < ^/íar, vö. 4. §. (csuv. jy,r). 
77. §. Abból a kétségtelen körülményből, hogy a mongol

ban a j-tör. szókezdő í-nek az esetek egy részében c-, más ré
szében s- felel meg, s a c- megfelelés esetében az oszmánliban 
ű-t, az s- esetében rendesen d-t találunk, arra következtethe
tünk, hogy az őstörökben a szókezdő t- mellett megvolt a d- is. 
A d- emlékét legtisztábban az oszmánli őrizte meg, bár itt is 
számos kettős alakot s eltérő alakulást találunk. Hogy a csuvas 
mit szól ehhez a kérdéshez, azt majd a későbbi kutatás fogja 
eldönteni. Bizonyos, hogy a szókezdő t- a csuvasban is kétféle
képpen fejlődött s hogy ennek a fejlődésnek a magyarázatát a 
következő magánhangzóban kellene keresni, nagyon is kétséges. 
(Vö. NÉMETH, NyK. XLIII. 141—2.) A szókezdő d- emlékét pár 
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szóban a jakut is megőrizte; képtelenség volna azt gondolni, 
hogy itt modern (t > d) újításról volna szó; hogy a jakut da, 
dá-, dirin véletlenségből fejlődött volna így, mikor az oszmánli-
ban is épp így fejlődött; hogy a da- ;mondani ; ige a j-török 
dialektusok jó részében egyszerre sporadikus t > d változáson 
ment volna keresztül. Inkább így gondolom a dolgot: a szó
kezdő *d- már az őstörökben kezdett a *ű- felé fejlődni, s ez 
a fejlődés az egyes nyelvjárásokban kisebb vagy nagyobb mér
tékig tovább folytatódott, talán folytatódik ma is. 

Ostor. *t-. 
78. §. Az őstörök szókezdő t-nek a jakutban t- felel meg: 
tab- rdas ziel treffen5 < Hab-, vö. 2. §. 
tás 'stein' < *tas, vö. 4. §. 
tay "glatt, gleich' < *taij, vö. 15. §. 
tirit- 'sehwitzen5 < *terit-, vö. 21. §. 
tik- 'stechen, náhen' < *tik, vö. 28. §. 
tolu cmit allém versehen' < Holu, vö. 38. §. 

ős tör . *d-. 
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 159—60. §§. 

79. §. j a k . d-. 

A szókezdő d- a jakutban újabb orosz és mongol jöve
vényszókban elég gyakori hang (ezzel szemben pl. a g- alig egy 
pár szóban fordul elő), de találunk oly példákat is, melyek ős-
török hangviszonyokra mennek vissza. 

Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy hol van jogunk 
őstör. *d-t feltenni, egyelőre nem könnyű dolog. A j-tör. t- ~ 
mong. s- megfelelés eseteiben mindenesetre, bármit mondjanak 
is azok a j-török nyelvek, melyek a szókezdő d-i, többé-kevésbbé 
megtartották. A hol nincs meg a mongol megfelelő, ott főleg 
az oszmánli, esetleg más dialektusok bizonyságát kell felhasz
nálnunk. 

Őstörök szókezdő *d-i látok a következő jakut példákban : 
da cauch, und', dayani cauch, und, vielleicht5 | ujg. kaz. 

kún, kirg. leb. szag. kojbB. tay§ | kirgE. tak§ j csagE. taki | j-tör. 
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-da, -dá, -ta, -tá I kún, kar. csagE. day§ | oszm. krmE. daha ! 
csuv. -ta, -te, -Da, -DE. — Tekintettel a szó enklitikus voltára, 
mondatfonetikai jelenségre is lehet gondolnunk. 

dia- csagen' < *da-, vö. 16. §. 
diári cbis' < *dagri vagy *degri, vö. 19. §. 
diriy ctief < Mderiy, vö. 21. §. 
dolyan 'welle' < *dolgun, vö. 38. §. 

80. §. j a k . í-. 
í m chaut, balg, feli, ledér' | oszm. dári; vö. NyK. XLI. 409. 
tün rnacht' j oszm. diin; vö. NyK. XLI. 408. 
81. §. EAMSTEDT «Egy állítólagos török-mongol hangtör

vény » ez. czikkében (NyK. XLII. 69. s k. Ik.), kétségbevonva a 
j-tör. t- "o oszm. t- ~ mong. c-, j-tör. *- ~ oszm. d- ~ mong. s-
megfelelés valóságát, az oszm. (és egyéb) szókezdő d- jelenségét 
mondatfonetikai okokkal magyarázza. Nem kételkedem benne, 
hogy az oszm. szókezdő g-ve és b-re is ugyanez a magyarázata. 
A g-né\ még némi valószínűséggel lehetne ezzel az elmélettel 
operálni, ha nem volna meggondolandó, a mit fentebb, a 71. 
szakaszban elmondottam s ha elvi okokból minden további nél
kül el lehetne fogadni egy ilyen mondatfonetikai hatást (vö. 
«A török-mongol nyelvviszonyhoz» ez. czikkem II. részét, NyK. 
XLIII. 131—2), még a d- esetére is rámondhatja valaki, ha 
már semmi áron sem akarja elfogadni a á- ~ «• megfelelés oly 
világos eseteit, de a szókezdő p-, b-nél nehezen fog menni a 
dolog. Mit csinálunk t. i. azokkal az esetekkel, a melyekben a 
j-török-csuvas p-, b- az oszmánliban u-vé fejlődött. Világos, 
hogy itt az őstörök *b- felvétele elkerülhetetlen. 

Azt mondhatná valaki, hogy a hogyan egy alapnyelvi *b-
a *d- és *g- megmaradása mellett v-vé fejlődik, ugyanúgy meg
történhetik ez mondatfonetikai körülmények következtében elő
állott b- d- ta-vel is. Nem. Azokról a mondatfonetikai körülmé
nyekről, melyek egy p- > ^-változást okozhatnak, még beszélhet 
valaki; az a gondolat, hogy egy ilyen mondatfonetikai körül
mények következtében előállott b-t újabb ilyen körülmények v-\é 
változtatnak, talán mégis túlságos teret engedne a hangtörté
netben a mondatfonétika hatásának, a minek pedig, mint fen
tebb idézett czikkemben kifejtettem, semmi valószínűsége sincsen. 
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Mindazoknak az alapján tehát, melyeket a 71, s k. szaka
szokban elmondottam, felveszem az őstörök szókezdő *k«, *£-, 
*p- és *</-, *d-, *b- hangokat. 

Vö. GOMBOCZ BTürkL. 164. 1. 

Őstör. *p-9 Ö-. 

82. §. Sem a *d-, sem a *<7-, sem a *&- eseteiben nem 
lehet egyelőre bizonyosan megmondani, hogy mely példákban 
volt zöngés a szókezdő. De a *6-nél és *á-nól biztos kiindulás
pontunk van; az első esetben az oszm. d- ~ j-tör. £- ~ mong. 
s-, a másodikban a jak. &- ~ j-tör. b-, p- *v» oszm. u- kényszerít 
bennünket a zöngés szókezdők felvevésére. Nagyon kíváncsi 
vagyok, hogy mit szólnak majd a következő kutatások ehhez a 
feltevéshez. 

83. §. 
bar- fgehen, fortgehen' | csag. kturk. trkm. chiv. szart, tar. 

kirg. kkirg. kar. kún, kaz. bar- | ujg. alt. tel. leb. sor, szag. 
kojb. kacs. küer. par- | oszm. var- | csuv. pir-. 

bar 'daseiend, vorhanden, seiend, dasein, vorhandensein, 
sein' | köktör. csag. kturk. chiv. trkm. tar. kkirg. kirg. kún, kaz. 
kar. bar | ujg. tel. alt. leb. szag. kojb. kacs. küer. sor. par | 
oszm. var | krm. war | csuv. pyr-. 

biar- fgeben, hingeben, aufgeben, überlassen' | köktör. csag. 
kturk. tar. kún, trkm. chiv. kar. bár- | kaz. bir- | kirg. kkirg. 
ber- | ujg. alt. tel. leb. sor pár- | oszm. azerb. vár- J csuv. par-. 

