
NÉMELY LÁTSZÓLAGOS KÉPTELENSÉGEK 
A CSUVAS-TÖRÖK HANGVISZONYOKBAN. 

Mrj S-oQv^stzs ávőgeg 'A^r\vaioi! kiálthatnék föl exordiumúl én is 
midőn a t. Osztály előtt képtelenségekről merészlek beszéllni, ele
jét veendő az a fölött méltán várható indignatiónak. De nem tartok 
tőle, hogy az osztályülés elé nem való tárgyat választottam volna; 
mert hiszen hozzávetettem, hogy ama képtelenségek nem valóságos, 
hanem látszólagos képtelenségek, és olyan képtelenségtől, mely va
lóban nem az, várni lehet némi érdekes és hasznos tanúságot is. 
Czélom pedig néhány adalékot nyújtani annak az igazságnak bebi
zonyításához, hogy eredeti rokonságban levő nyelveknek eredetileg 
egyező egyes szava, történeti hangfejlödés illetőleg hangváltozás kö
vetkeztében, az egyik nyelvben a másikbelitöl merő különböző ala
kot ölthet magára, s hogy a hasonlító nyelvészet, midőn ily két szó
alaknak eredetileg egy voltát ismeri el, korántsem esik az absur-
dum-hivésnek könnyelmű vétkébe, foltéve hogy az illető nyelvek 
szabályosan mutatkozó hangviszonyaiból amaz elismerés kényszerű
ségét ki tudja mutatni. Mert hiszen tudva van, hogy a hasonlító 
nyelvészet nem azért tart két rokonnyelvbeli különböző külsejű szó
alakot a jelentés egyezése mellett eredetileg egyezőnek, m e r t 
azok különbözők, hanem bizonyos okok által arra kényszerítettnek 
vallja magát, n o h a azok különbözők. Mindamellett a hasonlító 
nyelvészetnek ezen oldala, az egymástól eltérő alakú rokon szók 
elismerése, keltett föl leginkább ellene gáncsos kifogásokat, melyek 
szinte rossz hírbe hozták; részint méltatlanul, mert a gáncsolok restel-
ték az elismerésre kényszerítő okokba is ereszkedni; részint igazsá
gosan, mert a hasonlító nyelvészet, értem itt a magyar-altajit, hébe-
hóba olyas egyezést is talált fölállítni; melynek elismerésére nem 
szolgált vagy nem szolgálhatott egyszersmind az illető okok kifejté-
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sével. Míg a hasonlító nyelvészet csak efféle szóegyezésekkel áll 
elé, milyenek magy. vér = finn veri, cserem, vir v. vür; m. wien-ni == 
f. ménen, cserem mías (causat. wun-t-as); m. Hornok = tör. kum, 
kicsi = tör. kücük, m. hét = tör. jedi; m. halni = f. kuolen, cser. 
kol] m. kö = finn kivi, osztj. &ew, cser. &it stb., senki sem bántja, 
nem is bánthatja okosan; de nem minden egyezések olyan szembe
tűnök mint ezek, s mégis léteznek és valók, s természetesképen 
a hasonlító nyelvészetnek nem csak jogában, de kötelességében is áll 
ezeket is fölkutatni és kimutatni, ha csak adatainak hiányossága 
miatt nem akar töredékes rendszer-épületet rakni. De az elismerendő 
egyezés lehetőleg be legyen bizonyítva; különben a ráfektetett kö
vetkeztetések , mint porladozó köre rakott súlyos falrészek, elébb-
utóbb romba dőlnek. 

Midőn tehát a hasonlító nyelvészetnek ilyen szembe nem tüno 
szóegyezések fölkutatására való jogosultságát és kötelességét nem 
annyira bebizonyítani (mert hiszen azt mindenki mint magától ér
tődőt elfogadja), mint inkább igen kirívó, és valóban, ha az okki-
mutatás elöl egy perczig behunyjuk szemünket, képtelennek látszó 
néhány esettel élesebb világosságba akarom helyezni, — egyszers
mind oly biztos járású nyelvhasonlítási térre lépek, a melyen az 
egyezésnek minden megkétlésen fölül való meggyőző, megingatha
tatlan kimutatását lehet eszközölni, és mégis a kimutatott szóegye
zések első tekintetre képtelennek látszanak! E tért képezi egyfelől 
a csuvas nyelv, másfelöl a török (beleértve a tatárt és jakutot is); a 
csuvas és a török nyelvek pedig ugyancsak testvérnyelvek, úgy mint 
a német és szkandináv, a cseh és az orosz nyelvek. Bár mily bátran 
tehetjük is ez állítást, mégsem lesz haszon nélkül, biztosabb meg
győződés végett, e testvériségnek rövid körülrajzolását adnom. 

