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A török magánhangzóváltakozások. 
RADLOFP török hangtanának megjelenése óta ismeretes, hogy 

az őstörök magánhangzók szabályos hangtörténeti fejlődése mellett 
a mai török nyelvekben olyan esetek is tapasztalhatók, melyek a 
hangtörtóneti szabályoktól „kimutatható ok nélkül" eltérnek1). 

Erről a jelenségről RADLOFP után is 2) többször esett szó a tur
kológiai irodalomban3). A kérdés tüzetes vizsgálatával azonban nem 
foglalkozott senki sem. 

A jelen dolgozat erre a hangjelenségre példákat gyűjt össze, 
hogy aztán a szóegyeztetések eredményeiből hangtörténeti követ
keztetéseket próbáljon levonni. 

* 
ÜADLOFFnak a magánhangzóváltakozásokra vonatkozó megálla

pításait a következőképen foglalhatjuk Össze: 
1. Váltakozások a magas nyelvállású magánhangzók között: 
a) veláris és palatális magánhangzók váltakozása: i<x,i, uooü\ 

1) W. RADLOFF, Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig 1882,. 
84 skk. 

2) Vö. VON L E COQ, Manichaica I, 59—60; NÉMETH GYULA : NyK. XLIL 
287 skk. ; A honfoglaló magyarság kialakulása 184.' 1. 3. j . ; 237; Die Inschrif-
ten des Schatzes von Nagy-Szent-Miklós 1 2 : W. BANG : Bull. de l'Acad. roy. de 
Belgique (Classe des lettres, e tc) , n° 4, 66 skk. ; KSz. XVII, 122 skk. GOMBOCZ 
ZOLTÁN : MNy. X, 340—1; LIGETI LAJOS : MNy. XXX, 2 0 4 - 6 ; NyK. XLVIII, 330; 
HALASI KTJN TIBOR : KCsA. I. kiég. k. 185 ; GUNNAR JARRING, Studien zu einer 

osttürkisehen Lautlehre 94 ssk. ; A. VON GABAIN, Alttürkische Grammatik 49—50, 
3) A kérdés története szempontjából érdekes megjegyezni, hogy még 

Mií-zá MehdT Khán-nál, a „Mabáni '1-Lughata című török nyelvtan szerzőjénél 
azt a megjegyzést találjuk, hogy a turkT nyelvben {der luyat-i turki) néhány 
szóban a ~ i váltakozás van : 

al- ~ il-; 
yar- ~ yir-. 

Vö. E. DENISON Ross, The Mabáni 1-Lughat being a grammar of the Turki 
language in persian by Mirzá MehdT Khán. Bibliotheca Indica. New Series, No. 
1225. Calcutta 1910. 142. 1. — Erre az érdekes megjegyzésre ECKMANN JÁNOS 
doktor úr volt szíves levélben felhívni figyelmemet. 
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b) labiális és illabiális magánhangzók váltakozása: ü oo i, u °° L 
2. Váltakozások a középső és alacsony nyelvállású magán

hangzók között: 
a) veláris ós palatális magánhangzók váltakozása: aood; oooö; 
b) labiális és illabiális magánhangzók váltakozása: a oo o; a oo ö. 
3. Váltakozások az alacsony, középső és magas nyelvállású 

magánhangzók között: a oo u\ a 6o %; o <*> ü; a °o i. 
Ezzel az összeállítással szemben volna néhány megjegyzésünk. 

Először is azt hisszük, hogy a veláris és palatális magánhangzók 
közötti „váltakozásokat" nem tárgyalhatjuk egy fejezetben az a oo iy 

a oo o vagy a oo i, áoo o-féle jelenségekkel. Tudniillik a veláris és 
palatális magánhangzók közötti „váltakozás" egészen más termé
szetű hangjelenség, melyet h a n g r e n d i e l t é r é s néven ismerünk. 
A hangrendi eltérések kétségtelenül a hangrendi egység törvényével 
vannak kapcsolatban, ugyanakkor pl. egy a oo 2 váltakozás ténye
zője ugyanaz a törvény nem lehet. Ezek különböző korú, különböző 
előzményekre visszavezethető hangtörténeti jelenségek, melyeket 
nem lehet egy kalap alá vonnunk. 

A hangrendi eltérésre vonatkozó esetek különválasztása után 
RADLOFF összeállításából az alábbi hangváltakozások maradnak: ü°°i; 
« C Ű Í ; a °° o ; a <x> ö', o <x> u; a oo'i\ o oo í r ; a oo i. 

Ezzel szemben az anyag tüzetes vizsgálata alapján megálla
píthatjuk, hogy a török nyelvek a következő magánhangzóváltako
zásokat ismerik: 

1. a o o í , a oo o, a oo u; 
2. a oo i, ci oo ö, ö, oo Ü ; 
3. 'i oo a, 'i oo u; 
4 . i °° a, i oo o, i oo ü; 
5. o oo a, o °° i, o oo u; 
6. o oo a, ö oo ü; 
Í . M oo a, £* oo ?, «Í oo o ; 

8 . Ü oo á, Ü oo í , $ oo Ö. 

A kérdés vizsgálatánál elsősorban fontos azt tudnunk, hogy 
az egymással szemben álló két (vagy esetleg több) alakváltozat 
közül vokalizmus tekintetében melyik az eredeti. Ezt a legtöbb 
esetben több-kevesebb valószínűséggel nem nehéz megállapítanunk 
a nyelvemlékek és a rokon mongol nyelv figyelembevételével. Nem 
egy olyan eset is van azonban, ahol a helyzet majdnem teljesen 
reménytelen. Különös nehézséget jelentenek az o, ö, u, ü hangok, 
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melyeknél a nyelvemlékek nem nyújthatnak semmi fogódzót, mivel 
— közismerten — csak olyan írással készült nyelvemlékeink vannak, 
melyek nem tesznek különbséget az o, ö\ u, ü jelölésénél. Vonat
kozik ez a mongolra is. 

De az élő nyelvi példák osztályozásánál is vannak nehézségek. 
Különösen, ha aránylag kevés adattal rendelkezünk. Ilyen pl. a sór 
sölam cein Fisch* co sór sülöm tétel. A szó teljesen ismeretlen a 
törökségben. Bár valószínűleg jövevény, minthogy eredete ez ideig 
ismeretlen, szinte lehetetlen megállapítani, hogy a két alak közül 
melyik őrzi az eredeti hangállapotot. A hasonló példák számát nem 
volna nehéz szaporítanunk. Ezen esetek osztályozásánál a legnagyobb 
óvatosságra van szükség. 

RADLOPP az anyag rendszerezésében a legkönnyebb utat válasz
totta és példáit az eredeti vokalizmusra való tekintet nélkül sorolta 
fel. Ezt az eljárást követnünk természetesen nem szabad. 