84. §. 

bar a cfrosch' [ csag. szart, tar. kirg. kkirg. kaz. baka | oszm. 
baya | kturk. alt. tel. leb. páka j alt. szag. tel. paja. 

bas ckopf j oszm. azerb. krm. trkm. chiv. szart, csag. kturk. 
tar. kún, kaz. kkirg. tob. kür. bas | kirg. kar. (L.) bas \ kojb. 
szag. pas | ujg. alt. tel. leb. sor, kacs. küer. pas | csuv. pué. 

battá- cdrücken, bedrücken' [ köktör. csag. kturk. oszm. 
krm. azerb. trkm. chiv. szart, tar. kún, kirg. kkirg. kaz. bas- | 
ujg. alt. tel. leb. szag. kojb. kacs. küer. pas- | csuv. pys-. 

85. §. A szókezdő *b- egyes esetekben m- alakjában jele
nik meg (BÖHTLINGK, JakGr. 172. §): 
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min- 'aufsitzen, besteigen' | ujg. alt. tel. csag. trkm. chív-
szart, tar. kún, kaz. kar. kirg. min- | köktör. oszm. azerb. krm. bin-. 

moj, mojun chals5 I alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs. küer. 
kirg. viojn | oszm. csag. trkm. azerb. kar. bojun. 

muy c100 rubel' | alt. tel. leb. sor, szag. kojb. kacs. küer. 
muy | köktör. krm. birj \ köktör. bar). 

murun 'nase' { tel. sor, küer. kirg. murán | oszm. krm. 
trkm. chív. szart, kún, kirg. kar. burun. 

müs 'eis', büs id. [ j-tör. muz, buz. 

Őstör. *j-. 

86. §. Az őstörök j - t a j-török nyelvek egy része meg
őrizte, egy része j - re változtatta; a csuvasban s-t, a jakutban 
s-t találunk helyette. Hogyan függenek össze ezek a változások ? 

Hogy a csuvas j > é változás j ' - n keresztül történt, azt 
nagyon valószinűvé teszi a *£ > 5 ' > s változás. Ugyanígy történt 
a dolog a jakutban is, melyben az őstör. j-t, c-t és j - t s kép
viseli. Vö. BÖHTLINCXK nagyon érdekes okoskodását, mely ugyan
erre az eredményre jut (Jak. Gr. 182. §): «Um unsere ansicht, 
dass j überall ursprünglicher als s sei, zu begründen, müssen 
wir hier bemerken, dass dórt, wo die verwandten türkisch-
tatarischen sprachen im anlaut s zeigen, dieses im jak. in der 
regei abgefallen ist. Aus den beiden in diesem § erwáhnten 
erscheinungen (1. tör. j - <--> jak. s-, mong. j ~ tör. j - ~ jak. s-, 
1. tör. s ^ j a k . 0) schliessen wir, dass es eine zeit gab, wo dem 
jakuten s im anlaut nicht mehr zusagte, sich demzufolge, was 
sich heutiges tages im inlaut zutrágt, zu h schwáchte und end-
lich ganz abfiel; ebenso wenig behagte ihm im anlaut das j - , 
das sich allmáhlich verstárkte, 5 und endlich, als das ursprüng-
liche anlautende s-, das sich in den verwandten sprachen er-
halten hat, schon vollkommen geschwácht oder gar schon ganz 
verschwunden war und der jakuté seine abneigung gegen s- im 
anlaut wieder aufgegeben hatte, s wurde. Ich lasse das s-, wie 
man sieht, nicht auf demselben wege verschwinden, auf dem 
ich es entstehen lasse, weil sonst j - und s- hátten unterwegs 
sich begegnen und zusammenfallen müssen». Semmikép sem 
hihetem tehát, hogy a csuv. j > s, jak. j > s változás minden 
átmenet nélkül ment volna végbe. 
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Az őscsuvas és ősjakut j > 5 változást ennélfogva újra 
közös csuvas-jakut újításnak foghatjuk fel. Itt azonban tekintetbe 
kell venni egy nevezetes körülményt, azt t. i., hogy a magyar 
nyelv bolgár-török jövevényszavai szerint még az ócsuvasban is 
hol magánhangzós szókezdet, hol ,5'-, hol s- felelt meg az ős-
török *J-nek. Nem igen kétséges azonban, hogy ez az ócsuvas 
nyelv több dialektusra oszlott (vö. GOMBOCZ, BTürkL. 207—8. 1., 
NÉMETH, Nyelvőr XLI. 242), a mit ha valaki nem hinne, úgy 
is magyarázhatja a dolgot, hogy e jövevényszók külömböző kor
szakokban kerültek a magyar nyelvbe s ennek következtében 
akár az átadó, akár az átvevő (!) nyelv hangtani körülményei 
szerint külömböző alakokban jelennek meg. De hisz ez puszta 
okoskodás. Bármint legyen is a dolog, szilárdan áll a mai csu-
vas tanúbizonysága, a mely szerint a szókezdő j - kivétel nélkül 
5-n keresztül s'-szé fejlődött. Hogy e jelenség kezdete régibb, 
mint a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavai, tehát való
színűleg az őscsuvas korszakba nyúlik vissza, bizonyítja a szérű 
és a szemölcs (< ócsuvas *éürüy, *simié, GOMBOCZ, BTürkL. 
123, 122. L). 

A csuvassal és a jakuttal szomszédos ostorok nyelvjárá
sokba szintén átkerült a j > 3 változás (nagyon valószínűtlen, 
hogy ezekből indult volna ki), mint ezt a modern j-török nyel
vek egy része bizonyítja. Ennek a részletes kikutatása külön 
dolgozat feladata. A mit BADLOFF mond e kérdésről, annak nem 
sok hasznát vehetjük. 

A jakut * j - > s- változás szemléltetésére álljanak itt a 
következő példák: 

saya, ckragen' | j-tör. jaka | csuv. sy,%a, sura. 
saya cneu' ] j-tör. jaya j csuv. S9nd. 
sas 'frühling5 | j-tör. jaz | csuv. sy,r. 
sir csteiles ufer, berg' j j-tör. jar | csuv. siran. 
satta c7' | j-tör. jádi, jati | csuv. éiítsd, éiúíd, éiís. 
suo% fnicht' | j-tör. jok | csuv. suk. 

Őstör. *«-. 
87. §. Az őstörök szókezdő *s- közönségesen megmaradt, 

a jakutban ma magánhangzós szókezdet van helyette. E válto
zás a jakut nyelv külön életének első korszakában történhetett, 
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a mongol jövevényszók természetesen már nem vettek részt 
benne. A csuvas szókezdő s- > s-re vonatkozólag 1. GOMBOCZ, 
BTürkL. 175—7. 1. Ez a jakutot nem érinti. BÖHTLINGK, Jak. 
Gr. 214. §. 

dl 'schiff, vö. 4. §. 
arayas gelb', vö. 2. §. 
as chaar5 | j-tör. sac, cac, vö. 2. §. | csuv. süs. 
ub cheft, stiel5 < *sab, vö. 11. §. 

88. §. [Östör. *£-]. 

Úgy látom, hogy az őstörökben szókezdő s- nem volt. 
A hol ma szókezdő s"-et látunk, az vagy c-ből fejlődött, vagy 
hangutánzó, esetleg jövevényszó. Vannak olyan esetek is, me
lyekben magánhangzóelveszés folytán állott elő az s-es szókez
det, pl. j-tör. su caz5, vö. kaz. tob. us§, kkirg. csag. osu. A j-tör. 
sis- 'anschwellen' szónak, melynek a jakutban is- felel meg, egy 
feltehető *sis- az alapnyelvi alakja. (L. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 
184. §.) Vö. még j-tör. sas- 'megzavarni" < *sas-? 

