
CSUVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK. 

I. CZIKK. 

A források, melyekből mi a csuvas nyelv ismeretét meríthet
jük , számra kevesek; bőség és használhatóságra nézve sem egy
aránt kielégítők. 

Szándékom ezen és következő czikkekben ismertetni e for
rásokat, s eléhozván belőlök a használható anyagot, az által egy
szersmind a csuvas nyelvnek lehető ismeretével kiegészíteni a török 
nyelvek ismeretét, s úgy hiszem, hogy hasonlító nyelvtudomá
nyunk a törökkel együtt a csuvasnak is hasznát fogja venni, sőt tar
tozik evvel is megismerkedni, mielőtt a török nyelvek fölkutásá-
hoz látna. 

A legkorábbi grammatikaforma közlés a csuvas nyelvről — 
egy orosz e czímü könyvecske : CoiHHenia npHHa^jeacamifl KT> 
rpaMMaTHKi *IyBaiiiCKaro íi3MKa (A csuvas nyelv grammatikájára 
tartozó munkálatok). Hol és mikor kelt, nincs kitéve rajta, csak rá van 
írva oroszul : „Sz. Pétervár, a Tudományos Akadémia typographiá-
jában, 1775. esztendőben." De szerző neve nincs meg rajta. A M. 
Akad. könyvtárában levő példányt Reguly hozta volt el. Az egész 
előszóstul 68 4-edrétü lapra terjed; de ez korántsem mind gramma
tika, hanem nagyrésze szólajstromból áll : 13—33. 1. főnevek laj
stroma némi tárgyrendben, nem betűrendben; 34. lapon- megint 
néhány grammatikai jegyzet; 35—39. tulaj donságnevek lajstroma ; 
39—40. 1. egy két ragozási minta; 40—41 számnevek, 41—47. 1. 
névmási minták; 48—52. 1. az igékről; 52—62. 1. igék lajstroma; 
63—68. adverbiumok, interjectiók, praepositiók (sic! npe/1/Iorn) 
lajstroma. 

Milyen az álláspontja ez első csuvas grammatikának, könnyen 
megismerszik már tartalmának imént megjelölt fölosztásából; látjuk, 
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hogy ez praktikus nyelvtanulásra a legszükségesebb anyagot akarja 
nyújtani olyanoknak, kiknek magát a nyelv szerkezetét és annak 
szóhasználati szabályait élő beszédből van alkalmuk elsajátítani. 
Ilyen grammatika a gyakorlati haszon nézetéből szokott kiindulni, s 
ezt fejtegeti az előszó, így szólván : „Mikor sokan különböző okok
ból nem csak közel szomszéd, hanem távol lakó, nem csak mostan 
élő, hanem rég elmúlt népek nyelveit is meg kívánják ismerni: meny
nyivel inkább kell nekünk (oroszoknak) igyekeznünk jól megismerni 
azon népek nyelveit, melyek köztünk azonegy haza határain belül 
laknak és társadalmunknak egy részét teszik. Arra nem csak kíván
csiságunk , hanem azon haszon is kell, hogy ösztönözzön, melyet 
mindenki szemmel láthat, ki azokkal közlekedésben van. E könyv
nek szerzője tehát annyival inkább érdemel dicséretet, hogy első ád 
erre példát." (Úgy látszik, nem a szerzőtől való az előszó). — De 
mégis e haszon emelkedettebb fölfogását is fejezi ki ezekben: „S ha 
bár abból más hasznot nem várhatnánk is , nem elég-e azon egy is, 
hogy bennök ez által azon gondolatot ébresztjük, hogy ők tagjai a 
mi testünknek, hogy ők a mi polgáriasaink s hogy mi nem is tekint
jük őket másképen." Érdekes még megjegyezni, hogy köny vünkhez 
egész hason külsejű votják grammatika jelent meg ugyanazon (1775-
ik) évben szintén Sz. Péterváratt : CoiHlieilia npHHa4^easaii;Ía Wb 
rpaMMaTHKi BoTCKaro a3MKa. 113.1.4-o. Előszó nincs, de fölosztása 
és dolgozása ennek a grammatikának olyannyira ugyanaz, mely a 
csuvasé, hogy a szintén tárgyi rendben adott szólajstromban többnyire 
ugyanazon orosz szók következnek egymásután votjákúl magya
rázva, melyek ott csuvasúl vannak adva. A különbség csak az, hogy 
a votják grammatikában a főnevek tárgyrovatai is ki vannak téve 
(16. fejezet — az emberről, az emberi tagokról, a földről, ételekről, 
állatokról stb.). Látni való, hogy mind a két könyv ugyanazon kap
tafára készült; ha a csuvas grammatika előszavának lehet hinni, 
épen ez volt volna a minta, melyet a 1775-ki votják, és tán más kis 
altáji grammatikák követtek, melyeket nem ismerek. 

A második és legújabb csuvas grammatika 1836-ban jelent meg 
Kazánban, ily czímmel: HayepTame npaBUJn. tlyBaiiiCKaro H3MKa, 
H CJOBapb, COCTaB-ieHHMH AAH 4yX0BHf>IX'B yiOHmb KasaiicKOM 
Enapxin. (A csuvas nyelv szabályainak vázolata és szótár, a ka
záni eparchiábeli papiiskolák számára). Meg nem nevezett szerzője 
Visnevszki Victor Petrovics, kinek egy kis értekezését is bírjuk a csu-
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vasok vallási hiedelmeiről ( 0 pe^HrÍ03HHXl nOBÍipbHXT. ^yBaiui. 
— 26. 1. 8-o). Visnevszki grammatikája nem terjedelmes ugyan — 
alaktani és némely syntaktikai szabályok 67.1. 8-o foglalnak el, a mi 
a ritkás nyomtatást tekintve épen nem sok ; 69—216.11. betűrendbe 
szedett szótár, a melyhez még 217—246. 1. csuvas, tatár és csere
misz szókat egybeállító lajstrom járul; — de mégis a múlt század
beli első csuvas grammatikához képest, az anyag rendszeresebb föl
dolgozására nézve, némi haladást lehet benne észrevenni; és ugyan
csak ez azon kútforrás , melyre jelenleg orosz nyelvésztudósok ren
desen hivatkoznak (p. o. Böhtlingk, jakut grammatikájában, vagy 
Schiefner a Castrénféle kojbal-karagasz grammatikában — kik leg
inkább a csuvas szlovar-t veszik tekintetbe). Ha azonban joggal vár
hatjuk is , hogy ezen legújabb grammatika valamivel jobb legyen, 
mint az 60 évvel előbb kelt első kísérlet: mégis meg kell vallani, 
hogy ez amaz mellett korántsem veszti jelentőségét; sőt, ha e között 
és Visnevszki között egyes nyelvtani tényekre nézve külömbségek 
vannak, többször inkább amazt (a múlt századbelit) mintsem ezt 
(Visnevszkit) találjuk másunnan igazolhatónak; és a mi Visnevszki 
szótáracskáját illeti, vannak az első csuv. grammatika szólajstromai
ban oly szók, melyek Visnevszkinél nincsenek, a mi arra mutat, 
hogy ez elődjét sem használta föl jól, kit mégis csak ismert, mert 
előszavában így tesz róla említést: „A csuvas nyelvről már 1772-ben 
(sic! — vájjon Visnevszki tévedett-e vagy az, ki a mi példányunkra 
ráírta a 1775-et?) adatott ki egy munka ily czím alatt : (követke
zik a fentebb 200-ik lapon kitettük orosz czím). Ebben foglaltat
nak részint e nyelvről való szabályok, részint név- és igeszók rö
vid fölsorolása." 

Czélszerünek látom, a csuvas nyelv grammatikai tényeit nem 
csak egyikéből vagy másikéból a fentjellemzett grammatikáinknak, 
hanem egybevetve mind a kettőből egyszerre hozni föl, s e mellett 
igazolásul és kiegészítésül használni a Reguly hagyományában ta
láltató csuvas grammatikára vonatkozó anyagkészletet. S ebben, a 
mint már ez első czikkemből lesz észrevehető, sok új adatra, mely
nek az előbbiekben nyoma sincs, vagy nem ritkán világos fölfogá
sára oly nyelvténynek találunk, melyhez amazok — meglevő adatok 
tudása mellett, de megismerése nélkül — alig hozzá sejtettek (ilyen 
p. o. a csuvas birtokos személyragok létezése és használata). Szóval, 
Reguly csuvas hagyományában mind Első grammatikánál mind Vis-
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nevszkinél sokkal bővebb anyagforrás nyílik, melynek földolgozó 
kimerítését mintegy kötelességének kell, hogy ismerje el a magyar 
nyelvtudomány, hogy ne hevertessen hasztalanul s ne engedjen ve
szendőbe menni semmit is azon kincsekből, melyeket nem rég bol
dogult bajnoka oly fáradságosan gyűjtött össze. — Ezenkívül szol
gálhatnak Ahlqvist Ágost a csuvas nyelvről némely jegyzetei, me
lyeket a 1856-ki „Suomi" folyóiratban megjelent úti jelentésében 
közöl. — így több önálló eredeti forrást egybevetve, reménylem, hogy 
sikerül egyiknek vagy másiknak fogyatkozásait pótolhatni, s ma
gunknak a csuvas nyelvről valamennyire elegendő előleges ismeretet 
szerezni, melylyel aztán a rendelkezésünkre álló csekély számú és 
nem terjedelmes testusokat is átdolgozhatjuk s az által megint ama 
nyelvismeretünket megbővíthetjük és kiigazíthatjuk. 

Ez első közlés és tanulmányczikkem tárgyává a csuvas név
szót teszem, még pedig a fő és melléknevet, a számneveket és név
másokat. 

FIGYELMEZTETÉS. 

Az ezen czikkben előforduló csuvas szók írásmódját illetőleg 
meg kell jegyezni, hogy : 

k z=z német eh, orosz X. 
gh z=z az előbbinek lágya, török £. 
s = magy. sz, orosz c. 
§ = magy. s, orosz III. 
z = magy. zs, orosz JK. 
ö = magy. cs, orosz 1? török gr 
l =s magy. ds} vagy dzs, török £ 

Egyébként az úgynevezett fractur-formából szedett betűk : 
6, b, t, n, j , t — ezen mássalhangzóknak jésítéssel (úgynevezett lá-
gyítással) való ejtését jelentik, tehát : 8 = szj, b = dj stb. 

Az önhangzókra nézve i mélyhangú i-t jelent, s az orosz H 
visszaadására van használva; az önhangzóbetü után álló ' (a', e', ü' 
stb.) az illető szótagon való hangsúlyozást jelenti. 
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1 . 

Elsögr. (értsd : az 1775- vagy 1772-ki Első csuvas gram
matika) két névragozást állít föl, melyek a genitivus ragja szerint 
különböznének egymástól, miszerint ez vagy -inn és -mi, vagy pe
dig -enn, -inn és -nn. — Nem tudni mindjárt, vájjon az orosz írás jó 
okával adja-e itt a kettős nn-t, vagy pedig csak az e végzetre eső 
hangsúly hallatta-e látszólag kettősnek a végmássalhangzót ? Ugyan 
az Elsögr. némelykor csak egy n-et is ír, különösen a többesszámi 
sam vagy zam rag után, p. o. jatsam-'in nominum (jat = török at, 
ad név) a 9. lapon; ellenben jad-'inn egyesszámban. — Visnevszki 
(1836-ki grammatikája) csak egy n-et ír, p. o. 10. 1. halig nép, gen. 
hal'ig-'in, gen. plur. haVigzam-'in; hasonlóképen írnak Reguly és 
Ahlqvist csak egy n-et, a mi — tekintve, hogy ez utóbbi kettő nem 
az alkalmatlan orosz írással adja a meghallotta hangokat — arra 
bírhat bennünket, hogy csak az egy w-nel való genitivus ragot is
merjük el okszerűnek és valónak. — Továbbá látható, hogy — a mit 
a következők is világosan fognak mutatni, — az Elsögrammatiká-
ban fölállított két névragozás különbsége tulajdonképen a ragoznivaló 
szók mély- vagy magashangúsága szerint határozódik el, s erre nézve 
föltetsző, hogy a mélyhangú 'in (inn) végzetnek nem csak in (inn), 
hanem en (enn) is megfelel, az orosz 4 betűvel írva, mely tulajdon
képen je-t ér , de grammatikánk írásmódja szerint a tulajdonképen 
ja-t érő a mellett a különben orosz írásban egyenesen ki nem fejez
hető a megjelölésére akar szolgálni, p. o. a többesszámi sam ragnak 
magashangú párját így írja : CÍ>MT> és Cíuarb} — pedig itt világosan 
csak az a-nak megfelelő magashangzót várjuk, tehát : sam-et, a mit 
ír is Ahlqvist, p. o. pürt szoba, pürtsam szobák. Másfelül pedig 
ugyanezen i betű e és H-vel váltakozva olyhelyt is szerepel, hol Re
guly egy a-től megkülönböztetett e-t, Ahlqvist i-t használ, p. o. ugyan 
ezen genitivusi ragban, a mi arra vezet, hogy Elsögr. í-je egy az 
i-hez közelebb álló e (a mi közép e-nk, mi a finn ejtésü e-vel azo
nos). Nem akarván itt e kérdést végletesen eldönteni, s nem is te
hetvén azt, egyelőre a szintén kétértelmű magyar e-1 tartom meg az 
orosz t helyébe; megjegyzem azonban, hogy a magashangú geniti-
vus-ragnak legalább normális vocalisáúl mégis csak az e-t tekinteném, 
tehát végzetül m-t állítanám föl, mely, legalább en mellett, megvan 
Elsögr.-ban és Ahlqvist mintájában kizárólagosan. 
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2. 