Hogy a csuvas nyelv legutójára csak a török nyelvekkel való 
egvségböl vált el, s még ezen elvált állapotában is velők egy szoro
san összefüggő nyelvcsoportot képez, az ama nyelvnek úgy szókincsé
ből mint grammatikai alakjaiból világosan kitűnik. Az eltérés csak 
annyi, a mennyi távolabb álló dialectusok között szokott lenni; azaz : 
a szók is a grammatikai alakok is legnagyobb részt ugyanazok a 
két nyelvben, nem lényeges vagy az alakegyezés körén még belül 
levő hangtani különbséggel; vagy ha több az alaki eltérés, mégis a 
szónak csak egy részén vagy helyén mutatkozik, a többi félreismer-
hetlenül egyezvén. Itt egyelőre a csuvas r-re figyeltetek, mely igen 
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rendesen = tör. z és s (magy. sz) szó közepén és végén, p. o. pira = 
bize, tat. bizgá nekünk, sirci = sizá, tat. sizgá nektek, sakkir nyolca. 
= sekiz, tuhhur = dokuz, kojb. togos, kar. tohos. E hangváltozás 
(hogy t. i. s, 2-böl r lesz), nagyon szaporítja az r hang eléfordulását a 
csuvásban (mert az eredetileg már a törökben is meglevő r is r-nek 
marad), s így a csuvas nyelv hangtani jellemében egy kiváló vonást 
képez. Ezek után, a csuvas és török nyelvek testvéri rokonságának 
elétüntetésére, elsőben vagy 100 egyező alapigét mutatok be (a csu
vas igéknek csak tőalakját hozván föl, a mint az as} es infinitivus-
képző előtt hangzik). 

csuv. ag: vetni, serere — tör. 
ek-mek. 

an : leszállni — en (in)-mek. 
ala : szitálni — ele-mek, kojb. 

elgá (praes. elgTrben). 
od : lépni — ad-mak (adi'm 

admak). 
ojr, ojir: elválasztani — aji'r-

mak. 
olos-tar : változtatni, cserélni 

— kojb. ales-ter (pr. aleste-
rerben). 

osra: őrizni — ktör. asra-mak. 
oz : nyitni — ac-msik, jak. as. 
inén : hinni — inan-mak. 

10. il : venni — al-mak, jk. i'l. 
ird : elhaladni, elmúlni — 

kojb. irt (pr. irterben). 
iz : inni — ic-mek, jk. is. 
üm : szopni (emni) — im-mek. 
ud, id : dobni, vetni — at-

mak, jk. it. 
indiy: eskünni —jk. andayaj 

(v. ö. tör. and icmek). 
aved^ avd, ad: szólni; menny

dörögni — jak. át (szólni, 
mennydörögni), tat, ajt-
mak : szólni. 

id : kérdezni —jk. ijit. 
kar : szétterjeszteni, elnyúj

tani — ger-mek. 
kard : rovatolni — kert-mek. 

20. kaz : átkelni — gec-mek. 
kor: látni — gör-mek, jk. kör. 
kii : jőni — gel-mek, jk. kál. 
kir : bemenni — gir-mek, jk. 

kTr. 
kol : nevetni — gül-mek, jk. 

kül. 
hodez : egyesülni, elvegyülni 

— katis-mak. 
hudul : menekülni —. kurtul-

mak. 
hura : félni — kork-mak. 
huv : elhajtani, kergetni — 

kov-mak. 
huz : okádni 

pökni. 
30. hur (hura?) : 

tab : megrúgni 
kuru-mak, J&. kür. 

tar-e/ : megharagudni — dar-
'il-mak(v.ö. dargi'n : haragos). 

t'eimondani — de-mek,^'&. diá. 
toy : kimenni — doy-mak, jk. 

tay-i's exire. 

— kus-mak : 

elszáradni — 
tep-mek. 
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tob : találni — tat. tap-mak, 
kojb. tap (pr. taberben). 

toj : sejteni, gyanítani — duj-
mak. 

tol: megtelni — dol-mak, jk. 
tuol. 

tora: fésülni — dara-mak, jk. 
tara. 

fid: fogni, tartani — tut-mak, 
jk. tut. 

40. tug : elönteni — dök-mek, 
kojb. tök (pr. tögerben), jk. 
toZ. 

tuhta: várakozni — tat. to^ta, 
kojb. tokta,,jk. toxtuo : meg
állni, maradni, 

tur : állni, fölkelni — dur-
mak, jk. tur. 

tűn : földülni — dön-mek : 
megfordulni, 

tülá : fizetni — kojb. tölá, jk. 
tölüö. 

tüz : tűrni — tat. töz-mek, 
karag. tös (pr. tösermen). 

törd : húzni, tat. tart-mak. 
tiv : érinteni, illetni — tör. 

dej (deg)-mek, jk. tij. 
par : adni — ver-mek, tat. 

bir-mek, jk. biár. 
pod : besülyedni — bat-mak. 

50. pol: lenni — ol-mak, tat. bol-
mak, jk. buol. 

polez : segíteni — kojb. bölez 
(pr. bolezerben). 

poz : lépni, nyomni — bas-
mak. 

pi> : nézni — bak-mak. 
pir : menni (valahová) — var

rnak , tat. bar-mak , jk. 
bar. 

pid, püd: végződni — bit-mek, 
jk. büt. 

pil: tudni, ismerni — bil-mek, 
jk. bil. 

piz : főni, megérni (érik) — 
pis-mek, jk. bus. 

pur : csavarni — bur-mak. 
puv : fojtani — boj'-mak. 

60. puz : rontani — boz-mak. 
pür: redöt csinálni — bur-us-

mak: redőkbe húzódni, 
püve : festeni — boja-mak. 
pray : eldobni, elhagyni — 

brak-mak. 
mohta, muhta : dicsérni — 

tat. makta-mak, jk. majjtaj. 
j a r : küldeni — íaí.jeber-mek. 
]Oy : folyni — ak-mak. 
jol : maradni — kal-mak, jk. 