89. §. Az őstörök nyelvben szó kezdetén liquida és nasalis 
nem lehetett, legfeljebb kivételes esetekben (*w < *6?). Szó 
belsejében azonban bőven fordultak elő e magánhangzók, úgy 
hogy a későbbi liquida és nasalis kezdetű jövevények az egyes 
nyelvekben hanghelyettesítés nélkül meghonosodhattak s később 
ilyen szókezdettel festő szavak is keletkeztek; innen van a 
jakut, csuvas és j-török szótárak csekély számú n-, y-, 1-, r-
kezdetü szava. Ehhez még hozzá kell tennünk egyes modern 
változásokat, így pl. a j-tör. J-nek n- felé való fejlődését (EADL. 
Phon. 223—7. §§) vagy a csuvas magánhangzóelveszés egyes 
eseteit (pl. lar < *y,lar cülni5), melyek következtében újabb 
nasalis és liquida kezdetű szók állottak elő. 

Östör. *é-. 

90. §. Az őstörök szókezdő c- a j-törökben nagyrészt meg
maradt (nevezetesebb változásai: baraba, toboli c-, baskir, szag. 
s-, kirg. s-, vö. KATANOFF, Urj. II. tábla), a csuvasban c-n ke
resztül s'-szé, a jakutban ezzel párhuzamosan c-n keresztül s-szé 
fejlődött. (Vö. 86. §.) A csuvas c-nek s- felé való fejlődését már 
a magyar nyelv bolgár-török jövevényszavai mutatják (vö. GOM-
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BOCZ, BTürkL. 181—3. 1.). E jövevényszók egy része azonban 
szókezdő c-t mutat, magyarázatul 1. 86. §. A c- > s- fejlődést 
mindezek alapján közös jakut-csuvas újításnak gondolom. BÖHT
LINGK, Jak. Gr. 186. §. 

sayina ezur zeit'; BÖHTLINGK szerint a sas ffrühling5 loca-
tivusa | tat. cak cidő, kor' ] csuv. ísiiy. 

sayar- 'seine stimme erheben, schreien, rufen' | tat. cay§r-. 
slk cfeuchtigkeit, tau' | tat. óik, c§k, vö. 134. §. 

S z ó k ö z é p i m á s s a l h a n g z ó k . 

őstör. *-k- (*-#-?). 
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 130—2, 134, 169, 217. §§. 

91. §. Az őstör. szóközépi *-k- fejlődése sem a csuvasban, 
sem a j-török nyelvekben nem világos előttem. Úgy látszik, 
hogy a szóközépi -g- (-b-) vokalizácziója már az őstörökben 
megindult és — legalább egyes dialektusokban — folyamatban 
van még ma is. Lehet, hogy majd egy nagyobb részletmunka 
ebben a kérdésben is világosságot hoz. Fentebb, a jakut hosszú 
magánhangzókról szóló fejezetben több pontban érintettem ezt 
a kérdést. Itt még csak GRÖNBECH ismeretes elméletéről akarok 
pár szót szólni. Vö. KSz. IV. 231—7. 

Már az előszóban hangsúlyoztam, hogy ily nehéz problé
mákat a GRÖNBECH csekély anyagával megoldani nem lehet. 
Kész veszedelem aztán, ha ilyen csekély anyaggal oly pompásan 
iskolázott ember dolgozik, mint GRÖNBECH, a ki a legkisebb 
eltérésekből bámulatosan finom következtetéseket von s ezekre 
aztán hatalmas elméleteket épít. 

Ahhoz, hogy az egész szóközépi -b-, -g- elméletét bíráljam, 
nem foglalkoztam eleget ezzel a kérdéssel. De tökéletesen elég 
is lesz egyelőre kiragadni egy-két részletet. 

Főgondolata az, hogy a mai b vagy g gyakran bg hang
csoportra megy vissza, pl.: «osm. kovala- 'verfolgen'< *kov-gala-, 
alt. kubala-, tar. koyla-; jak. aba 'gift5, tar. oya, *abga, vgl. 
kirg. ü kojb. ö, *ab; eine andere bildung ist osm. ay (ayu),. 
die mir nicht verstándlich ist». Az első példa nem bizonyít 
semmit. Képzőkben és ragokban végbement változásokat nem 
lehet szabályos hangváltozások bizonyítására felhozni. A máso-
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dik példában semmi szükség a ¥bg felvételére, sem az oszm. 
alaknak másképpen való magyarázására. Mindezek az alakok az 
őstörök *aba alak megfelelői. Az a körülmény kényszerítene 
bennünket a -bg- felvételére, hogy az egyik alakban b-t, a má
sikban g-t látunk? Hiszen a deverb. -k nomenképzőnek is van 
-k, -y, -/9, -u alakja. E szerint a kap§y 'kapu5 szónak *kap2bg 
lenne az eredeti alakja? Ki hiszi ezt el, mikor sokkal termé
szetesebb az a megoldás, hogy itt egyszerűen y ~ ft váltakozás
ról van szó. Szükséges az oszm. souk szót, melynek soyuk és 
soQuk alakja is van, *sobguk-hó\ magyarázni, mint a hogyan 
GRÖNBECH teszi? Semmi esetre. 

Nem akarok a GRÖNBECH nyilvánvaló tévedéseiből sokat 
bemutatni, de nem állhatom meg, hogy még valamit ne idéz
zek tőle (KSz. IV. 232): 

«Wird nun gd cuv. z, so können wir nicht in osm. ddik 
'stiefel5, cuv. CLD§ (kirg. étik, kas. itek, tar. ötük, alt. ödük) ein 
gd sehen. Wáre es nicht denkbar, dass wir in diesem und áhn-
lichen wörtern mit b zu tun hátten? Der gerundete vokal im 
alt. und tar. rührt wohl grossenteils von einem umlaut wegen 
des folgenden ü her; es liess sich ja denken, dass b hierbei 
behilflich gewesen wáre. Beim ada rinseF, kas. atau, cuv. UD§ 
bringe ich das kum. ottac (neben atov) und das odru des altai-
dialektes, die alsó zwei andere bildungen desselben stammes 
sind, in erinnerungo. Az első következtetéshez nem kell kom
mentár. A másodikra vonatkozólag semmi következtetést sem 
szabad vonni a KuuN-féle kiadás ottac és atov alakjaiból. Ki 
tudja, hogy olvassuk ezeket tíz év múlva? Ma, míg csak a 
KÜUN kiadása van előttünk, egyáltalában nem szabad operálni 
kún alakokkal. Miféle más képzés lenne az az odru ? Ilyen 
képzés lehetetlen. (Nem állhatom meg, hogy az orosz ocTpoBT>-ra 
rá ne mutassak; vö. még kumd. odrü, tara, kür. otrau(l), BAD-
LOFF szerint vö. otau [? csag. kirg. otau rdie neue weisse jurte 
des bráutigams' ? ?]). 

Bármennyi is a tévedés GRÖNBECHnél, a későbbi kutatások 
-egy-egy részletnél bizonyára jó hasznát veszik. Elmélete egész
ben véve elfogadhatatlan. 

A jakutban, úgy látszik, körülbelül a következőkép van a 
dolog: alsó és középső nyelvállású magánhangzók után (előtt) 
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j-t, magas nyelvállású magánhangzók után (előtt) g-t találunk. 
A szó végére vagy mássalhangzó elé került -y- (-g-) -y- (-/í-)-vá 
válik. Több példában -k-, -g-, -y-, -y- váltakozást látunk (BÖHT
LINGK, Jak. Gr. 169. §), ennek megfejtését azonban csak majd 
a teljes PEKAKSKu-szótárral lehet remélnünk. Vö. BÖHTLINGK, 
Jak. Gr. 130, 155. §§. Az Öjiin 'übermorgen' szóban (<o 'jener5 

-\-kün cTag) k>j változást látunk (BÖHTLINGK, Jak. Gr. 176. §). 