Az első ragozásbeli névszók végződnek nominativusban , El-
sögrammatika szerint, ezen betűkre : 
a, o, u, 'i} v, l, m, u, r, t, d, z, s, k, h, p 

BT, AT> MT» Hb p b m i AT> 31 Cb Kb XT> Wb 

a második ragozásbeliek ezekre : 
af i, j , Ü, e, im és e,m, m, r, l, n, t, d, z, 
a « fi io •£ ami, km, m> pt Ab HB TL 41 ab 

s, A;, /*, i>, ci és ce, c, z, s 
Cb KL xb nb mi i i m> JKL HC% UI% wi 

Ezen szabály nem akar egyebet mondani, mint azt, hogy az első 
ragozáshoz mélyhangú, a másodikhoz magashangú névszók tartoz
nak. Ez világos az a, o, ü, 'i önhangzókra végződő neveknek amahhoz, 
az a, i, ü, e-re végzödöknek pedig emehhez számíttatásából, s szerző 
is csak azért kénytelen oly körülményesen adni ez érteményét, mert 
a hangzókról semmit sem bocsátott előre, s talán még nem is fogta 
volt föl a magas és mélyhangúság-féle hangzó-különbséget, miben 
különösen az orosz írásmód által volt akadályozva, mely minden 
magas hangzókat kifejező rendszeres és állandó jegyekkel nem bír. 
— Ha tovább a v, l, m stb. — p betűket mind az első, mind a má
sodik ragozásbeliek végén találjuk, csak azon különbséggel, hogy ott 
a ki nem ejtett T> itt pedig (a tulaj donképen, azaz oroszban lágyító az
az Jésítö) b ragasztatik hozzájuk : ebből is újra az Elsögr. szabályá
nak imént adott értelme tűnik ki, mire nézve csak még az orosz-csu-
vas írásmódnak egy sajátságát kell tekintetbe vennünk. Ez írásmód 
t. i. a mássalhangzón végződő magashangú szóknak magashangúsá-
gát az által is igyekszik előtüntetni (különösen midőn azt a belhangú 
önhangzó betűvel nem igen teheti),hogy b-t ragaszt hozzá,melyet aztán 
épen nem kell oroszosan ejteni. Előmutatom ezt néhány példával. 
Elsögrammatika így ír : cfOTb, a mit — ha orosz szó volna, így le
hetne, sőt kellene olvasni : sjutj; de az nem akar egyéb lenni, mint 
süt, téj , törökül is süt, jak. üt. Visn. niopTb-et ír, mit Ahlqvist ptirt-
tel ad (szoba), s hogy még több ez által igazolható szót hozzak föl 
(1. Suomi, 1856. 246. 1.): pult: ég, coelum, felhő — Visn. és Elsögr. 
MOJibTb a hol még az előbbi A is kapta a b t, és a szó oroszosan ejtve 
s magyarosan írva így volna: pjtdyty; Ahl. 248.1. per egy — Elsögr. 
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перь ; Ahi. sitmil — Elsőgr. сишмель ; АЫ. sür száz — Elsögr сюрь ; 
Alıl. pin ezer — Elsögr. пинь Hasonló igazolást találunk Reguly-
ban, kinél p. o. ezek vannak : kür ősz, autumnus — Visn. кюрь; 
kümül ezüst — Visn. кюмюль ; tir bőr — Visn. Elsőgr. 19. ширь ; 
pir vászon — Visn. пирь ; küber híd — Elsőgr. кюбярь (azaz : kübarj; 
Mivel nap, sol — Elsőgr. хвйль (hvel), Visn. хвель; cir betegség 
— Visn. чирь stb. — Ugyanily alkalmazását az ь nek látjuk az 
orosz-tatár írásmódban is, p. o. Trojanszki tat. gram. 77. идюкь 
— idilk, viJ íXsl; идилярь — idilar v-LşiXşf; eltemben олмакъ — ol
mak (3+V ? баръ bar >Ь stb. — Ezen írásmódi sajátság mellett föl
tűnő, hogy Schott Vilmos, ki a 1836-ki grammatika (Visnevszki) 
után „De lingua Tschuwaschorum. Dissertatío." Berol. 32. 1. — 
czím alatt a esuvas nyelv szerkezetéről értekezik, a 14. lapon 
egyenesen Ij (l cumj copulatum) mássalhangzóról szólván, ily pél
dákat ír : kilj hiems — Visn. хиль, kiimillj argentum — Visn. 
кюмюль, iülj somniare — ez nincs is meg Visnevszkinél, csak 
тюлюкъ tülük álom, álomlátás; tiilj incidere in, obvium habere 

— Visn. тюль eleibemenés; kwelj sol — хьель Ezek Regulynál 
így vannak : hü (nem tudom, miért írt Schott úr itt k-i, az orosz x 
helyébe, valamint kwelj szóban is), kümül, tülük (tül nincsen), tül 
pólus (tkp. obviam fieri), hűvel. Látjuk is, hogy mind magashangú 
szó, melyeket Schott úr fölhoz, s tudjuk már, hogy ilyenekben a 
mássalhangzóhoz járuló ь inkább graphicus mintsem phoneticus 
elem. Némelykor azonban elhagyja Schott is a j-t, р. o. sir terra 
és sil ventus (12. lapon). — Azonban nem úgy kell érteni az előbb 
mondottakat, mintha általában nem volna a esuvas nyelvben úgy
nevezett lágyított (azaz jésített) mássalhangzó is ; csak azt nem 
szabad hinnünk, hogy az orosz ь különösen a szó végén, annak 
megjelölője. Lágyított (jésített) mássalhangzó van, nem csak ma
gashangú, de mélyhangú szóban is; Reguly, mint ilyenekre nézve 
legbízhatóbb kútfő, az ilyeneket alul egy ponttal írt betűkkel adja; 
az orosz írás csak a mássalhangzó után való önhangzón jelöli meg 
némileg amannak /-hangúságát; р. о. Ыда (ez) R., сяга Elsögr. 
Visn.; itt s-ja van írva, mi annyit teszen hangzatilag, mint sj-a. 
Mélyhangú szóban még legkönnyebb, a lágyított (jésített) betűt 
megismerni; könnyebb mint magashangú szóban, hol a csupa 
magashangúság segédjelelöje is lehet az orosz betűvel kifejezett 
lágyítás (jésítés). Azért ez utóbbit az orosz írás szerint nem is ad-

. 
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juk vissza átírásunkban, a mit annyival bátrabban és biztosabban 
tehetni, mert nem csak orosz írású kútfőinkben, hanem Regulynál 
is erre nézve ingadozás van és sokhelyt, sőt legtöbbhelyt, hol a szó
származásba is beláthatunk, a magashangú szóban való lágyítás 
másodrendű és kevés fontosságú méllékmomentumnak tűnik sze-
műnkbe. így p. o. Reguly szerint van min (mi), a mit oroszul más
képen nem lehet írni, mint MIIHB , bár ez lehet min is, lehet min azaz 
minj (magyarosan : miny) is ; de Reguly ezt is írja : temin, egyszerű 
w-nel; — azért az orosz MHiib-t csak min nek írjuk át , és a netaláni 
hiba nem nagyobb, mint ha magy. hely helyett a dunántúli hel-t ír
nok. Megint a temín első részében (te), melynek magashangú megfe
lelője ta (p. o. ta-hn%), a melyből is az csak a min magashangúsága 
miatt keletkezett, nyilván a t lágyítása másodrendű momentum; a 
fődolog csak az, hogy ta magashangúra csap át, s azért a megfe
lelő oroszírású Tamiül t csak tamin-nek írjuk. Különben mind ezen 
írásbeli és átírás béli részletekről és olyan esetekről, melyekben más 
okokból is a lágyítás megjelölése biztosnak és szükségesnek mutat
kozik , máskor, miután már a csuvas nyelvtani alakokba is tisztáb -
ban láthatandunk, még tüzetesebben lesz alkalmunk értekezni. — 
Végre meg kell jegyezni, hogy az orosz-csuvas írás gyakran 1 vei 
is végződtet magashangú szókat, p. o. Elsőgr. rendesen ÍITB, ep-nek 
írja a magashangú igék jelenidő egyessz. 1-sö személyét; kivált a 
k végüeket írja Kt val, minthogy az oroszban Kb általában nem hasz
náltatik ; Visnevszki az s végű infinitivust egyaránt Cl szel írja, akár 
mélyhangú (as képzővel), akár magashangú (ds). 

Elsőgr.-nak fentebb adott meghatározása szerint még úgy látsz-
hatik, mintha a c, z, s-re végződő nevek mind magashanguak volná
nak, mert a második ragozáshoz vannak sorozva, s nincsenek meg 
az elsőben. (A fent kitett ci és ce végzetek nem jőnek tekintetbe, 
mert tulajdonképen önhangzóra végződök, és magától értetnek már 
az e és i-ben). De ez nem áll, grammatikánk tehát nem jól adta e 
szabályt. Maga Elsőgr. szólajstromában van a 23. 1. as hús, mellé
téve genitivusa : azm (azmn); 21. 1. humus nád, gen. humusin; 
melyek határozottan mélyhanguak s az első ragozás végzetével is 
('in-'inn) vannak írva; szintén 15. namis méreg, 13. s'ivVis lélek, 
29. kurttrmac, 25. okai hattyú mélyhanguak, noha genitivusaikat 
en (enn ÍHH»)-re írja Elsőgr., a mit megint csak abból magyarázni 
meg, hogy az í vei főleg e hangot akar megjelölni, mely a csuvas-

14* 
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ban Ahlqvist írásmódja szerint is mind két hangzóosztályhoz csatla-
kozhatik, s mint a mély 'i-hez igen közel álló , Regulynál is mély
hangú névszók genitivusában alkalmaztatik. Tiszta magashanguak 
ezek : 26. 1. libis lepke — gen. UbiZin; 23. 5iV'is fenyü — Visn. 
ciriií, gen. cir'izin (helyesebben : cirizin) ; 24. piles ebereschenbaum, 
vad berkenyefa, szintígy Visn. és Reg.; e szónak azonban Elsögr. 
saját szabályával ellenkezőleg és rosszul pilezin-nek írja genitivusát 
pilezin helyett. 

Elsögr. aj-re (fi) azaz másod i (j^)-hangú kettöshangzóra vég-
zödőket is teszi a második ragozásba, a mi annyiban szabályszerű, 
hogy ezeknek genitivusait mind en (enn ÜHHbVre írja, a mely előtt 
aj mássalhangzói ejtést nyer; mert különben azon ily végzetü szók, 
melyek Elsögr. névlajstromában vannak, többnyire mély hangúak *), 
ú. m. 14. numoj, nomaj bőség, sokaság; toj lakadalom; 15. buj gaz
dagság; 20. oj mező, 28. ora-aj (szószerint : láb-mező) talaj ; 18. 
míj nyak; 19. v'ij erő. Genitivusban : tőjén , ojen stb., mire nézve 
ugyanaz áll ; mit imént a namis, sivíts, akaií Elsögr. szerint való 
genitivusairól jegyzénk meg. 

3 . 
Elsögr. a 3. lapon a genitivus végzetét a két ragozás külső is

mertetőjéül állítván fel, csak 'inn, inn} enn (megtartva a szerinte való 
kettős n-t is) és önhangzó nélkül való w»-tadja genitivusi végzetekül. 
Azonban a 6—7. lapokon, hol a casus-végzetek schémáját adja, az 
első ragozásra szóló nXftit, és egy a második ragozásra szóló nenn 
(niHHb) végzetet is találunk, s ugyanott áll a sirla szónak geniti-
vusa szirla-riin, nyilvánvaló jeléül, hogy Elsögr. szerzője jobban 
tudta az egyes tényeket gyakorlatilag, mintsem azokból elvonni a 
legalkalmasabb szabályokat. Lássuk most legelőbb azon schémából 
a genitivus-végzeteket. 

