
A csuvas szóvégi gutturális zárhangok történetéhez 

A szóvégi gutturális zárhangok problémája az összehasonlító altajisztika 
egyik legvitatottabb és mai napig megoldatlan kérdése.1 LIGETI professzor úr 
1935-ben a következőképpen foglalta össze a kutatás helyzetét: „Mindennek 
a sok szabálytalanságnak, amely nemcsak régi török jövevényeink megfelelé
sében, hanem a mai török nyelvek egymás közti viszonyában is sok szóval 
kapcsolatban felmerül, az oka talán kölcsönzésekben, kereszteződésekben 
keresendő. Kétségtelen, hogy ez az állapot ma megvan, kimutatható; bizo
nyára megvolt régen is, talán épen nyelvünk legrégibb török jövevényeinek 
a forrásában, az ócsuvasban, ahol nagyobb mértékben fordultak elő szóvégi 
-g-s alakok ott, ahol őstörök szempontból szóvégi -q, -k-t várnánk. Ezt a felte
vést minderiesetre megerősíti a mai csuvas is".2 Azóta a kutatás az összképet 
tekintve nem haladt lényegesen előre, ha természetesen számos részletkérdésre 
vonatkozóan ma nagyobb anyaggal rendelkezünk is. Az alább következő fej
tegetésekben arra szeretnék választ keresni, hogy ez a speciális csuvas jelenség 
milyen régi? 

A pretörök szóvégi -q(-k) hangnak kettős megfelelése van a csu-
vasban: 
1. -x: *oq 'nyíl' ~ csuv. uxä, Hul(aq) 'árva' ~ csuv. täläx,3 Hurq 'hosszúság, 
szélesség' ~ csuv. täräx (<^turuq), *qaraq 'rabló' <-̂  csuv. xurax, *qulaq 'fül' «-̂  
csuv. xâlxa (<Cxälax), *yayuq 'közel' ~ csuv. sïvax, *äy(aq) 'hónap' ~ csuv. 
uyax* *qïrq 'negyven' <~*> csuv. xërëx (<^qïrïq), *uzaq 'hosszú" ~ csuv. värax, stb. 

1 A szóvégi gutturálisokra vonatkozó legfontosabb irodalmat lásd: BANG (UJb 
XIV, 1934, 206-212), NÉMETH (NyK XLII I , 1914, 472-473) , RAMSTEDT ( J S F O U 
XXXVIII , 1922—23, 16 — 17, Einführung in die altaische Sprachwissenschaft I, 1957, 
130—131), POPPE ( K C S A I I , 1926, 72 — 73, Vergleichende Grammatik der altaischen 
Sprachen, 1960, 53 — 58), RÄSÄNEN (Materialien zur Lautgeschichte der Türkischen 
Sprachen, 1949, 112—124, 145—152), SCERBAK (Vop. Jaz., 1964: 5, 18-19) , ASMARIN 
(Materialy dlja issledovanija cuvasskogo jazyka, 1898, 85 — 88), BENZING (Philologiae 
Turcicae Fundamenta I, 1959, p. 712), MENGES (The Turkic Languages and Peoples, 
1968, 712) és LIGETI (legrészletesebben NyK XLIX, 1935, 209 — 214, számos más munká
jában, legújabban MNy LXIII , 1967, 429 — 437), hogy csak a legjelentősebbeket idézzük. 
BANG a szóvégi gutturálisokat ,,ein ewiges Sorgekind der Turkologie"-nak nevezte (UJb 
XIV, 204). 

2 NyK XLIX, 1935, 213-214. 
3 L. török tul 'özvegy'. A szóvégi -aq csuvas képző, melyet megtalálunk még az 

uyax 'hold' <~ török äy, pilëk 'öt ' ~ török bës, pilëk 'övtáj ' ~ török bél stb. szavakban. 
Ez a csuvas képző az eredeti szóvégi gutturálisok eltűnésével párhuzamosan alakult ki, 
és megjelenése talán nem is független attól. Néhány esetben megnehezíti a kérdéses szó 
történeti elemzését, ugyanis azt a látszatot keltheti, hogy a szóvégi gutturális megőrző
dött, holott az eltűnt szóvégi gutturális helyén másodlagosan alakult ki. 

4 Az -aq képzőről 1. az előbbi jegyzetet. 

# 
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2. zéro: *yuzaq 'zár' ~ csuv. éura, *adaq 'láb' ~ csuv. ura, *qonaq 'vendég' *>*• 
csuv. xäna, *qorq- ,félni' ~ csuv xâra- (<Cqoraq-), *qomlaq 'komló' ~ csuv. 
xämla, *burcaq 'borsó' «o csuv. puréa, *balïq 'hal' ^ csuv. pwZa, *qayraq 'kö
szörűkő' r^ csuv. #*>'«, xäyra, Hariiq ' tanú' ~ csuv. föwa, *botqa 'kása' ~ csuv. 
pätä (<^botïq), stb. 