A kérdést az alábbiakban néhány példán próbálom szemlél
tetni, a nélkül azonban, hogy az egyes tételeknél teljességre töre
kednék1). 

Áttekinthetőség kedvéért az egyes tételeket nagy *-gal jelöltem. 
Minden tételnél előbb áll az. eredeti vokalizmust megőrző alak és 
csak azután következnek az alakváltozatok. 

1. §. a oo t, o, u, 
* Alt. tuba caraq lKleie, feine Grütze, feiner Hagel' 
oo sór s'iraq (die Grerstengrütze'. 
* Kojb. qarba 'Fischleim' 

>) Példáimat a következő nyelvekből vet tem: KasyarT (K.); Ibn Muhanna 
(IM.) ; Abü Hayyán (AH.); Muqaddimat al-adab (MA.); HGls. = HOUTSMA, Ein 
türkisch-arabisches Glossar; ZMan. = ZAJACZKOWSKI, Manuel arabé de la langue 
des Turcs et des Kiptchaks ; TQaw. = TELEGDI, Eine türkische Grammatik in 
arabischer Sprache aus dem XV. Jhd t . ; jakut (jak.; BÖHTLINGK és PEKARSKIJ 
szótáraiból); csuvas (csuv.; PAASONEN szójegyzékéből); özbeg (ÖzbJud.; JÜDACHIN 
szótárából); turkomán (trkmPoc.; POCELTJEVSKIJ nyelvtanából); csagatáj (csag§S. 
és csagPdeC.; SEY% SÜLEYMAN, illetőleg P A VET DE COURTEILLE szótárából) ;: 
kumük (kum. ; NÉMETH GYULA szójegyzékéből: KSz. XII); karacsáj (karács.; 
PRÖHLE VILMOS szójegyzékéből: KSz. X) ; balkár (balk.; PRÖHLE VILMOS szó-
jegyzékéből : KSz. XV); baskír (bask.; PRÖHLE VILMOS szójegyzékéből: KSz. 
V) ; ufai tatár (ufai ta t . ; PRÖHLE VILMOS szójegyzékéből: NyK. XXXVIII). — 
Azok a szótári adatok, amelyeknél a forrás megjelölése hiányzik, W. RADLOFF 
„Versuch eines Wörterbuches der Türkdialekte"-jából származnak. Az ujgur 
adatok A. CAFEROGLÜ szójegyzékéböl valók. 
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oo kojb. szag. sór qirba 'Leim* | csag. qirma 'Vogelleim1. 
* K. caőan 'Skorpión1 | IM. cayan j MA. cayan | oszm. csag. 

cayan '(csag.) Skorpión; (oszm.) Eidechse, Tausendfuss1 | csagSS. 
cayan \ kirg. sayan 'Krebs, Skorpión1 | tob. cayan. 

co HGrls. c'iyan 'Skorpión1 | oszm. c'iyan | kel.-turk. ciyan. 
* Ujg. as'iy 'Takelage1 

oo ujg. 'is'iy. 
* Tel. kumd. qabaya 'Bienenzelle, Wabe1 | alt. tölösz qaba 

'Bienenzelle1 

co szag. kojb. qiU. — Eltérőleg RAMSTEDTtől (JSFOu. XXXVM, 
1:20) és LiGETitől (MNy.XXXI, 219) a csuv. jdpse 'anya-méh sejtje* 
szót nem kapcsolnám ide. 

* QB. Radl. qarayac 'Ulme1 | karács, q'arayac 'Buche' | kirg. 
qara ayas 'Erle1 

co kel.-turk. qirayac 'Ulme1 -< * qirayac. 
* K. saru- 'umwickeln1 | IM. sar- | AH. sar- | oszm. krm. kaz. 

sar- 'umgeben, umringen, umhüllen, umschlingen, umwinden, umar-
men; aufwickeln; (kaz.) sich festsetzen (von einem Bienenschwarm)' | 
kaz. sári- 'aufwickeln1 | csagÖS. sar- | özbJud. sar-

co balk. sir- 'umgeben, umringen1. 
* Csag. tarayyu, taramyu 'die Tamarinde1 

co csag. tirayyu, tirarjgu 'die Tamariske1 -c * tírayyu. 
* Sór saracin 'die Bekassine1 

co tel. siralfin. 
* K. qayaq 'Butter1, qanaq 'Butter, Rahm (Ar?u und Bu^ar)1 | 

szag. kojb. kacs. beit. szőj. qayaq | jak. %aya% 'jakutische Butter, 
Butter mit saurer Milch vermischt1 

co K. qtyaq 'Fett der Brühe, Sahne, Butter1. 
* Karács, q'aral Tolk, auch: zu einem Volk gehörend1 -= ? 

* qara el 'fekete nép1; vö. qara budun; qara tut. 
co balk. q'irál 'Volk1. 
* K. tas 'Aussenseite1 | AH. tas | türk, oszm. csag. tar. kel. 

türk. sór tas | szag. tas | jak. tas | csuv. tut 
co alt. tel. kaz. tís | kirg. fis | oszm. dis. 
* K. yat- 'liegen bleiben; schlafen1 | IM. yat- 'alszik1 | AH. 

yat- | türk, alt. tel. leb. küer. tar. krm. kaz. tob. bar. oszm. azerb. 
csag. kar. L. T. yat- 'liegen, sich legén, wohnen, lében1 | karács. 
jat- | balk. zat- | sór, szag. öat- \ kirg. kaz. jat-

co urj. Bt- | jak. s'it-. 
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* K. qaya 'Fels' | HGls. qaya 'Felsen' | AH. qaya | alt. tel. 
sór, leb. szag. kojb. szőj. kacs. küer. krm. csag. oszm. azerb. kar. 
L. T. qaya | karács, q'aya | balk. qaya | jak. %aya 

co irod. mong. qada 
oo K. q'iya 'Fels' | kirg. kkirg. q'iya 'der Felsen, ein terassen-

förmiges Land'. 
* Oszm. qazaq 'eine Schleife, ein Schlitten, Holzrollen, auf 

denen man schwere Lasten, Böte usw. fortbewegt' 
co oszm. q'izaq 'Schlitten, Schleife' | boszn. qizay. 
* Kirg. tarlan Tferdefarbe: weiss mit rőten, gélben oder 

schwarzen Flecken' | kum. tarlan 'sólyom' | csagÖS. tarlan 'egy 
nagy vadászmadár; lószín' 

co irod. mong. tarilan, tarlan 'bigarré, moucheté, bariolé, 
tacheté' 