XfiL 
jóra: érni valamit (taugen) — 

jara-mak. 
jor : dagasztani, gyúrni — jo

jón*, jour-mak. 
jivala: gördítni —juvala-mak. 
vaska : sietni —jk. iksa. 
vi'r : aratni — or-mak. 
vil : halni — öl-mek, jk. öl. 
viren : tanulni — öjren-(ög-

ren)-mek, jk. üörán. 
vir: ugatni — ür-mek, jk. ür. 
viz : röpülni — uc-mak. 
vur-z, verekedni — vur-us-

mak. 
öab: ütni, csapni — cap-mak, 

jk. saba. 

7( 
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sav: szíveskedni (szeretni) — 
sev-mek. 

80. saver, savr: fordítni — éevir-
mek. 

sod : eladni — sat-mak. 
sona: kívánni — san-mak.^'ft. 

sana gondolni, 
áon : égni — jan-rnak. 
sola : nyalni — jala-mak; jk. 

sala. 
sor: kettéhasítani —jar-mak. 
soraz : kibékülni — jaras-

mak : alkalmazkodni, 
s'ihla : őrizni — sakla-mak. 
sibiz : hozzáragadni—japis-

mak. 
síj : enni — je-mek , jk. siá. 

90. sir: körültekerni,begöngyöl
ni — sar-mak. 

sírd : harapni — jirt-mak : 
széttépni, 

sig: szökni, szökdelni — sej-
(seg-)mek. 

áid : odaérni—jet (jit)-mek, 
jk. sit. 

áid: elveszni —jet (jit)-mek, 
jk. süt. 

100, 

sin : győzni — jen (jeng)-
mek. 

sile : rázni— silk-mek. 
siz : hallani, érezni — sez 

(siz)-mek. 
sud : elnyelni — jot-mak. 
suv : olvasni (záhlen) — sa/-, 

saj-mak. 
suv : fejni, — say-mak. 
suv : mosni — ju-mak, jk. 

süj. 
sün: elalunni (tüz), eloltódni 

— söjün-mek. 
sür : rákenni, dörzsölni — 

sür-mek. 
süre : járni — jürü-mek. 
cig : szúrni — dik-nek, jk. 

tik. 
öil: hasítni (spleissen) — dil

inek, y&. tál : szelni, 
öir : húzást tenni — éiz-

mek. 
cob : futni — öap-mak (v. ö. 

capkin). 
sok : nincsen —jok^'A;. suojf. 
por : van, megvan — var, 

tat. bar, J&. bar. 
A szorosan egyező csuvas-török névszók nagy seregéből leg

eiül állatom ide az általában rokonság-bizonyítónak elismert szám
neveket : per = tör. bir, ikke = iki, visse = üc (a mint vü-'ás = 
ö'Z-mek, vagy a wz-ás ige = wc-mak), tuvatta v. tvatta =r dört, jak. 
tüörd (ivat e h. tvart, a mint 'itt'i — art'ik, s másutt is a csuvas nyelv
alakok képzésében sokszor fordul elé bizonyos mássalhangzó előtt 
az r kimaradása); pilik = bes, bis (l = s-ről később lesz szó) ; 
oltaz= alti, sicce = jedi. jak. sáttá, sakktr =. sekiz, tuhhur = dokuz, 
vonna = on, jak. uon ; Úrim = jigirmi, jak. silrbe; vuttur = otuz, 
hirih — kirk (ez nevezetes, mert a k'irk egy kivált törökös névszám
alak , melyet még elemeire is visszavezetni bajos, s mely a jakut-

110. 
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ban sem létezik, hol tüörd-uon van), álla = elli, otmel = altmí§ (v. 
ö. _pt7-ik = bes) , íitmil = jetmis, sager-vonna = seksen (azaz : 
sekiz-on), tuyur-vonna = doksan (azaz : dokuz-on), iür =s jüz, pin 
= bin (bing). Egyéb, még pedig kivált törökös névszók közül állja
nak itt ezek: 

ala : kéz — el, ktör. ilik. 
ar : férfi — er,jk. ár. 
07a : nyil — ok, jk. o^. 
ojih : hó (mensis) — a j , jk. íj. 
is : dolog, munka — is. 
ut : ló — at, jk. at. 
uda, vudo : széna — ot, jk. 

ot. 
uvel, fiú (filius) — o^ul, jk. 

uol. 
üt': test, hús — et (it), jk. át. 

10. kas : este — jk. kiásá, tör. 
mQ (éj), 

kon : nap (dies) — gün, jk. 
kün. 

kos : szem — gőz. 
kukkur : mell — köküs. 
küber : híd — köprü. 
kül : tó — göl, jk. küöl. 
kül : hamu — kül, jk. kül. 
kümül : ezüst — gömüs, jk. 

kömüs. 
karjik: öreg asszony — kari', 

karijik asszony, 
kirle : szükséges — jk. ki-

salya: szükség. 
20. hom : hullám — kum. 

hol : kar — kol. 
hol/a : fül — kulák, jk. kul-

hóra : fekete — kara. 
hor : lúd — kaz, jk. kas. 
horav : felelet — jk. /oruj. 

hida: erős, kemény — kati. 
hi'ri'm : has — karín. 
hir : leány — kíz. 
hirle : vörös — kizil, jk. kísíl. 

30. hípcik : fogó (zange) —• jk. 
kiptij : olló. 

hürá : fark — kujruk, jk. ku-
turuk. 

tar : por — tar. 
tar: izzadság — der (ter, tir). 
timar : ér ; gyökér — damar 

jk. ti'mír : ér. 
timir: vas — demir, jk. tiniir. 
tuv : hegy : da/, tat. ta^, tau. 
tupra : föld — toprak. 
tum : fagy — don (dong). 
t'ük : toll — tüj, kar. tük. 