92. §. j a k . -y-. 
aya rvater' | csag. szart, krm. aka 'álterer brúder, palast-

meister' | j-tör. (csag. szart is) aya | alt. tel. akk§ | BADL. Wb.: 
-az ay§ alatt utalt ak$ nincs meg | oszm. á. 

ayis r& j köktör. kún, oszm. csag. tar. kar. krm. sakiz j 
ujg. sor. sagiz | kojb. kacs. segis | kaz. sigdz | alt. tel. leb. sayiz | 
csuv. saG§r, sakk§r. 

baya 'frosch', vö. 84. §. 
bayana 'pfahl', bayay 'mást; zwei vor der jurte stehende 

geheiligte birkenbáumchen5 | csag. szart, kirg. kún bakán cstange, 
mit der man die filzdecken der jurte aufhebt und stützt' | csuv. 
pucám cpuppe\ 

dayani cauch, und3 | kirgB. tak§. 
aya: csodálkozást kifejező indulatszó | CSUVPAAS. aG§, Szp. 

ak cime !\ 
saya ckragen' j j-tör. jaka | csuv. su%a, sura. 
oyus cochs', vö. 56. §. 
toyus c9' | j-tör. tokuz, dokuz | kaz. tuy§z | csuv. t§y§r, tSyj(Sr. 

93. §. j a k . -x-. 
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 157. §. 

ay, ayabin 'aufhören, nachlassen5. 
ay, ayabin 'záhlen'. 
aysian calle acht', vö. ayis (előző szakasz). 
aysis cder achte'. 
oy 'pfeil' | j-tör. ok, uk | csuv. y,y§. 

94. §. j a k . -g-. 
ágáj, agájbina cwohlan!' | j-tör. jak, jdg cgut, vortrefflich'. 
ásigi, isigi rihr', de iisikki i s ; 1. alább 102. §. 

/ 
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sügüj- csich auf die knie stellen' | j-tör. cök- | köktör. 
csagR. jakün- csich verneigen5 i csuv. sócSn- 'das knie beugen'. 

95. §. j a k . -íj-. 
sayar- 'seine stimme erheben, schreien, rufen' | kkirg. kaz. 

cak§r- | oszm. krm. éaySr- | oszm. ca'r-. 
Hogy a sar/ar y-}& valóban őstör. -/c-ra menne vissza, 

éppen nem bizonyos. 

96. §. *-rk- > j a k . -ry- (-ry-). 
arya 'rücken, westen' | j-tör. árka. 
bmyán 'schneegestöber, sturm5 | oszm. csag. burayan | oszm. 

kaz. burán. 
suoryan cbettdecke" | j-tör. joryan. 

97. §. *-rk- > j a k. -rg-. 
bargan cder da gut trifft'; margan id. | őstör. *barkan, vö. 

kaz. bar- 'schlagen', csuv. psr- cwerfen, schiessen5. 
bárgása 'mütze5 ! j-tör. bőrük, börk. 
cirgá alt' j csagR. arik calt, gross5 | oszm. krm. kirg. in 

cgross, dick, grob, grobkörnig' | ócsuv. Hrik, GOMBOCZ, BTürkL. 
112. 1. 

irgáy 'mánnchen' j őstör. *erkák, vö. 21. §. 
ürgüt- Verjagen' | őstör. *ürküt-, vö. 60. §. 

98. §. *-lk- > j a k . -lr-. 
olya- 'segnen, verherrlichen' ! j-tör. alka-, alya- | csuv, 

ilyan- Verfluchen'. 
alyas firrtum, versehen5 < ? *alkas. 

99. §. *-lk- > j a k . -lg-. 
dolguj- 'schwanken, sich bewegen, wogen5 | kirg. tolku-

'wellen schlagen5 | kkirg. kirg. krm. tolya- chin und her be-
wegen'. 

silgi cpferde5 | j-tör. j§lk§, j§lyS. 

100. §. *-g- [H] > j a k . -0-. 
yan 'gross, bedeutend5 | tar. csag. kturk. oszm. yan cchanr 
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kaiser, e tc ' [ ujg. kayan id. | tel. leb. alt. kan | sor, szag. kojb. 
kacs. küer. kirg. tob. kaz. kkirg. kún, ujg. kan | csag. ka'an 
id. | csuv. -/un. 

[yat 'doppelt, wiederholung" | tat. kat \ baskKAT. kat pa^Jb, 
cjioii, 3Ta5KT>, pást5 J csuv. yut, yut 'schichte, reihe, stockwerk, 
seite, -mar | kirg. kabát (jak. yat- fzwirnen' | j-tör. kat-).] 

samir 'regen' | j-tör. jaymur j kaz. janSr | IÜÍSPAAS. jayy§r j 
csuv. s§m§r, semer, s\xm§r. 

sárin 'schulter' | kaz. tob. tara jaurdn 'schulterblatt' 
misPAAs. javmiiS cschulter' | alt. tel. leb. kumd. jar§n id. j csuv. 
surSm 'rücken'. 

101. §. *spirans -+- g > j a k . spir. + 0. 
atir fhengst' < ótör. *ady§r, vö. 110. §. 
diisün faussehen, gestalt, bild, figur, farbe' | oszm. csag. 

diizgün 'regelrecht; in guter ordnung, gut hergerichtet, ge-
schmückt; der schmuck; die schminke'. 

isir- cpfeifen' | j-tör. s§zy§r- | altV. s§ySr j csuv. s§y§r-. 
kisan cetw. bedürfen' | oszm. kizkan- 'eifersüchtig, nei-

disch sein'. 
tasdra 'draussen, hinaus' { alt. tel. kkirg. kaz. kar. t§ikar§ 

'draussen'. 
tujay chufe' | kirg. kkirg. kturk. tuják | leb. szag. kojb. 

kacs. tujyak. 

102. §. *-kk- > j a k . -kk-. 
ikki c2' | tar. azerb. bar. csag. oszm. iki | sor. ujg. igi j 

krm. kún, csag. oszm. kar. aki \ kirg. kkirg. eki | alt. tel. leb. 
iikki | csuv. ikkd, ik, ÍG9. 

ákkirid- cspringen', vö. 15. §; valószínűleg festő szó. 

K ü l ö n ö s e s e t e k . 
103. §. Ujabb j-török jövevényszókban megmarad a -k-: 
cakir 'feuerstein', vö. j-tör. cak- 'mit einem kurzen schlage 

scblagen, blitzen'. 
cokiidé u cein hölzerner hammer, cokuj- 'klopfen, schlagen, 

prügeln' | alt. cokS- cmit dem schnabel picken' j oszm. kkirg. 
cokii- | tar. coki- | oszm. cákic 'hammer'. 

Nyelvtudományi Közlemények. XIAli. 30 
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104. §. A szóközépi -g- történetéhez fontos adalékokat 
szolgáltatnak a magánhangzókról szóló fejezetek. 

< . Őstör. *-t- (*-t-\ *-í-2). 
105. §. A szóközépi jakut -t- példáit két részre kellett 

osztanom: 1. vannak olyanok, melyekben a -í-nek j-török -t-
felel meg, 2. olyanok, melyekben a -í-nek j-török -s- felel meg. 
Hogy mik itt az alapnyelvi hangok, azt egyelőre nem tudom 
megmondani. Hogy az őstörök *t alatt tárgyalom mindkét ese
tet, azzal nem akarok semmit mondani. Az újabb jakut t > é, 
d > 3 {ts > cc) változásról 1. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 183. §. Vö. 
113. §. Az alább felsorolt példákhoz vö. még a többes 1. és 2. 
szem. birt. ragokat: -bit és -fit ~ oszm. -m§z, -yíiz. 

106. §. j a k . -í1- ( ~ j - t ö r . -t-, -d-). 

ati 'waare' | őstör. *sat§k, vö. 2. §. | csuv. SUDS 'die zu 
Yerkaufende waare'. 

atilla- 'schreiten, einen schritt machen, im schritte gehen' | 
j-tör. atla- id. j csuv. y,t-. 

butuk czweig5 j kún, kirg. kar. buták | oszm. budak rast, 
rebe, astknoten im holze'. 

kitana% chart' | j-tör. kat§, vö. 5. §. | csuv. %ÍDÍ>. 
otut c30' | krm. kirg. kun, oszm. azerb. otuz \ kkirg. otus j 

kaz. utSz j kkirg. oltus | csag. oltuz j csuv. v§D§r. 
siti cscharf | ujg. jidik, jidi \ kún jiti \ bar. jidáü | csuv. 