co szag. tirlan 'Rebhuhn'. — A szag. tírlan adatnak a tartan
nal való összetartozása kétségtelen. A jelentésekben mutatkozó 
eltérés könnyen érthető. Vö. pl. oszm. csag. cil (eredetileg cil tavuq) 
'das Haselhuhn' co oszm. cil 'fleckig, gefleckt, aussátzig'; K. talv'ir 
'Rebhuhn' ~ karács, taly'ir 'bűnt, buntscheckig'. Ebből hangátvetós-
sel: K. tary'il 'mit weissen und schwarzen Streifen auf dem Rücken 
(von allén Tieren, ausser dem Pferde)', bask. tary'il 'sujtásos, tarka', 
kirg. tary'il 'eine Farbe der Kühe (rot mit schwarzen Flecken)'. 
A taly'ir co tary'il hangátvetésre vö. oszm. csag. bulyur 'der Grütz-
sbrei' co oszm. buryul 'Grütze aus Weizen'. — A 'tarka' ->• 'sólyom' 
jelentésfejlődésre vö. ala 'tarka' -f- -c'in =- *alac'in (vö. bask. Hasin, 
álas'in 'kis vadászsólyom') 'sólyom' (1. PALLÓ MARGIT : NyK. XLVI, 
155). A szókezdő magánhangzó lekopásával (1. W. BANG : KSz. XVIII, 
20 skk.): köztörök lacin, lacin 'Falke' =~ irod. mong. lacin =- nácin*) 
'vautour qui prend les canards sauvages'. 

* Alt. tel. leb. camca '(alt. leb.) Hemd; (tel.) Rock' | bar. 
camca 'das Kleid' 

co irod. mong. camca 'une chemise' 
co csag. cumca [o : comca; vö. BANG : Túrán 1918, 300. 1. 22. j .] . 
* K. tat 'Rost' | alt. tel. sór, leb. szag. kojb. kacs. küer. 

kirg. tat | tar. kirg. dat | csuv. tut: %ara-tut, sar§-tut 'szeplő' 

*•) A mongol l- ~ n- hangcserére vonatkozólag 1. N„ N. POPPE : IzvRoss-
AkNauk 1925. 36. 
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oo K. tut [o : tot] [ kirg. csag. tot | balk. tot J karács, tfot | kaz. 
tut, tutiq 

co mongol: MA. tot. 
* QB. Radl. talum <die Waffe5 

co QB. Radl. csag. tolum cdie Waffe, das Werkzeug5 | K, tolum 
"Waffe5. 

* Alt. tel. leb. patqa cder Pfeifenschmurgel5 

co tar. potqa. 
* Leb. tel. qamiq {(leb.) Eidechse; (tel.) Blindschleiche5 | tel. 

qamdit 'Eidechse5 

co szag. kojb. kacs. qomdat ceine 'gélbe Eidechse5. 
* Kojb. samalaq, samnaq 'Löffel5 | tel. sabala | sór sabila \ 

alt. cabala, kabala 
co kojb. kacs. szag. somnaq. 
* K. qamis (Rohr5 | alt. tel. küer. kaz. krm. kkirg. oszm. azerb. 

qami§ cSchilf, Rohr5 | krm. %amís | szag. kojb. qabis | karács. qlamís \ 
kum. qamis, qamus | bask. qámis | özbJud. qamis | kirg. qamis \ 
csuv. %§m§l, yemdl | oszét qamil -*= török ? 

co tar. kel.-türk. qomus | jak. %omus 
co irod. mong. qomusun -= török. 
* Alt. sór, leb. kojb. ap 'Heuchelei, Schmeichelei5 | alt. apci 

Mer Schmeichler5 | jak. ab, ap cZauberei5 

co mongol: ÍM. hab csorcellerie5 

co tel. op cdie Verstellung, Heuchelei, Falschheit5 | sór oppo 
*der Heuchler5 | tel. optü cder Heuchler, heuehlerisch5. 

* Oszm. csag. szag. tarayay c(oszm.) die Haubenlerche; (csag.) 
der Habicht; (szag.) die Bekassine5 | szag. kojb. taryay | oszm. 
darayay (der schwarze Sperber5 

co K. turiya [o : toriya] 'Lerche5 | kojb. kacs. toryayaq (-e tor
yay + q) ckleiner Vogel, die Lerche5 | csagPdeC. toryay, toyyar 
'alouette5 | oszm. toyyar cdie Lerche5 | csag. kirg. tar. kún toryay 
^keiner Vogel3 | bask. turyáy 'veréb, pacsirta' | kaz. turyay rein 
kleiner VogeP, saban turyayi cdie Lerche5 | ufai tat. turyáy cpacsirta5. 
— A toryay co toyyar hangátvetésre vö. kirg. tel. kar. L. T. kaz. 
qiryiy c(kar. L. T.) der Habicht; (kaz.) faico nisus, der Sperber; 
(kirg. tel.) eine kleine Habichtsart (die sich gut zur Jagd eignet)5 

co bask. qiyyir 'kisebb sólyomféle5. 
* K. aröutal (Kalk5 

co K. ordutal. 
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* Türk taluy cdas Meer' | QB. Radl. taluy | ujg. ialuy. 
oo írod. mong. dalai 'mer, océan, lac' 
oo ujg. tuluy (PELLIOT : T'oung Pao XV, 236) [o: toluy; vö\ 

BANG: KSZ. XVII, 196]. 
* K. sana- 'záhlen' | alt. tel. leb. sor, kirg. csag. oszm. krm. 

kaz. kar. L. T. sana- 'zahlen, schátzen' | oszm. kirg. krm. san~ 
'denken, glauben' | csuv. sun- 'kívánni, akarni' 

oa irod. mong. sana- , 
oo balk. sun-, suna- 'glauben, meinen'. 
* Tel. szag. maqqaci 'zornig, bőse, grausam, blutdürstig; der 

Ráuber' | kacs. magat'i ~* tel. kacs. szag. maqqa 'das Rachegefühl,. 
die Rache, die Bosheit' | tel. maqa 

[? co alt. tel. sór, szag. kojb. kacs. küer. maka 'die Erfin-
dungsgabe, die Geistige Gewandheit, die Listigkeit, die Schlauheit,. 
der Betrug' | leb. paká 'der Betrug' | alt. tel. szag. makácd 'der 
Betrüger' | bar. makadzi 

co irod. mong. meke 'tromperie, fourberie, astuce, artifice, hypo-
crisie', mekeéi 'trompeur, hypocrite; rusé, fourbe'] 

oo tel. muqaci 'der Ráuber' | kumd. muqaji 'der Betrüger, der 
Schmeichler'. 

2. §. a oo i9 ö, ü. 