Ugyancsak kettős megfelelést találunk a -k esetében: 
1. -k: *ësik 'ajtó' ~ csuv. alak, *bël(ik) 'övtáj ' <*-* csuv. pilëk, *erk 'erő' ~ 
csuv. ireÄ; 'szabadság' (<^erik), *kök 'gyökér' ~ csuv. M&, *kok 'kék' ~ csuv. 
kävak, *cäcäk 'virág' ~ csuv. sáska (<Csasak), stb. 
2. Zéró: *02e& 'a fa belső része' ~ csuv. vara, *ingek (nem ir\ekl) ' tehén' ~ csuv. 
éwe, *bögrek 'vese' 7O csuv. ^)wre (<^pöürä), *kobek 'köldök' ~ csuv. kävapa, 
*sirjek 'légy, szúnyog', ~ csuv. säna, *kürpek 'kása' >» csuv. kérpe, *küzük 
'nyüstszál' <~^ csuv. kërë, *yüzük 'gyűrű' ^v csuv. éërë, Hürjlük 'füstnyílás' '•v 
csuv. tënë (<Ctür]ük), Hülki 'róka' ~ csuv. ZiZê (<J,ülik), Halq'i 'tiló' ~ csuv. 
ZïZa (<^ialïq), *ätik 'csizma' ~ csuv. aía, stb. 

A kettős képviselet nem lehet kölcsönzés eredménye. Mindkét csoportban 
találunk ugyanis olyan szavakat, melyeken régiség-bélyeg van: alak ~ ësik : 
éërë o*> yüzük, vàrax ~ uzaq : sur a ~ yuzaq. 

A zöngés gutturális zárhangok eltűntek: 
Szóvégi -y(-g) : *buzay(u) 'borjú' ~ csuv. paru, *sïbay 'koeka' csuv. säpa,5 

*adïy 'józan' <~̂  csuv. urä, *arïy 'tiszta' ~ csuv. 'ira 'jó, szent', *asiy 'nyereség' 
s** csuv. usa, *sârïy 'sárga' ~ csuv. surà, sur 'fehér', *satïy 'kereskedelem' ~ 
csuv. suta, *buray 'vihar' ~ csuv. para, Hâtïy 'ízlés' ^ csuv. tuta, stb. 

Szóvégi -à: *bätäg 'folt, fekély' ~ csuv. pata? *küdeg 'vő' ^ csuv. 
kerü, *käcig 'kis híd, palló' ~ csuv. &asa, *í/e<7 'jó' *>" csuv. Ü 'felső', *y&Ő<7 
'dallam' ~ csuv. &eve, *äZigr 'ötven' ->> csuv. aZZa, *ülüg 'rész', •*•*> csuv. vaZé 
(<Cülüg),7 *bütüg 'terhes, vemhes' ~ csuv. pëtës etc. 

Ezek a szóvégi gutturális zárhangok különféle eredetűek, és helyzetűek. 
Előfordulnak egytagú szavak tövében (yeg, kok, kök), olyan szavakban, 
melyek egytagúak a török nyelvekben, de többtagúak a csuvasban (erk, 
qorq-), olyan képzőkben amelyek minden török nyelvben közönségesek 
olyanokban, amelyek csak a csuvas szóban vannak meg (üyaq, tulaq, bilik 
stb.). Megtaláljuk őket olyan többtagú szavakban, melyek jelenlegi ismereteink 
szerint nem elemezhetők (sirjek, küzük, buzay, küdeg) és előfordulnak világosan 

5 A kazáni tatár sobaga, baskír sibaga, kazak, karakalpak sibaga, kirgiz sibaga 
azonos jelentéssel mongol jövevényszavak. A mongol szó már a Muqaddimat al-Adab-
ban előfordul sibaqla- 'számolni' alakban, 1. még irodalmi mongol sibaya 'kocka', irodalmi 
khalkha savga 'na,.', szelenga burját sabga 'lóverseny finise', kalmük sawxa 'kocka, sors' 
stb. Mivel a mongol -y- mindenütt megőrződött, a csuvas säpa nem mongol kori jöve
vényszó. A mongol kori mongol jövevényszavak szóvégi -y-]e ugyanis megőrződött a 
csuvasban: uryamay 'egy lófajta' •*- mongol aryamay, ilpek 'fölösleg' *- mongol elbeg, 
näyta 'kötőfék' •*- mongol noyta. A csuvas nyelv középmongol jövevényszavainak több
ségét tatár közvetítéssel vette át. 

6 A bete- 'befed' igéből, 1. kazak betä-, mongol büte-. A csuvas szót nem találtam 
más török nyelvben. 

7 A szó az ül- 'elválasztani' igéből képzett névszó. A csuvas forma egy eredeti 
hosszú magashangú labiálist tükröz: ülüg vagy inkább olüg alakot. Kásgarínál ülüg 
alakot találunk (ez olvasható ölüg-nek is). A türkménbenülüs és üle 'rész', ugyanabból 
a tőből és rövid magánhangzóval. A türkmónben azonban nincs üy szótag (a hosszú 
ü türkmén megfelelője) -l előtt. A jakutban ülü és ölű 'rész'. 

8 A büt- 'teljesnek lenni' igéből. 
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elemezhető szavakban (ad'iy, tanïg, ülüg, bütüg). Egyaránt megtalálhatók 
igékben és névszókban. Tehát semmi olyan különbséget nem tudunk megfi
gyelni a gutturálisok között funkció vagy hangtani helyzetük szerint, amely 
indokolná a kettős viselkedést. 