E l s ő r a g o z á s b a n . 
Nom. a 
Gen. ni'nn 

u 
vínn 

o, i 
mi 

v, 1, m, r 
inn 

n 
ninn 

t, d 
di'nn 

z, s 
z'inn 

k, h 
ginn 

P 
binn 

M á s o d i k r a g o z á s b a n . 
N. á 
G. nenn 

u, e, í 
nn 

J 
enn 

m, r, 1 
enn 

n 
nenn 

t, d I z, s 
dennzenn 

k, h 
genn 

6i? ce, 6 
jjenn 

P 
benn 

Z, B 
zenn 

•) Magashangú 15. 1. tel ej szerencse, gen. telejen. 
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Ebből először azt látjuk, hogy az önhangzóval kezdődő rag inn, 
enn (in, en — különös, hogy a 3. lapon említett inn itt elmaradt) 
a mássalhangzóra (j-re is) meg tt-ra végződő neveket; az önhangzó 
nélkül való nn pedig az o, i, e, i, ií-re végződőket; végre ninn és 
nenn (nin, nen) rag csak az a, és a-re végződő névszókat illeti. — E 
meghatározásokkal egybevetvén az Elsögr. szólajstromát, melyben 
a genitivus végzete melléje van téve mindenik szónak, az 'inn (in) 
enn (en) alkalmazására nézve csak a fentebbieket igazoló példákat 
találunk, p. o. 21. 1. col k ő , gen. colin; 19. var has, varin; 18. jon 
vér, joriin; 14. sil szél, silen; 28. vot tiiz, vodin; 31. top ágyú, 
tob'in; hes szablya (kés), hezen stb.; a ^-re végződő szókai lásd fen
tebb : nomaj, toj stb. — Azonban az it-ra végződök, melyek ehhez 
v-t toldván a genitivusi inn-t (vinn — v'in) vennék föl, p. o. 27. pru 
borju, gen. pruvin; 15. paru alamizsna paruv'in stb. kivételt mutat
nak a lajstromban, ú. m. 13. 1. ozu, uzu hőség, gen. ozun, uzun (nem: 
ozuvin) • 24. kutku hangya, kuikun; 31. sunu kopja, sunon (így, 
nem sunun). — Az i, U végű tőkre nézve is meg kell jegyezni, hogy 
a 11. lapon levő minta és a szólajstrom szerint, nem egyszerűen 
nn (n)-t ragasztanak, hanem az i} U-t egyszersmind e-re változtatják, 
p. o. süsü kés, gen. süsenn (31. X.süzenn); 2S.tiigüzár, retesz, tügenn; 
26. cipi csibe, cipenn; 18. cűgi nyelv, cilgenn stb. Csak 21. seski 
virág, meg 32. inar-pohmi kengyel szók genitivusai így vannak írva : 
seskinn} pohminn; amaz tán seskinn helyett van, emez pedig mély
hangú, s töalakja is így lehetne : pohmi. Sőt egyszer a nenn génit, 
ragot is találjuk, 17. 1. öíci csecs, gen. Hvinenn. — A schéma sze
rint az a} a végűek csak rt-nel kezdődő ninn} nenn (nin, nen) ragot 
vehetnének föl, s csakugyan a szólajstromban előforduló elég számos 
ily végű szók majdnem mind úgy képezik genitivusaikat, p. o. 21. 
$>orla sarló, gen. %orlariin; orba árpa, orbanin; 18. pürna ujj , pür-
nanen stb. Azonban itt is van kivétel p. o.: 14. janda készület, gen. 
jandann; 15. togatma kár, togatmann; 18. álla kéz, allann; 21. tola 
búza, tolann / 33. pola hal, polann; 29. ala szita, alann; hvel-anna 
nap-nyugot, — annann. Mind ezen szóknak az utolsó előtti szótag-
jokon van a hangsúlyok, a mire alantabb hivatkoznunk kell. Tovább 
a végen hangsúlyos szók : 14. §or-konná tavasz, gen. Tconnenn; 18. 
saza haj , sazann; 22. ihra foghagyma, íhrann; 31. porda fejsze, 
pordann. — Még az a7 a véghangzókat sem tartják meg ezek : tora 
(paroxvtonon) isten, gen. torinn; 23. hijma (oxyt.) tejfel, hijminn; 
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24. igahüra (oxyt.) patkány, igdhürünn; 33. tedela (oxyt.) háló, tőr, 
tedelen *). — Ezen kivételekre, jóllehet a nin, nen-nel képzőkhez ké
pest kevesek s talán azért nem vétettek tekintetbe a schémában, 
mégis Elsögr. egy jegyzete vonatkozik a 4. lapon, hogy az nn ragot 
azon (természetesen önhangzóra végződő) nevek veszik föl, melyek
nek nem a végszótagjokon van a hangsúly ; továbbá az o, 'i, i-re és 
néhány w-ra végződő névszók is, habár végszótagjokon van a hang
súly. — Ezen bár szintén nem elégítő meghatározást részben iga
zolják a fentebb fölhozott, nem a végen hangsúlyos szók : janda — 
hvelanna, meg tora (isten) ; de ellent mondanak $or-konna , porda, 
meg: h'ijma, igahüra, tedela, melyek a végen vannak hangsúlyozva ; 
ellent még egykettő , melyek nincsenek ugyan a végen hangsúlyoz-
tatva, és mégis nem rm-nel, hanem riin-ned képezik a genitivnst : 
30. ada csizma, gen. adan'in; 21. Ura gabna neme, t'iran'in/ 20. 
loba&ka gödör, loba&kan'in. 

Ennyit tanulunk a csuvas genitivus singularis-ra nézve az 
Elsögr.-ból; a mihez még hozzá lehet tenni, hogy a kemény mással
hangzókon végződök, a mint könnyen kivehető a schemából s a 
szólajstrom által is igazoltatik, azokat a genitivusi 'innt enn ('in, en) 
előtt lágyakra változtatják, t. i. t lesz d ; k, h—g (gh) ; p—b ; s—z ; 
c — l; s — z. A többes szám ragja sam, siim (zam, zam) után 'innf 

enn ('in, en)-t várnánk ; Elsögr. azonban a sam'in, zam'in-t adja, ugyan 
a schémában, de magashangúlag így végződteti : sémin vagy sa
m'in, zem'in vagy zam'in ; szintígy van néhány ragozási mintában is, 
csak egyikben van en (Oib' : annü anya, anndz&m — annazemen. 
Ügy látszik, hogy szigorúan véve számin kell, i-vel, a mint Ahlqvist 
mintája (Suomi 1856. 248.1.) is adja : pürt—pürtsam—pürtsamin. 

Visnevszki (1836.) három névragozási osztályt állít föl: az első 
olyan neveké, melyek önhangzón végződnek; a második olyanoké, 
melyek T> n ; a harmadik olyanoké, melyek b n végződnek (azaz : a 
2-dik is , a 3-dik is mássalhangzó-végü szókat illet; a mely felosz
tás épen nem vala czélszerü, ha már az elsőben az önhangzó-végü, 
akár mély-, akár magashangú szókat összefoglalja). — A genitivus 
képzését illetőleg azt tanítja, hogy a nominativushoz hozzáragasztott 
nin, 'in, in szótagok által képeztetik. Még pedig az első declinatió-
ban van nin; a másodikban in ; a harmadikban in. — Ez úgy hang-

*) Tora (paroxyt.) isten; ellenben tora foxyt.) fésű, gen. toran'in. 
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zik, mintha valamennyi első declinatiójú (azaz önhangzó-végü) szó 
nin-t venne föl a genitivusban, a mi az Elsőgr. tanításához képest 
mindenesetre különösnek tetszik. Igaz az a-végií sirla, az egy minta, 
melyet Visnevszki ad (9. lap.), Elsőgrammatika szerint is sirlanin 
lesz : de hát az a-végűek is mélyhangú ragot vegyenek-e ? az o, ü, 
e, i végűek teljes riin ragot ? az w-végtiek ne képezzék-e v'in-re ge-
nitivusaikat ? A 2-dik és 3-dik declinatiójára csak egy-egy mintát 
adván : halig nép, gen. haligin, fcoj (h*03b szem — kozin, — sem
mit sem mond még a kemény végmássalhangzóknak az ?», in előtt 
kellő lágyításáról sem. Szintígy megfeledkezett a többesszámi rag
nak, melynek (6. 1.) csak zam-ot ád, mind s-szel kezdődő (kemény 
végbetü után), mind a, e-vel való magashangú alakjairól, és csak
ugyan úgy látszik, hogy határozottan magashangú szókhoz is a 
zam-ot akarja ragasztani, p. o. 14. lapon : kizin kicsiny, kizinzam 
kicsinyek, genitivusa : -zam'in. — Mind ezekből látjuk, hogy Vis
nevszki grammatikája e tekintetben sokkal kevésbbé elégít ki, mint 
a 60 évvel előtte kelt Elsőgr. 

Végre Reguly a declinatióról nem szabályokat, hanem csak 
többféle ragozási mintákat jegyzett föl, melyekből a kérdés alatt 
levő genitivus képzését könnyen kivehetjük. Mély és magashangú 
szók már egymásnak ellenébe vannak állítva. 

O n h a ' n g z ó n v é g z ő d ő n e v e k : 

vita (istálló), gen. videU 

küdü (nyáj), küdüven v. ktídii'n 
pügö (ívalakú fa), pügün v. pükkiin 
kimé (hajó), kimen. 

M á s s a l h a n g z ó n v é g z ő d ő n e v e k : 

vorak (verem) voragen 
hoda$ (zacskó) — hodazen 
oj (mező) — ojen 
kuzov (kis kosár) — kuzoven edem (ember) — edemen 
$uvar (száj) — fuvarén 
iojtan (ördög) — sojtanm 

hola (város), gen. hőtan 
ar"tfxri (waldteufel) — ar^urin 
&u (víz) — mven v. sww 
suro (folyó) — suron 
tóra (isten) — tőrén 
onge (karika) — ongen 
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jal (falu) —jalen [kii (ház) — kilin] 
halih (nép) — haleghen 

T ö b b e s s z á m b a n : 

jalzam — gen. jalzen pürtsem (szobák) — pürtseU 

Még meg kell jegyezni, hogy suio, tóra, onge, pügö, Mme-t ki
véve, a többinek mind a végszótagon van hangsúlyok, melyen a ge-
nitivusban is marad. Hasonlóképen megtartja helyét a hangsúly a 
suro — kíme szókban. — Azonban a fentebbiek után, Reguly min
táiban több pont látszik föltünönek. Először az, hogy általában csak 
egy önhangzóval e-vel ejti a genitivus ragját, mikor ez egész szóta
got teszen, s azt egyaránt mély és magashangú szókban. Nyilván az 
e neki azon az t-hangokhoz ('i, i) közeledő közép é, mely magas és 
mélyhangú szókban egyaránt állhat. Reguly másutt is különbséget 
teszen a (melyet ennek ír is) és e között, habár néha tán nem is tar
totta meg e megkülönböztető írásmódot; Ahlqvist két mintájából is 
kitűnik, hogy mind mély- mind magashangúlag állhat az e, azaz, a 
tőle alkalmazott írásmód szerint, finn ejtésü e = magy ^ megkülön
böztetve a-töl. Csak kivételképen van Regulynál kilin (és nem ki-
len) ; különben is a kii ragozását, mert egy kili tőn történik, kivéte
lesnek mondja. — Továbbá nagyon föltűnő, hogy Reguly a n'in, 
nin-t, mi szerinte alkalmasint nen lett volna, mint legalább a, ct-n 
végződő és a végen hangsúlyos nevek után való gcnitivusragot, álta
lában nem ismeri, s a helyett a csupa w-nel él , mely u és ü után is 
szerepelhet : -uoen, -üven helyett -un, -Un. Előtüntet így némi kü
lönös hajlamot a szóvégzetek rövidítésére; mert p. o. holan-t ír 
e helyett : holanen, mit csak úgy képzelhetünk eredetinek, hogy, 
részint az előtte való szótagnak hangsúlya miatt i s , a nen-h'ó\ ki
szorult az e, miszerint tulajdonképen holann lett volna. Legerősebb, 
Reguly szerint, e végzetrövidítés a többesszámi rag után : a Reguly-
íélejahen nyilván jalzamen, pürtsen meg piirtsemen helyett való. — 
A végönhangzónak változása mutatkozik a végén nem hangsúlyos 
pilgö, tóra (isten)-nél, mely utóbbinak genitivusa jóformán egyezik 
az Elsőgr.-beli tor'in-wd; ongen (gen.) is lehet olyan, miután tő-alakja 
mind Reguly szógyűjteményében mind Visnevszki szlovarjában onga-
nak is íratik. Leginkább feltűnő viden, mely helyett vidan-t várnánk. 
Elsőgr. így írta volna : vidanen. Tetsző azonban az ü-végii kiidü-
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nek küdüven küdün-féle, ragozása, miután ez által a mélyhangú u-
végüek ragozásához szorosabb hasonviszonyba tétetik, mintsem El
sőgrammatikában. 

4 . 
Az egyesszámbeli dativus képzéséről Elsőgr. a 4. lapon ily 

szabályt ád : „A dativus minden az első (mélyhangú) declinatióhoz 
tartozó neveknél a-ra végződik." Meg az 5. lapon : „A dativus a 
második (magashangú) declinatióhoz tartozó neveknél a-re végző
dik." — Elsőgr. itt megint hiányos szabályt ád, a mint a 6. és 7. 
lapokon való ragozási schéma, meg a ragozott minták mutatják. 
Ugyanis a schéma szerint az a és a végű nevekhez, mint dativusrag 
na és na járul, p. o. sirla, dat. sirlana, anndf dat. anncina. Ezenki-
vül még azt látjuk a schémából, hogy az it-végü nevekhez va végzet 
ragasztatik, p. o. 9. 1. tu hegy, dat. tuva - az o-végüek ez önhangzó 
kiestével egyszerűen a-t, nem különben az ü, e, i-végűek szintígy 
a-t vesznek föl, p. o. 8. 1. kukro mell — dat. kukra • 11. 1. süsü — 
siísa, kace — ka\d • az 2-végűek, legalább a 10. lapon való minta 
szerint, megtarthatnák az z-t, el is veszthetnék az a rag előtt: smard'i 
orcza — dat. smard'ia vagy smarda. A mássalhangzón végződő ne
vek, a miszerint vagy mély- vagy magashanguak, a-t vagy a-t vesz
nek föl ragul, csak hogy a kemény mássalhangzók helyébe itt is a 
megfelelő lágyak lépnek, p. o. jat név — jada. A végen való n az 
a , a rag előtt a schémában kettőztetve íratik : -nna, -nna. Aj (fi) 
végüeket talán csak azért, mert egyszermindenkorra a II. deciina -
tióba helyezte el, Elsőgr. az 11. lapon való mintában is magashan-
gúnak veszi : m'ij nyak, dat. mijei. 

A többesszámi sam stb. raghoz a dativusi rag úgy jár, mint más
salhangzón végződő nevekhez. A schéma szerint : -zama, -sama 
mélyhangúlag, -zemci vagy -zama, -séma vagy -sama magashangúlag. 

Még azt is meg kell jegyezni, hogy a dativusi ragot mindenütt 
hangsúlyoztatva találjuk. 

Visnevszki némileg eltér Elsőgr.-tól a dativusra nézve is. 
Először általános jegyzete a (7. 1.), hogy „a dativus alakúi a na, ne, 
a, a szótagok hozzájárulása által." Ezt a maga három declinatiójára 
elosztva, így fejezi ki részletesen : 1) Az első declinatióbeli nevek 
közül az a, a (ja ?J-ra végződök na végzetet vesznek föl; az e} i, 
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i , u, íí-re végződök pedig ne-t. Azonban csak egy mintája van : 
sirla — dativus sirlana. 2) A második declinatióbeli nevek (még 
pedig ezek volnának a mássalhangzón végződő mélyhanguak) ne
vel képezik dativusokat, de közönségesebben a-val , a na rövidí
tésével, p. o. halig nép — dat. haligne vagy haliga. 3) A harmadik 
declinatióbeliek ne-vel vagy közönségesebben á-vel. — A többes
számi dativusról (7. 1.) azt mondja, hogy zane-ra, végződik (mi tehát 
zam-ne helyett való volna), és így is írja mind a három declinatió-
ban. — Kivételes képzésű szerinte tora isten — dat. torra. — Ezek
ből különösen azt veszszük észre Visnevszkinél, hogy ő a mással
hangzón végződő neveknek is na, ne dativusi ragot tulajdonít a kö
zönséges a, a mellett, sőt a többes számban csak amazt használja 
(zane =z zam-ne, nem zam-a). Meg kell még azt is említenünk, hogy 
a dativusragokat szabályjegyzeteiben ékezettel adja ugyan, de aztán 
az egykét mintában mégis más szótagra teszi az ékezetet, p. o. sir-
la'na, nem sirlana' / sirla'zane — nem sirlazane • ha'ligne és haliga' 
Másképen tesz Elsögr., a mint fentebb megjegyzök. 

