
A török-mongol a-féle hangok fejlődése a csuvasban. 

Nincsen olyan tagja a török-mongol nyelvcsoportnak, mely 
mai állapotában a kezdődő nyelvtörténeti kutatásoknak oly sokat 
igérne, mint a csuvas. Látták ezt már régen a kutatók; SCHOTT,*) 
de különösen a török nyelvtudomány első igazi művelője, BÖHT-
LINGK, a körülményekhez képest mindig igyekeznek felhasználni 
a csuvas nyújtotta tanulságokat. 

A múlt század utolsó évtizedeiben, a török hangtörtóneti 
kutatások sajnálatos hátramaradásával, nem volt semmi érdek
lődés a csuvas iránt. 1898-ban jelent meg AsMAEiNnak — saj
nos, nagyon gyenge (mondhatnánk semmi) nyelvtudományi isko
lázottsággal készült müve a MaTepiaaM .ipa H3CJit^0BaHÍa qy-
BaniCKaro asbiKa, 1902-ben GEÖNBECH műve (Forstudier til tyr-
kisk lydhistorie) s 1905-ben GOMBOCZ Z. értekezése a rotaciz-
musról és lambdacizmusról az altáji nyelvekben (NyK. 35). Fon
tos kiegészítésül meg kell említenem GOMBOCZ ZOLTÁN legújabb 
munkáját (Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungari-
schen Sprache, Helsingfors, 1912), mely többek közt a csuvas 
hangtörténet eddigi eredményeinek tökéletes összefoglalását is 
tartalmazza. Ez eredmények jó része GOMBOCZ ZoLTÁNtól szár
mazik, ki nagy sikerrel alkalmazta a magyar nyelv bolgár-török 
jövevényszavainak tanúságait a török (főleg a csuvas) hang
történetre. 

Mindezek a munkák — legalább is a mai kutatás szerény 
körülményeihez képest — igyekeztek előtérbe állítani a csuvas 
nyelvet, s ma már valóban nagyon valószínűnek látszik, hogy 

*) De lingua Tschuwaschorum. Dissertatio. Berlin. Franczia nyel
ven: La langue des Tschouwaches, Paris, 1876. 
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török-mongol nyelvtörténeti kérdéseknél, a mi a törökséget illeti, 
annyi fontosság illeti meg a csuvast és jakutot*) külön-külön, 
mint a többi köztörök nyelveket összevéve. Nyelvtörténeti tekin
tetben a köktörök feliratok jelentősége a csuvas mellett alig 
valami. 

A csuvas hangtörténet egyik legérdekesebb fejezete az a-
féle hangok fejlődése, első sorban (csaknem kizárólag) a két fő
csoporté : köztör. a ~ csuv. u és köztör. a ~ csuv. i. Van még 
egy nagy csoport, a köztör. a ^ csuv. a, mely azonban nem 
érdemel semmi figyelmet. 

Már EADLOFFnak nagy fejtörést okoztak ezek a hangok. 
Azt hiszem, éppen ezek voltak azok, a melyek őt a következő — 
egyébként nem túlságosan világos — kijelentésre bírták (Pho-
netik, 88. 1.): «Die Vocalübergánge sind in dieser Sprache (d. i. 
im Tschuwaschischen) so schwankend, dass ich nicht im Standé 
war, die tschuwaschischen Vocale der Stammsilbe mit den ent-
sprechenden türkischen tabellarisch zusammenzustellen.» 

Ha azonban a táblázatos összeállítás nem sikerült is, a 
magyarázattal mégsem marad adós RADLOFF. Ilyenképpen fejti 
meg a jelenséget (megjegyzem, hogy lehetőleg híven követem a 
BADLOFF terminológiáját): 

«A csuvasban a tatár a helyett fellépő i, u, a vokálisok 
világosan mutatják, hogy a csuvas a tatár szavakat külömböző 
korszakokban vette magába. I. korszak: i mutatkozik az a he
lyett; a szók nagyon megcsonkított formában kerülnek át. II. 
korszak: u az a helyett. Ebben a korszakban már oly sok török 
szót átvettek a csuvasok, hogy a tatár hangok helyes felfogását 
mindinkább begyakorolták (ipsissima verba), ezért a szavakat 
kevésbbé csonkítják meg. III. korszak: csuv. a = tat. a. A csu
vasok már annyira eltörökösödtek, hogy egész könnyen fogják 
fel a török hangokat; így aztán a török szavakat éppen úgy 
veszik át, mint a hogyan azt a tatárok kimondják.)) 