éivfiid. 
sotöl 'husten' | tar. csag. kturk. jötal id. 
sütar- Verlieren' | j-tör. jitir-, jitür-, vö. 34. §. 
(Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 141. §.) 

107. §. j a k . -í2- (~ j-tör. -s-, -z-). 
balis 'jünger an jahren5; birtokos személyragokkal: baltim, 

baltiy, balta stb. 
iti 'heiss'' | kaz. ássa | oszm. 9SS3 | csagKÚN. isiy \ ujg. izik \ 

tel. alt. üzű | csuv. §z§ rwarm5. 
itir- "beissen' | oszm. §sSr- id. 
-ta: egy. 3. sz. birt. rag. | j-tör. -s§. 
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•tyn : imper. egy. 3. sz. ragja | j-tör. -sin. 
uturuk 'furz' j kaz. usr$k j kirg. azerb. krm. oszm. osuruk 

€suv. pSzar-, pezar- cfarzen\ 
* 

•bat: praes. tagadó egy. 3. sz. ragja | j-tör. -maz, -mar. 
*kit-: kitár- crot w.\ kitis- egelb oder rötlich w.5 | alt. tel. 

leb. sor, szag. kojb. kacs. küer. kaz. kún, ujg. oszm. azerb. 
kSzar- crot w.5 | krm. kún, kaz. kirg. oszm. azerb. kSz- id. | 
csuv. %9Tr 'glühend w.5, %9r&l- crot w., erröten5. 

otut c305 | j-tör. otuz stb., 1. 106. §. | csuv. v§D§r. 

batta- cdrücken, bedrücken' | j-tör. bas- | csuv. pus-. 
sütik 'kopfkissen5, sittá- cjmd. etw. unter den kopf legén' j 

oszm. jasta- cstützen, unterstützen, etwas mit pfeilern stützen, 
polstern5 j j-tör. jasWk ckissen, kopfkissen, pfeiler5. 

Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 185. §. 

Ostor. *-tt-. 

108. §. sátta 7 ' | ujg. oszm. csag. kar. jadi | kún, köktör. 
csag. jdti | bar. jidi | csuv. sitt'fa, éifih, sit's. 

Őstör. *-d-. 

109. §. Az őstör. intervokálikus *-d-t GOMBOCZ ZOLTÁN tár
gyalta a NyK. XXXV. kötetében (272—6). A megfelelések a 
következők: köktör. -d-, kojb. -z-, oszm. -j-, jak. -t-, csuv. -r-
(mong. -d-). 

110. §. j a k . -í-. 

ata/ cbein, fuss5 | tel. alt. kirg. tar. küer. tob. bar. azerb. 
oszm. krm. ajak J szőj. ujg. adak | sor, szag. kojb. kacs. kiz. 
bask. azak | csuv. ura. 

atir chengst5 ( alt. tel. leb. kir. kkir. küer. kaz. oszm. csag. 
krm. ajySr | köktör. ady§r | ujg. ajySr | kojb. ask§r | karagCASTR. 
askar, asker | szag. aksSr. 

30* 
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bitik cbart' | oszm. bSjSk 'moustache5 | azerb. byk | kaz. 
bask. kum. kar. m§j§k | sor nidjgak, m§jnak | csuv. mSjSy (GOM-
BOCZ-MELICH Et. Szót. bajusz alatt).. 

yatin cbirke' | tur. kaz. tobE. kajSn | tel. kaj§n I tar. turf. 
Chami, Aksu, kasgE. kejin | alt. leb. kirg. küer. kain | sor, leb. 
szag. kojb. kacs. kazSn \ szőj. kad§y | csuv. %ur§7i. 

%atirik crinde, fischschuppe5 j kaz. kaj§r§, kajr§ rrinde' 
csuv. yyj§r eáie áussere rinde eines baumes'. 

yatis "platter riemen' | alt. tel. kaz. kún, oszm. azerb. csag. 
kturk. kar. kais cder riemen5 j tel. kaz. kajSs id. j a kais alatt 
utalt kadSs, kas, kas alakokat nem lelem a EADL. Wb.-ban. 

yotun rhausfrau', yatSn id. | bar. oszm. kad§n 'frau, ver-
heiratete frau' | kirg. kkirg. kaz. kún katSn. — alt. tel. kirg. 
kkirg. kún, oszm. kar. kain cdie verwandten der frau im ver-
háltnisse zum manne', kirg. krm. cdie verwandten des mannes 
im verháltniss zur frau' | a kain alatt utalt kaj§n-t a EADL. Wb.-
ban nem lelem [ sor, szag. kojb. kacs. kaz§n cdie verwandten 
des mannes und der frau'. 

U- loslassen' j ujg. §t- | sor, kojb. kacs. szag. §s- | csuv. 
jar-. —jak. itik cgeachtet, verehrt; heilig' j köktör., 3d§y 'opfer' | 
ujg. §dSk cdas von gott geschickte verhángnis; (von gott) ge-
sendet, gesegnet' | alt. stb. §j§k czum opfer auserwáblt' | szag. 
kojb. kacs. §z3k cgott geweiht, zum opfer geweiht; opfer' j csuv. 
jdrdy cein böser geist' (PAASONEN). 

kitt cufer, rand' | kún, oszm. kSj§ | kojb. szag. k§j§g | tobE. 
k§jü fdie verbrámung' | csuv. /ara. 

kut- 'giessen, streuen, begiessen' | alt. kirg. stb. kvj- cgies-
sen, schütten' [ szag. kojb. kus- 'ausgiessen, ausstreuen' | csuv. 
%iv- egiessen, ablegen, ausziehen' (PAASONEN). 

kuturuk 'schwanz, schweif | alt. tel. leb. küer. kirg. tar. 
oszm. kujruk ] ujg. kar. urj. kuduruk [ kojbCASTE. kuzuruk \ sor, 
szag. kacs. küer. kuzuruk, kuzruk | csuv. yüre. 

kütüö "schwager, schwiegersohn' | tüm. kijdü | kaz. kdjaü j 
csag. küjagü | köktör. ujg. kiidágü j kojb. küzo, küzd | sor, szag. 
kojb. kacs. küzd | csuv. kdrü. 

sati czu fusse seiend, fussgánger, zu fusse' | oszm. csag. 
jaján | kaz. jajau, jájáü | köktör. jaday | ujgE. jadak csuv. éy/ran. 

tot- csich sattigen' | oszm. krm. doj- | alt. tel. leb. csag. 
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kturk. kirg. kkirg. küer. toj- | köktör. ujg. tod- j sor toz§- | szag. 
kojb. kacs. küer. sor tos- | csuv. tSran-, tran-. 

utuj- 'einschlafen, schlafen5 | kirg. krm. csag. kelturk. oszm. 
uju- | szőj. udu- | ujg. ud§- | sor, szag. kojb. kacs, uzu. 

ütügün- 'nachahmen5 | csag. oszm. öjkün- | oszm. öjgán-. 
ütü'ó cgut', vö. 18. §. 

111. §. *-l-, *-r-> *-n- + d > j a k . -1-, -r-, -n- + 0. 

bilir cfrüher, vor altén zeiten' | kirg. kaz. bSlWr cdas ver-
gangene jahr, im vorigen jahre5 | kún (ZDMG. LXVII : 607—8) 
b§ltSr | oszmZENK. büldür | csuv. pdltdr. — Helytelenül magya
rázza a szót EADLOFF, Wb. IV, 1731: < bir jSL 

kiran- 'fluchen' | sor. k§rta- ebeleidigen, necken5 | csuv. 
%§rt- 'schelten5. 

künüs cam tagé' | < *kündüz [j-tör. kündüs stb., csuv. 
k§7iD§r]. , 

silis cwurzel' | tar. jiltis id. | küer. ujg. j§ld§s | szőj. jSltds. 
sulus fstern5 | kazK., HIÍSPAAS. joldez | oszm. krm. j§ld§z \ 

alt. tuba, bar. küer. j§ld§s | ujgB. juldus | csuv. SSID§V. 
Figyelembe veendő körülmény, hogy a fenti példákban 

mindenütt zárt a második szótag. 