40. tüp : fenék — dib. 
tübi: felsőrésze, teteje valami

nek — dibe^Tc. töbö. 
tom-dir, ton-dir : ruha — don 

(ruha) déri (bőr), jk. tirr. 
tülük : álom (somnium) — jk. 

tül. 
poré, pof : mind — tat. bari',. 

jk. bari. 
pola : hal — bálik, jk. bá

lik. 
pos : fej — bas, jk. bas. 
pide, pijda : tetű — bit. 
pil : méz — bal. 
pur : jég — buz, jk. büs. 

50. pult : felhő — bulut. 
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püver : máj — jk. bi'ar: máj, 
tör. baj'ír : belek, 

mun: nagy, magas, szent: — 
jk. manga. 

jat : név — ad, jk. at. 
jen : oldal — jan. 
jon : vér — kan 
jor : hó (nix) — kar. 
jirge : sor —jk. sárga, 
jida : kutya — it,jk. i't. 
jiva : fészek — juva. 

60. juver : nehéz — a/ir. 
vak : apró, kicsiny i— uvak, 

ufak. 
vat: epe — Öd. 
vot : tüz — ot, jk. uot. 
voda : fa (lignum) — odún. 
vija : játék — ojun. 
vurum : hosszú — uzun, jk 

usun. 
viren : hely — tat. orun. 
vuda: közép — orta (v. ö. tu-

vat = dört). 

nan : ruhaujj —jen (jeng), jk. 
siájf. 

70. sol: út —joljjk. suol. 
sol : év — j'il, jk. sil. 
solayaj : bal — sol. 
s'ímarda: tojás — jumurta, jk. 

símir, 
somur : esö — jaj'mur, jk. sa-

mi'r. 
sive : hideg — sovuk, souk. 
suv : zsír, olaj — jay, jk. 

si'a. 
sir/e : sörény — jel, jk. siál. 
suve, síva : 

sâ -. 
süt : tej — süd. 

80. sülén : kigyó — jilan. 
Su : víz — su. 
cirá : szív — jürek, jk. süráy. 
porne : ujj — parmak. 
cirná : köröm — dirnak. 
éire, ciri : fris, eleven — diri 

stb. stb. 
Az íme bemutatott csuvas-török szóegyezéshez még hozzávéve, 

hogy Ugyanily egyezés a képzők és viszonyító ragok legnagyobb 
részét illeti, nem lehet kétség a felöl, hogy a csuvas és a török 
nyelvek ugyancsak testvérnyelvek, melyek az ő rajok szorítkozó 
szóhasonlítónak a legbiztosabb tért, és bátorságosan járható alapot 
nyújtanak. Ám, ily téren akarok fölmutatni egykét épenséggel nem 
szembetűnő, sőt merő képtelennek látszó szóegyezést, egyúttal az 
azokban mutatkozó némely érdekes csuvas-török hangviszonyokat 
fejtegetvén. 

1) Csuv. %ra jó = oszm.-tÖr. eji, ejii. 

Azt hiszem eléggé feltetsző különös hasonlat vagy inkább 
nem-hasonlat ez: íra és eji; de még nem is fejtegetvén az alapokat, 
melyekből kifejlődött, már az által is jóval kevésbé lesz feltetsző, 
hogy még egy hason-párját teszszük ide: 
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Csuv. ora láb = oszm. tör. ajak. 
Mind a két esetben, azon akadunk fen főleg, hogy csuvas r = 

tör. j legyen, helyzet szerint két önhangzó között. És mégis úgy van. 
Lássuk, hogyan. 

Az oszmanli és keleti töröknek van egy bizonyos számú szó-
'ban, szó közepén és végén, olyan /-je, mely, még a testvér jakut 
nyelv tanúsága szerint, eredeti t hangból keletkezett, a hangfejlődés 
egy ig e n könnyen megérthető neme által, mely szerint a lágyulás 
(fésülés) ráragadván bizonyos mássalhangzóra, azt vagy sziszegőne-
niüvé változtatja, vagy oly túlnyomó lesz az eredeti hangzóelem fö
lött, hogy épen csak aj-hanguság, azaz j marad meg. E jésítés okozta 
hangváltozást tapasztaljuk p, o. a mai magyar nyelvejtésünkben 
elégszer, mikor mely, hely, hagyma-féle szókban csupa j-nek ejtjük 
a jésített ly (!), gy (d)-t; látjuk az olasz ferra/o-féle szókban, melyek 
az ario arjo szóvéget az r enyésztetésével ajo-vk teszik, míg a cseh
ben r , azaz jésített r, az j-z-féle ejtést kapja ; látjuk a csuvasban is, 
mely a \e, \en locativ és ablativusi ragalakokat használja de, den 
helyett, mikor a szó végén j-hanguság van stb. így teljesen megért
hetővé lesz, hogy lehet egy szorosabb-törokségbeli j eredetibb t, d-
ből: t. i. a d közvetítése által. Olyan török szók pedig, a melyekben 
ilyen eredetű j van, ezek: 

ejü — jak. ütüö, magy. tidü 
(1. Értés., nyelvt., II, 166): 
jó-

ajak: láb —ata;(. 
b'ijik : bajusz — bitík. 
boja-mak: festeni — butuj. 
kajís : szíj — ^atís. 
kujruk : fark — kuturuk. 
jaja : gyalog — satí. 
uju-mak: alunni — utuj, kar. 

udu (pr. udürmen). 
doj-mak : satiari — tot. 
kuju: kút — kojb. kutuk, tat. 

kuduk. 

kajín : nyirfa —jak. xatíng. 
kajr'i : kéreg — jjatírík. 
kíj, kiji : szél, part — kítí. 
göjegü : vő — kütüö, kar. 

hüdö. 
öjkün-mek : utánozni — ütü-

gün. 
tat. kuj-mak : önteni, hinteni — 

kut. 
güj-mek : várni — küt. 
tat. kojan : nyúl (lepus) — 

kar. hodan. 
gej mek : induere —jk. kát, 

kar. ked (pr. kedermen). 