Ezt, a nyelvtörténet elveinek teljes ismeretlenségével ké
szült magyarázat-kísérletet nem kell czáfolni. Mint hisztorikum 
azonban becses tanulság arra nézve, hogy milyen irányban ha
ladt eddig a török nyelvtörténeti kutatás. 

ASMARIN éppen hogy megemlíti a jelenséget. Módszerére 

*) A jakutról még kevesebbet tudunk, mint a csuvasról. 
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jellemző, hogy míg először azt keresi, hogy a köztörök a-nak 
milyen hangok felelnek meg a csuvasban (MaTepiajiM 61. 1.), 
mindjárt utána az következik, hogy a csuvas a-nak milyen han
gok felelnek meg «a tatár és török nyelvekben és a finn dia
lektusokban.)) 

Bár siker nélkül, de ügyes feltevéssel próbálta megoldani 
a kérdést GRÖNBECH a Forstudier 29. szakaszában (vö. KSz. IV. 
118), a mely szerint az a > i változást egy következő u okozta 
volna. Válasszunk ki a csuvas szótárból tíz alkalmas példát, 
hogy sikerül rajtuk a feltevést bebizonyítani (PAASONEN 18, 19. L): 

1. ijt- 'kérdezni, kérni5. kazB. ajt- 'aussagen, aussprechen5 [ 
alt. kirg. etc. K. ait- 'sagen, sprechen5 | jak. yjyt- 'fragen5. 

2. i%ra 'vad foghagyma5. 
3. ilyan 'megátkozni5 | tel. altE. alka- 'segnen5 | kojb. etc. 

K. olya- id. | jak. olya- id. 
4. ilttdn 'arany5 | kaz. alt§n id. | köztör. altun id. 
5. ira 'horony, fáncz' (na3:b) | kazV. §r- na3HTL5, §réau 

'na3B5 | kazO. Srma- 'rojiőiiTb nast5, 9rmau 'na3b Bt CTOJIŐH5 

tel. barB. §r- 'in fugen arbeiten5. 
6. iran 'holnap5 | ? vö. ir 'reggel, korán5; inkább: oszm. 

jar§n 'holnap5. 
7. iras 'rozs5 | kaz. arSs id. | PAASONEN felhozza az orosz 

poofcb-t is. Azt hiszem azonban, hogy nem a csuvas magyará
zatául. 

8. ir§ 'jó' | köztör. arü 'rein, gut, heilig5. 
9. ir%an 'sovány5 | kaz. ar§k 'mager5. 
10. irza 'hársfakéregből összevarrt kerek vagy négyszögle

tes kosár5; vö. arfiza 'láda, szekrény5 | kaz. árja. 
Látjuk, hogy a példákban alig van olyan, a melyben sok 

kétségünk lehetne az iránt, hogy az i eredeti a-nak felel meg. 
A 4. és 8. példát meg lehet a GRÖNBECH föltevésével magya
rázni, a többi példákban azonban, ha sikerülne is mindegyikbe 
egy második szótagbeli u-t belemagyarázni (a mit semmiképpen 
sem hiszek), akkor sem volna valószínű a megfejtés. Teljesen 
jogosult, talán enyhe is GOMBOCZ ZOLTÁN ítélete GRÖNBECH fel
tevéséről (BTürkL. 139): «az összes idetartozó esetek semmi 
esetre sem oldhatók meg ezzel a feltevéssel)). 

Tüzetesen átvizsgálva az idetartozó eseteket, arra az ered-
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menyre jutottam, hogy a kérdésre a török nyelvek (sem a köz
török, sem a jakut) nem tudnak feleletet adni. Maradt tehát 
még egy egyszerű és természetes megoldás: a mongol-mandzsu 
nyelvekhez fordulni segítségért. Egyik előbbi dolgozatomban*) 
sikerült az oszmánlinak egy jelenségét a mongol-mandzsu nyel
vek segítségével megfejtenem. Mennyivel inkább sikerülhet ez 
a csuvasnál, a mely a konzonantizmus terén oly bámulatos 
egyezéseket mutat a mongol-mandzsu nyelvcsoporttal. Éppen
séggel nem lehetetlen, sőt nagyon valószínű a gondolat, hogy a 
vokalizmusban is fogunk találni ilyenféle párhuzamokat és tör
vényszerűségeket. 