112. §. +-1-, *-r- + d- > j a k . -1-, -r- + -d-, -t-. 

alta c6' | j-tör. alt§ | csuv. ylD§, ylttt>. 
balta 'grosser, eiserner hammer' | j-tör. balta cbeil, axt\ 
ord- cübrig bleiben, nachbleiben' < *ort-, vö. 38. §. 
ordü clagerplatz5 | j-tör. orda, ordu. 
orto Mer mittlere' | j-tör. orta | csuv. u§Da. 
örd cwiesenbrand' | j-tör. ört. 
A két előző szakaszt figyelembe véve kimondhatjuk, hogy 

a, jakut -í-, -d- az -Z-, -r- és -n- hangok után szó közepén el
vészett, ha a szótag zárt volt s megmaradt, ha a szótag nyilt 
volt. Kivételnek látszik pl. a burduk cmehl, korn5, de az alt. 
pürücik alak világossá teszi, hogy a szó eredetileg három szótagú 
s a jak. -rd- összevonás következtében, újabban állott elő; lehet, 
ilyenformán kell magyarázni a kirdik, kirdik 'richtig, wahr' szót 
is, melyet csak az oszm. és krími dialektusokból ismerünk gár-
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cák alakban. De van egy más igen meggondolandó körülmény 
is, az t. i. hogy a jak. d-nek mindkét esetben j-tör. c felel meg 
(de kaz. börtök, ujg. pürdik!), sőt a kirdik esetében a jakut is 
megőrizte a kirdik mellékalakot. Itt kétségkívül alapnyelvi jelen
ségről van szó, a melynek az értékét egyelőre nem tudom el
dönteni (1. a köv. szakaszt). 

113. §. j a k . -t-, -d- ( ~ ~c-, -#-) ~ j - t ö r . -c- ( ~ -í-). 

burduk 'mehl, korn' | kar. kúnE. bürtük 'korn, körnchen5 

ujgE. pürdik 'körnchen' | kazB. börtök id. | csagKúN. bürcek 
'kugel, rolle, haar, locke5 j oszm. bürcük, pürcük 'krause haare' | 
altV. pürcük, pürücik 'no^Ka (^peBecHaa)' | csuv. pdrfih, p'érjbídf 

pdrfiídk, p'érfií'ék. 
kirdik 'richtig, wahr'; kirgik id. j oszm. krm. gdrcdk. 
kitayas 'zange' | kkirg. kSckac | kaz. k§sk§c \ csuv. ydskdfiíd, 

%dskdé, < ! j-tör. k§s- 'zusammendrücken, zusammenpressen, pres-
sen, drücken, zudrücken' [vö. j-tör. acySc 'kulcs5 < ac- 'nyitni']. 

kötö% 'schoos' j alt. tel. sor, szag. tar. kucak 'der raum 
zwischen der brust und den ausgestreckten armen' < ! j-tör. 
kuc- 'umfassen'. 

ös tör . *-p-. 

114. §. Az östör. *-p- valószínűleg már az alapnyelvben 
összeesett a -i-vel. A jakutban mindenesetre -b- van helyette. 
Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 137. és (!) 138. § : «6 schwácht sich 
bei einigen stámmen der jakuten zwischen zwei vokalen nicht 
selten zu v oder vielmehr zum englischen w, wie ich aus den 
MiDDENDOEFp'schen papieren ersehe». 

sábirdd/ 'blatt' | csag. japSryak | csag. oszm. jap§ryan,. 
vö. 9. §, 

Ostor. *-&-. 

115. §. aba 'gift'; vö. 2. §. GRÖNBECH (KSZ. IV. ,123) *abga 
alakból származtatja (vö. tar. oja), vö. 91. §. 

kuba cschwan' [ tel. alt. leb. sor, szag. kojb. kacs. küer. 
kirg. kaz. szart kü \ ujg. csagE. kuyu \ küyu alak (EADL. "Wb.. 
I I . 883) nincsen ? 
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tobuk cknie'; vö. 38. §. 
töbö 'spitze, gipfel'; vö. 52. §. 
Vö. 100. §. yat< *kabat. 

• ' ' ' • ' , 

Őstör. *-/-. 
116. §. Az östör. szóközépi *-j- a j-törökben, csuvasban, 

jakutban egyformán megmaradt. Hogy a jakut j-nek mi a hang
történeti értéke, nem tudom. 

117. §. j a k . -j'-. 
bája cnach einer weile, nachher' | kaz. stb. baja 'letzthin, 

vor einiger zeit' j tel. paja "früher dagewesen5 ! csuv. pajz§ry 

paz§r; vö. 9. §. 
ijit- cfragen3 j j-tör. ajt- 'sagen5 | csuv. ijt- 'fragen, bitten5. 
kijin- ckochen, sich árgern3 | j-tör. kajna- ckochen! (intr.). 
mojun 'hals' j kaz. muj§n. 
ojnü cspiei5; ojnuo- 'spielen' ] j-tör. ojna- 'spielen, scherzen, 

tanzen, singen, sich vergnügen' ] csuv. v§j§ cspiel; die tanz-
unterhaltung der jugend im frühling im freien5, v§j§z§ 'spiel-
mann an der v§j§ genannten tanzunterhaltung5, puU-vSjji 'fisch-
laiche'. — Nagyon valószínű, hogy az ujg. odún 'unrein, sün-
dig, liederlich, buhlerisch, verbrecherisch' szintén idetartozik; 
e szerint prsetörök -d- vei volna dolgunk; az östörök számára 
azonban nyugodtan felvehetjük a -j-t, mert az ujgurban is van 
-j-s alak. 

t<ija% crohr, stock5 | j-tör. tája-/ ] csuv. tuja; vö. 2. §. 

118. §. j a k . -j-. 
aja% cmund; ein grosser pokal, aus dem kymys getrunken 

wird' ! j-tör. ajak. 
kujas "tageshitze, heisser tag5 | sor, leb. kún, csag. kturk. 

kar. kujas cdie sonne' | oszm. krm. günas. 
tuja-/ 'hufe' | j-tör. tuják, tujyak. 

Ostor. *-&-, 
119. §. Az östörök intervokálikus -z- a j-törökben és a 

jakutban megmaradt, a csuvasban r-re változott. Vö. GOMBOCZ, 
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BTürkL. 178. 1. Ócsuvas jövevényszó a jakut burgunas reine 
junge kuh', vö. 47. §. 

«Die türkisch-mongolische hypothese» (ZDMG. LXVI.) ez. 
czikkemben fejtegettem (s azóta még inkább megerősödtem 
ebbeli véleményemben), hogy az ú. n. csuvas-mongol részleges 
egyezések nem úgy keletkeztek, hogy a csuvasok és mongolok -—• 
miután a törökség többi része elvált az «altáji» alapnyelvtől — 
még egy ideig együtt éltek, hanem hogy az idevonatkozó elemek 
a mongolban egyszerűen ócsuvas átvételek. Azt hiszem, hogy 
dolgozatom eddigi folyamán a csuvas-jakut közösséget sikerült 
eldöntenem. (Hiszen ez eleve is valószinűbb, mint a csuvas-
mongol közösség.) Ha már most a jakut sem a rotacizmusnak, 
sem a lamdacismusnak nem mutatja nyomát (legfeljebb egy-egy 
ócsuvas jövevényszóban), világos, hogy a csuvas-mongol részleges 
egyezések alapnyelvi együttélés következményei nem lehetnek. 