A kérdés kronológiájához meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan viselkednek 
a csuvas nyelv török jövevényszavai a szóvégi gutturálisok tekintetében. 
Néhány ilyen eset: csuv. yupax 'gyapjú' <- yapaq, csuv. urxamax 'egy lófajta' 
*- aryamay («— mongol), csuv. isek, asak 'szamár' -«— esek, csuv. imkek 'bánat, 
baj ' «- emgek, csuv. karmák 'horog' •*- karmák stb. A fenti szavak többsége a 
kazáni tatárból való. A kazáni ta tár -y/g.^>u fejlődése a csuvas nyelv ta tár 
jövevényszavaiban -v-ként realizálódik: csuv. azav 'őrlőfog' «- azau<^ azay, 
csuv. ultav 'csel' •*— aldau < alday, csuv. palcâv 'megbeszélés' •<— boljau < 
boljay (-<— mongol), csuv. sältav 'ok' —• s'iltau < síltay, csuv. xutav 'cövek' «— 
qadau < qaday (•<- mongol, ez utóbbi szó a tatárban kádak alakban van meg, 
de vö. baskir qabau). 

Annak a csuvas magánhangzónak a minősége, amelyet vagy követ vagy 
nem követ gutturális, az eredeti magánhangzó minőségétől függ. Ha az eredeti 
magánhangzó zárt volt, akkor a csuvasban redukált, ha nyilt volt, akkor a 
csuvasban teljes magánhangzó áll. 

A belső csuvas rekonstrukció lehetővé teszi annak megállapítását, hogy 
a szóvégi zöngés zárhang eltűnése hogyan zajlott le. Egyszótagú szavakban 
ugyanis, ott ahol a tő eredetileg zöngés gutturális zárhangra végződött ma a 
tőben általában ugyan egyszerű magánhangzót találunk, de a ragozási 
tőben még megvannak az u-s diftongusok: sujsav- 'fejni' <isay, csuv. tujtav-
'szülni' <toy-, tü/tev- 'mozsárban törni' <tüg-, su/éav- ' va j '< jäy , csuv. éu/éav-
'esni(eső)' <j)ay-, stb. Megfigyelhetjük ezt többszótagú szavakban is: paru\-
päräv- 'borjú', këtu/këtëv- 'ménes'. Néhány esetben a diftongus fejleményeit 
nem-szóvégi helyzetben is megfigyelhetjük: püré 'vese' <l*pöüre<l *bögrek, 
tűre 'egyenes, lapos' <^töüri < Houri < Hoyri (és nem tüz!). 

A szóvégi zöngés gutturálisok már a középbolgár korban, a volgai.bolgár 
feliratok idejében is eltűnőben voltak. Erről tanúskodnak olyan közpermi 
jövevényszavak, mint a zűrjén carla 'sarló' -*- középbolgár *carla < *carlay,9 

suri 'cséve' -<— középbolgár *éüri < *jüzük.í0 Ugyanezt tükrözik a ta tár nyelv 
középbolgár jövevényszavai: köre 'nyüstszál' •*- középbolgár *kürü •< *kürüg 
(ld. török küzük), silä 'durva vászon' +- középbolgár *sila < *sileg < *silek,11 

tare 'kereszt, ikon' •«— középbolgár Häri << Hägri (ld. török tärjri), stb. A zöngés 
gutturálisok eltűnését láthatjuk magukon a feliratokon is, ahol a török älig 
'ötven' mint älä i és älü j szerepel. 

A középbolgárt megelőző óbolgár korszak fejlődési fokát a magyar nyelv 
óbolgár jövevényei mutatják. Ezeket i t t nem kívánom tárgyalni, csak meg
említem, hogy már ebben a korszakban spiráns -y-t, sőt esetleg már egy -u-t 
kell az óbolgárra feltételeznünk.32 

9L. zűrjén 6arla. A votják éurlo későbbi és külön átvétel a esuvasból. 
10 L. még votják seri 'cséve', a szó megvan a tatárban és a baskírban is 

süre alakban. A csuvas éërë 'cséve' szó aligha választható el a sërë 'gyűrű' szótól. 
11 A szó a török sil- 'törölni, súrolni 'igéből származtatható, 1. csuvas sala pir 'egy 

durva vászon' és éal- 'törölni, súrolni'. Ennek a vászonnévnek semmi köze sincs a sal 
'fog' szóhoz, mint KATONA gondolta (1. 29. jegyzetet). 

12 L. GOMBOCZ, MSFOu XXX, 1912, 170-174, BÁRCZI, MNy XLVI, 1950, pp. 
223-230, MSFO-i CXXV, 1962, 2 3 - 2 4 , NÉMETH, MNy XVII, 1921, pp. 2 4 - 2 5 , LIGETI, 
MNy LXIII , 1967, 429—437, PALLÓ, UAJb XXXI , 1959, p . 246 stb. 
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A csuvas megfelelés történetét tehát eddig a következőkben foglalhatjuk 

c s u v a s 

*fc > # 

\*g >*y>*w >> zéró 

k 

össze: 

pt*-fc 

pt*-fc 
\*g ^> *y > *u ;> 2éró 

pt*-<7 *g > * 7 > *w > 2er<5 

pt*-# *g > *y > *w >• zéró. 

Vagyis a zöngétlen gutturális zárhangok egy része zöngésedett és azután 
fejlődése egybeesett a zöngés párjuk történetével. A kérdés most már az, 
hogy ez a kettősség visszavihető-e az óbolgár korszaknál régebbi korra? 
Ennek eldöntése érdekében meg kell vizsgálnunk a mongol megfeleléseket. 