A magyar nyelv bolgár-török ( = ócsuvas) jövevényszavai 
kétségtelen bizonyossággal mutatják, hogy abban az időben, 
mikor a magyarok a csuvasok őseivel érintkeztek, az *a > i 
változás már végbe ment a csuvasban, az *a > u változás pedig 
még nem. Vö. GOMB. BTürkL. 138. kk. Az előbbi változásra 
tehát tetszés szerint válogathatjuk a példákat a csuvas szótár
ból, az utóbbinál azonban vigyáznunk kell, mert a csuvasban 
tudvalevőleg töméntelen köztörök jövevényszó van, a melyek 
már az *a > y, változáson éppúgy átmentek, mint a csuvas nyelv 
eredeti elemei. A régiséget jelölő kritériumul bízvást elfogad
hatjuk a rotacizmust és lambdacizmust. 

Mindezt meggondolva három szó ötlött először a szemembe: 
1. csuv. t'sy,l ckő' | köztör. tas id. | mong. cilagun id. 
2. csuv. üttdii 'arany' | köztör. altun id. | mong. altan id. 
3. csuv. ir§ cjó' | köztör. arü cjó, szép, szent' | mong. ari-

gun 'tiszta, szent'. 
Tehát: I. csuv. j ~ mong. a (~ köztör. a); II. csuv. u ~ 

mong. i ( ~ köztör. a). 
Ez még nagyon kevés, de az kétségtelen, hogy a törvény 

az idézett három példán belül abszolút biztos; annyira, hogy 
ezen a nyomon bátran kutathatunk tovább. 

Vegyük sorra tehát az eseteket. 

*) Egy török-mongol hangtörvény. NyK. 41 : 401. 
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1. К ö z t ö r. a ~ e s u v. i ~ m o n g. а. 

1. köztör. аЫэп I köktör. aititw 'arany' | ujgBADL. aiíwn 
id. H jakBöHTL. űZtaw 'Kupfer5; aZían oí '(Kupfergras) besondere 
Art Gras; geibe Blumen' < mong. 

~ CSUVPAAS. ilWn 'arany' 
•~ mongScHM. (13a) altan 'das Gold' | burjPoDG. altan id. || 

tungCASTE. altan id. || mandzsuZACH. (162) ulden 'утренняя заря, 
CBBTT. предъ разсв'Ьтомъ, прежде очерташя горизонта горъ'; 
(79) elden 'свътъ, лучь солнца, ciame, блескъ, глянецъ, свт>-
тило'; (80) elde-mbi 'свЬтитъ, ыяетъ, блеститъ, блистаетъ, 
лоснится'; (80) elde-mbumbi 'освтлцаю, озаряю свътомъ, npoci-
яваю, проявляюсь, прославляю (свой родъ>, бываю освт.щенъ, 
озаренъ свътомъ, прославленъ и пр. нисходитъ свить съ вы
соты, призираю съ высоты'. 

A mandzsu alakok idevonása sem alaktani, sem jelentés
tani tekintetben nem lehetetlenség. Különösen figyelembe veendő 
a jakut 'réz' jelentés és a mandzsu ulden alak. 

2. köztör. artl | ujgBADL. arik 'rein, schön, ehrlich, tugend
haft, genau' | sor, szag. oszm. csag. ujgBADL. ari- 'sich reini
gen, rein werden, sich rein halten, sauber sein, gesund werden, 
genesen' | alt. tel. kaz. krm. kúnBADL. arü 'rein, gut, heilig, 
leer, gesund' || ? jakBöHTL. iräs 'rein, sauber; Beinheit, Sauber
keit'; irästä, irästibin 'reinigen'; irästik 'rein'. 

«-o CSUVPAAS. ir§ 'jó\ 

~ mongKow. (I. 144) arigun 'pur, net, propre, clair, se
rein, chaste, integre, innocent, vertueux, pudique, véridique, 
honnéte, saint, immatériel, impérissable5; SCHM. (14, с) arigun 
'rein, heilig, immateriel' | burjPoDG. arün id. |j tungCAsxit. ari-
ivun, arun 'rein'. 