Vö. GOMBOCZ, BTürkL. 188. 1. 
Figyelemreméltó az a jelenség, melyet BÖHTLINGK a jakut 

nyelvtan 175. szakaszában tárgyal: «r am ende von verbal-
stámmen erstarrt bisweilen vor den afüxen des reflexivs und 
des passivs zu s: onosuu- refl. < onor- 'macheu, körűn- oder 
kösün- < kör- csehen', ijisin- < ijir- 'schlucken', iilánn- oder 
üllasin- < üllár- ?teilen~». Ennek a váltakozásnak a magyarázata 
nem nehéz. Ugyanazzal a jelenséggel van itt dolgunk, a mely 
a tatár -z- ~ -r-, -Wz- ~ -t§r-, -k.z- ~ k.r műveltető képzőkben 
mutatkozik s a melyek az ócsuv. z > r változásnak a j-törökbe 
eljutott esetei közül valók. Az idetartozó jakut példák egy ré
szében az s ~ r ugyanez a műveltető képző s a melyekben ezt 
esetleg nem lehetne bebizonyítani, azok analógiás alakulások. — 
Ugyanitt említi meg BÖHTLINGK a jak. ürüt cfelső rész" ^ j-tör. 
üst szót, a mely e szerint *üzüt alakra megy vissza s a jakut-
ban ócsuvas emlék. Nem lehet; vö. 57. §. 

isik 'wegekost' | j-tör. az§k. 
kösün- 'sichtbar w., sich zeigen, erscheinen, ersichtlich 

w.' j-tör. görün-, körűn-. 
sisik cerle' | kazB. jirdk j csuv. sirak. — A kazáni alak 

csuvas jövevényszó, az eredeti -r-t a jakut őrizte meg. 
usa- csich in die lángé ziehen, dauern, wáhren', usim 

clang3 1 j-tör. uza- \ csuv. vSram, vorem clang"\ 
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120. §. Őstör. *-á- {*•£-), 

Vö. 119. §. 

A szóközépi *-i- hangot a j-török nyelvek megőrizték, a 
<?suvas l-re változtatta. Vö. GOMBOCZ, NyK. XXXV, 2 4 7 - 2 6 7 . 
Ez utóbbi jelenség látszik a jak. tül rálom3, vö. tat. tüs, csuv. 
tdhk, telek, továbbá a biliá- 'schankeln' (vö. esag. bisi- id.) szó
ban. Ezek ócsuvas átvételek. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 203. §. 7., 
<}OMBOCZ, BTürkL. 55. 1. 

bisik Sviege', vö. 21. §. GOMBOCZ, BTürkL. 212. 1. 
isit- chören' | j-tör. (isit-, isit- | csuv. itls-. 
kisi cmensch, mann' | j-tör. kiéi. 
sasar 'verbergen' | j-tör. jas§r- Verbergen, verstecken5. 
tisi cweibchen5 | j-tör. tisi, disi, tizi. 
tüsüö 'tráumen', tül 'traum5 | j-tör. tüs \ csuv. tdhk, telek. 

121. §. Őstör. *-n-. 
Megmaradt. 
ina/ ckuh3 | j-tör. inak | csuv. dm; vö. 31. §. 
kinat 'flügel' | j-tör. kanat | csuv. sy,nat, vö. 5. §. 

őstör. *-y-. 

122. §. EAMSTEDinek a NyK. XLII. kötetében a török-
mong. y-rő\ írott dolgozata csak meglehetősen nagy vonásokban 
tárgyalja a kérdést s a török szóközépi és szóvégi -y problémá
ját, mely meglehetősen bonyolult, érintetlenül hagyja. Úgy lát
szik, hogy az eredeti *-??-et a jakut leghívebben megőrizte. 

iyir csehne' | j-tör. s§y§r, siyir | csuv. s§n§r. 
iyir csattel' | kaz. 9jár | oszm. ajar | bar. esag. agár | tel. 

alt. leb. ár | tel. iyirga csatteldecke' J kirg. er csatteF j sor, küer. 
üzár | szag. kojb. kacs. ezár \ csuv. jdnar. 

köyül cfrei, unabhángig, befugt, freiheit' | j-tör. köyül 'sinn, 
;gemüt, herz, geist'. 

saya (neu | j-tör. jaya, jay§. 
siya% 'wange' | j-tör. jayak | csuv. sSn fgesicht, antlitz, aus-

sehen' [de vö. kaz. kirg. kún, alt. tel. leb. sor, szag. s§n id.]. 
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uyuo'/ 'knochen, kern, stein5 j kaz. söjiik j misPAAS. süwák f 
oszm. sümük j tel. alt. leb. sor, szag. kojb. szőj. sok j köktör. 
ujg. csag. sÜ7jük | csuv. s§mS, iéme, s§n§. 

Ostor. +-m-. 

123. §. Az ostor. *-ra- többnyire megmaradt. Figyelemre
méltó a 125. §. 

124. §. j a k . -ni-. 

amis cfett" j j-tör. sámiz ' csuv. samSr. 
kimis 'kymys' | kaz. kSmSz. 
timir cader' j j-tör. tamav j csuv. timar 'wurzel5; vö. 5. §. 

125. §. *-ami- > j a k . -i-. 
kir- cnagen, abnagen' | alt. tel. leb. kún, csag. oszm. 

kciinir- | kirg. kemir j alt. tel. ka/mar-. Vö. BÖHTLINGK, Jak» 
Gr. 86. §. 

12(i. §. Őstör. * - j * - . 

Megmaradt 
diriy ctief | j-tör. taray \ csuv. tarSn; vö. 21. §. 
/ a r a 'schwarz5 j j-tör. kara j csuv. /Mm. 

Ostor. *-/-. 

127. §. Megmaradt. BÖHTLINGK két Z-et külömböztet meg 
(Jak. Gr. 24. és 25. §). Az egyik (/) csak előlképzett magán
hangzók mellett mutatkozik, a másik (A)' csak hátulképzettek 
mellett. A 24. §-ban azt mondja BÖHTLINGK, hogy ez az JI azo
nos az orosz ji lel. A 127. §. szerint azonban u g y a n e z a két 
l van meg a j-török nyelvekben. A j-török nyelvek ^-je pedig 
(vö. KADLOFF, Phon. XVI. 1.) nem felel meg az orosz ,/j-nek. Ha 
még ehhez meggondoljuk, hogy a BÖHTLINGK tolmácsa, UVA-
ROVSKIJ, orosz volt, nagyon valószínű az a feltevésünk, hogy a 
jakutban nincs meg az orosz JI, hanem csak — mint maga 
BÖHTLINGK mondja — ugyanaz a kétféle l, a mely a j-török 
nyelvekben is megvan. 
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alin ~der untere, unterteil' | őstör. *al§n, vö. 2. §. | ? csuv. 
aj das untere; das untén befmdliche'. 

bálik cfisch' | j-tör. bal§k | csuv. py,l§. 

őstör. *-<*-. 
128. §. A *-e-t a j-török dialektusok megőrizték, a csuvas 

s-re, a jakut ennek megfelelöleg s-re változtatta. Nem tudom, 
hogy egy-egy példában nem kellene-e a j-török alapján alap
nyelvi *-5-t feltennünk. Vö. 130. §. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 186. §. 

bisa% cmesser', vö. 23. §. 
isin cfür, wegen' | őstör. Hóin, vö. 28. §. 
aso% ckamin' [ j-tör. ocak, vö. 38. §. | csuv. viifiía^. 
usuk 'der áusserste, spitze, ende' | j-tör. uc | krm. osznu 

azerb. u§ | csuv. vdé. 

129. §. j a k . -c-. 

Újabb j-török jövevényszókban megmarad a -c-: 
bocuguras, bocugras 'haselhuhn', vö. 38. §. 
cokoccu 'ein hölzerner hammer', vö. 38. §. 

130. §. Őstör. *-$-. 

Vö. 128. §. 

asi csauer, bittér, sáure, bitterkeit, salzigkeit3 ] oszm. azerb. 
a$$ cbitter, herb, e tc ' j urjKAT. aföy | j-törE. acik, aédy, acü, 
ac§ | kirg. ass§ | baskKAT. áse j kaz. dód | csuv. jüzd. 

kiasa 'abend' | oszm. krm. azerb. gagá | oszm. gi$e. 

S z ó v é g i m á s s a l h a n g z ó k . 

Őstör. *-k, *-g. 