A mongolban abszolút szóvégi helyzetben a zöngés és a zöngétlen guttu
rális zárhangok egybeestek és a nyelvjárások többségében zöngétlen médiák
ként hangzanak. Az irodalmi nyelv helyesírása ezeket zöngés zárhangoknak írja: 
g (írva: y), V (írva: q), G (írva: g), és k' (írva: k): 

mongol török csuvas 
turuy 'méret, szélesség' turuq täräx 
aday 'alsó rész' adaq 'láb' ura 
ceceg 'virág' cäcäk sáska 
elkeg 'szita' elgek ala 
ariy 'tiszta' ariy ira 
cerig 'sereg' cerig sarä, éar 

Ezekben az esetekben tehát a mongol nyelvben lezajlott másodlagoa 
fejlődés nem teszi lehetővé, hogy a csuvas kettősség nyomait kimutassuk. 
Azonban vannak a mongolban olyan esetek, amikor a gutturális zárhangot 
egy magánhangzá követi. Ilyen esetekben a mongol megőrizte az eredeti 
zöngés: zöngétlen szembenállást aspirált zöngétlen fortis és aspirálatlan zön
gétlen média formában. S ezekben az esetekben a mongolban többnyire ugyan
azt a kettősséget tapasztaljuk mint a csuvasban: 

mongol török csuvas 
kjq 

köké 'kék' 
kjq 

kok 
kjx 

kävak 
erke 'erő' erk irek 
belke-güsün 'övtáj ' 
qulki 'középfül' 

bel(ek) 
qulaq 'fül' 

pilek 
xälxa 

saki- 'őrizni' saq- six-
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tulaki kümün 'gyenge elméjű tul(aq) 'árva' täläx 
ember'13 

ciki- 'dugni' tïq- cïx- stb. 

mongol török csuvas 
fflr k/q zéró << *u •< *y<C*g,*<J 

üniye < ünige 'ünő' ingek ëne 
simayul 'szúnyog' 8Ír\ek säna 
sinaya 'arcesont' SÜYjÜk ' csont' sänä, ëama < *sir}ük 
takiyan << takiyan ' tyúk' tayuq cäxä < Hïyuq 
nidurya 'ököl' yumdruqu eämär -< *sämrä<^ *]umruq 
budayan 'kása' botqa pätä < *botïq stb. 

Ez a kettős mongol megfelelés nem kerülte el P O P P E figyelmét, aki szerint 
az altáji alapnyelv zöngétlen gutturális zárhangjai a következő négy esetben 
lesznek a mongolban zöngések15: 1) Háromtagú szavakban a szóvégi -qa/ke 
szótag; 2) a -qan/ken szuffikszumban; 3) r, l után és olyan szavakban, ahol a 
gutturális környezetében l fordul elő; 4) néhány nem világos esetben. 

A mongol szókészlet azonban nem igazolja P O P P E feltevését. A -qa/ke 
gyakran megőrződik háromszótagú szavakban pl.: süyike 'fülkarika', büleke 
'ín', erike 'füzér', teüke 'évkönyv', seüke 'hordszék', öyüke 'vékony hús a hason', 
a kauzatív -qa/ke -d és -s után: iledke- 'nyilvánossá tenni', yekedke- 'növelni', 
büridke- 'összeszámlálni' stb. Ugyanezek mélyhangú szavakban: yariqa 'ka
rika', suyiqa 'üröm', quyiqa 'fejbőr', aluqa 'kalapács', atuqa 'hím hal', illetve 
bayasqa- 'örömet okozni', qamtudqa- 'összeállítani', batadqa- 'megerősíteni', 
stb. A kicsinyítőképző -qan/ken is igen gyakori: ücüken 'kicsiny', cayaqan 
'fehéres', sayiqan 'szép' stb. Az r és l hangok után a zöngétlen gutturális meg
őrződött: serke 'kasztrált kecske', sirqan 'seb', sürkei 'rettenetes', talqan 'por', 
tülki- 'lökni' és végül de nem utolsósorban qalqa 'khalkha, pajzs'. Mindezek 
alapján el kell vetnünk P O P P E magyarázatát. 

Foglaljuk össze tehát a megfeleléseket: 

török -k/q 
p t * ^ / ^ csuvas *-kjq >> -k/x 

mongol -k/q 

török -k/q 
•pt*k2/q2 csuvas *-g/y > *u > zéró 

mongol -g/y 

Ismét egy olyan esettel állunk tehát szemben, ahol a csuvas és a mongol 
egyeznek, és közösen térnek el a töröktől. Mindenkinek, aki jártas az összeha-

13 A mongol tulaki alapjelentése 'tompa' vö. még tulaki kituya 'tompa kés'. Ez 
a jelentés azonban alighanem másodlagos, s egy korábbi 'gyenge', 'támaszt igénylő* 
jelentésből alakulhatott ki. A szó ugyanis nehezen választható el a tul- 'támaszkodni, 
támogatni' szótól. A tul- ige faktitív alakjából (tulya-) képezte a kalmük a tulyű 'egye
dülálló, elárvult' szavát is. 

14 Ez lehetett a pretörök alak, mely egy yum- 'összenyomni' igére megy vissza, 
1. karacsáj jumdruk, hakasz munzuruk. Egy pt *yumdruq alakból származtak olyan for
mák, mint yudruq és yumruq. 