3. köztör. jah- | köktörTHOMS. jarak 'ргёз' J ujgB. jak-
'nahe kommen'; jaru- id.; jarin 'nah'; javuk id. j kirn KUUN yaok 
'prope' | tarBADL. d'ak 'nahe kommen' [ kojbÜASTR. iagan, d'agan j 
urjKAT. сок 'близко, близкш' | tar. alt. leb. kún, bar. kaz. ujg. 
csag. kturBADL. jak- 'nahe kommen, sich an etwas machen, ge
fallen, ähneln, angenehm sein, angreifen, beschuldigen, e i n 
r e i b e n , a n s c h m i e r e n (kaz.), d i e H a u t a u f d i e S c h a -
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m a n e n t r o m m e l s p a n n e n (alt. leb.) | bar. tob. kaz. csag. 
kturRADL. jak 'die Seite, etc.5 | tar. krm. kaz. csag. OSZIURADL. 
jak- 'anzünden5: oszm. mum jakinak 'ein Lidit anzünden'. 

~ csuvAnMuNK. éiw§% j csuvVirjMuNK. suyr 'közel3 | CSUVZOL. 

CblBHX, CHBHXpM, CbyX, Cbyxptl 'ŐJIH3K0, 6.IH3KÍÜ'; CblBHXJiaH-
'npHÖJHaíaTbCfl'; PAAS. éiv§% 'közel'. 

~ mongKow. dayan 'prés, á5; dayu 'nebeneinander, in 
gleicher Eichtung, parallel'; Kow. (II. 603) nayan fde ce cöté-
ci'; nayayor 'de ce cőté, etc.'; nayagu 'coller, joindre en col
lant'; SCHM. (80, b) nayagu 'kiében, K.ienTb5; nayamdagu zu-
sammenkleben, aneinanderkleben'. 

Az alakok egy részét összeállította GOMBOCZ ZOLTÁN (NyK. 
35:268). Új az n-es mongol alakok eg3Teztetése, a melyek jelen
téstani tekintetben tökéletesen megfelelnek s mint dublettek (a 
melyekkel a mongol nyelvtörténet sajátos alakulása folytán első 
sorban számolnunk kell — erről máskor), azt hiszem, hangtani 
tekintetben sem esnek kifogás alá (vö. GOMBOCZ, NyK. 3 5 : 
280, 281). 

Merészebb a köztör. jak- 'gyújtani' idevonása. Nekem talán 
sohasem jutott volna eszembe ez az egyeztetés, ha az indoger
mán nyelvtudomány teljesen azono3 esete fel nem hívja rá a 
figyelmemet. Vö. PEELLWITZ : Etymologisches Wörterbuch der 
griechischen Sprache. II. Aufl. Göttingen, 1905: «ajrra> rknüpfe 
an, fasse an, stecke an, entzünde', ajrtpa 'Docht5, áittpíov cDocht 
in der Lampe', ácpirj 'Berührung', ácpáco 'berühren', acpáaaco 
'streicheln': lat. apio 'knüpfe an', apiscor, adipiscor 'erreiche5, 
ai. ap, ab. ap 'erreichen'? Ist OLTIZOÍ 'zünde an' ein besonderes 
Wort?»> PASSOW : Handwörterbuch d. griech. Sprache. V. Aufl. 
Leipzig, 1841 : «â Tw 1. heften, 2. anzünden, anstecken, inso-
fern dies durch Berührung des Feuers geschieht. arctsiv Xíyyov 
'eine Leuchte anzünden5*. 

A török és mongol jelentésbeli eltérést illetőleg vö. éppen 
a görög obrico 'anknüpfen, anfassen, anstecken', oovájiTsiv, npo-
aáittetv kiében'. Ebben a tekintetben külömben a kiemelt ka
záni és szibériai török jelentések minden kétséget eloszlatnak. 

Végül az w-es mongol alakokra vonatkozólag szükségesnek 
tartom megjegyezni, hogy mindazon hangok közül, melyek a 
mongol-mandzsu nyelvekben a szókezdő köztörök j (> j ')-nek 
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megfelelnek (vö. GOMBOCZ, NyK. 35 : 280), valószínűleg csak az 
n- és d-t tarthatjuk eredeti mongol-mandzsu fejlődésnek*) s a 
dubletteket külömböző dialektusokból való alakok elterjedésével 
magyarázhatjuk. Hogy esetleg a két hangnak nem ugyanazon, 
hanem két külömböző «alapnyelvi» hang felelt-e meg, azt egy
előre nem igen tudnám megmondani. A j-s, 5-s és g-s 
mongol-mandzsu alakokat legvalószínűbben a törökségből való 
későbbi átvételeknek magyarázhatjuk (akár külömböző korokból, 
akár külömböző dialektusokból). Szókezdő 5-je miatt nem ve
hettem figyelembe például a köztörök jaz-, csuvas sir- 'írni* 
megfelelőjét, a mongol gira-t ('tirer une ligne, peindre, dessi-
ner; calculer5), mely megállapításomnak világosan ellentmond. 
Vö. ezzel szemben mandzsu niru- cmalen', tunguz nem- 'írni5 

(ne zavarjon bennünket a tunguz-mandzsu alakok vokalizmusa, 
a melyben egyelőre lehetetlen észrevenni valamelyes törvény
szerűséget). 