131. §. A kérdés igen bonyolult s az egyes nyelvjárások 
részletes kutatását, továbbá a szóképzéstan bizonyos részeinek 
pontos kidolgozását követeli. Vö. GEÖNBECH, Forst. 21, 22, 23. §. 
A jakut állapotokat egyelőre a következő szakaszokban fogla
lom össze: 
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132. §. j a k . 0 (magas nyelvállású magánhangzók után). 

asl 'sauer' J j-tör. acik, acdj, acü, acS stb. | csuv. jütd. 
atl 'waare', vö. 2. §. 
yojü cdick, dicht' | oszm. koju j csag. kturk. tar. kojuk j 

ezag. kojb. kacs. küer. kojug. 
igi ffeile' | j-tör. igáü | csagKÚN. ikak j csuv. jdGev. 
ül rhand' | ujg. csag. ülik | csuv. al§. 
iti 'heiss' | oszm. §ss§ | csagKÚN. isiy | ujgR. izik | tel. alt. 

üzii | csuv. §£$. 
ki 'trockener kuhmist' | tar. kig | csag. ki. 
kitl cufer, rand' | tobR. k§jü fdie verbrámung'. 
satl rzu fusse seiend, fussgánger5 j kaz. jajau, jájau \ 

köktörR. jaday | ujgR. jadak. 
sül 'mark' | j-tör. jilik. 
siti 'scharf | ujgR. jidik, jidi \ kúnR. jiti \ bar. jidáü. 
tani 'nasenloch' j alt. tel. tanü | kirg. kaz. tanau | leb. kmd. 

tanok | sor, szag. kojb. kacs. tana. 
tü 'das haar eines tieres, die feinen federn eines vogels' | 

j-tör. tük, tüj | kaz. tők | csuv. tdk, tök. 
ulu 'ungewöhnlich gross' | j-tör. ulu, uluk. 
urü 'verwandter', vö. 47. §. 

133. §. j a k . -y (alacsony nyelvállású magánhangzók után). 

Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 129. §. 

ajay cmund, ein grosser pokal' | j-tör. ajak, vö. 2. §. 
atay 'fuss' j oszm. ajak, vö. 110. §. 
bisay cmesser' ) oszm. bScak, vÖ. 23. §. 
inay 'kuli' | j-tör. inak. 
irgáy 'mánnchen' | j-tör. árkak. Vö. 21. §. 
kulgáy 'ohr' | j-tör. kulák, vö. 47. §. 
kuöy 'grün, blau' | j-tör. kök, vö. 53. §. 
oy 'pfeil' | j-tör. ok j csuv. uy§. 
osoy 'karain' | j-tör. ocak | csuv. vufizay. 
sábirdáy 'blatt' j csag. jap§ryak. 
suoy 'nicht' j j-tör. jok I csuv. suk. 
süray 'herz' j oszm. jurák. 
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tiráy 'die weisse pappel' j j-tör. tárak | csuv. tirek. 
tujay ehufe' | j-tör. tuják. 
uyuoy cknoehen, kern, stein' | köktörE. söyük \ csuv. s§m§y 

iomo, s§n§. 

134. §. j a k . -k. 

Vö. BÖHTLINGK, Jak. Gr. 129. §. 

bálik 'fisch5 ! j-tör. balSk j csuv. pul§. 
butuk 'zweig' ( j-tör. buták, 
bisik Viege5 < *besik, vö. 21. §. 
bük fgebogen', vö. 60. §. 
yatirik crinde, fischschuppe5 | j-tör. kajr§ j csuv. yujSr. 
isik cwegekost3 | j-tör. az§k. 
kuturuk 'schwanz5 | oszm. kujruk j csuv. yürs. 
orduk 'rest5, vö. 38. §. 

• sik fnaht' | oszm. jiv | j-tör. jik j misPAAS. jü \ kazB. jej f 
CSUV. S9V9. 

sik cfeuchtigkeit, tau5 | kturk. cik | tel. kaz. c§k j OSZUIZENK. 
cig, cih. 

sisik ferle' | kaz. jirdk | csuv. sirdk. 
sütik 'kopfkissen5 J j-tör. jastdk. 
suturuk cfaust' | j-tör. jumruk \ csuv. é§m§r, semor. 
tobuk cknie5 | j-tör. tabuk. 
usuk Jder áusserste, spitze, ende' | j-tör. uc | csuv. vdé. 

135. §. Óstör. *-t. 
Megmaradt. 
át 'fleisch' | j-tör. át 
it 'hund' | j-tör. it | csuv. J§DS, jip§. 
kinat ^nügeF | j-tör. kanat j csuv. jynat. 
uot cfeuer' | j-tör. ot ! csuv. vut. 

* 

kírd 'habicht', vö. 6. §. 
örd 'wiesenbrand5 | j-tör. őrt. 
tüörd c4', vö. 53. §. 
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Őstör. *-p, *-&. 

136. §. Vö. 131. §. (őstör. *-k, *-g), GRÖNBECH, KSZ. IV. 
121—2. — BÖHTLINGK, Jak. Gr. 163. §. 

137. §. jak. 0. 

ya etasche, futteral, geháuse' | j-tör. kap. 
qfi 'sünde' | j-tör. aj§b. 
ü cwasser' | j-tör. su j köktör. sub. 

138. §. j a k . -b. 

kiáb cform, gestalt', vö. 16. §. 
sab cfaden zum náhen' | j-tör. jip | csuv. éip. 
ub fheft, stief | j-tör. sap | csuv. SÍBS. 

S p i r á n s o k és a f f r i k á t a k . 

139. §. Történetük igen egyszerű; a j-törökben többnyire 
megmaradtak, *-,/:>jak. -j, *-£>jak. -s, *-s>jak. -s, *-c>jak. -s. 

140. §. őstör. *-j. 

baj "reich5, vö. 4. §. 
Öj cgedáchtniss' | j-tör. oj, vö. 43. §. 
tij cein füllen im zweiten jahre3 | oszm. taj, vö. 5. §. 

141. §. Őstör. -&. 

küs cherbst\ vö. 60. §. 
süs c100? | oszm. jüz, vö. 61. §. 
tuos cbirkenrinde' | j-tör. toz, vö. 39. §. 
üös cmark eines baumes5 | j-tör. öz. 

142. §. Őstör. *-$. 

as cspeise, nahrung' | j-tör. as, vö. 2. §. 
yatis 'platter riemen' | oszm. kajSs, vö. 110. §. 
kujas ctageshitze, heisser tag' | j-tör. kujas. 
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143. §. Ostor. *-c. 

kita?as rzange' | j-tör. kdéyac,. vö. 23. §. 
kus ckraft3 | j-tör. küc. 
tilbás cdolmetsch' | j-tör. tilmac. 
üs c3' | j-tör. iié. 

N a s a l i s o k és l i q u i d á k . 

144. §. A jakutban megmaradtak. 

145. §. Ős tö r . *-2l. 

düsiin 'aussehen, farbe, gestalt' [ oszm. düzgün, vö. 101. §. 
yotun "hausfrau' | j-tör. katSn. 
kim 'sonne' | j-tör. kün. 

146. §. Őstör. *-y. 

yaliy cdick' | alt. tel. kirg. szag. kún kalSy | krm. szag. 
kojb. kacs. kaz. tob. oszm. ujg. kar. kal§n | csuv. yy^lSm, %id§n. 

yatiy cbirke5 | sor, leb. szag. kojb. kacs. kaz§y | szoj. 
kadgy | csuv. yur§n. 

kiáy cbreit, weit' | j-tör. kap, gáy, key, kiy, vö. 16. §. 
tay cglatt, eben, gleich3 | j-tör. tay, tey, tiy, vö. 15. §. | 

•csuv. tan. 

147. §. Őstör. * -m. 

ilim 'netz zum fischfang' | j-tör. j§l§m ! csuv. éihm. 
' kim cwer?' | j-tör. kám, kim, vö. 85. §. | csuv. kam. 

silim leim" | j-tör. jálim | csuv. sibm. 

148. §. Őstör. *-r, 

atir chengst' { oszm. ajy§r j csuv. aj§r, §j§r. 
bilir cfrüher, vor allén zeiteir [ j-tör. b§lt§r j csuv. pdltvr. 
%ar 'schnee' | j-tör. kar j csuv. jy,r. 
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149. §. Os tor . +-1. 

ál rschiff I j - tö r . sal, vö. 4. §. 
kid casche' j oszm. kül, vö. 60. §. 
suol weg, s p u r | j - tör . jol, jul | csuv. sul. 
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