15 L. UAJb XXXI , 1959, 270-273 . 



A CSUVAS SZÓVÉGI GUTTUKÁLIS ZÁRHANGOK TÖRTÉNETÉHEZ 2 0 3 

sonlító altajisztika területén, első pillanatban feltűnik, hogy a fenti megfelelés 
igen hasonlít ahhoz a jelenséghez, melyet rotacizmus és lambdacizmus néven 
szokás emlegetni: 

török r török l 
pt*?^ csuvas r V^*h csuvas l 

mongol r mongol l 

török z török s 
pt *r2 csuvas r pt*?2 csuvas l 

mongol r mongol l 

Legutóbb PRITSAK morfonológiai,16 T E K I N fonológiai17 magyarázatát 
kísérelte meg ennek a jelenségnek. Mindkét magyarázat, annak ellenére, hogy 
önmagában véve igen szellemes és számos részletkérdésben új és jó eredménye
ket hoz, elfogadhatatlan. Miután másutt bővebben foglalkozom a rotacizmus 
és lambdacizmus kérdésével, itt csak egy olyan szempontra szeretnék rámu
tatni , amely összefüggésben van a csuvas szóvégi gutturálisok problémájával. 
RAMSTEDT azt tételezte fel, hogy az rx és r2 illetve lx és Z2 között az volt a kü
lönbség, hogy az egyik palatalizált volt, a másik nem (r : f,l : Ï). P O P P E szerint 
a különbség nem palatalizáltságukban volt, hanem abban, hogy a párok egyik 
tagja spiráns volt (r : f, 1:1). Ez utóbbi nézetet elfogadta T E K I N az altáji 
alapnyelvre vonatkozóan és DOEBEER 1 8 a pretörökre. 

Ezek a feltételezett ősnyelvek többezer évvel azelőtt léteztek vagy létez
hettek, mielőtt megjelentek e nyelvek első emlékei. Ezért a kérdéses hangok 
fonetikai sajátosságaira vonatkozóan semmilyen megbízható támpontunk 
nincs. A döntő nem is ez, hanem az, hogy a RAMSTEDT-féle elmélet szerint 
rx és r2, illetve lx és Z2 fonológikus oppozicióban voltak. Márpedig sem a jelenlegi 
csuvas és mongol, de azoknak semmilyen emléke sem mutatja ezt a fonológikus 
oppozíciót; ezekben a nyelvekben kezdettől fogva csak egy r és egy l volt — s 
tegyük most hozzá egyfajta zöngétlen gutturális zárhang szóvégi helyzetben. 

Két ősi fonéma egybeesése közönséges dolog a nyelvek történetében és 
találunk erre számos példát az altáji nyelvterületen is. Az azonban aligha lehet 
véletlen, hogy három fonémapár ugyanabban a két nyelvben összeesett, és 
ugyanazt a hangot eredményezte — méghozzá ugyanazokban a szavakban. 
Mint látjuk — akármilyen fonetikai értéket is tulajdonítunk a kérdéses han
goknak eredetileg, az oppozíciók megszűnése mindenképpen újítás, egy olyan 
újítás, amely csak a mongolban és a csuvasban zajlott le. Nem. megőrzött 

1 6 UAJb XXXV: D, 1964, 337-349. 
17 Acta Orient. Hung. XXII , 1969, 51 — 80. 
18 DOERFER a Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen (I, 1963, 

99) című munkájában azt írja, hogy ,,Ob für Urtü[rkisches] z und s oder aber $ und l gel
ten dürfte eine unentscheidbare Frage sein", de rekonstrukcióiban mindenütt f, illetve 
l szerepel (1. pl., I . köt. 539, 227, I I . köt. 55, 65, 146 stb.). DOERFER egy később írott 
cikkében (UAJb XXXIX, 1967, pp. 53 — 70), úgy látszik, megváltoztatta véleményét ós 
azt fejti ki, hogy a mongol nyelv jövevényszavai nem pretörök („urtürkisch"), hanem 
ősbolgár („frühbolgarisch") eredetűek, s ez utóbbiban rekonstruál például r-t: tär/er 
'tenger' (i. m., 65). Ugyanennek a cikknek 55. lapján azonban „urtü." bófa és bóza között 
ingadozik. DOERFERÍ, úgy látszik, meggyőzték azok az érvek, melyeket 1967-ben a PIAC 
manchesteri ülésén előadtam azzal kapcsolatban, hogy miért nem lehetnek a mongolban 
a kérdéses szavak őstörökök. Lásd még: Indogermanische Forschungen LXXI, 1966, 
115, UAJb XL, 1968, 243. 
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r égiségről van tehát szó, i t t a csuvas és a mongol nem az altáji alapnyelv ősi 
vonásait őrizte meg.19 

Azt a tényt, hogy a csuvasban és a mongolban ugyanaz az újítás zajlott 
le, sokféleképpen lehet magyarázni. Az azonban bizonyos, hogy e magyará
zatok mindegyikének feltételeznie kell valamiféle történeti érintkezést. E tör
téneti érintkezés jellegének feltárásához szeretnék végül egy kis adalékkal 
hozzájárulni. 