4. köztör. ajyir | köktörTHOMS. adyir 'hengst' J ujg. oszm. 
kaz. kirg. telRADL. aiyir id. | kojbCASTR. sorRADL. askir id. \ 
karCASTR. áskar, asker id. j sagRADL. aksir id. || jakBÖHTL. atir 
chengst'; in Verbindung mit anderen Tiernamen: uncastrirtes 
Mánnchen. 

~ csuvAnMuNK. gjer; csuvVirjMüNK. ir§ 'csődör'. 
~» mongKow. agirya 'etalon; le málé de plusieurs ani-

maux' ] burjCASTR. azerga, agarga id. || mandzsuGAB. a$iryan, 
agirgan 'hengst, mánnliches Tier' | tungSolIw. adirya morín 
'atepeőeiTB' | tungAmGEBST. adürga. 

Összevetette GOMBOCZ Z. NyK. 35 : 272—3. 

5. köztör. tai 'ein junges pferd, das füllen, das einjáhrige 
Pferd, d. h. im zweiten frühlinge' || jakBÖHTL. tii cein füllen im 
zweiten jahre'. 

~ CSUVVERCH. t'iya; An. tiya; ZOLOTN. tigá, {iga 'acepeőe-
HOKI.'; PAAS. tiya id. (vö. magy. csikó). 

*) E dolgozatom megírásakor még nem volt ismeretes előttem a 
tör. ;' r-o mong. s, s megfelelés, melyet «Die türkisch-mongolische Hypo-
these» ez. czikkemben (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 66 : 
549 — 576) pár szóval érintettem (553. 1.) s a melyet legközelebb bővebben 
ki fogok fejteni. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL11. 6 
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~ mongKow. daya cun poulain de deux á cinq ans5 

kalmPALL. daagan cequus caballus biennis' || mandzsuZACH. dayan 
fHíepe6eHOK,L — no^pocTOKt OTI> 2 p 5 .TETT>'. 

A kalmük alaknak alakra is, jelentésre is pontos meg
felelője volna a török jabayan. Gyanúsnak látszik ez az egyezés 
a végzet hasonlósága miatt; tudvalevő, hogy a mongol főnévi 
végzetek a törökben nem fordulnak elő. Van egy másik nehézség 
is. Az t. i. hogy a kalmük daagan-b&n nem b esett ki a két 
vokális közül, hanem g. Ezt bizonyítja a KowALEwsKuből idé
zett mongol alak, de még jobban a csuvas alakok, melyeknek 
összetartozása a rövidebb mongol alakokkal kétségtelen. 

Vö. ZOLOTNICKIJ 81, GOMBOCZ Z. NyK. 35 : 278. 

6. köztör. talki- I kaz. alt. tel. sorKADL. talki cdas Ledér 
weich reiben, gerben, Hanf brechen' | kir. kazEADL. talki cín-
strument zum Gerben des Leders, das Gerben5. 

~ CSUVPAAS. til§ ctiló'; tilla- tilolni'. 
<~ mongScHM. (356, b) siyalgu cHanf oder Flachs brechen 

oder von den holzigen Teilen ablösen5 (iya > a > a).*) 

7. köztör. ka%- | tar. csag. oszm. kirg. azerbEADL. kaz- \ 
tel. alt. sor, leb. szőj. szag. kacs. kas- j kaz. oszm. kazi- fgra-
ben, ausgraben, aushöhlen, ausmeisseln, behauen, abkratzen, 
abschaben, glatt feilen' | jakBÖHTL. %as- cgraben, hervorgraben'. 

~ CSUVPAAS. yir- 'vakarni, kaparni, CKOŐJIHTB, rpecTH JIO-
naToio; ZOL. 100. CKOÖJIHTL; cTpnm>, 6pHTb\ 

~ mongScHM. yaru- Veggraben, wegkratzen, schaben, 
ebnen' | burjCASTR. yarul 'Schabeiseninstrument'. 