* QB. Radl. csag. tdrki 'das Prásentirbrett, der Tisch mit 
Speisen' 

co krm. tirki 'der Tisch'. 
* Tel. targd 'die Haüptstadt' 
co tel. tirga 'das Schloss'. 
* Karács. dkHndi 'Nachmittág, gegen Abend' 
oo oszm. ikindi 'das Gebét vor Sonnenuntergang; die Nach-

mittagszeit'. 
* Küer. as- 'hören' | krm. csag. azerb. kar. L. T. kel.-turk* 

asit- | ujg. dsit-
oo ujg. isit- | oszm. isit- | ? csuv. itle-. 
* Karács. ¥át- 'gehen, weggehen, vergehen' | balk. kat- 'gehen, 

fortgehen' | türk, tar. csag. kel.-turk. kar. L. T. QB. Radl. kat- j 
kaz. bar. kit- | krm. gat-

co oszm. git-. 
* Kar. T. tangil 'Achse' | oszm. ddngil 'Achse, Radachse' 
co irod. mong. tenggelig Tessieu de la charrette' 
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co oszm. dir/gil 'Radachse' 
co csuv. tömi 'tengely1. 
* Türk, csag. oszm. tar. kún, krm. kar. L. T. bál (die Taille, 

das Kreuz' | QB. Radl. bal | kaz. bil | alt. tel. pál | szag. kojb. pel \ 
bar. pil | balk. bal 'die Taille, die Mitte des Körpers' | karács, bal \ 
ufai tat. bil 'derék' | bask. bil | kirg. bel | K. bálik 'Docht, Sonde'1) 

oo irod. mong. bel 'taille, stature, milieu du corps etc' 
co K. bil 'Taille', bilak 'Handgelenk' | HGls. bil 'Mitte des 

Körpers', bilak 'Vorderarm' | TQaw. bil 'derék, hát', bilak 'ízület' { 
karács, bilak 'Arm' | kum. bilak 'kar' | alt. tel. leb. sór, szag. kojb. 
kacs. bar. pilák 'das Handgelenk; (szag.) der Unterarm' | oszm. 
csag.-kel. türk. trkm. khív. azerb. kar. T. krm. bilak 'das Hand
gelenk, der Unterarm; (azerb. krm.) der untere Teil des Ármels'. 

* Oszm. cáltik 'Reis auf dem Felde; das Reisfeld; noch nicht 
ausgehülstes Reis' [ csag. cáltük 'der Reis (in Hülsen); der Reisfeld* 

co oszm. ciltik 'der Reis auf dem Stengel, das Reisfeld'. 
* Oszm. patak 'die Bienenzelle' | csagPdeC. paták 'ruche 

de mieP 
co AH. biták. 
* Tel. dábá '(veralt.) die Klinge des Messers, die eiserne Pfeil-

spitze, der Pfeil, das Geschoss' | kojb. debá 'Pfeil, Geschoss' 
co sór cöba 'ein Pfeil (kleiner Kinderpfeil)' j kacs. d'öbö 'das 

Geschoss, der Pfeil'. 
* K. tárnán 'grosse NadeP | csag. taman 'eine grosse NadeP | 

kún taman \ alt. tel. tamaná | csag. kel.-türk. tabán \ csag. szag., 
kojb. tabana \ kirg. tebdn ina 

co irod. mong. tebene, tebene jeü 'aiguille triangulaire dönt ön 
se sert pour coudre les peaux' 

co tar. tö'mana. 
* Alt. tel. yámir- 'niederwerfen, zerschmettern, zerstören' 
co csag. yö'mür- 'zerstören, verwüsten, vernichten, verderben'. 
* Alt. kdbis 'Teppich' | sór karnis 
co szag. köbas. Vö. még K. kiviz 'Teppich', küwüz 'Matté oder 

Teppich aus Wolle', kábáz 'Baumwolle'. 
* K. mán 'Muttermai' | AH. mán \ alt. tel. sór, leb. küer. csag. 

trkm. tar. may \ szag. kojb. kacs. mey \ krm. bari | oszm. bán 
co alt. móri. 

x) Vö. magyar bél 'der Darm, das Gedarm; der Docht'. 
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* Kel.-turk. misik cKatze' 
[oo kirg. misig] 
co kel.-turk. tar. mösük. 
* Alt. tel. oszm. krm. kámik c(alt. tel.) der Knorpel, die weichen 

Teile grosser Knochen; (oszm. krm.) Knochen; (oszm.) Elfenbein' 
co oszm. kömük fder Knochen, das Schienbein, Bein1. 
* Kkirg. teskdy cdie Schattenseite (eines Berges)' -« Hdskdy 
oo kirg. tösköy cHochland, hochgelegene Steppe'. 
* K. mdygü 'ewig' | türk marigü, bdygü | ? kaz. mdygd | HGls. 

mdngü | AH. mangü 
co csag. möyü | sór, kacs. mögü 
co irod. mong. möngke. 
* Oszm. krm. gdbd cschwanger' 
co oszm. gübd. 
* K. táv 'gleich' | csag. tar. kel.-turk. alt. tel. leb. sór, küer. 

tdy 'gleich, gleichartig; grade, genau' | kirg. kkirg. szag. kojb. kacs. 
tey | kirg. ddyal. 

oo irod. mong. teng 'équilibre' 
oo tel. tüy Taar; entsprechend, ein Paar bildend, áhnlich; 

Áhnlichkeit, Gleichniss'. 
* IM. kdvdk 'szalma' | AH. kavük | HGls. kdvük 
co K. küwük cStroh, Hácksel (fűzz.)'. 
* Tuba, leb. padár 'kleiner Taimen {pdl), kleiner als 6 Wer-

schok; kleiner Fisch' 
oo tel. püdürd 'ein Fisch'. — Vö. orosz őwmwpb. 
* Oszm. mdrsin (der Stör' 
co oszmBdeM. mürsin 'esturgeon'. 
* OszmRedh. dksi lA fire-brand' 
<*> oszmRedh. üksi. 
* Csag. ydngil, yáyil 'leicht' | tel. dayil | kum. ydwil | kirg. 

jáyil | csuv. éénrél 
co IM. yünül | csag. yüvül. 
* Oszm. tdndkd 'Blech, Weisblech' | tel. tdnkd cMünze' | csag. 

kaz. tdfjkd c(kaz.) Geld, Silbergeld, Rubel; (csag.) kleine mittelasia-
tische Silbermünze' | kirg. tayga 

oo irod. mong. tengge, tenggege 'une petité monnaie d'argent, 
la monnaie en général' 

oo csag. kel.-turk. tünükd cBlech'. — Vö. orosz dewbza. 
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* Eirg. belga 'das Zeichen, die Marké, das Merkmal, der 
Beweis1 j kar. L. bálgi 'das Zeichen5 j csag. tar. balgü 'das Zeichen, 
das Kennzeichen, das Wappen5 | tel. kumd. pályi | QB. Ka dl. balgü \ 
tel. szőj. palák | K. balgü 

oo sór pülgü 'das Zeichen5. 
* Türk bacin 'Affe5 | ZMan. bacin | kirg. mesin | tel. mucin 
oo irod. mong. becin, mecin 
[oo K. bicin | ujg. bicin | IM. bicin | csag. bicin | oszm. picin [ 

tüm. bicin 'ein böser G-eist51) 
oo irod. mong. bicin] 
oo csag. mucin. — Ennyi régi és új adat ellenére a szó törté