Regulynál a dativusnak, melyet terminativusnak nevez, ezen 
alakjai vannak : 

hola' — holana su'ro — surra' 
arpbr'i — arftur'ine' *) pii'gö — piikká' 
viha — vibetla' tóra — torra' 
m — jsuva' kimé — kimmá' 
küdii' — ktídüva' onge — őnga' 

vora'k — voraga' sojta'n — fojtana' 
hoda'% — hodayx' hodas$a' jal — jala' 
oj — oja' ha'lih — halegha' 
kuzo'v — kuzova' [kii — kiline] 
ede'm — edemá jalzam, több. —jalzena' 
§uvar — §uvara' pürtsem „ — pürtseXld' 

Onhangzójára nézve, csak arzurine és kiline-t véve ki, itt a da
tivusi rag a, a és ra-es formája na, na, mely utóbbi, mint Elsögr. sze
rint, az a, a-végű neveket illeti, de az é'-végüeket is, melyekkel Elsögr. 
másképen bánik. (De van legalább mellékalakúi arzur'ija is , mely 
sz érint az Elsőgr.-ból említet smard'ia-t smardija-nak kell olvasnunk). 

•) Alá jegye zve : v. arzur'ija. 
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A többes-számi dativusra nézve azonban Reguly annyiban egyezik 
Visnevszkivel, hogy a zenei *) végzet, úgy mint zane, a na alaknak 
zem-hez hozzájárultát teszi föl : zem-nci helyett zenei. — Elsőgr. süsü
nek dativusát süsa"-nek mondja, mi küdü — küdüva-hez tartva, im-
máran süsüva'-böl rövidültnek mutatkozik. — A végén hangsúlyta
lan szók : suro — onge elvesztik a hangemeléssel hozzájáruló rag 
előtt gyenge véghangzójukat, de nem a nélkül, hogy az így a rag 
elébe kerülő mássalhangzón, ha az egyszerű, némi visszahatás ne 
mutatkozzék, mely annak kettöztetésében áll. Ezt úgy írhatjuk le, 
hogy swro-ból sur levén, a sur'a magától surra-nak ejtödik. így : 
pügö, pük'-a srs pükkci; kim-ti ±s kimma ; tóra , tőr'a = torra. Ez 
utóbbit Visnevszkinél is találtuk megjegyezve. Elsőgr.-nak az o, ü, e-
végüek dativusáról való tanítása lényegesen egyező a Regulyféle 
adatokkal, csak hogy a kiszorult Önhangzó előtti mássalhangzó ket-
tőztetéséröl nem tud semmit. — A mássalhangzón végződök, azon
kívül, hogy csak a, ii raggal élnek (nem re-nel kezdővel is, Visnevszki 
szerint) nem mutatnak semmi különösebb sajátságot. A kemény 
mássalhangzók lágyítását ismerjük már. — Az egy kil-nek ezen da-
tivusa : kiline, onnét van, hogy egész ragozásában kii helyett kili 
használtatik tőül. 

Ahlqvist két mintájában így van a dativus : sirla — sirlana, 
pürt — pürtne; többes-szám : sirlazane, pürtsane. Ez egyező Vis-
nevszkivel, csakhogy ez nem különböztette meg a magashangú töb
besszámi zane, sane-t a mélyhangú zane, sane-tól. 

Az accusativusról elég az, mit Elsőgr. a 4. lapon mond : „Az 
accusativus semmiben nem különbözik a dativustól (hangbeli alak
ját értve), mind a két számban." Igazolják ezt a több forrásaink is. 
— Azonban a csuvas Evangéliumokban néhutt a többesi -zama és 
zane, a mint látszik, egymástól megkülönböztetve fordulnak elő : 
amaz dativust, emez accusativust jelentve. Ennek mibenvoltát más
kor fogjuk vizsgálni. 

*) Föltűnő , hogy a határozottan mélyhangú szóhoz zeriá végzetet 
teszen, holott mégis jalzam-ot ír, nem jalzem-et. Ez talán összefügg Kegu-
lynak egy észrevételével, hogy néha a szók végén a mélyhang átcsap 
magashangba. 
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e. 
A két oroszul írt csuvas grammatika az eddig tárgyaltuk casu-

sokon kivül (nem tekintve a vocativust, mely természetesen egyenlő 
a nominativussal és szótövei) még csak instrumentálisról szólnak, 
egyéb viszonyításokat a postpositiókra hagyván. A mi dolgunkra 
nézve, miután most csak a grammatikai anyaggal akarunk megis
merkedni, az nem igen teszen különbséget, hogy mi módon vannak 
ott a tények előadva és összerendezve, csak magokat a tényeket 
vehessük ki jól. Azonban czélszerü lesz , itt mindjárt az instrumen
tális ismertetése után, néhány, egyenesen a névtö után állható post-
positiókat is tárgyalmi, melyeket Reguly és Ahlqvist ragozási min
táikba fölvettek. 

Elsőgr.-nak az instrumentálisról tanítása ez (5. 1.) : „Az in
strumentális általában a nominativussal egyező, kivéve, hogy az ettől 
való megkülönböztetés végett, mind a két számban ezen postpositiók 
(szerinte : praepositiók) járulnak hozzá : ha, ha, némely neveknél pe
dig pa, pa, melyeknek oroszul való jelentése : co Cb ( = val, vei). 
Azonban némelykor ha , ha, pa , pa helyett használtatnak hala, belei 
(hala) postpositiók, melyek ugyanazt jelentik, a mit ha, ha, pa, pa. 
Mely neveknél használtatnak ha, ha s mely neveknél meg pa, pa, 
azt a declinatiók schémája fogja mutatni." —Ebből azt értjük, hogy 
az instrumentális ha, pa még ha, pa ragokkal készül, s hozzáértjük 
azt is, hogy ha, pa mélyhangú, ha, pa pedig magashangú nevekre 
szól, ha nem is találnánk az első declinatio schémájában csak ha, 
pa ragalakot fölhozva, a másodikéban pedig ha, pa-t (igaz, ezt is 
hozzátéve : vagy ha, pa, a mi föltűnő, de megmagyarázható). Hogy 
a hala, belei postpositio is használható (ha, ha helyett), ez (noha ilyes
mit magyarázni nincs mostani föladatunkban) csak azért van, mert 
ha, ha a bála, bald-höl megrövidült s így tulajdonkóp ez ugyanaz, 
csak teljesebb épebb alakkal való. Már most csak a p-ve\, vagy h-
vel való ragnak (ha, ha vagy pa, pa), mikor állásáról kell néznünk, 
mit vehetni ki a declinatiók schémájából, melyre maga grammati
kánk szerzője utal. — Ba, bei ragalak, a schéma szerint, először az 
önhangzón végződő neveket illeti; aztán a v, l} m, r, n, meg a má
sodik declinatióban j>' mássalhangzókon végződőket; egyéb mással
hangzókon vógződőket mind csak pa, pa; ilyen mássalhangzókúl 
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állanak t} d} z, s, k, h, p, meg csak a második declinatióban fölhozva 
z, s, c (különös, hogy H és ce is). Hogy t, k s a több keményhangok 
után kemény p-vel való ragalak (pa, pa) áll, azt megértjük; de kissé 
különösnek találjuk, hogy az d, z, z lágy hangok után is állhasson, 
ha ezek csakugyan lehetnek és maradhatnak a szó végén. Azonban 
a minták csak jat, pit szókat adják (jatpa, pitpa), melyekből a lá
gyakra nézve nem Ítélhetünk. Még különösebb , hogy a többesi rag 
után (mely m-re végződvén az előbbiek szerint minden esetre csak 
ba, ba-t vehetne föl maga után), ha az az előbbi kemény hangzó 
miatt s-szel kezdődik, pa, pa ragot ír a schéma : sam-pa, sam-pa 
(ellenben : zam-ba} z&niba vagy z'dmb'd). Ez utóbbinak niaga Elsőgr.-
beli minták mondanak ellent, 8. l.jat —jatsam-ba, 12. pit — pit-
sem-ba; és csak a kacce-zem-pa-ban látjuk a pa-t, de még nagyobb 
csudalkozásunkra az egyesszámú kaüce-pa-b&n is. Az ilyenek — 
bátran mondhatjuk — nem egyebek, mint grammatikaírási pontat
lanságok és Összezavarások. — Megjegyezhető azonban a ba, pa, ba, 
pa-ragnak hangsúlyos volta mindenütt, a schémában is a ragozási 
példákban is. 

Visnevszki nagy könnyű szerrel bánik el e casussal is. Képez
tetik, azt mondja, ba, bála szótagok által. Se bei, se pa, p<3í-ről nem 
említ semmit; a ragozási mintákban is másképen accentuál, mint 
Elsőgr., így írván : sirla'-ba, sirlaza'm-ba 7 ha'l'íg-ba, ha'Vigzam-ba, 
ko'i-ba, Jcofrzam-ba, kizi'n-ba, kizi'nzam-ba. Említettük már, hogy csak 
is az a hangú többesi ragról tud : zam (nem zöm). 

A Reguly jegyezte példáiban így mutatkozik az instrumentá
lis (sociatiativus-nak mondja, mi szintén lehet) : 

su'ro — suro'ba 
pü'gö — pügöba 
tora — tórába 
Mme — kimeba 
onge — ongeba'. 

sojta'n — Bojtanba' 
jal —jalba 

*) Arzuriba, azt jegyzi meg, szokatlan. Ez tehát a rnélyhang a szó vé
gén, különösen e, i hangok után magasba való átcsapásnak egy példája, mi
lyennel Regulynál még többször fogunk találkozni. 

hola — holaba 
arpbfi —- arzuriba *) 
viba — viheba' 
SM — su'ba 
küdü' — küdü'ba 

vora'k — vorakpa' 
hoda'$ — hodatpa' 
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oj — ojba ha'Uh — halihpa 
kuzo'v — kuzovba' [kii — kilih'd] 
ede'm — edemba' jalzam, több. jalzamba 
%uva'r — fuvarba' piirtsam „ pürtsembe. 

E szerint szintoly teljes számmal ismerjük meg a ragalakokat, 
mint Elsőgr.-ból : van ba, ba, pa és csak azért nincs pa, mert törté
net szerint kemény mássalhangzóra végződő magashangú szó nincs 
a ragozási minták között. A magashangú ragalaknak a hangzója 
van, az egy pürtsembe-t kivéve , piirtsembíi helyett. — A hangsúly 
nem volt mindenütt megjegyezve, a miért itt sem tehettük k i ; túl-
nyomólag magát a ragot látszik illetni, mint Elsögr.-ban ; azonban 
van Visnevszkiféle hangoztatás is : su'ba, küdü'ba, suro'ba • Ahlqvist-
nál is ez : sirla'ba. 

• 

r. 
a) A locativusi viszonyt, azaz bent-létel viszonyát a csuvas ra, 

ra valamint az evvel azonegy da, dd rag fejezi ki. Elsögr. a G7. la
pon a postpositiók egyszerű fölsorolásában csak a da-t (oroszul y, 
tkp.-nál), meg a 68. lapon a rá'-t (oroszul BTb BO ban, -ben) említi 
meg; Visnevszki 59. 1. ra : -ban, -ben; sziovarjában 87. 1. da = 
-ban, -ben. Valamint másutt, úgy itt is két orosz grammatikaírónk 
nincs elég tekintettel a magas és mély hang szerint való kéthangú-
ságra. — Már most az volna a kérdés, hogy mily hangzó után kell 
az r-rel kezdő, s mily után a d-vel kezdő ragalaknak állani ? Erre 
nézve Reguly példái azt láttatják, hogy a ra, ra alak általánosabb 
használatú, mely nem csak valamennyi önhangzó után áll, hanem a 
mássalhangzók közül is csak a megelőző r-t engedi által kizáróla
gosan a da, da ragalaknak : %uvar-da'; l, n után akár az egyik, 
akár a másik alak van : sojtan-da' és sojtanr-a', jal-da' ésjal-ra'. 
Egyéb példái : hola-ra, arpir'i-ra', vibe-ra' (vidd), su-ra', küdü-ra', 
suro-ra', pügö-ra', tőre-ra' (tora), Mme-rá", onge-ra', vorak-ra', ho-
da§-ra', oj-ra', kuzov-ra', edem-rd', halih-ra', kili-rd' (kii). — A töb
bes-számot Reguly más hasonjelentésű raggal (vagy csak ragalak
kal ?) írja : jálzen\a (jal), pűrtsenfá (pilrt); de Ahlqvist kiteszi itt 
is a -ra, -rá'-t : sirlazamra, pürtsdmrd. — Látható, hogy Reguly kö
vetkezetesen a ragot hangsúlyozza. 

bj Az előbbi raggal alakilag egybetartozó a ran, ran és az 
evvel azonegy dan, dan rag, mely az elativusi és ablativusi vagyis 
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a -ból, -böl és -tói, -töl-féle viszonyt kifejezi. Elsőgr. 67. 1. a postpo-
sitiók között: dan, ran ; Visnevszki 59. 1. dan, ran H3T, ac -ból, -bői). 
— Az r-rel vagy cZ-vel való alak alkalmazásáról Keguly szerint 
ugyanaz áll, mi a ra, ra vagy da, da ragra nézve is ; tehát csak %uvar-
da'n, meg sojtandan és sojtan-ran, jal-dan és jal-ran. A többi : ho-
la-ran, arzuri-ran, vide-ren (vidd), su-ran, küdü-ren, suro-ran, pügö-
ren, tore-ran (tora), kime-ren, onge-ran, vorak-ran, hoda§-ran, oj-
ran, edemren,haliliran, mind a végszótagot (a ragot) hangsúlyozva. 
A többesszámban megint más raggal \ jalzvn\m, <pürtsen\m. Feltűnő 
hogy a magashangú alakot e-vel (nem ci-vel) adja, épen úgy, mint a 
többesszámú zam-nak nem zam-et, hanem zem-et állít ellenébe. Ahl-
qvist itt is ran-t ír, mely ragalakot Elsőgr.-ban is találánk: pürt-ran 
és pürtsdm-ran. 