Ezen szóknak hajdani közös-török alakjai szükségképen t-
hanggal bírtak, a hol a szorosabban vett török jí-t mutat; s hogy ezen 
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j csakugyan a í-hang bekövetkezett lágyulásának köszöni eredetét, 
abból láthatni, hogy más tatár dialectusban a lágyulás (jésítés) em
lített másik hatása szerint a f-hang sziszegővé vált épen a fölhozottak 
közül való több szóban, p. o. kojbal azak = jk. ata^; kb. kozan = 
kar. hodan; kb. kuzuruk = jk. kuturuk, kr. kuduruk; kb. küzö = 
jk. kutüö, kr. hüdö; kb. íos-kan jóllakott = jk. tot; kb. k&zeng nyírfa 
= jk. xat'mg, kr. kadeng: kb. ^ezerben = kr. kedermen. Ennyi elég 
a fentebbi feltetsző összehasonlításunkban szereplő e/iszój-jének ke
letkezéséről. Ha már most az eji szóval a csuvas 'ira-í állítjuk szembe, 
evvel az e szóbeli csuvas r-t ugyanabba a viszonyba teszszük egy 
eredetibb í-hanghoz, a melybe a szorosabb-török^'-t. Es ilyen viszony 
csakugyan létezik és kimutatható: mert nem csak az 'ira-t lehet el
lenébe tenni a jk. ütüö-nék, vagy ora-t az ata^-nsik, hanem van még 
több hasonló eset, melyek részint a már a tör. j = j a k . kar. í-hangra 
fölhozott szókat illetik. Ilyenek jelesen : 
csuv. horin, horon: nyirfa = jk. ^ating, kar. kadeng, tör. kaji'n. 

„ turan-as : satiari (tur-\-an reflexív képző) = jk. tot, kb. tos-
kan, tör. doj-mak. 

„ áoran: gyalog = jak. satí, tör. jaján (a csuvasban s, a jakut-
ban s felel meg rendesen szó-kezdő tör. ^'-nek). 

„ keru, kru: vő (gener) =jk. kütüÖ, kr. hüdö, tör. göjegü. 
„ hir: szél, part, margó == jk. ki'tí, tör. kij. 
n süres : rothadni = jk. si'tij, tör. jij-mak. 

Ezenkívül van még két csuvas szó, melyben az r török j-ve\ 
találkozik. 

Aor-as ponere = koj-mak., 
vuran-, veraw-as ébredni = ojan-mak. Ez utóbbi mellé azonban 

gyökére nézve a kar. őtkar tehető (v. ö. NyK. II, 339), úgy hogy oj 
= ót; a &o/-mak-nak csak a torökségen kívülről lehet bebizonyítani 
a kot, kod-íé\éb'ó\ való eredetét. 

Annyi bizonyos, hogy a fölhozott csuvas szókban olyan r van, 
mely eredeti í-hangból ered; annyival bizonyosabb, mert magának a 
csuvas nyelvnek körén belül némely í-hanggal kezdődő képző és rag 
a <-hangos alak mellett 7 -̂hangos alakot is mutat, mely még kiterjed
tebb használatú mint a í-hangos, p. o. dan, da = tör. dan, da a ran, 
ra alakban jelenik meg, de praeteritum-képző = tör. di a re alak
ban, minden önhangzó után, s minden mássalhangzó után is, kivéve 
l, r, n-et. Kérdhetjük most, mily úton képzeljük keletkezettnek ezt 
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a csuvas r-t, melynek kétségnélkül í-hang volt a megelőzője? Ugy-
hiszem nem egyenes hangugrás folytán lett a í-hangból r, hanem, 
egy másik különben a csuvasban nagyon uralkodó hanghajlam be
hatása alatt, az előbb (úgy mint a kojbalban) a í-ből eléállott szisze-
goből (z-böl) lett közvetlenül az r. Hogy a csuvas nyelv is valóban 
(a jésítés következtében) sziszegot fejtett ki az eredeti í-hangból, 
mutatja még a puzik (nagy) szó, mely törökül bőjük levén, kojbálúl 
pedig büzilk, bözük, bozek s így a török j kojbal z-nek állván ellené
ben, egy eredetibb bödük-íéle alakra enged következtetni, mely 
csakugyan megvan a kar. btidek-hen; csakhogy a csuvas Skpuzik-heli 
z-t még nem vitte tovább azon r-ré, melyet oly közönségesen mutat 
török z ellenében, a mire fölösleges több példát idézni. 