A fenti listákban egyetlen egy olyan szó sem szerepelt, amelyben a szó
végi gutturálissal egy időben lambdacizmus vagy rotacizmus is lett volna. 
Most röviden bemutatnék egy ilyen esetet: 

A kétéves juh neve a törökségben: siéek.20 A Mongolok Titkos Történeté
ben (§§ 124, 279, 280) ezt a fogalmat a következő szóval jelölik: silegü.21 

A mongol nyelvekben a kétéves állatot egyébként sidüleng-nek hívják, ami a 
mongol sidün 'fcg', sidüle- 'frgzani, fcgat növeszteni' szóból képzett alak, 
ugyanis ezeknek az állatoknak harmadik életévükben nő ki a teljes és végleges 
fogazatuk.22 Ennek alapján felmerül, hegy vajon a török -mennek nincs-e 
valamilyen kapcsolata a török tië 'fog' szóval. Ez akkor lenne bizonyítható, 
h a sikerülne kimutatni egy tiëek szót azonos jelentésben. A sisek szót eddig 
a sis- 'duzzadni' szóból magyarázta RADLOV,2 3 SCERBAK,24 DOERFEB 2 5 és 
RÄSÄNEN. 2 6 Ez a magyarázat azonban jelentéstani szempontból nehezen véd
hető. A feltételezett tisek szót azonban megtaláljuk KÁSGARJ nyelvtanában 
mégpedig éppen 'zweijähriges Schaf jelentéssel. 

19 L. Németh: ZDMG LXVI, 1912, 549-576. 
20 Középtörök sisak (Husrav u Sírin, Muqaddimat al-Adab, Tarjumän turkî, 

A B U HAYYÄN, Bulgat al-mustäq, At-tuhfat), sisek ( IBN MUHANNA). Újtörök: kipcsak: 
sesäk kaz "gusynja vtoroj god", eesäk kädzä "koza v vozraste posle vtorogo okota", 
sesäk sárik "ovca v vozraste posle vtorogo okota" (tatár); sesäk qaè, käzä, hariq 'azonos 
jelentésekben, mint a tatárban' (baskír), sesäk "vtorogodnyj (ob ovee i pőel)" (baskír, 
KATARINSZKIJ); is, issek "dvuchletnyj valuch" (déli kirgiz, JTJDAHIN), sisek "molodoj 
necholoscennyj baran" (uo.); iëek "choloscennyj (godovalyj) baran" (karakalpak); isek 
"gelded rum (two years old)" (kazak), oguz: iscek "dvuchgodovalyj baran" (türkmen), 
sisek "lamb in his second year" (oszmánli), isek "bir yilhk kuzu, yeni kuzuliyacak koyun" 
(oszmánli nyj., SDD II , 799), turkessztáni sisek "godovalyj ili dvuchgodovalyj baran" 
(üzbég), Sisak "in the second year (sheep or goat)" (turki SHAW), szibériai ; sizik 'ein 
zweijähriges Schaf das fett zu werden beginnt' (baraba, sor, RADLOV IV, 1086). A szó
kezdő s- elvesztése szabályos, 1. karakalpak is- 'duzzadni', déli kirgiz isi- 'ua.' ~ török 
sis-, karakalpak is 'nyárs' ~ török sis stb. Az s- nélküli oguz formák jövevényszavak. 
A jakutbán a következő adatokat találjuk: tisayas 'dvuchtravnyj telenok (telka), no 
tol'ko s oseni vtorogo goda, telenok, vyrostok', tisärjä, tirjese, tisäyä, tigäsä 'trechtravnoe 
zivotnoe, telenok ili zerebenok po tretjemu godu (dvuchletnyj, dvuletok, strigun tol'ko 
oseni étogo goda u nich vypadajut molocnye zuby pocemu nazyvajutsja takze tisir 
tisäy(rj)ä', tisärjä oyus (ïnax) 'trech godovalyj, trechtravnyj byk (korova)'. 

21 Silegü qonin 'kétéves bárány', silegü irege 'ua.'. Az irodalmi mongolban silüge 
alakot találunk. L. még irodalmi burját sülge 'dvuchletnyj baran (ili közel)', szelenga 
burját 'dvuchletnjaja ovca'. A khalkha-mongolban előfordul egy silbe 'dvuchgodovalyj 
verbljud' szó, melynek idetartozása kétes. A mongol szót kölcsönözték a szibériai török 
nyelvek is:, hakasz sïleke 'choloscennyj baran', kacsa siläkä 'Hammel', szagaj siläkkä 
'ua.', tuvai stiege 'baran (na vtorom godu)'. 

22 Az állatok kormegjelölése és fogazatuk közötti kapcsolatról 1. U. KŐHALMI, 
Zwei Systeme der Altersbezeichnungen des Viehes bei den Mongolen: Studia Mongolica 
1:31. 

23 Versuch eines Wörterbuches der Türkdialekte, 1911, IV, 1084. 
24 Istoriceskoe razvitie leksiki tjurkskich jazykov, 1961, 115 —116. 
25 Türkische und mongolische Elemente I I I , 328. 
26 Versuch eines etymologischen Wörterbuches der Türksprachen, 1969, 424b. 
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Ismeretes, hogy a csuvasban a 'fog' jelentésű szó sal alakban fordul elő, 
amely egy régebbi sil formára megy vissza. A csuvas sal szót a török tis-sel 
egyeztette ZOLOTNICKIJ,27 PAASONEN28 és KATONA29 mint a lambdacizmus 
egyik esetét. KATONA egy sporadikus t >• s fejlődést feltételezett, én inkább 
arrahajlanék, hogy az eredeti szóvégi -s hatására asszimiláció történt.30 De akár
hogyan is magyarázzuk a csuvas szókezdő s- eredetét, annyi kétségtelen, hogy 
ez az s- megvan a sisek szóban is, mely kétségtelenül összefügg a tisek formával. 
Ezért nem fogadhatjuk el azokat a fenntartásokat, melyeket a csuvas säl 
és török tis összefüggésével kapcsolatban RAMSTEDT és P O P P E hangoztattak.31 