c) Reguly ragozási mintáiban van egy álla, elld raggal készülő 
casus, melyet modalisnaknevez, de amint előfordulásáról adott egy
két példából kitűnik, aligha helyesen. Ugyanis ezt : ojalla p'ih így 
adja vissza oroszul: k' polju smatri, azaz : a mező felé nézz) ; kuzo-
valla hodom így: v kuzov poloT.il = a kuzovba (néminemű kosárba) 
p. o. belétevém, helyezem; sojtanalla kaj =r geh zum teufel. E szerint 
tiszta hely viszonyítást fejez ki e rag, meg pedig hová-kérdésre felel
vén. Maga pedig a rag nem egyéb, mint azon ala, melyet Visnevszki 
is 59. lapon ra mellett hoz föl, mind a kettőt orosz Bt val magyaráz
ván, ' a.ia H pa BT.\ a mit úgy kell érteni, hogy ala — Bt mely accu-
sativussai ali (azaz =r -ba, -be), ra meg =s Bt, mely orosz úgyeve
zett praepositionalis vagy locativussal áll (azaz = -ban, -ben). Re
guly azonban nem valamennyi mintájában hozza föl e casust; a ta
láltató példák ezek : 

sw — Buvalla' 
küdü — küdilvella' 
tora — torella* 

vorak — voraga'lle, §uvar — %uvara'lla 
oj — ojalla' sojtan — sojtanalla 
kuzov •— kuzovalla' jal — jalalla' 

Ezekből a ragnak a névtőhez miképen hozzájárulására nézve 
legalább annyi tűnik ki, hogy az a tőnek a, 'i, ct végönhangzóji után 
elveszti kezdő önhangzóját (mert vidella , torella-t így kell taglalni: 

hola — holalla' 
arftur'i — arzur'illa 
viba — vibetta 
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vibe-lla, tóre-lla, minthogy p. o. a ra, ran ragok előtt is vida, tora 
helyébe vibe, toré lépnek. Lásd fentebb a. és b. alatt). Az u, ü vég-
önhangzók, úgy mint Regulynál a dativusi rag előtt (fentebb 4. alatt), 
uv, űv-vé lesznek. A névtő végmássalhangzója végre a lehető lágyu
lásán kivül más változást nem szenved az önhangzóval kezdő rag 
előtt : vorak — voragalle. Különös, hogy e példában Reguly eltér 
kicsit mind a rag egyébként való alakjától, mind annak a végén való 
hangoztatásától, mely a néhány több példa szerint legalább valószí
nűnek látszik, és Visnevszki adta hangsúlyozásával (ala') is meg
egyezik. —• A többesszámról Reguly nem ád példát. — Hogy a ra
got kettős ll-le\ ejtik, azt mégis inkább Regulynak hihetjük el, mint
sem Visnevszkinek, hogy egy /-lel, minthogy ez, a mint már láttuk, 
néha még nagyobb csekélységekkel sem gondol. 

íi) és ej. A ra, ra locativusi rag, meg ran, ran elativusi rag 
helyett Reguly a többes számban egy, úgy látszik, en\a, enyn ragot 
ír ; Ahlqvist azonban ezt locativus és delocativus név alatt ama ra
gok (ra, ran) mellett veszi föl ragozási schémájába. Reguly példái: 
jalzen\a, jalzenyn, pürtsenla, pürtseriyn (névtő : jal, pürt, több. 
jalzam, pürtsem). Ahlqvist: sirlamnüe, pilrdinüe ; több. sirlazannnce, 
pürtsamin&e; meg delocativus : sirlanmcen, piirdinüen; több. sirla-
zam'inüen, pürtsaminüen. Azonban, ha ezen alakokat szorosabban 
szemügyre veszszük, kérdést tehetünk, vájjon valóban en\a, en\m 
vagy 'ince, ince, ptc'en, inüen-ea ragok, vagy pedig csak ja, len vagy 
öe, ém, melyek a genitivusi raghoz függöttek? Az utóbbi nézet 
előttem nagyon valószínű, különösen hogy Ahlqvist sirla-hoz nem 
úgy teszi a ragot, hogy p. o. sirlanüe, sirlanüen lenne, hanem a sirla 
tőhez közvetlenül hozzájárul egy a raghoz nem tartozó n; genitivusa 
pedig sirlaríin, úgy, hogyha ezt veszszük első résznek és csak a öe, 
öew-t ragnak, mind a két n tökéletesen meg van magyarázva. Fürt
nek genitivusa pürdin, mihez öe, cen járulván lesz pürdiivten. A töb
bes számban hasonlóképen : sirlazaniin-üe , sirlazamin-cen, pürtsa-
minüe, pürtsamin-üen. Regulynál a többesszámú jalzam, pürtsen:-neh 
genitivusa: jalzen, pürtsen ; ezekhez járulván \Uf len, leszen jalzen-y'i, 
pürtsen-^a, meg jalzen-\en, pürtsen-\en. Ha nem csalódunk e néze
tünkben, a \a vagy ce, len vagy cen volnának nem közvetlen a névtő-
hez (hanem genitivushoz) járuló postpositiók , melyek önhangzójuk-
nál fogva még át sem hasonultak. így nem is tartoznának egy sorba 
a casusragokkal, — Se Elsögr., se Visnevszki nem hoznak föl a 
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postpositiók között a megemlítettük két ragunkkal egybevehetőt, ha 
csak Visnevszkinél (59. 1.) ez : in&e (y.jin&et) =: BTJ (lehet : -ban, 
-ben, lehet -ba, -be) nem tartozik ide, a mit ilyen alakból, milyen : 
pürdince könnyen elvonhatott magának. — V. ö. azonban alantabb 
<$. alatt, a 3-dik személyragról. 

f) Ahlquist ragozási két mintájában van még casusúl fölhozva 
egy terminativus, mely cen raggal alakúi, ez közvetlenül a névtőhöz 
járulván : sirla — sirlaüen, több. sirlazamüen; pürt — pttrfó&n, 
több. pürtsamüen. A rag jelentése = magy. -íg. 

Az altáji nyelvek egyik sajátsága a birtokos személyragok hasz
nálata, s e sajátság különben tökéletesen ki van fejlődve és erősen él a 
török nyelvek csoportjában, melynek a csuvas nyelvet is bármilyen 
állású egyik ágának kell tekintenünk. Legnagyobb csudálkozásunkra 
lehet tehát, ha se Elsőgr.-ban, se Visnevszkinél e sajátságról a 
legkisebb tanítást sem találjuk, mintha annak épen semmi nyoma 
nem volna a csuvas nyelvben. Azonban szorosabban kutatva, talá
lunk ily nyomot e két grammatikában is, noha szerzőji, alkalmasint 
mert e jelenségnek mivoltát föl nem fogták volt, semmit nem szólnak 
róla. Ugyanis Elsőgr. főnévlajstromában többször két szó együtt is 
van kitéve, melyeknek másodika az első által meghatároztatván, a 
3-dik személyi birtokosraggal van, a mint ugyané szónak magában-
állólag a nélkül előfordultaval világosan kitűnik. P. o. 19. ora toban-e 
talp (szószerint : láb talpa, tóban), 14. 1. ólma iv'is-i almafa (alma 
fája, iv'is), 27. 1. haphajobi kapuoszlop (kapu oszlopa, jóba), 28. 1. 
vot possi üszök (tüz feje; jJ0^ fej)> v°t hilgam-i tűz szikrája; 33. 1. 
Si'v tűbe víz feneke (tiib fenék). Ezenkívül a 15. lapon ezt: te atyád, 
ő atyja — így adja : sáriin afiu, oriin agse (pedig atya nála : attá, a 
mely tőalaknak a második és harmadik személy birtokosragja által 
a végén elváltozását láthatjuk az api, asse alakokban). Végre azon 
névmás, mely magy. mag-am, mag-ad, mag-a, mag-unk, mag-atok, 
mag-ok-nak felel meg, legszebben fentartotta, úgyszólván az egész 
birtokosragozást. 

A 43. lapon adja ezeket Elsőgr. így : 

1. szem. abe ham szó szerint : én magam 
abir Jiamir „ „ mi magunk 
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2. szem. aze hu szó szerint : te magad 
azir hv'iv „ „ ti magatok. 

Visnevszkinél is találjuk 26. 1. ham magam, ham'ir magunk; 
huva vagy hv , több. huvazam azonban, orosz caMt (ipse)-vel for
dítva, nyilván ezt akarják jelenteni : maga, magok. Az ezekben ala
púi szolgáló névtő akármilyen is, a személyragok, még pedig birto
kos személyragok tisztán szemi'nkbe tűnnek. Ezenkívül van még 
Visnevszkinek a declinatiók előtt egy különös jegyzete (7. lapon) : 
„Ezen nevek : aca gyermek, 'iv'il fiú, filius, hir leány, filia, ora láb, 
po% fej, -pilik hátgerincz vége (derék) fölvesznek a vocativusban egy 
fölös ro-et, p. o. aüam gyermekese (sic!), hirim leányka, posim fe
jecske, oram lábacska ; szintén kicsinyítők is." Ez furcsa félreér
tés. Tudjuk, hogy magyarul alig szólítunk meg valakit csupa vi
szony-nevezéssel vagy czímszóval a nélkül, hogy a magunk ö hozzá 
való különösen barátságos vagy tisztelet-megadó viszonyát az 1. 
szem. birtokosraggal meg ne jelölnők, és az amice! freund! épen-
séggel nem lehet másképen magyarul, mint így : barátom! (v. ö. 
fiam, apám, anyám, öcsém, uram, komám! stb.). így van ez a török-
ségben, hová a csuvas nyelv is tartozik. Nem lehet itt oglml, dóst! 
hanem kell okvetlenül oghlum , dostum ! = fiam, barátom! (V. ö. 
sultariim, begim, kardas'im ! stb.). Sőt a jakutban aghab'it (szószerint: 
atyánk) pap-ot jelent, s megint ragozható szó ; mi csakúgy lehetett, 
hogy nem atya, hanem atyánk-kai szólítják papjokat, míg az orosz 
egyszerűen otec (atya)-nak szólítja. Ezeket tekintve nem kételked
hetünk, hogy a vocativusban használt acam, hirim, 'ivíltm csak azt 
teszik : gyermekem, leányom, fiam ; s miután ily megszólítások több
nyire némi kedves nyájassággal is ejtetnek, Visnevszki csak ezt 
fogván föl, az oroszban kicsinyítő szóalakkal akarta kifejezni, és ki 
is fejezhette, possessiv névmás nélkül. A posim, oram kell, hogy 
szintén a birtokosrag félreismeréséből jutottak legyen jegyzetébe, 
miután egy m kicsinyítő képző nincs a törökségben. —- Azonban 
mind Visnevszkinek félreértését, mind az egész birtokosragozásnak 
a csuvasban mennyire megmaradtát világosan mutatja Reguly, ki az 
abbeli jelenségeket tüzetesen följegyezte. 

Reguly a birtokosraggal való neveket „attributive nomina"-
nak nevezi, mit nem bánunk , és az alapnév véghangzója szerint 
osztja el példáit így : 
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1) Hangsúlyos önhangzón végződő nevek : 

opska' férj — 1. sz. opskam — 2. sz. opsku — 3. sz. opski 
vidd' istálló vibcim vibu vibi 
humbu4 hólyag humbuvem 

v. humbwm 
humbuvu humbuvi 

küdü' nyáj kiidüvem 
v. küdüm 

küdüvü küdüvi 

surasi' kulcs surasim surasu' surasije 

2) Hangsúlytalan önhangzón végződő nevek : 

a'la kéz — 1. sz. a'lem — 2. sz. allu' — 3. sz. alli' 
u'da csizma a'dtim attu atti 
sVmw csont mmum Bummu Bummi 
sü'zö kés süzüm süssü süssi 
ki'me hajó kimem kimmü kimmi 

3) Mássalhangzón végződő nevek : 

hora'n kazán — J sz. hora'riim — 2. sz . hora'nu -- 3 . S2 ;. hora'xie 
v. horanu' 

kii ház kilem kilu kile 
hüm — hümüm 

v. hümem 
hümü hüme 

oj mező ojem oju. oje 
a'Vik ajtó alige'm aligu alige 
po$ fej po'zeni po'pb po'ze 
hoda'$ zacskó hoda'zem hodassu hoda'ze 
tavras szerszám, tavrazem tavrazu tavrazu(?) 

holmi 
sehli'e sehlitym &ehli\u éehlile 
Xiahre'b pincze nuhre'bem Xluhrebu nuhrebe 
püri szoba pürhüm pürdü pür\e 

(pürdfce) 
ud ló u'dem udu u'\e (udze) 

4) Kivételek : 

agaj — 1 sz agajim — 2. sz aguvu — 3. sz. ageze 
v. agi néne ágim agu a'ges 

16* 
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uhaj — 1. sz abajem — 2. sz. nbuvu — 3. sz. ame\e' 
v. abi anya abim abu a'wes 

attdj attam azuvu a'se 
v. atti' atya atiim azu 

műfaj mufcejem mu\uvu muleze 
v. mu\i nagy bátya mu\im mi(\a mwges 

kru vö(-legény) kruvem kruvu kruze 
v. krum v. kruB 

koki' nagy bátya koki' koku' ko'kes 
v. kokeze 

hon ipa honim honu honé 

Ezenkivül Reguly az így ragozott szók viszony-ragozására ád 
legalább több casusra szóló példákat, melyeknek egynémely eltéré
sei különösen a 2-dik és 3. személyrag alakbeli mivoltának megis
merésére nézve fontosak. Találjuk nála ezeket : 

ok$>a pénz -

nom. okéa'm pénzem, ok$u' pénzed, oHi' 
dat. ok$ama' ok$una' ok$ine' 
abl. okiaméra'n 

vidd' istálló 

ok^unda'n ok%in\e'n 

nom. viba'm istállóm, vihu' istállód, vibi' istállója 
loc. vid&mrd vidundd' vidin^e 
dat. videmd viduna' vidind 
abl. videmren 

kiidü nyáj 

vidundan vidin\en 

nom. kiidiim nyájam kiidüvü nyájad küdü've nyája 
loc. küdümra kiidünda v. kiidü iifte v. 