A köztörök és mongol alakokat összevetette GOMBOCZ Z. 
NyK. 35:254. PAASONEN a csuvas alakot a kaz. k§r- cabschaben, 
abkratzen'-nel veti össze, a mely a kazániban mindenesetre 
csuvas jövevényszó. A szó r-es alakja megvan a jakutban is: 
yarii-, yorui- 'aufwühlen, pflügen, wegschaufeln', mely szintén 
jövevényszó (1. GOMBOCZ id. h.). 

8. ótör. *jarlik 'bogyó'. 
~ CSUVPAAS. éirla 'bogyó; beere, gartenerdbeere'; sirlu 

*) Vö. RAMST. : Das Schriftmong. u. d. Urga Mundart . 22. o.: 
iga > *«, a. 
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'kipréselt és aztán megszárított bogyókásából készített papiros
vékonyságú nyalánkság'. 

? ~ mongScHM. (83, a) narsu cdie Blaubeere, Heidelbeere'; 
Kow. (II. 625) narsu 'airelle veinée (vaccinium uliginosum), 
airelle anguleuse (vaccinium myrtillus)5. 

A mongol és csuvas alakok összetartozása valószínű, ezek
ből feltehetjük a fenti ótörök alakot. Hogy az ócsuvas ^éidlay, 
továbbá kazBÁL. jilák 'bogyó', baskKATAR. jeleik id., UIÍSPAAS. 
$iláh, alt. tel. kún jilák, leb. jiglak, kondVERB. jestek, abakVERB. 
jistek, koibKATAN. cestak hogyan függenek össze a kikövetkezte
tett ótörök alakkal, azt egyelőre nem tudom megmondani. Mind
ezen alakok szabályos megfelelője a mongolban -d-vel volna 
{vö. GOMBOOZ NyK. 35 : 272. kk., BTürkL. 167. k.). 

2. Kö z tÖr. a ~ c s u v . u, m o n g. i, ü, e. 

9. köztör. tas ckő' | kirg. szag. kojbíUüL. tas cder stein' 
jak. tas id. 

~ CSUVPAAS. isul ckő'. 
~ mongScHM. cilayun ckő, köves' | mongKhRAMST. tfulqjy, 

tsulü id. | kalmJü. cilön id. j burjPoDG. culün id. | mandzsulw. 
<íoló*) 

Már itt szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy különösen 
a mandzsu-tunguz nyelvjárások vokalizmusát egyelőre teljes ho
mály fedi. Ehhez a kérdéshez majd csak a tunguz nyelvjárások 
felkutatása s a mandzsu köznyelv bővebb ismerete után szólha
tunk hozzá. Ezt egyelőre kénytelenek vagyunk teljesen figyelmen 
kívül hagyni. 

10. köztör. jas j tar. alt. tel. leb. küer. kún, krimi, kök
kor, ujg. oszm. azerb. csag. RADL. jas cdie Tráne (die in's Auge 
íretende Feuchtigkeit)5 kaz. BÁL. jas id. 

~ CSUVPAAS. sul: kus-suh, kus-sul ekönny'. 
~ mongScHM. (88, c) nilbusun cdie Tránen' | khalPoDG. 

nülmüsü id. | burjSPoDG. nölbösö id. | burjNUPoDG. riölmögyön \ 
burjTPoDG. nilmügyiin id. 

*) A tunguz alakokat 1. NyK. 41 : 404; különösen kiemelendők az 
e-s, és i-s alakok (Mo, disóllo). 

6* 
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11. köztör. sári J kún sári, sare, sarou cflavus, bilosum 
mutum' | OSZIUZENK. sári cgelb, blond, bleich3 | csagKÚNOs sariy j 
kazBÁL. sar§. 

~ CSUVPAAS. sur- cweiss werden, erbleichen3, iy/r§ cweiss\. 
~ mongScHM. sira cgelb, die Magensáure, gastrische Un-

reinigkeit3; Kow. sira, sara cjaune, la bile, acreté d'estomac3; 
sirayan cun peu jaune'; sira- cjaunir; sirya 'isabelle, de couleur 
isabelle3 | burjCASTR. sara | kalmJÜLG sara J mandzsuGAB. sara-
cweiss werden, bleichen3. 