A fentebb felhozott csuvas szók r-jének fejlődési rendé tehát 
ez : í-hang — z — r, p. 0. ebből: *hod'in {=jk. #ating) lesz ez : *ho-
z'in (= kb. kázeng), végre: hor'in, míg ugyanily alapalakból: kad'in a 
török más úton kaj'in-t hoz elé, mely már a csuvas lior'in-nú kissé fur
csán és meglepően áll szemben. Szintígy a többi is : csuv. <m-anas 2= 
tör. doj-msik, éoran m tör. jaján, hir = tör. k'ij, íiires = tör. j'ij-
mak; ora = tör. ajak (megjegyezhető, hogy a csuvas a tör. vég k-t 
többtagú szóban rendesen elhagyja: pola = bálik, holya — kula&, 
tat. kulkafc stb.). S így végre el kell fogadnuuk a fentebb állított ha
sonlításunkat is, hogy 

csuvas 'ira = tör. eji, 
quod erat demonstrandum. 

2. Csuvas col kő = tör. tas. 

Merő különbözően hangzanak col és tas, és mégis egy közös 
alakból fejlődött alakok ezek! Megint egy egészen analóg példát 
hozzunk föl: csuv. sel, sil fog, dens = tör dis, tis". 

Ennek megértésére a csuvas hangtan két tüneményét kell te
kintetbe venni: első az, hogy a csuvas nyelv a török szók kezdő t 
hangját rendesen megtartja ugyan, de részint sziszegövé is változtatja 
{s és c-vé); p. 0. dümak (köröm) lesz cirnci, diri élő, eleven : ciri (cir-
lih), don (dong) fagy : s'én, diZmek szelni = ci'Zes, dejin (degin), -ig : 
cen diz térd: cir (r = tör. z); a másik az, hogy török #-nek szó vé
gén és közepén nem ritkán a csuvasban l felel meg, p. 0. tör. isit-
mek hallani = csuv. ild-es, ta$ külső rész (taS-ra) = csuv. tol, 
altmiS hatvan = csuv. otm'il, jetmis = iitmil, dus szemközt = : tül 

16* 
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(dus olmak = tül polas), du§ álomlátás, kb. tüs = csuv. tülilk (jak. 
tül), bes, bis öt = csuv. pilik, Tcü tél = hil, gömüS (kb. kilmüs) ezüst 
= csuv. Mimül; e$ik, i§ik küszöb (kb. izik ajtó) = csuv. al'ik ajtó; 
kosmak. befogni lovat = csuv. küles. E két hangtani tüneményt 
együtt látjuk a csuvas col, iíeZ-ben, ellenében a tör. tol, íi's-nek, s e 
két rendbeliek azonosító egybehasonlítása szintoly biztos, mint a 
iir = diz vagy iür száz = jüz, — azaz minden kétségen fölül való. 

Még csak azt kérdhetjük most, milyen lehetett az az eredetibb 
alak, melyből mind tas mind col folyhatott ? Mert egyiket a másikból 
nem bírjuk teljesen hangtanilag származtatni, kivált nem a tas-t a col
ból ; de igen is a col c-jét a í-bol, melynek amaz csak a lágyított 
(jésített) t' másából közvetlen következő utódja. De sem s az l-bö\ 
sem l az 3-bŐl nem fejleszthető, az ellen vétót mondván a nyelvhan
gok minden physiologiája. A tertium pedig, melyből mint közös ere-
detibbbŐl mind a kettő (s és l) fejthető meg, az megint a í-hang, 
mely, a mint a törökség körén belül is kimutatható, részint Mé fejlőd
hetik, részint jésítés útján sziszegővé válik. Az előbbire nézve min
denek előtt azt hozom föl, hogy duS álom nem csak csuvasúl tülük) 

hanem a jakutban is tül, s szintigy van a jakutban egymás mellett 
tumul fok, promontorium (mit a török burun orr-nak nevez) és tu
rnus : madár orra, meg: erdőnek kiálló vége ; azután hogy a török la, 
le igeképzö da, c?e-böl ered (1. NyK. II, 355), s szintigy a lu, lil mel-
léknévképzö *tak, tak-höl (lásd u. o.); a másikra nézve, hogy a tö
rökség körén belül í-böl I támadt, elég a tör. mis perfectum-képzöre 
emlékeztetni, mely a jakutban még mit, mit (p'it stb.). E szerint a 
ta§ és tol megvolt közös alakjául ezt kell fölvennünk: *tat v. tot 
{tat' és totl); hasonlóképen a tiS és sil-éül ezt: *tit (tif és üti), mely 
utóbbi a vég-í-jére nézve okoskodásunkon kivül positiv támaszt 
nyer a mongol lic?-un (dens)-ben. 

3. Csuvas iul\<i levél = tör. japrak. 

Mindenek előtt tudni kell, hogy a st</je-nek még ezen csuvas 
alakja is van : Uvil\e, s hogy másfelől a török japrak-nsk jakut 
sdbirddi ^e^ m e g ; mely szerint eme teljesebb török alak állítható föl: 
*jap'irdak. Hasonlítgató állításunk tehát most így hangzik: csuv. sü-
v'il\e = tör. japvrdak. 