küdüvtíndd küdüvin\e 
dat. kűdilma 

surassi' kulcs 

küdüvünd küdiivne 

nom. surassim kulcsom, surassu kulcsod, surassi'je kulcsa 
loc. surassimra surcissunda sitrassin^e 
dat. surassima surassuna surassine 
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isli'k sapka 
nom. isli'gem sapkám isli'gü sapkád idi'ge sapkája 
loc. isligemrá isligündd *) isligenla*) 
dat. islikma' 

plirt szoba 

isligünd 
v. islikü'nd 

islikne' 

nom. pürdüm szobám, piirdü szobád, pür\e szobája 
loc. pürdümra' piirdünda 

v. pürdüre 
pilrdin\e 

dat. pürdümd pllrtna piirtnd 
v. pürtma' ritkán : pürdünci (pilrojíia ritkán) 

abl. pürdümran 

hoda's zacskó 

pürdündan piir dinben 

nom. hoda'zem zacskóm, hodassu4 zacskó, hodaze' zacskója 
loc. hodazemra hodassunda hodasin\e 
dat. hodasma hodassuna hodassine 

hora'n katlan • 

nom. kora'nem katlanom, Jiora'nu katlanod, hora'ne katlana 
loc. horanemra horanunda horanen\e 
dat. horanma' horanna' horanna 

oj mező, totter kende , törülő rongy 

nom. ojem mezőm, o'ju meződ, o'je mezeje 
tottere'm kendőm totteru' kendőd. tottere' kendője 

dat. ojema' ojna' ojne' 
totterma tottruna tottrine 

ko'kél pástétom 

nom. kokele'm pastétomom, kokelu' pastétomod, kokeW pastetoma 
v. koklu' 

dat. kokelma' koklura' koklinW 

la'gom , soben sappan 
nom. lagomem lagomu lagome 

sobeilem szappanom, sobenu szappanod, soben? szappana 

*) Csak íráshibából : isligünda, idigen\a. 
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dat. lagomma1 

sobenma' 

jal falu 

logomna! 
sobetlna 

lagomnd' 
sobentla 

nom. 
dat. 
abl. 

ja'lem falvam, 
jalema 
jalemran (ke

véssé használt) 

ul v. uvel fiu 

ja'lu falvad, 
jalna 
jalundan 

jale falva 
jalna (sic) 
jalin\en 

nom. 
gen. 

u'lem fiam, 
u'lemen 

ulu fiad, 
uluven 

ule fia 
ulin 

Mielőtt az imént közlött anyagot közelebbről tekintenök, azon 
kérdésre kell felelnünk, melyet figyelmes magyar olvasónkban, szeme 
elé tartván magyar birtokos-ragozását, bizonyára támad : hol van
nak már a többesszámú birtokost kifejező csuvas ragosalakok ? Egy
szerű és egyenes feleletünk ez : ezek már nincsenek meg; Reguly 
sem jegyezhetett föl ilyeneket, és itt-ott előforduló példamondatokban 
világosan mutatja, hogy a csuvas nyelv már nem ismeri, használván 
a csupa birtokosrag nélkül való névszót, mely elé az önálló személy-
névmás genitivus-possessivusa áll, így : pirin sir mi földünk (tulaj
donképen : min föld ; mm ebben : min magunk, v. ö. ten magad stb.; 
mintha a törökben mondatnék : bizim jer, -vagy keleti-török bizning 
jir, e helyett : bizim jerimiz, bizning jirimiz) • sirin sir ti földetek 
(tkp. Un föld; tör. sizin jer, sizning jir e helyett : sizin jeriniz, 
sizning jiringiz). — De maga az egyesszámú birtokosragok hasz
nálata is már szerfelett megritkult, és helyettök szintén csak a man, 
san, on elől álló genitivus-possessivusok járnak, s csak ez lehet 
az oka, hogy se Elsőgr. se Visnevszki nem szólnak a birtokos-rago
zásról, melyet, ha az még úgy közönségesen és szükségképen hasz
náltatnék, mint a magyarban vagy törökben, semmiképen nem 
hagyhatnak vala megemlítetlenül. A dolog ígyállása Regulyn kí
vül a kezünknél levő egykét csuvas textusból is kiviláglik, p. o. egy e 
század elején, 1803-ban kelt csuvas-orosz kátéból, s az evangéliumok 
1820-ban kelt csuvas fordításából. Leginkább, a mint látszik, még 
az egyesszámú 3-dik birtokosrag használtatik : tora iv'il-e isten fia; 
fiujin a$e-ba, maga atyjával (mintegy : önnön atyjával, tör. kendinin 
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atas'i bile) stb. — Ámde, hogy az imk, tok} jok ragjaink megfelelöjj 
is megvoltak valaha a csuvasban, azt nemcsak e nyelvnek egyéb
ként való általános török jelleméből, nemcsak az egyesszámi ragok
nak megfelelő többesszámi párjaik nélkül nem lehetéséböl következ
tethetjük, hanem a fentebb már említett magunk, magatok-ot jelentő 
csuvas alakokból (hamír, hv'ir) még szemünkkel is látjuk. Ezen ala
kok még gyakrabban használtatnak , és az oroszból fordítók velők 
épen egy az orosztól kirívólag idegen csuvas nyelvsajátságot tartot
tak meg. A mir rag = török m'iz, a mint általában a csuvas szeret 
r-t a török z, s-nek ellenébe állítani. Reguly is csak ezeket ismeri 
(hamer} huzamer — nem huver), meg néhány számnév és névmás ily 
raggal való alakjait (iksemir, hajherzemir v. ö. alantabb ÍO, c. és / / , 
i, 2. alatt). — Közönséges használatú több esszámú birtokos-ragokat, 
melyek közül különösen az unk-sd jelentőnek mindenesetre mer-nek? 
a tok-ot jelentőnek er-nek kellene hangzania, Reguly sem ismer; s 
ha tehát az egyesszámú birtokos ragozás-mellett az egyik példának 
többesét is adja : 

vidd : 1. sz. videmzem — 2. sz. viduzem — 3. sz. vidizem 

ez nem jelenthet egyebet, mint : két-három, szóval egynél több istál
lóm, -ód, -ója, azaz : istállóim, -óid, -óji; tehát nem a birtokos, hanem 
a birtoknak több voltát kell rajta érteni. 

Immáran magokat a csuvas birtokos személyragokat tekintve, a 
fentebb közlött elég sok példa szerint úgy látjuk, hogy az első sze
mély ragja m, hangsúlyos végönhangzóhoz ennek minden változása 
nélkül járul, kivéve az u , ü- végüeket, melyek uv, iíü-vé válhatván 
épen úgy mint mássalhangzóvégüek vehetik föl a ragot : hiimbu — 
humbum vagy Jmmbuvem, küdü — kiidiim} v. küdüvem, kru — krum v. 
kruvem. Hangsúlytalan önhangzó azonban az m előtt, ha gyengülhet, 
gyengül, épen olyképen miképen a genitivusi n rag előtt (1. fentebb 
3. alatt) : a lesz e vagy %; o lesz ü; u, ii, e többé nem gyengülhetnek; 
o-ra nincs példa és a fentebbi genitivusi példa szerint (suro — suron) 
azt hihetjük, hogy talán surom lesz, és nem surum. Mássalhangzón 
végződő nevekhez az m segédönhangzóval járul, mely általában e 
mind mélyhangúlag mind magashangúlag; csak megelőző ü hang 
után lehet ü is : hüm-em vagy hüm-üm, pürd-üm; horan-ím-ot későb
ben 7/oran-em-nak találjuk írva; a hoxi-im} a/t-ím-beli i az előtte való 
mássalhangzóban lappangó j'-hangúság miatt keletkezett. Ezen em 
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(ilm) ragalak előtt magától értetik, hogy kemény végmássalhangzók 
lágygyá lesznek; kivételnek csak attim látszik, alkalmasint a kettős 
mássalhangzó miatt, v. ö. 3) alatt pügö genitivusát : pükkiin vagy 
pügün. Koki' nem kivétel, hanam ragtalan alak, épen úgy, mint abaj, 
melyet Visnevszki ily fordítással hoz föl szlovarjában : mai moja 
(anyám) : most látjuk, hogy ragos alakja abajem vagy abim. — A 
viszonyragok az így m-mel ragozott nevekhez épen úgy járulnak, 
mint más m-végií nevekhez ; csak az egy oMame-ran (és nem : ok-
§am-ran)-ra kell figyelmeztetnünk, valamint arra, hogy a dativusi 
a, a rag járulván hozzá, a csak segédhangzóúl volt e, ü megint el
veszhet, megszűnvén akkor az alapnév végmássalhangzójának lá-
gyítása is : islik-m-d' (nem isligma), pürt-m-d, horan-m-a', totter-m-a, 
kokel-m-a', lagom-m-a', sobetl-m-a', hodas-m-a (nem hodazma) • azon
ban : oj-em-a'f jal-em-a. A mint látszik, többnyire az a, a dativusi 
ragra eső hangsúly az, a mi a személyrag segédhangzójának kiha
gyását okozza. 

A 2-dik személy ragjául első tekintetre u és magashangúlag 
il tűnik élőnkbe : küdüv-ii, süss-ii, hüm-ií, pürd-ii, islig-il, a melyek 
mellett feltűnő, hogy egy különben határozottan magashangú szó : 
vidd mégis w-val (nem #-vel) ragoztatik, a mely u oly erősen meg
marad , hogy utána a casusvégzetek is a mélyhangúságba átcsapnak. 
Ezen M, il rag minden a névszó végén való önhangzót elenyésztet és 
annak helyébe lép, kivéve megint az u} ű végüeket, melyek uv, üv-
ön és így mássalhangzón végződök lesznek; még pedig a hangsúlyos 
végönhangzókat egyéb változás nélkül, a hangsúlytalanokat azonban 
csak úgy enyészteti el , hogy az előtte való mássalhangzó, némi 
hangzásbeli egyensúly helyreállítása végett, megkettőztessék, ha 
lehet, kemény mássalhangzóképen : ada — att-u, süzö — süss-ü*). 
Mássalhangzón végződő nevekhez u, Ü ragunk, netaláni kemények 
lágyulásán kivül, egyéb változás nélkül járul. Csak egy példában 
kettőztetik a mássalhangzó : hodas — hodass-u (nem hodaz-u). — 
Sajátságos azonban az w, ü 2-dik birtokosrag viszonyragozása : más
salhangzón kezdő rag előtt is, milyen da, dan, mely különben (lásd 
fentebb 7. a. és h. alatt) legegyszerűbben csatlódik a végenvaló ön-
hangzóhoz, az u} ü helyett un, ün lesz : vidun-da, vidun-dan, küdü-

*) V. ö. fentebb 4) alatt a tora, suro, pügö, kimé szóknak Reguly szerint 
való dativusaikat. 
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vün-da, isligün-da, horanun-da stb. Ebben csak azt ismerhetjük meg, 
hogy tulajdonképen ez a 2-dik birtokos ragnak épebb alakja, mely, 
a mint másutt is tapasztaljuk, a szó közepén jobban meg volt óva az 
elkopástól. Tehát horan-un, islig-iln az igazi ragos alak, mely a 
da} dan rag előtt épen úgy tűnik föl, mint akármely más, n-en vég
ződő névszó, p. o. Bojtan, sojtan-da, sojtan-dan. Továbbá ezen dati-
vusi alakokat tekintve : kiidüvüna, viduna, isligün'd, tottruna stb., 
ezekben is az n a személyraghoz tartozik, mert különben az u, tí-végü 
nevek közönséges ragozása szerint -uva, -üva-re végződnének, és me
gint ezekben : lagom-na szobtXí-na a személyrag egészen eltűnt volna, 
ha így nem kellene taglalni: lagom-n-a, sobew-n-a; szintígy : oj-n-a, 
horan-n-a. Ezek a lagom-m-a, totter-m-a, horan-m-a} islik-m-a, 
pürt-m-a, hodas-m-a első személyraggal való dativusok tökéletes ha
sonmásai. Van pürt-n-a és pürd-iln-ü, mint pürt-m-a mellett pürdüm-a. 
Másképen rövidülnek : tottr-un-a, kokl-un-a. — Azonban, a mint a 
második személy ragja, nem levén utána más rag, un, ün épebb 
alakjából bármilyen hang-fejlődés következtében, melyet itt magya
rázni nincs föladatunkban, u, ü-vé válhatott: úgy ezen rövidebb rag
alak már casusragok előtt is, a második személyt eléggé kifejezőnek 
éreztetvén, nem különben, mint közönséges ragtalan névszók vég u} 

íi-je kezd állani; innen a pürdünda mellett előforduló pürd-ü-re, és 
ul-u (fiad) genitivusa: ul-uv-en, meg a Kátéban előforduló abuaf azaz 
ab-uv-a (anyádnak, anyádat; ab-u anyád) és a\-ua, azaz afruv-a 
(atyádnak, atyádat; a%-u atyád) ; sőt a többesszámú vidu-zem is ide
számítható. V. ö. sw víz — híven, suva; ktídii nyáj — küdüven, kii-
düva, küdürci. 