Ha mindaz, amit fenntebb a szóvégi gutturálisok viselkedésének a csu
vasban és mongolban való egyezéséről mondottam megfelel a tényeknek, 
akkor a török sisek és mongol silegü mellett egy olyan csuvas szót kell feltéte
leznünk, melyben a szóvégi gutturális eltűnt, tehát egy sete vagy sala formát. 

A csuvasban nincs speciális terminus a kétéves juhra, miután a csuvasok 
állattartási szokásai az elmúlt évszázadokban lényegesen átalakultak. Van 
azonban egy halnév, amely a magyar nyelv török jövevényszavainak kutatói 
előtt jól ismeretes: sala -'süllő'. Ezt a szót PALLAS32 majdRÄsÄNE]sr33es KATONA3 4 

egyeztették a magyar SÜIIŐYel, s KATONA mutatot t rá arra, hogy e halnév 
pontos párhuzama a fogas szavunknak, ez is 'fog' jelentésű szóra megy vissza. 
Meg kell jegyezni, hogy a csuvas sala még ma is többnyire a sala pulä 'fogas 
hal' összetételben szokott előfordulni. 

A csuvas sala tehát ugyanúgy 'fogas állatot' jelent, mint a török sisek 
és a mongol silegü, s így a várt megfelelés teljesen szabályos: 

mongol török csuvas 
-g -k zéró <C *w < *y << *g 

silegü sisek sala -< *sileg 

27 Kornevoj cuvassko-russkij slovar', 1875, 109. 
28 Csuvas szójegyzék, 1908, 148. 
29MNy XXII I , 1927, 190-192; KCsA I I , 1930, 379-381 . 
30 Hasonló magyarázatot 1. DoERFERnél: Türkisehe und mongolische Elemente, 

325—326. 
» RAMSTEDT ( J S F O U XXXVIII , 1922-23, 23) és POPPE (AM I, 1924, 78) a csuvas 

säl 'fog' szót összekötik a török sis 'nyárs' szóval. A török sis 'nyárs' szó szókezdő s-e 
biztosan másodlagos, mivel a pretörökben nem volt s- szókezdő. Valószínű, hogy ez az 
s- is egy í-re megy vissza. Erre látszanak utalni a következő adatok: tuba-kizsi tis 'nyárs' 
(BASZKAKOV, Dialekt cernevych tatár, 1966, 155), karacsáj tis. VEBBICKIJ altáji és 
hakasz szótárában (Slovar' altajskago i aladagskago narecij tjurkskago jazyka, 1884, 356) 
a tis szónak egyaránt van 'fog' és 'nyárs' jelentése. A türkmen cis 'nyárs' szó c-jét esetleg 
disszimilációnak is lehet értelmezni, valószínűbb azonban, hogy itt egy c < t fejlődós 
zajlott le. Ugyanígy a török sis- 'duzzadni' szónak is vannak t-s adatai: altáji tis-, teleut 
tis- (Verbickij), alsó bij tis- (uo.),baraba tis- (Radlov I I I , 1401)', türkmen cis-, mindenütt 
'duzzadni' jelentéssel. Ha feltételezésem helyes, ós ezekben a szavakban egy *tis > sis 
fejlődéssel kell számolnunk, akkor szép párhuzamot találhatunk a török sisek »J mongol 
silegü alakokhoz a mongol silege- 'piszkavassal felpiszkálni' és mandzsu-tunguz sile-/sila-
'nyárson sütni' szavakban (1. evenki silavun, silavlan, selavün, silavun, hilavün, evén 
helun, nanaj selon, silepen, orocs silau, mandzsu êolon 'nyárs'), melyek ugyanúgy tartoz
nak a török sis 'nyárs'-hoz, mint a silüge a sisek-hez. A csuvas säl KATONA-féle etimoló
giáját elfogadta LIGETI (NyK XLIX, 1935, 216-217), NÉMETH (MNy XXXII I , 1937, 
139) ós K. PALLÓ (TJAJb XXXV, 1964, 62—63). 

32 Zoographia Rosso-Asiatica I I , 1811, 246: Tataris Syle unde Hungaris Sylli. 
33 MSFOu XLVIII, 1920, 264. 
3i L. 29. jegyzetet. 
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Szemben a török -s- és -k hangokkal a csuvasban és a mongolban 4- és -g 
hangokat találunk. A szóvégi gutturálisok viselkedésének egyezése a csuvasban 
és mongolban tehát nem választható el a lambdacizmustól (és rotacizmustól), 
a három hangtani jelenség szorosan összefügg. 