A szókezdő csuvas s szabályszerűen = szókezdő tör. / , épen 
úgy a mint a jakut <<?. A csuvas nyelv épen e pontban fölötte egyező 
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a jakuttal, mely szintén s-hangot feleltet meg a szó elején törokj-nek 
(mely különben tatár dialectusokban néha j-nek ejtetik, s a kojbal-
karagaszban í'-által helyettesíttetik). De igen érdekes észrevenni, 
hogy jésitett s az, s nem puszta s, mit a csuvas szókezdő tör. jf-nek 
ellenébe állít 5 s hogy ellenben ott, a hol a törökben is s van a szó 
elején, a csuvas szintén puszta nem jésitett s-t mutat. Példák a fen
tebb fölhozott csuvas és török igék és névszók között találhatók. Meg 
kell itt jegyezni, hogy az orosz-csuvas írásmód, melyet p. 0. Visnevsz-
ki követ, megkülönbözteti ugyan tisztán a sa-t a sa-tól, so-t a so-tól, 
sw-t a sw-tól, de nem a si} s'i-t a sí, sV-tól, sem a sii-t a sií-töl, amazo
kat (si és si-t) cn-vel, emezeket (sü és sfó-t) cio-val írván. Ámde 
Reguly pontosabban írt szógyűjteménye ezen szókezdetekre nézve 
is igazolja az említett hangtani törvényt, hogy a tör. J-nek csuvas á, 
s nem puszta s, felel meg szóelején. Pedig Reguly e hangtani viszony
ról legkevesebbet sem sejthetett, mint a ki soha sem vetette össze a 
csuvas nyelvet a törökkel. Nála ugyanis van : 

csuv. sine = jeni (jengi), 
sines = jen- (jeng)-mek, 
sil = jel szél, 
silyá s s jel sörény, 
sir = jer, jir, 
sirim = jigirmi, 
sifrnil = jetmis. 

csuv. sive = tör 
sig-es = „ 

csuv. sibizas = tor. japis-mak, 
simarda = jumurta, 
sij-as = je-mek, 
s'ir-as = jaz-mak, 
sird-as harapni = j'irt-mak 

széttépni, 
sid-es = jet-, jit-mek, 

Ellenben: 
csuv. s*iz-as = tör. sic-mak, 

s'ihla-s = „ sakla-mak, 
siz-es = „ sez-mek, 
silá-s = „ silk-mek, 

Regulynál van: 
csuv. sükle-s = tör. jükle-mek, 

sülén = „ jüan, 
Ellenben: csuv. sür-es : mázolni = sür-mek; sün-es = tör. sojün-mek, 

süí = tör. süd. 
A török szókezdő j szabályos megfelelője tehát csuvas s, s e 

tekintetben nem lehet semmi kifogás a mfye = Japrak ellen sem. 
Nem lehet tovább az ellen, hogy a csuv. \e a siVi'Zje végén a sabirdö,%-
beli díty-nek, vagy a,jap'irdak-be]i dafc-nak feleljen meg: mert a csu-

sovuk, souk, 
seg-mek ugra

ni, szökdelni 
stb. stb. 

csuv. sür : száz = jüz, 
„ süre-8 = jürü-mek. 
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vas a török vég-&-hangot kihagyogatja, s l után (valamint n, r után) 
a d igen is változhatik 3-vé, a mint rendesen azzá válik a de egyesi 
3. szem. végzete a praeteritumban, p. 0. vil\e = tor. öle?* (1. szem. 
vildem, 2. vilden). A mi leginkább föltetsző, hogy t. i. török *jap'ir-
dak, jk. sabirdax ellenében nem csuv. éWirp, hanem sivi'/je áll, ez 
onnét magyarázható, hogy 3 előtt valamivel könnyebben ejtődik l 
mintsem r, s hasonpárját találja a jakut s'^ar-ban ettől: sírit (e helyett 
sirdar, mely sirdar s egyszersmind s'í/jar lett) ; hasonlóképen iar'ij-
nak praesense ialyitiiti (ebből: iarjabin, 'iar\ab'in). S hogy a csuvas 
csakugyan szívesebben ejti a 3-t t után mintsem r után, akár abból 
is látható, hogy az r végű egytagú igetők vég-r-je elmaradt követ
kező 3 előtt, de nem ám az l-végűek vég-Z-je, p. 0. ki\e e. h. kirle, 
ho\e e. h. hor\e, ellenben kií\e, vil\e, jo^e-felék nem vetik ki az 
l-t. Különben igaz, a török nyelvekben fölötte ritka az r és l csupán 
való egyenes váltakozása; de itt szorosan véve nem is erről, hanem 
rj-nek ^-vel való felcserélődéséről van szó. Ennyi elég a csuv. é,ul\e 
(sivilje) = tör. japrak (*jap'frdak) igazolására. 

4. Csuvas kivár száj = tör. ay'iz. 

Mily képtelenség éiwar-t azonosnak mondani ag'iz-zal! Azon
ban lássuk közelebbről. — A milyen közel rokon viszonyban áll a 
csuvas nyelv a törökhez, s a mennyire rendesen és szabályosan 
mutatkoznak e kettő között némely hangtani különbözések is, a fen
tebbiekben volt alkalmunk látni. Már ha, nem tudva azt, hogy „száj" 
törökül ay'iz, csak a csuvas éiivar-ból akarnók azt némileg követ
keztetni és eléállítani, mindenesetre ^'-vel kezdőnek vennők föl a 
mvar-nak megfelelő török alakot; továbbá tudva azt, hogy a csuvas 
r vagy eredeti, mely törökben is r, vagy ;z-ből eredő, a sejtett török 
alakot vagy r-rel vagy z-zel végződtetnők; végre kitalálván azt is, 
hogy csuvas v önhangzók között vagy szintén török v és ^-hangnak 
felel meg, vagy pedig y-nak (minek világos példái csuv. uvel fiu = tör. 
oyul, puv&s fojtani ZZ boymak, tuv hegy = tay} suve v. s'iva ~ say} 