A 3-dik személy birtokosragjának, ha nincs utána egyéb rag, 
ha tehát nominativusban van, először mássalhangzók után ezen alak
ját látjuk : e, p. o. horaxi-e, hüm-e, hodaz-e, a kemény mássalhang
zóknak szokott lágyításával. De már az, hogy ezen e a megelőző d} 

t-t sziszegövé teszi (ud — u\e} pürt — pürd-e — pür\e) gyaníttatja 
velünk ugyanezen e-ben valamely i vagy j-hangúságnak lappangá
sát , mely világosabban ki is tűnik abban , hogy önhangzók után a 
ragnak alakja i, még pedig magashangúsággal, a mi különben is a 
szó végén lappangó j-nek hatása : opska — opski, humbuv-i} küdüv-i 
(későbben így van írva : küdüv-e), sőt hangsúlyos i után egyenesen 
je : surassi-je. S ebből meg is magyarázhatjuk, csupa csuvas analó
giából indulva k i , az ops&i-féle ragos alaknak hogylettét. Ugyanis 
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a mint abaj, agaj, attaj lehettek ezekké : abi, agi, atti, úgy opnkaj 
(ebből : ophka-je) lett opsk-i 1). S immár aziránt is tehetünk kérdést, 
hogy az u\e, pür\e-t nem kell-e etymologicébb így írni: udze}pürd ze 
(ezekből : ud-je, pürd-je) f — A hangsúlytalan önhangzón végződő 
nevek után, az i rag e hangzók helyébe lépvén, az előttük való más
salhangzók kettőztetnek, úgy mint a második személyrag előtt, a 
miért is aligha szabad másképen tekinteni itt e jelenséget, mint ott 
a második személyragnál. A 3-dik személyrag után még casus-
ragokkal való alakok közül, legelőbb a dativusokat kell szemügyre 
vennünk : vid-ina, kildüv-ne, islík-ne, pürt-nci vagy pürü-na, ho-
ran-na, oj-ne, tottr-ixie, JcoM-ina, lagom-xia, szobenxia. A fentebb a 
második személyrag una, ünci (na, na) dativusi végzetéről mondot
tak után, már alig fogunk kételkedni, hogy itt is az n-t még a ragnak 
épebb alakjához tartozó, mely e szerint in (jen) volna. A különbség 
csak az, hogy az i vagyis az alatta lappangó j hang az n-re is hat, 
hogy ez többnyire ti lesz s így a végrag magashangúságát is magá
val hozza. E hatás legerősebben működött visszafelé is jcil-n a-ben, 
ha csak nem íráshiba e helyet : jal-n-a. Különösen érdekes pürc-na, 
mely jobban illik pí/rje-hez, mint pürt-nci, melyben a J-nek hatása 
elmaradt (pürt-n-ci ebből pürd-in-ci = piird-jen-a) 2) ; a kemény c 
azonban úgy van, mint pürt-m-a-ben pürd-üm-ci mellett a kemény 
t. Az i ()''t)-nek az in (jen) teljesebb ragalakból kiszorítása egyéb
iránt, úgy hogy csak n (tt) marad (egyik ok, miért ezt a raghoz tar
tozónak kell tartanunk), leginkább a második személyrag un, üt 
ily rövidítéséhez hasonlóképen megy végbe : nem történik p. o. tottr-
iix-e, kokl-in-ci-hen, valamint nem tottr-un-a, koJcl-un-a-ban, ellenben: 
totter-m-a, kokel-m-a • azonban islik-tl-e, de islik-ttn-a és másrészről 
islik-m-ci. Még nagyobb összeszorítás van ebben : surassi-je — dat. 
surassi-n-e (vagy surass4n-ci, mert az egész -ije- helyett való az i, a 
milyen különben az vid-in-a is vagyis általában az önhangzón vég
ződő nevek íi-ragos alakjai). Föltűnő még hodassine (nem hodazine, 
vagy hodasne, v. ö. hodas-ma). — A genitivusra egy példa van : 
nl-e — ul-in, mely alakot vagy a 2-dik személynek genitivusa : 
uluven szerint, mint i végű névszó (mert az e itt i'-vé lesz, v. ö-

') Egy magyar analógiát lálhatunk ebben : kér-i, ebből : *kér-je, a 
megMclö lát-ja szerint, mely maga is tájnyelven lesz : lát-i. 

5) Valamint elmarad a magyar fizet-jük-hen is , de megvan az e he-
yett használtató székely fizcs-sük-hen (indicativus). 
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totter-e — dativusa tottr-ine) közönséges genitivusát kell fölfognunk, 
vagy pedig az 1. szem. genitivusa idemen szerint, ul-in-en-hö\ rövi
dültnek kell tekintenünk (tkp. ulin-n). Emez valószínűbbnek tetszik. 
— A locativus és ablativus a harmadik személyrag után, és épen 
csak ez után, a mint látszik, Regulynál n\d (n\z) és n\en raggal ké
peztetik, és ez erősen emlékeztet azon en\d} en\en locativusi és abla-
tivusi ragokra, melyeket Reguly a közönséges nevek többes-számá
ban ad (lásd fentebb 7} d. és e. alatt), s melyeket mi ugyanott, 
mint a genitivusi n raghoz csatolt \d (je) és \en ragokat fogtunk föl, 
mire különösen Ahlqvist adta e forma indított: sirlaritnce, sirlan'incen. 
Es csakugyan a 3. személyraggal való ezen formákban : vidin\e, 
lwdasin\e, küdüvin\e vagy hüdün\é, <pürdin\e (stb. -\mi raggal hason
lóképen) a vidin, hodasin, küdiivin (összevonva : kildiin) pürdint 
ultn-hoz hasonlóképen készült genitivusoknak nézhetnök, melyek
hez meg JÖ locativusi (és jen ablativusi) rag csatlódott volna hozzá. 
Azonban itt erősen tolódik elé egy másik nézet, melyet eddig tapasz
talt némely csuvas hangtani jelenségekkel is támogathatunk. Az első 
és második személyrag után a különben alakszerint is egyeredetü *) 
ra és da (ra, dd} meg ablativusban ran és dan • rdn} ren és ddn) ragala
kok vannak ; valóban furcsa volna, hogy csak a harmadik személyrag 
után más rag legyen. Ha azonban ezt nem téve föl, azt kérdezzük, 
hogy alakúihatott ugyanazon ra, da stb. raggal a 3. szem. locativusa, 
úgy látjuk, hogy a 3. szem. épebb in ragja után, a mint a második 
személybeli un} ün után is, először is a á-vel kezdő locativusragnak 
kell vala állania ; továbbá pedig, minthogy a 3. személyrag i és j -
hangásága a következő ragra magashangosítólag hat, csak da állhat 
vala : így lennének tidin-dd, hodasin-da-íéle alakok; végre még 
hozzávéve, hogy a harmadik személyrag w-je további ragok előtt 
rendesen jésítettnek (n) mutatkozik, szintén az előtte való t-j>-han-
gúság miatt, könnyen megfoghatjuk már, hogy ez a közvetlen azon 
Xl-nel érintkező d-re sem maradhatott hatás nélkül, hanem ugyancsak 
-mba, azaz indja-vé alakulván át az inda, az megint csak úgy lett 
in\d, mint pürdje lett pür\e, ud-je u\e (Reguly többször £n|e-t ír, de 
in\d-t is : isligm\d, valamint ran és ren, a dativusban e és ti; nor-
malisabbnak tetszik az a-vei való alak). Ha tehát nem csalódunk, a 

*) Ennek fejtegetése nem ide tartozik; különben már eléggé meg
győző a ra és da ragnak 7, a) látható azonos előfordulása. 
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harmadik személyrag után való locativusi rag nem egyéb mint dd} 

csak hangilag elváltozva \ci (\e), s következőképen az ablativusi \en 
nem egyéb, mint ddn; az előtte való n pedig a személyraghoz tar
tozó : in. Még másutt is fogunk a csuvas nyelvalakok terén a | , 5-nek 
d, í-ből keletkeztével találkozni. Sőt most már az iránt való kétke
désünk is támad, vájjon a fentebb a közönséges nevek ragozásánál 
adott alakok (Reguly csak többes-számban adja — locativ és abla-
tivusként) : jalzen\d pilrtsen\a, jahenpn <pürtsen\en nem olyan elő
fordulásból vonattak-e k i , melyben harmadik személyraggal való 
alakok is lehettek; ez azonban csak nyomozásra indító gyaní-
tásunk. 

Csekély számú szónak, még pedig mind önhangzón végződő szó
nak, 3. személyragja \e vagy a vég önhangzó elhagyatván, természet 
szerint s. Reguly kivételekként hozza föl. Ezek közül való ase atya 
láthatólag atti-\e helyett való, miből az alapszó végönhangzójának 
kiszorításával (egészen mint magy. aty-ja-\>axi), s az így találkozó 
mássalhangzók kölcsönös áthasonúlásával közvetlen az Elsögr. és 
Visnevszki ísása szerint való alak lett: criSs. Egy érdekes példa 
ugyanezen \e ragaíakra, találkozik még Elsőgr.-ban 39. 1. (néhány 
„melléknév declinatiója" alatt) : ikZe mindkettő (oőoií; tulajdonké
pen : ketteje, tör. : ikisi, ettől : csuv. ikke kettő, tor. iki), Reguly -
nál iks vagy ikes (még több van nála ilyen : vises hármaja v. hár
muk, tuvattes négye v. négyük, melyeket majd a számneveknél tü
zetesen említünk). Elsőgr. az ikse-t így ragozza: gen. iksin-da (a dd 
itt és a következő casusban hozzásimuló nyomatékosító szócska — 
is) ; dat. ikiind-dd és ikhw-da • instr. iMim-ba. Egyszersmind ezen 
alak : iksimba nagyobb bizonyságul szolgál fentebb kimondott né
zetünknek, hogy a3 . személyrag teljesebb alakja ?i-nel végződik; mert 
iksimba nyilván így taglalódik : ik-sim-bd, s ez phonetice csak e he
lyett : ik-sin-ba. — Ezen ze-nek az előbbiekben tárgyalt i, illető
leg je (nominativusban) rendes ragalakhoz való viszonyát csupán a 
csuvas-török egybehasonlítás derítheti föl, melyet annak idejében 
fogunk adni. 
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o. 
Melléknevek. 

A nomen adjectivumról való közlését ezen megjegyzéssel nyitja 
meg Elsögr. a 35. lapon : „A nomina adjectiva a csuvasoknál a be
szédrészek közé számíttatnak: genusok nnmerusok nincsen, s casu-
sokon át nem declináltatnak (elfelejtette megmondani: mikor?). Ad-
jectivumok a következők" : (következik melléknevek lajstroma —• 
39. 1., aztán „melléknevek declinálva", azaz ezen öt minta : porde 
minden, ikse mindkettő, ikke kettő, visse három, pillék öt). 

Visnevszki e fejezetet meglehetősen absolválja 5 lapon több
féle észrevételekben és jegyzetekben valamit a melléknevek legkö
zönségesebb képzéséről és azoknak fokozásáról is tudatván velünk. 
0 tőle megtudjuk legalább azt is, hogy a csuvas melléknevek csak 
„akkor nem változnak nem, szám és casus szerint, mikor substan-
tivumokkal vannak egyesülve; de ha a substantivum subintelligi-
tur, akkor az adjectivum változik szám és casus szerint." — A mel
léknevek ragozása, természet szerint, nem lehet más, mint a főne
veké, de lássuk azért Regulynak egyik mintáját, melyben még egy 
új casusragra akadunk : pi\i'ke vagy piyki, — genitivus pi\ikki'n: 

— dativus pi\ikixie, ablativus pi\ikih\en} instrumentális <pi\ikihe, meg 
az új casus, melyet modalisnak nevez, de adverbialis-nak is nevez
hetnénk : pi\ikile'. — Visnevszki mintája a többes-számot is adja, 
de , a mint már fentebb láttuk, kevéssé tüntetvén ki Írásával az ön-
hangzó-egyezést : 

kizin kicsiny, gen. kizi'nin, dat. acc. kizinne', instr. kizi'nba 
kizi'nzam} kizi'nzam'in, kizi'nzane, kizi'nzamha 

Jegyezzük meg ott a pi\ikin\en ablativus alakot, mely a másik pél
dában sumar beteg-: sumarinféti ; modalisa ennek : sumarla. 

H a t á r o z a t l a n m e l l é k n é v neve alatt Reguly a főnév-
szerüen külön álló , de az általa jelölt individuumok közül nem ezt 
vagy amazt, hanem akármelyiket jelentő melléknevet (p. o. gazdag 
azaz: gazdag ember), vagyis annak csuvas összetételes kifejezését érti. 
Használtatik erre t. i. egy az egyszerű melléknévhez csatlakozó ma
gashangú szó : sker, és ez veszi föl a casusragokat, melyeket Reguly 
némely rövid példával is illustrál így : 
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nom. sumar-sker, p. o. odimast beteg nem tud járni, 
gen. sumar-skeren p. o. min bor betegnek mije van ? 
dat. sumar-skera v. skema, p. o. badem betegnek adtam, 
abl. sumar-sker den. 
instr. sumar-skerba. 

Azonban mondja, hogy néha sker nélkül is használtatik az egy
szerű melléknév ily értelemben, p. o. sumardan min üines betegtől 
mit kívánni, azaz : mit lehet kívánni ? sumara min sima baras be
tegnek mit lehet adni ennie (szószerint : enni adni) ? Azt is mondja, 
hogy sker helyett más „általános jelentésű neveket" (azaz : általáno
san individuumot jelentő neveket) is lehet használni, p. o. sin ember, 
sumar sin beteg ember. De a másik példája sumar v'irdagan betegen 
fekvő (szószerint : beteg fekvő) nyilván csak ez egy esetnek (sumar-
sker) másképen hogy mondhatását tudatja velünk. 

Melléknevek képzését, a közönségest is, jobban akkorra hagy
juk, mikor a több szóképzésről is fogunk szólani. 