nete meglehetősen homályos. J. HALÉVY (T'oung Pao 1906, 294)2) 
szerint a bacin a perzsa püzineh, büzneh szóval függ össze. B. LAUFER 
(T'oung Pao 1916, 74. 1. 3- j . ) azonban ezt a lehetőséget nem 
tartja valószínűnek és a görög T̂JÖCOV, %íbr\%oc, szóra gondol. Leg
újabban P. PELLIOT (Bull. of the School of Orientál Studies VI 
[1931], 28°) újra a perzsa büzína (=»-. orosz oőes^smá) mellett tört 
lándzsát. — A kutatók figyelmét elkerülte a csag. padin 'ein wilder 
AnV adat, mely LAUFER sejtését igazolni látszik. Ha a csag. padin 
valamilyen úton-módon összefügg a 7c^6wv-nal (ami nagyon való
színűnek látszik), akkor a török bacin (oo bicin) szót mongol erede
tűnek kell tartanunk. Ebben az esetben pedig a mongol becin a 
török padin átvétele volna. Bizonyos nehézségeket azonban lehe
tetlen észre nem vennünk. A mongolban tudvalevőleg minden di-ből 
ji, minden ti-höl ci lett. Ezek szerint az átvett török alak * hátin 
lehetett. Ilyen -t-s alakot azonban nem ismerünk. A török padin 
=- mongol * hadin ;=-=- becin esetében pedig fel kell tennünk egy 
mongol ji s- ci fejlődést, melyet nem könnyű megokolni. A bácin-
nek a padin (-=-=; görög %ifiw) szóval való összefüggése minden
esetre sokkal valószínűbb, mint a perzsa büsina-val való etimológiai 
kapcsolata. 

3. §. e. 
Az őstörökben a nyilt * a mellett feltételeznek a turkológusok 

már régóta egy zárt * e hangot is. A török zárt e kérdését — a magyar 
nyelv régi török jövevényszavai nyújtotta nyelvtörténeti tanulságok 

*) Az cAffe' -*• Tböser Geisf jelentésfejlődésre vö. tel. álmin 'böser Wald-
geist, der Affe'. 

2) Kunos lGNÁcx(NyK. XXVIII, 39) származtatása (-= olasz piceino) nem 
érdemel figyelmet. 
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figyelembevételével — legújabban NÉMETH GÍULA tárgyalta (Zur 
Kenntnis des geschlossenen e im Türkischen: KCsA. I. kiég. k. 
515—31 = A zárt e bolgár-török jövevényszavainkban: MNy. 
XXXVIII, 1—11. Ott a kérdés irodalma is. Pótlandó: N. POPPE, Sur 
un phonéme turco-mongol: Doklady Akademii Nauk 1924. 97—8). 

Az eddigi kutatások után az őstörök * e létezését már bebi
zonyultalak tekinthetjük. Sőt nem lehetetlen, hogy bizonyos ősmongol 
megfelelőkkel is számolnunk kell (POPPE idézett kis cikke éppen 
erről szól). Ennek ellenére azonban a török nyelvjárásokban egy 
e oo a\ illetőleg egy e <*> i, esetleg egy e oo ö és e <x> ü váltakozás 
nyomaira nem akadtunk. Igaz, hogy itt-ott bizonyos ingadozások 
észlelhetők a nyelvjárásokban, sőt a nyelvemlékekben is. Biztos és 
világos példát azonban nem találtunk. Tehát, hogy a végső ered
ményt világosabban lássuk, ezeknek a nem biztos példáknak a fel
sorolását egyelőre mellőzendőnek tartottuk. 

4. §. t oo a, u. 
* K. sicyan 'Maus' | AH. sicyan | IM. sicyan | azerb. oszm. 

sican | ujg. sicqan | csagSS. s'icyan | kaz. sicqan, ticqan | alt. tel. 
Sicqan | kirg. tisqan | kkirg. cicqan (KSz. II, 115) | kar. T. slcan \ 
sór sisqan | bar. cicqan \ bask. sisqan \ kojb. szag. sísqan, sísqanaq j 
csuv. sőZi 

oo kel.-türk. sacqan \ tar. sasqan. — Kétségtelen, hogy a sic-
'scheissen' ige származéka. Vö. A. SAMOJLOVIC: Vostoönye Zapiski I 
(1927), 152. GOMBOCZ ZOLTÁN (MSFOU. XXX, 66) magyarázata (~= 
*sic-, *sac-, vö. siőra-, sicira-, sacra-, cacíra-, cacra- 'springen, hüp-
fen^ helytelen. 

* K. qírnaq 'Sklavin1 | HGls. qirnaq 'MagdJ | IM. qírnaq \ AH. 
qirnaq \ oszm. qirnaq 'Sklavin, Dienerin1 | csag. qirnaq cdas Kebs-
weib, die Sklavin bei den Ttirkmenen und Kirgisen* 

°° TQaw. qarnaq cszolgáló\ — N. POPPE (Islamica I, 425) 
szerint a közismert qlz 'leány1 szó származéka. 

* K. qisraq cjunge Stute' | IM. qisraq \ TQaw. qisraq \ HGls. 
q'israq | AH. qisraq \ bask. qisir, qis'iraq \ kkirg. qiziraq \ sór, leb. 
szag. kojb. kacs. qlzraq \ csuv. kdsre 

oo leb. quzaraq. — A ÜADLOFFnál található kún qistraq cder 
Leoparde' adat qisraq (ckanca')-ra javítandó. L. P. PELLIOT: T'oung 
Pao XXVII, 301. — A qisiraq =- qisraq kétségtelenül a török 
qisir 'meddő, magtalan, terméketlen5 szó -q képzős származéka. 
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A 'meddő* -»• 'kanca' jelentésfejlődésre vö. AH. tüwün 'meddő' ~* 
csag. tüwün 'jument qui n'a pas encore porté*. 

* Kojb. sím 'Haselhuhn' | tel. simda | sór sinma | ? sór 
sinmaőilaq 'ein Vogel' 

co tel. sumda. 
* Kaz. bir 'Russ' | szag. pirin 
co alt. tel. pur 'Asche, die vom Feuer aufgewirbelt wird und 

wie Spinngewebe am Dache hangén bleibt'. 
* Sór qiladí 'der Habicht (Máusegeier)' 
co bar. quladi 'der Greier'. 
* Sór qimirtas 'Ameise' 
co sór qumistas. 
* Alt. tel. íibriis 'schnell, flink, tapfer, kühn' | leb. c'ilbis 
co alt. tuba culmis '(alt.) schnell, flink; (tuba) TeufeP. 
* HGrls. sirtlan [o: sirtlan] 'Hyane' J AH. sirtlan \ ZMan. 

sirtlan | csag. sirtlan | oszm. sirtlan 
co TQaw. surtlan. — W. BANG (KSz. XVII, 127. 1. 3. j .) fel

tevése, mely szerint a sirtlan a sirt- 'die Zahne fletschen' ige 
származéka volna, szerintünk valószínűtlen. , 