Tegyük fel egy pillanatra, hogy mindazok ellenére amit eddig mondottunk 
a csuvas és a mongol őrizték meg az ősi altáji alakot. Ebben az esetben egy 
'altáji' Hűek formát kell rekonstruálnunk, hiszen a török tisek csak egy Hilek-re 
mehet vissza. Egy altáji Hilek azonban a mongolban csak cilekü alakká fej
lődhetett volna, ősi í-ből a mongolban soha nem lett s-, és mint erre rámu
ta t t am a -k-bó\ sem lett volna intervokalikus helyzetben -g-. De nem feltéte
lezhetjük azt sem, hogy ebben a szóban az s- az eredeti, mert sem török sem 
mongol alapon szókezdő *-et nem feltételezhetünk, ez a hang mindkét nyelvben 
másodlagos és s-ből fejlődött ki -i előtt. Végül nem indulhatunk ki egy eredeti 
5-ből. sem, mert ez a törökben megőrződött volna. 

Egyetlen lehetséges megoldás van csak és ez az, hogy a mongol silegü 
régi bolgár jövevényszó. Ez megoldja az összes felmerült nehézségeket és tel
jesen összhangban van a csuvas-mongol egyezések többi tanulságával. Ez pedig 
annyit jelent, hogy nem tar tha tó tovább RAMSTEDTnak az az elmélete, amely 
szerint a mongolban nincsenek csuvas típusú jövevényszavak.35 

Szeretném azonban hangsúlyozni: az a tény, hogy a mongolban bizo
nyíthatóan vannak csuvas típusú jövevényszavak, s hogy ebből következően 
az altáji alapnyelv rekonstruálásának RAMSTEDT és P O P P E által felállított 
rendszere tar thatat lannak bizonyul, önmagában véve még nem dönti meg 
az altáji nyelvek rokonságának hipotézisét. Ellenkezőleg: éppen azáltal, hogy 
sikerül elkülöníteni a mongol nyelv ősi bolgár-csuvas rétegét, lehetővé válik, 
hogy a kutatást azokra az egyezésekre koncentráljuk, amelyek a csuvas-mongol 
egyezéseknél sokkal régebbinek bizonyulnak. Ezek az ősi egyezések számban 
— mint ezt a priori várni lehet — sokkal kisebbek, mint az a nagyszámú 
egyezés, melyekről eddig azt hitték, hogy ősiek. Jelentőségük azonban az altáji 
nyelvek rokonságának eldöntésében alapvető. 

A mongol nyelv bolgár-csuvas rétegének feltárása egyben azt is jelenti, 
hogy sikerült a bolgár-csuvas nyelvtörténet határait jó ezer évvel visszafelé 
kitágítani. Mint ezt a szóvégi gutturálisok esetében láttuk, a mongol nyelv 
egy csuvas nyelvtörténeti folyamat legkorábbi fázisának hű regisztrálója, 
egy olyan állapot megőrzője, melyre más forrással nem rendelkezünk. 

RÓNA-TAS ANDRÁS 

35 „Es genügt hier klargelegt zu haben, dass das tschuwassische eine regelrechte 
entwicklung der türk-sprache ist und zwar ohne jede direkte berührung mit dem mongo
lischen" (JSFOu XXXVIII : 1, 34). RAMSTEDTnek ezt a híres megállapítását ma át kell 
fogalmaznunk. A csuvas valóban a pretörök nyelvállapot szabályos leszármazottja, 
mely azonban az ősbolgár korban hosszú időn át szoros kapcsolatban élt a mongol 
nyelvvel. 
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Remarks on the history of the final gutturals in Chuvash 

The Proto-Turkic guttural stops have in final position the following correspond
ances in Chuvash: 

PT *- | 1. *-k > -x 
2. *-g > *-y > *-u > zéro 

P T *-fc 1. -Jb 
2. *-g > *-y > *-u > zéro 

PT *-# *-gr > *-y > *-M > zéro 
PT *-9r *-gr > *-y > *-«, > zéro 

In other words: one part of the final voiceless gutturals became voiced, then 
spirant, further semivowel and then disappeared. This process can be followed in the 
sources of the Chuvash linguistic history (in Hungárián -y, in the Common Permic and 
Tatar further in the Volga Bolgár inscriptions already zéro). The paper tries to give the 
answer to the question how old is this phenomenon. 

In Mongolian ail types of Turkic gutturals in final position are represented by 
a voiceless media in case if they are also in final position. But in those cases where to 
a Turkic final guttural corresponds a Mongolian guttural -|- vowel combination, the 
Mongolian corresponds not to Proto-Turkic but to Chuvash. This fact was hitherto 
neglected and offers a clear parallel to the famous phenomena of rotacism and lambdac-
ism. In all of thèse cases the Chuvash-Mongolian identical development is secondary, 
beeause earlier phonological oppositions (r± : r2, lx : l2, -ki : -k2) disappeared in both 
languages in the same way in the same words. In this case it is irrelevant what was the 
actual phonetical value of r2, l2, -k2. There is one word in which fortunately lambdacism 
and final guttural are présent at the same time. This is PT *tisek 'animal with teeth, two 
years old sheep; the fish with teeth, Lucioperca Sandra'. The Mongolian form of this 
word: silegü shows clearly that it is a loanword from Ancient Chuvash. 

The author stresses that the fact that there are Ancient Chuvash loanwords in 
Mongolian does not solve the problem of the genetical relationship of Turkic and Mongol-
an. If there is a genetical relationship between Turkic and Mongolian, this has to be 
detected far beyond the early contacts between Mongolian and a Chuvash-type Turkic 
language. 

An English version of this paper is to be published in the volume Studia Turcica, 
Budapest 1970. 

ANDRÁS RÓNA-TAS 