püver máj = bay'ir bél stb.), nem tekintve az önhangzókat, ilyen 
török alakokat sejtenénk k i : 

l . j-v-r; 2.j-v-z; 3. j-f-r; 4 . j - r z . 
Ámde az, mely valóban megvan a törökben, az ay'iz alak, még 

csak mássalhangzóira nézve sem felel meg tökéletesen egyiknek 
sem, de mégis legjobban közeledik a 4-dikhez, csak az a híja levén, 
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hogy ay'iz-nak nincs kezdő J-je (jay'iz). E hiánynak aránylag csekély
sége azonban méltán indíthat bennünket annak nyomozására, vájjon 
más a török nyelvből vett tényekkel nem bizonyítható-e be, hogy 
eredetileg meglehetett az ay'iz-nak kezdő J-je is (jay'iz) ? Jelesen váj
jon nem mutatható-e ki, hogy más, most csupa önhangzóval kezdődő 
török szó is valaha elül még jf-vel bírt ? És csakugyan van ilyen 
szó, p. o. tör. aya\ fa, keleti-törökben mhg jiga\-nak hangzik, ayla-
mak sírni még j'iglamak-nak , ili\e melegfürdö a tatár j'ili-nak ki
csiny ítöje, ip fonal a kojbal t'ip szerint tör. jip-et tesz föl, mely 
különben meg is van más tatár dialectusban. — Elég ez, hogy most 
a csuvas rámutatása szerint az ag'iz előtt megvolt valamely jay'iz v. 
jiyiz-íé\e alakot vegyünk föl, köszönvén a csuvasnak e rámutatást, 
melyet más török dialectus nem nyújtott. — Nem czélom most, sőt 
inkább szándékom ellen való, a magyar nyelvet is belevonni a ha
sonlításba ; azonban nem tehetem, hogy e kedvező alkalommal egy 
félre való pillantást ne vessek a magy. száj szóra. Hogy a magy. 
száj az ay'iz első részének felel meg, jogosan csak most állíthatni, 
miután az ay'iz-t magának a török nyelvnek terén egy teljesebb jay'iz 
alakra vezettük vissza. Tudjuk egy igen biztos példából, hogy a tör. 
szókezdő j-nek, valamint általában a jakutban s, a csuvasban s fe
lel meg, úgy a magyarban is sz felelhet meg; ez : tör. jel, csuv. éil 
= magy. szél (ventus); a száj úgy felelhet meg a jafiz-beli jay-nak 
(s a csuv. Áuvar-beli swv-nak), mint háj felel meg egy másik tör. jay-
nak (csuv. swu-nak). Arra nézve, hogy a magy. száj annyira elkopott 
hátúi, hogy a tör. jay'iz, csuv. suvar-nak még egy a magyarban nem 
mutatkozó iz, ar végszótagjok van, analógiául lehet fölhozni a tör. 
tuz-t, jak. tns = csuv. tuvar (még eredetibb össze nem vont alakkal), 
mely = magy. só, sav; fölhozható a magy. máj is = csuv. püver, 
tör. bay'ir (általában „intestina", de a csuv. szó „máju-at jelent vala
mint a megfelelő jakut b'iar is), mely példa legjobban megvilágosítja 
a száj szónak jay-'iz, swu-ar ellenében való csonkavégüségét. Vájjon 
a magy. szád (fazék száda) vég d-jében nem rejlik-e még a. jay'iz, 
éuvar-nak vég z, r-jének is eredetije? — nem kutathatjuk most. 

A fent fejtegetett különös szóalakegyezések legkevésbé sem 
akarnak lenni curiosumok; ellenkezőleg azon komoly tanúságot 
nyújtják, hogy még a legrokonabb, egymáshoz legközelebb álló nyel-
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vekben is, milyenek a csuvas egyfelől s másfelől a török nyelvek, 
mily könnyen keletkeznek az alakok eredeti azonosságának megis
merését akadályozó külső hangkülönbségek. Természetes, hogy an
nál nagyobb ily különbségek lesznek régibben egymástól elvált, a 
mint mondani szoktuk, távolabb rokonságban levő nyelvek között; 
s eleve is feltehető, hogy a hasonlító nyelvészetnek ezekkel nagyobb 
mértékben gyűl meg a baja, ha eredeti azonosságokra biztosan visz-
sza akarja vezetni. De nem szabad e nagyobb nehézségektől is vissza
rettennie, mert van neki egy útja, mely lassan ugyan, de remény
ijük utóvégre csak mégis czéljához juttatja, t. i. hogy a könnyebben 
szembetűnő különbözési adatok lehető teljes gyűjtésével módszere
sen haladjon elé a jobban-jobban különbözők egyeztetésére, illető
leg oly eredetibb megelőzőkre való visszavezetésére, melyekből, a 
hangváltozás úgy történetileg bebizonyított mint physiologiailag le
hetséges módjai szerint, azok a különbözők eléállhattak. Egy szó
val, rokcn nyelveink régen megvolt közös ősi szóalakjainak föl
kutatása, vagy legalább megközelítő meghatározása a czél, mely 
felé szóhasonlító nyelvészetünk törekszik, s e törekvés közben kell 
hogy teremtse magának a mind tökéletesbülő, nélkülözhetetlen se
gédeszközt is — a hasonlító hangtant. 
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