* K. iduq 'Vieh, das man ohne es zu nutzen, frei weiden 
lásst, dann allgemein. geweiht, gesegnet; hooh (Berg)' | alt. tel. leb. 
kkirg. iyiq 'zum Opfer auserwahlt, bestimmt, geweiht, auf ein Opfer 
bezüglich* | szag. kojb. kacs. iziq 'Gott geweiht, zum Opfer geweiht; 
Opfer* | jak. itix 'geachtet, verehrt, heilig' | csuv. j&rd% 'egy gonosz 
szellem' 

co bar. uyug 'ein Gott geweihtes Pferd (nach heidnischer Sitté). 
* Kaz. pisi 'Hirsch, Wild' | tob. misi 'Hirsch' | csuv. p§si 

^lenntier ' | jak. pisik 'Renntierkalb' 
co kaz. pusi 'Hirsch'. — A szó a törökségben az előbbi néhány 

adaton kívül teljesen ismeretlen; de vö. a következő finnugor ala
kokat: cser. pü(ts§ 'Renntier', votj. puzei, zürj. pez 'junges, unge-
hörntes Renntier', vog. pasi 'Renntierkalb', osztj. pejtsdx, lp. boaco 
^arandus domitus', szamK. phötu 'wilde Ziege', Kojb. pooto 'cervus 
capreolus' (PAASONEN: FUF. II, 106—7; VII, 2 1 ; SETALA: FÜF. II, 
2 2 3 ; KALIMA : FUF. XII, 159; TOIVONEN : UngJb. XVII, 187). 

5. §. i co a, ö, ü. 
* Oszm. csag. tar. kel.-turk. cit 'die Hecke, der Zaun' 
co kirg. sétán 'Hecke, Umzaunung' | alt. tel. cedan 'Zaun, 
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Hecke* | kaz. citán 'Hecke' | AH. őatan [o : catan; vö. APTÜLLAH 
BATTAL : Azerbaycan Yurt Bilgisi I, 182] 'kosár5 | kum. catan | karács. 
csatán | sór saddn 'Umzáunung1. — A catün -n kicsinyítő képzős 
származék, melyre nézve 1. BANG: KSz. XVII, 128 skk.; UngJb. 
VH, 38—9; PELLIOT: JA. 1925 Avril—Juin 202. 1. 1. j . ; NÉMETH: 
KCsA. III, 109!). 

* K. iry [o: iny] 'Eiter* | ÍM. iriy | oszm. irin | tel. krm. 
irvt) | kirg. ir | kojb. kacs. irav \ karács, irin | balk. irin \ azerb. 
irin (Azerbaycan Yurt Bilgisi II, 381). 

oo oszm. csag. árig. 
* Csag. kel.-turk. italgü 'eine Art Jagdvoger | kirg. kkirg. 

italgi cein Raubvogel, der Máusergeier, Falke1 

co oszm. csag. ötáígü 'eine Geierart, Lámmergeier\ 
* Sór siba cein Nadelbaum (pinus pichta)1 

co sór sübü cdie Pichte (pinus pichta)\ 
* K. siyir 'Sehne1 | IM. siyir \ AH. siyir | alt. tel. küer. kirg. 

csag. tar. siyir | oszm. sinir | csuv. s§n§r \ jak. itsir 
co kel.-turk. süyür. 
* K. bit 'Laus* | IM. bit | AH. bit | oszm. csag. szart, trkm. 

kirg. bit | alt. tel. leb. sór, szag. kojb. küer. pit | csuv. pÍD§, piJD§ 
co krm. büt | bar. püt. 
* K. bil- Vissen' | AH. bű- | türk, oszm. csag. szart, khív. 

trkm. kel.-turk. tar. kirg. kkirg. kún, kar. L. T. bil- | kaz. bdl- \ 
QB. Radl. bil- | alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. küer. bar. pil-

co szag. tuba pül-. 
* Oszm. csag. khív. szart, trkm. krm. kirg. kar. T. bit- 'been-

digt sein, fertig sein, vollendet sein, gemacht sein' | QB. Radl. bit-
co QB. Radl. büt- | kel.-türk. alt. tel. leb. sór, szag. kojb. 

kacs. küer. püt- \ tar. csag. büt-. 
* Türk, oszm. azerb. krm. bin- 'besteigen, ein Pferd besteigen, 

retten* | alt. tel. azerb. csag. trkm. szart, tar. kún, kaz. min-
co leb. sór, szag. kojb. kacs. küer. mün-. 
* Alt. tel. leb. min cBrühe, Fleisch- oder Fischsuppe' | jak. 

min 'Suppe, Brühe' 
co K. bün, mün \ IM. mün | HGls. müyin (?) | ujg. mün | leb. 

szag. kojb. kacs. küer. mün. — A szó szamajéd kapcsolataira 

x) A NÉMETHnél felsorolt példákon kívül -n képzős alakulat kétségtele
nül az oszmRedh. qizan 'A youth, lad, youths, lads' szó is (-= cfiz 'leány'). 
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nézve 1. PAASONEN: K S Z . XVII, 27. 1. 1. j . ; NÉMETH: MNy. XXXIII, 
219—20. 

6. §. o oo a, i\ u. 

* Csag. orcin 'der Bezirk' -c irod. mong. orcin 'autour de, 
prés de, environ' 

co csag. arcin 'ein Kreis (Teil einer Provinz)\ 
* AH. qonsi 'szomszéd' | HGls. qonsi | csag. qoy§i | azerb. 

kún qorjsu | kirg. qoysu | kún qonsi | oszm. qomsu j karács. %onsu | 
kum. xonsu 

oo kuni. xansu. 
* K. toy'in 'buddhistischer Mönch' | QB. RadJ. toyin 'der 

Buddhapriester' | ujg. toyin | jak. toyon 'Herr, Oberer, Chef 
oo irod. mong. toyin 'tóin, ecclésiastique' 
co AH. tay'in 'uygurlarda din reisi'. 

.* Kirg. bar. krm. csag. oszm. azerb. kar. L. oraq 'die Sichel; 
die Ernte3 | kar. T. ora% 'die Ernte' | tob. kaz. bask. uraq 'die Sichel* 

co csagoS. ariq. 
* Oszm. qor 'glühende Kohlén' | csag. kel.-turk. qoz | alt. tel. 

leb. sór qos 
co ? csag. qiz 'die Hitze, das Feuer'. 
* Ujg. qobcur, qopcur 'egy adófajta' 
cc. irod. mong. qobciyur 'la capitation, impőt, tribut' 
oo ujg. qipcur. 
* Sór nonam 'die Blaubeere, Schwarzbeere' | mad. noniq 
co sór nínim. 
* Oszm. boymal 'Falke, Sperber' 
co oszm. muymul 'ein Sperber, der dressirt werden kann'. 
* K. cocuq 'Ferkéi' | sór, kacs. kirg, so§qa 'das Schwein' | 

alt. tel. cocqo 
co kirg. susqa. 
* Karács, xomux 'Feigling' 
co balk. %umux 'fául, tráge'. 
* K. qozi 'Schaí'1) | ujg. qozi 'bárány' | HGls. qozu | AH. 

qozí | ZMan. qozi | TQaw- qozi | QB. Radl. alt. tel. csag. qozi | csag. 