Yö. GOMBOCZ BTürkL. 114. 1. 
12. köztör. san- | oszm. krimi, kirg. BADL. san- 'denken,. 

glauben, überlegen, voraussetzen' | oszm. csag. kún. kaz. kirg. 
alt. tel. leb. sor BADL. sana- 'denken, gedenken, sich erinnern, 
beabsichtigen, ehren3 | baskKATAB. hana- 'c^HTaTb, noqnTaTb3 [ 
jakBöHTL. sana- 'denken, meinen, fúr etwas haltén'. 

~ CSUVPAAS. sun- Vünschen, gönnen, wollen'. 
~ mongKow. (II, 1459) sinul cdésir, désir ardent, passión; 

cupidité, avidité3; (II, 1458) sinuyu 'désirer ardemment, s'em-
porter pour, solliciter, exiger, se passioner pour, se livrer á̂  
aimer, convoiter3. 

A jelentésekből világosan kitűnik, hogy a mong. sana-
'penser, songer, réfléchir, déliberer, fairé une idée, se souvenir 
d e . . .3 burjCASTR. sana-, hana- id., melyet GOMBOCZ Z. (BTürkL. 
120) a török alakokkal egybevet, újabb jövevényszó, s a szó 
eredeti mongol megfelelője i-vel van. 

13. köztör. bar | csag. kturk. khívai, turkom. tar. kkir. 
kir. kún, kaz. kar. BADL. bar calle3 | ujg. tel. alt. leb. szag. kojb. 
kacs. küer. sor BADL. par cdas Ganzé, Alles3 |j jak. bar id. 

<--> CSUVPAAS. pur: nidn pyr 'mindössze3. 
~ mongScHM. büri 'alles, das Ganzé3. 
14. köztör. jal9n | csagBADL. jalin 'die Flamme3 j alt. 

küer. ujg. oszm. kar. jaUn id. | szőj.*) BADL. jal id. 
~ CSUVPAAS. sul§m 'Flamme3. 
~ mongScHM. (96, a) niile cdie Flamme3, nüledekü cnam-

men, lodern3. 

*) BADLOFFnál (III . 153): Sojb. soj. Az első bizonyára sajtóhiba a. 
kojb. helyett. 
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A csuvas szó eredetiségére kétségtelen bizonyíték a szó
végi m (vö. magy. szám, gyom; GOMBOCZ BTürkL. 184. 1.). 

15. köztör. tat | OSZUIBADL. dat- 'schmecken, kosten, mit 
Vergnügen geniessen, an efcwas Gescbmack finden; proben, ver-
suchen; wohin geraten' j tarBADL. tat rdas Gefühl, die Emp-
findung5.*) 

~ CSUVPAAS. tuD§ eíz\ 
~ burjTPoDa. set/il 'qyBCTBo'. 

16. köztör. sctfö j kún saz lu tum' | kazBÁL. csag. tar. kirg. 
kkirgBADL. saz cder Sumpf, der Lehm auf der Salzsteppe' 
baskPKÖHLE had "mocsár, nádas' j alt. tel. leb. sor, szag. kojb. 
kacs. küerBADL. sas cder Sumpf. 

~ CSUVPAAS. sur 'Morast, Sumpf. 
~ mongScHM. (354, a) siger**) cder Koth, kothige Erde, 

der Morast5. 
Vö. még magyar sár. GOMBOCZ, BTürkL. 113. a mongKow. 

saruk fmarc ou He, résidu' szót egyezteti a török alakokkal. 
Lehet, hogy a szó ide tartozik. Bizonyos azonban, hogy ebben 
az esetben későbbi jövevény, s a régebbi, eredetibb megfelelő 
az idéztem siger alak. Egész világosan e mellett szólnak mind 
az alaktani, mind a jelentéstani bizonyítékok. 

Eredményünk tehát a következő: 
1. török-mongol *at 

köztör. csuvas mongol 

a i a 

2. török-mongol *a% 
köztör. csuvas mongol 

a a > u i, ü, e 

A török-mongol a-féle hangok egyéb csuvas képviselőiről, 
tekintettel az esetek csekély számára, csak a csuvas szótári 
anyag lehető teljes ismerete után lesz érdemes beszélni. 

NÉMETH GYULA. 

*) A többi köztör. alakokat 1. NyK. 41 : 411. 
**) A g eltűnéséről 1. RAMSTEDT : Das Schriftmong. u. die Urga-

mundar t . 21. 1. 