*) BROCKELMANN 'Schaf értelmezése helytelen. Az eredeti arab szövegben 
KasvarT a qozi-t 'al-hamal'-nak fordítja, ami arabul annyit jelent, hogy 'agneau, 
bélier. 

Nyelvtudományi Közlemények Ll. 24 
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kel.-türk. qozi | krm. kirg. oszm. azerb. kar. T. qozu | kuni. qozu, 
qözu | karács, q'ozu | balk. qozu | tar. qoza \ krm. %ozu 

oo ujg. quzi | IM. quzu | krm. oszm. quzu | trkmPoc. quz'i 
oo irod. mong. qurayain) (agneau\ 
* Kirg. tostayam ceine kleine HolzschüsseP | csag. tostayan 

bar. csag. tostuyan cdie Schüsser | kaz. tustayjn 'Becher, Glas* 
oo csag. tustuyan \ kirg. tustayan cdas Trinkglass, der Napf, 

die Schöpfkelle\ — A tostayan, tustayan összetételnek látszik. Vö. 
oszm. csag. bostayan 'ein Gefass aus einer Arbusenschale; ein 
kugelförmiges Gefass'. 

* Türk, csag. yont ldas Pferd' | K. yond | ujg. yont | oszm. 
yond 'eine in der Heerde wild lebende Stute5 

co oszm. yunat 'ein wildes ungezahntes Zuchtpferd' | szám. 
juna, junna, ju?nta, nundo Tferd* -c török. Vö. PAASONEN : KSz. 
XIV, 56; XVI, 6 6 ; KAI DONNER: J S F O U . XL, 1 : 6 ; LIGETI: KCSA. 
II, 188. 

7- §. ö <x a, ü. 

* Oszm. csag. khív. trkm. krm. bőrök Tastete; (csag. khív. 
trkm.) mit Teig umhüllte Fleischklösse, die in Wasser gekocht 
werden* 

oo sór párak 'in Teig gehüllte Klösse aus Fett und Fleiseh'. 
* Oszm. csag. tar. kel.-turk. ökcá Terse, Absatz; Hacken; 

(oszm.) der Stützpunkt1; qapu őkcasi 'der Punkt, auf dem die Tűre 
ruht, die Türangel; (csag.) Eifer, Ausdauer' | bar. ökcő 'die Ferse, 
der Absatz des Stiefels, der Hacken> 

<N3 szag. akca : qapuy akcasi 'die Scharnire der Tür\ 
* Kirg. özön 'der Fluss5 | kkirg. ősön cder Bach, Fluss, die 

Strömung' | kaz. üzan | AH. özan -* őz 
OD ZMan. ázan 'riviére3. 
* Szag. kojb. koca 'eine Suppe oder ein Brei aus ganzen 

Gerstenkörnen5 | alt. tel. leb. köcö 
o= oszm. güÖa 'eine aus Sorgo und saurer Milch bereitete 

Speise5. 
* Tar csag. kel.-turk. yötal 'der Husién' | bar. yödöl \ özb. 

yötal | balk. zötal | karács, yötal \ kaz. yütal | jak. sötöl 
<*= tar. yütal. 
* Kirg. korpö 'die Decke, Bettdecke5 

oo csag. khív. kürpa 'eine Decke aus Kameelhaar oder Kattun*. 
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* Trkm. öp cStrick, Gürtel, Binde' 
oo trkm. yüp 'Strick, Gurt'. — Vö. köztörök ip, yip. 
* K. korpa 'nachgewachsen (Pflanze, Frucht); nachgeboren 

{Kind, Junges)' | oszm. korpa 'ein neugeborenes Lamm; ganz jung, 
frisch, delicat' 

03 krm. kel.-türk. kürpa. 
* Kirg. közöl 'trefflich, tüchtig' | kum. gözal 'szép* | kar. T. 

gözal | kaz. güzál 
co oszm. krm. güzal. — Valószínűleg a köz, gőz 'szem* szó 

származéka. Vö. BANG, Vom Köktürkischen zum Osmanischen III, 
3 9 ; KSz. XVII, 122. 1. 2. j . 

8. §. U oo «, i', o. 

* K. qunduz 'Biber' [ alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. qum
dus 'Biber', qara qumdus 'Fischotter' | kirg. csag. oszni. qunduz 
'(oszm. csag.) Biber; (kirg.) Fischotter' | bar. sór qundus '(bar.) 
Biber; (sór) die (grüne) Eidechse' | csuv. %§riD§r 

co sór qavdus 'Fischotter' I szag. kojb. qamnüs | kacs. qamnüs | 
mis. qandis 'biber' (NyK. XLVII, 78). — Vö. NÉMETH: NyK. XLVII, 
7 8 ; ZSIEAI: NyK. XLVII, 449. 1. 1. j . 

* Csag. kirg. kel.-turk. tumaq 'eine Wintermütze mit Ohren-
klappen' | tűm. tumax | leb. tar. tubaq '(leb.) Pelzmütze mit Ohren-
klappen; (tar.) Decke? 

co kirg. timaq. 
* Alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. kiier. kel.-turk. tar. kirg. 

kkirg. muD 'Mühe, Leiden, Sorge, Kummer, Trauer' | türk, csag. buy 
co kumd. min 'Mangel, Not\ — Vö. MUNKÁCSI: KSz. XVIII, 1 skk. 
* qum 'Sand' | IM. qum (homok, hullám' | AH. qum 'homok' | 

alt. tel. leb. sór, szag. kojb. kacs. küer. oszm. csag. QB. Radl. 
qum cder Sand; bewegte Welle oder Brandung des Meeres' | kum. 
%um | balk. qum | karács. qfum | jak. kumax 

co irod.. mong. qumay, qumaki csable fln, grains de sable; 
poussiére d'eau' 

co alt. qom 'Welle'. — PAASONEN (NyK. XLII, 38) szerint a 
szó a mai csuvasban ismeretlen és a 'homok' forgalomra egy külön 
szó (xdjőr) szolgál. Úgy látszik azonban, hogy a mai csuvasban a 
qum megfelelője is él xwm alakban (megvan PAASONEN csuvas szó
jegyzékében is), csak a jelentése nem'homok', hanem 'hullám'. Vö. 
még BANG: KSz. XVIII, 120. 1. 3. j . • 

24* 
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* Alt. tel. leb. sor uqsim 'die ZwiebeP | szag. kojb. kacs. 
küer. uqsum | tel. usqum 'der Knoblauch1 

oo sór oqsum 'die Zwiebel\ — A qs oo sq hangátvetésre vö. 
szag. kacs. aqsír -= sór, szőj. stb. asqir 'Hengst\ — A kojb. muq-
sun 'der Lauch, Schnittenlauch> viszonya az uqsum szócsoporthoz
nem világos. 

*' K. quyas 'Sonne' | AH. quyaé | sór, leb. csag. kel.-turk. 
kún, kar. T. quyas \ özb. quyaé | oszm. krm. günaé | csuv. x^vel I 
jak. kuyas 'Tageshitze, heisser Tag' 

cc. *qoyaé. Vö. leb. köyös. 

9. §. Ü co «, i, ö. 

* Tob. kún, oszm. üzárgi 'der SteigbügeP | tar. csag. üzarga \ 
tel. üzayi | tel. sór üzaya | alt. üzöyö \ kirg. üzöyü, üzöygü | csuv. 
jőrana 

oo írod. mong. dürüge 'un étrier' 
oo szőj. azáya. 
* Szag. tülük 'der Vorrat der NahrungsmittelJ | csag. tőlük 

[o: tülük] 'die Lebensmittel, die Fourage' | csuv. tul§ 'búza1 

oo ujg. táluk. 
* K. küba 'Ohrring' | AH. kupa | oszm. krm. kupa 
co karács. kcapH: siryani k'apHsi 'herunterhángende Bijous an 

dem Öhrgehánge>. 
* K. ün 'Síimmé* | alt. tel. leb. szag. kojb. kacs. küer. csag. 

oszm. kirg. kkirg. tar. ün 'der Klang, Ton, ein heller Ton, die 
Stimme; (oszm.) das Renommé, der Euí' | kar. L. in 

co abak. in 'Stimme* | mad. in. 
* K. ürk- 'erschrecken* | oszm. tar. kirg. krm. csag. kel.-turk. 

ürk.- | azerb. ülk-
oo kirg. irik- 'zurückschrecken, anhalten, nicht weiter gehen\ 
* Alt. kür 'Brücke' | kum. kür 
oo tel. kör. — RADLOFF az alt. kür-t helytelenül a közismert 

kiprü (co köprüg) szóval egyezteti. 
* Oszm. krm. günaé 'Sonne' 
[co K. AH. sór, leb. csag. kel.-turk. özb. quyas] 
oo leb. köyös. 
* Türk, tar. tel. leb. csag. kel.-turk. kar. T. kümüé 'Silber* f 

oszm. gümüs | kum. qumué | szag. kojb. kar. L. kümüs | csuv. 
kdmdl, kémei 
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oo oszm. gömüé. — A szó szamojéd kapcsolataira nézve 1. 
PAASONEN: KSz. XVI, 102.; TOIVONBN: FUF. XXI, 102. — RAMSTEDT 

származtatása (-= szino-koreai kim 'arany*) lehetetlen. Vő. LIGETI: 

MNy. XXXV, 60. * 

E rövid példa-mutatványból is világos, hogy 1) magánhangzó
váltakozásra kivétel nélkül valamennyi nyelvjárásból vannak ada
taink, 2) az eredeti alakok bizonyos nyelvjárásokban teljesen kimen
tek a használatból, ugyanakkor 3) vannak esetek, ahol ugyanazon 
nyelvjárásban mind a két alak él egymás mellett. 

Az is bizonyos, hogy az alakváltakozásokkal együtt jelentés
tani változás nem jár. A tartan co tlrlan alakpár 'tarka; sólyom; 
fogoly' jelentése minden bizonnyal a szónak nem az alaki váltako
zásával függ össze, hanem egyszerűen egy természetes 'tarka* -+-
<tarka madár' ^ ^ jelentésfejlődéssel magyarázható. 

HA8AN ERÉN. 

Fából vasgolyó. A magyar nyil és uráli megfelelői máiglan meg-
•órizték eredeti 'sagitta' jelentésüket, bár a tárgyképek hasonlósága 
alapján itt is, ott is kifejlődtek efféle természetes jelentésátvitelek: m. 
istennyila, vog. tdrdm-nal 'istennyila' (táram 'ég, isten'), fS. tulinen nuoli 
'mennykő' (tulinen 'tüzes'). Egészen különleges jogszokás kisugárzása 
nyil szavunknak 'sors, sorsolás, sorshúzás útján osztályrészül jutott föld
darab v. erdőrész' jelentése. A rokonnyelvekben nem ismerek hasonló 
fejlődést, hivatkozhatom azonban egy olyan változásra, amely anyag-
szerűség tekintetében a 'fából vaskarika' szólást juttatja eszünkbe. 

Az 1930-ban Moszkvában kiadott HATANZEJEV-féle osztják tankönyv 
egyik olvasmányában, ül. annak BouDÁtól származó fordításában olvas
suk : „seryk: bum! pagnomdys puskán, al-ulti sauriji jerdep hozja ragnys, 
njal hojmal tuvet porda-sema. 'Plötzlich: b u m ! e r d r ö h n t e d i e 
F l i n t e . Zu einem end-lebigen Hasén fiel er am Zaun hin. Der P f e i l ' 
traf ihn ins linké Auge'" (UngJb. XII, 347). Ha az osztj. puskán = 
'Flinte' s elsütésekor bum keletkezik, akkor a nyúl szemébe fúródó 
lövedék nyilván nem n y i l , hanem g o l y ó . Igaz ugyan, hogy a baj-
esináló nal, not szónak csak 'nyil' jelentését közlik legismertebb osztják 
szótáraink (PATK., KARJ. OL. 88, BEKÉ, PAAS.-DONN.), de PÁPAI KÁROLYnak 
tárgyi értelmezés tekintetében többnyire talpraesett déli-osztják szójegy
zéke adatszerűen-is igazolja a 'golyó' jelentést: nal, nál, nát 'cTpfcjia 
^nyil), nyjra (puskagolyó)'; nal tatémte sayle 'puskagolyó öntésre szol
gáló fakanál'. A megfelelő vog. nal jelentése KANNISTO szerint 'pfeil; 
kugel' (WogVok. 98), a szamK. na szót pedig csak 'Kugel; Flinten-
kugel' értelemben ismeri CASTRÉN. 

Tanulságos lesz megemlítenünk, hogy a p u s k a egyik elnevezése 
a vogulban tautin nalpa 'tüzes nyilas' (VNGy. IV, 416), a szamojédban 
pedig: CASTR. J. tu-ni 'Flinte, eig. Feuerpfeil'; szamT. tű-bidV 'Flinte* 
Hui 'Feuer' 4- bidV 'Pfeil von Eisen'); szamJen. tü-mimo 'Flinte' (tu 
(Feuer* + mimo 'eiserner Pfeil'). . Zs. M. 