A melléknevek hasonlítási fokozására nézve, Visnevszki előre-
bocsátván, hogy a csuvasban mint az oroszban három hasonlítási fok 
van, s megmondván mi a positivus meg comparativus, ez utóbbinak 
képzését úgy határozza (16. 1.), hogy a positivusban álló melléknév
hez hozzátétetik dara'h, rövidítve rali, vagy dere'h, rövidítve reh, 
p. o. oza'l rossz — ozaldara'h vagy ozalra'h rosszabb; Hbe'r szép, 
jó — ciberdere'h jobb, szebb. — A teljes vagy a rövidült comparati-
vus-képzőnek mikor alkalmaztatását négy jegyzetben úgy határozza, 
hogy n, l, r (BPB, jn>} pT>)-on végződő melléknevek (azaz n} l, r végű 
mélyhanguak) darah-ot és a b-n végződök (azaz mássalhangzón vég
ződő magashanguak) dereh-et vesznek föl (1. és 3. jegyzet) ; ellen
ben a h, k, m} a, u, j-n (xt, KI», MT>, a, y, fi) végződök (azaz h, k, m, 
a, uf j-végü mélyhanguak rah-ot és az e-n végződök reh-et vesznek 
föl magok után (2. és 4. jegyzet) ; p. o. 

avart fontos, jeles — avandara'h la'jih jó 
jiv'ir nehéz — jiv'irdara'li piz'ik nagy 
üiber jó szép — ciberdere'h taza' tiszta 

uzu meleg 
nomaj sok 
küske' rövid 

— lajihra'h 
— p'iz'ikra'h 
— tazara'h 
— uzura'h 
— nomajra'h 
— küskere'h 
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Regulynál ugyanezen comparativus-képzést, még másféle szók 
(p. o. gerundiumok, adyerbiumok) hasonló „intensio"-jávai, a mint 
nevezi, azaz fokozatszerií értelem-nyomatékosításával találjuk együtt 
tárgyalva, és érdekes följegyzéseiböl az adjectivumokra vonatkozó
kat legitt eléadjuk. — A „forma intensiva" alakbeli képzéséről csak 
annyit mond, hogy rah, reh tétetik hozzá a névtöhez, annak egyéb 
változása nélkül; csak l, n , r és i után rah helyett darah, derek 
használtatik. E meghatározás az Z, r, n-re nézve egyező Visnevszkié-
vel, de az i után, mint önhangzó után (v. ö. Visnevszkinél e) mégis 
csak rah, reh et várnánk. Sőt ellenkező példát találunk nála : virle 
— virli-reh. Egyébként itt-ott találkozó példái a fentebbi meghatá
rozás szerint valók, p. o. sumul-darah könnyebb, svmar-darah bete-
gebb, pojan-darah gazdagabb, ir-dereh korább, kajran-darah utóbb ; 
puzik-rah nagyobb, üik-reh előbb, usta-rah (mesterebb) ügyesebb, 
iíore-rak fehérebb, tutlo-rah édesebb. Nomaj-ráh és nomaj-darah. — 
A darah és rah (derek és reh) között való igazi viszonyt azonban 
csak a csuvas nyelvnek azon sajátsága által tartjuk földeríthetönek, 
miszerint általában d-vel kezdődő ragot már nem szeret s azt csak 
l} », r után tűri, a mint ezt fentebb a locativusi da és ra ragról is 
látók (1. 7, a). Onhangzók és egyéb mássalhangzók után (legfelebb 
j-t véve ki) a d helyett r kell. Ily észrevevésből indulva k i , a rah 
ragalakot nem úgy, mint Visnevszki, egyszerűen a darah-hól a da 
kivetése által rövidültnek hiszszük, hanem úgy, hogy p. o. usta-darah 
helyébe előbb a szükségképen megkivánt usta-rarak lépett és csak 
aztán az r-rel kezdődő két szótag az ejtésben egybefolyt (ustarrali), 
mi még az utolsó szótagra eső hangsúly által is elősegíttetett. Visnev
szkinél van ozal-ráh és ozal-darah, épen úgy, mint Reguly l után a 
locativusi ragot da-val és ra-val adja : jal-da és jal-ra ; mert még l 
és n után is az r elnyeri a tért a d fölött, és úgy látszik csak az egy 
r után van a d-nok elvitázhatatlan helye (legalább r ellenében) a 
hang-dissimilatio végett. 

A comparativusi alak jelentésének némi módosulása látszik 
még Regulynak egy-két példájában : sore-rah volna e szerint : fe
héres (bélovati) , azaz : inkább fehér, mintsem másszimí : sumarda-
rah k'ű\e ondanah betegesen (inkább betegen, mintsem más állapot
ban) jött onnét. így egy másik helyen (a szóképzés alatt) : hajar-
darah haragosforma; tutlorah édeses, sojazerah kérkedős (prahle-
risch, orosz : hvastlivi). Különben pedig ilyen constructióban, milyen 
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„én nálánál gazdagabb vagyok" — el is kerülhető a comparativus-
alak és positivusival pótolható, e mondat így fejeztetvén ki : eb on-
dan pojandaráh s= én ö tőle gazdagabb, vagy : eb ondan pojan = 
én ő tőle gazdag. 

Noha ugyanezen comparativusi képző másfajú szókhoz, adver-
biumok és viszonyragos (casus) alakokhoz is járulhat, p. o. v'iresla-rah 
pornat (mintegy : oroszulabb él, azaz, inkább orosz módra): mégis a 
melléknévi névszóhoz járulván megint tiszta, még tovább viszonyok 
szerint ragozható névszót képez, a mit Reguly egyik jegyzete ekké-
pen mond k i , hogy a comparativusi (intensiós) melléknevek vagy 
egyszerű alakjokban ragozhatok viszonyragokkal, p. o. puzikra7i-tie 
il = a nagyobbat vedd *), vagy pedig egy individuális értelmű alak
ban : pvzikrahsi =z a nagyobbik; p. o. puzikrahsine il = a nagyob
bikat vedd. 

Superlativusi értelem kifejezésére a melléknév elébe Visncv-
szki szerint pit igen, aravaz'ir szertelen, módnélkül (z'ir = -talán) 
adverbiumok tétetnek. Reguly ezeket megkülönbözteti ötn-től, ennek 
tulajdonítván a kivált superlativusi értelem kifejezését, p. o. vulzin-
fien Qinpojanni $ava közülők az leggazdagabb (tkp. igazán gazdagja 
az); vul Hn samrik ö a legifjabb (tkp. az igazán ifjú). Ellenben vul 
pii samrik ő igen fiatal; vulzen pü na^arri $av an\ah ő nekik igen 
vagy nagyon szegényök csak ez (tkp. eorum nagyon szegénye, azaz : 
közülök nagyon szegény). Sőt az aravazir-t pit-rvél valamivel ke-
vésbbé nyomatékosnak mondja. Az értelembeli megnyomatékosítás-
nak még egy másik neme találtatik a mellékneveknél, de csak ke
vés és meghatározott szám melléknevekre szorítkozó, mely a mellék
név első szótagjának hozzáragasztott ^>-vel való clőlálló ismétlésében 
áll. Visnevszki említi ezt a 18. lapon és ezeket adja példákúl : so'ra 
fehér — sop-so'ra, sara sárga — sap-sara, jibe' nedves — jip-jibe, 
tibe száraz — tip-tibe, tllrci egyenes — tilp-türe} tilrüs egész, mind 
(Reguly a szógyűjteményben : tilrüs — tüp-türüs); hirle szép (—hip-
hirle, Reg.). Ellenben kvak kék — kmk-kvak, $>uda világos fénylő 
— $ab-$uda (Reguly : kuvak kék — kin-kuvak). 

*) V. ö. meg ezt : kondan kondah szumuldaragh-en tojenat napról uapra 
könnyebben (vagy szumul-en, tkp. könnyen) e'rzi magát. 
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Í O . 

Számnevek. 

a) Egyszerű alapszámnevekül a csuvasban ezeket találjuk, 
melyet különböző forrásaink szerint egybeállítva ide írunk : 

Elsó'gr. szerint: j Visnevszki szerint: i Eeguly szerint : 
1. per, vagy prd per v. 2?re per, pxa 
2. i 'kke i'kke i'kke 
3. vi'sse vi'sse vi'sse 
4. tva'tta dva'tta tuva'tta 
5. pi'llek pi'lik pi'llik 
6. o'lta o'ltá o'ltta 
7. si<fáe si'üüe mte 
8. sa'kar sa'kk'ír sa'kker 
9. tu'hur tu'hur tu'hhur 

10. vo'nna vo'nna vo'nna 
20. si'rim si'rim si'rem 
30. v'i'tur vu'tur vu'der v. vu'tter 
40. Jie'rih hi'rih hi'rih 
50. a'lla a'lla a'lla 
60. o'tmal o'tm'il o'tmel 
70. si'ímeZ sitmil §i'tmil 
80. sa'kar-vo'nna sa'kkir-vo'nna sa'ger-vo'nna 
90. tu'hur-vo'nna tu'hor-vo'nna tughur-vonna 

100. SÍÍÍ- sür 8wr 
1000. pw pin pin 

A többi (additiós éí 3 multiplicatiós) össszeté tel által képeztetik : 

11. vow-6eV vo'n-ber von-ber (nem : -jprö) 
12. von-i'kke von-i'kke von-ikke 
21. si'rim-be'r si'rim-pre si'rem-ber (vagy : 

200. £&&é swr, stb. -prd). 

Az orosz grammatikák szerint úgy látszik, mintha semmi kü
lönbség nem volna per és pre v. prd között, különösen miután Vis-
nevszki a 21.31.41. stb. számokat csak sirim-pre, vutur-pre, hirih-
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pré stbinek mondja. Azonban Regulynak azon érdekes jegyzete van, 
hogy a fentsorolt számnevek (melyeket ö „az individuumok substan-
tivumi névmásainak" nevez , s így a névmásokhoz soroz, a mit mi 
nem bánunk, de még sem követünk), ha csupa melléknevekként fő
nevek előtt állanak, rövidebb alakkal is vannak (azaz, a mint azon
nal látjuk, némelyek, úgy mint a magyarban az egy két a kettő elle
nében). Mégpedig rövidült alakjaik ezek : 1. per, 2. ik, 3. vis, 4. tu-
vat, 5. pi'lik, 6. olt, 7. Uc, 8. sa'ger, 9. tuhhur, 10. von ; p. o. per 
sin egy ember, von ut tíz ló; per na\ar sinna padem egy szegény 
embernek adtam. Evvel összehangzásban van, hogy a 11—19 kép
zésére csak a von (és nem vonna) alak használtatik, s még inkább, 
hogy Regulynál a 80. sager-vonna (nem sakker-vonna), noha me
gint a tughur-vonna szerint a rövidült (azaz itt alkalmasint a külön
böző hangnyomaték folytán gyengébbre változott) alakúi nem tuh-
hur-t hanem tughur-t vártunk volna, v. ö. pilik és pillik. Föltűnő 
Visnevszkinél is az, hogy az 91. 92. számokat tuhor-von-ber, tuhor-
von-ikke-nékmondja (úgymint 11. 12. = von-ler} von-ikke),ellenben 
81. 82. sakTcir-vonna-pra', saklcir-vonna-ikke-nek, a mi kevésbbé 
valószínű. A Regulyféle sager és sakker, pilik és pillik, vuder és vutter 
alakok egymáshoz való viszonyukra nézve egészen a piigűn és pük-
kün genitivusalakokhoz hasonlók (lásd fent 3. alatt). — Visnovszki 
tuhor-vonna-jára, (900-at is tuhor-síír-nek írja) csak annyit mondha
tunk, hogy a maga szlovarjában tuhur-vonna-nak írja, a miért is 
a többivel egybetartva nem nagy hitelt érdemel az o-val írt tuhor. Ha
sonlóképen Elsögr.-nak sakar és otmal a végén a-val írt alakjai, 
a hasonalakúlású tuhur és sitmel, sitmil mellett különösek, s arra 
emlékeztetnek, hogy Elsögr. apraesens 1. sing. igealakban is mege
lőző a-val járultatja hozzá a p személyragot a nomen praesentishez : 
kalad-ap, míg egyéb forrásaink a plausibilisebb 'i (Reg. e)-vel élnek : 
kalad'ip (kaladep) ; de ezt részben Elsögr. maga is teszi (a 62. lapon 
fölsorolt igéket mind «p-pel végződtetvén). 

h) Az önálló, főnév nélkül való, sőt inkább magok is főnévi 
számnevek viszonyragokkal (casusok szerint) ragozhatok, még pedig, 
a mint Reguly mondja, attributive, azaz a mint már fentebb láttuk e 
Regulyféle terminus jelentését, birtokos személyraggal; még pedig, 
a mint legott a ragozott alakokból kitetszik, harmadik személy bir
tokosragjával, csak ez után állván a viszonyragok. A per-nek ezen 
ragozását egy másik helyen találjuk Regulynál így : 
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nom. pri (tkp. egye, azaz : egyik) 
dat. acc. peme' vagy prine' 
génit. prin 
ablat. prin\en 
instr. prinbe 

p. o. prinbe anlah kajre csak cgygyel ment (tkp. egyével, azaz : egy 
lóval ment). 

E szerint az önálló pra tulaj donképen nem volna egyéb mint 
pri, s tekintetbe véve, hogy Rcguly pontosabb följegyzése az r-t is 
abban lágyítva adja, tehát vastagon ejtve : prjd, megértjük miképen 
lett per-ja, per-je-ből (v. ö. fentebb 8. alatt a 3-dik személyragról) 
egyrészt pra, másrészt pri. Használatára nézve tekintsük még e pél
dákat : pri juvisran pri timerden egyike fából, egyike vasból van 
(p. p. szeg / tkp. egye — egye, azaz : az egyik — a másik); eb prin-
\en an\ali cindem csak egytől kértem (tkp. egyétől, azaz : köztüök 
egytől) ; pri kil\e, pri-de kil\e ta-pri-de kil\e az egyik jött, a másik 
is (i drugoj) jött , a harmadik is jött (egészen szó szerint : egye jött, 
egye-is jött, még-egye-is jött). Különben a pri gyakran előfordul az 
Evangéliumokban is. — Megvan ugyanezen pri tepri v. tepre (Evang. 
tebri)-ben is = másik, második. Ez ta-pri-ból ered, hangassimilatió-
val, és ugyancsak úgy írja a Káté : t'd-bra, azt jelentvén sajátképen: 
még-egye = még-egyik. p. o. Reguly : tepre par még egyet adj (tkp. 
még eggyét add). A hol főnévvel egybeköttetik (mikor csak per 
volna, nem pri) a te-pri is lesz te-ber, p. o. teber sirdli másik helyen 
(még-egy helyen), teber hut kaj másodszor menj (még-egy-szer; oro
szul : jesce drugoj raz stupaj). Tepri-nok ragozása : dat. acc. teberne' 
abl. teprin\en, gen. teprin. 

ej Az „egye = egyik"-et nem lehet másképen érteni, a dolog 
természeténél fogva, mint : egy többek közül; mert az egyet csak 
egy többségből lehet kivenni, s „egy" maga nem többség. Ellenben 
„kettő" már többség, „három, négy stb." is többség, melyből már ki 
lehet venni valamit, mi 3-dik birtokos-raggal mint a többségnek 
része jelöltetik meg. Tulajdonképen kellene, hogy a kivett rész 
mellett képzeletünkben fölmerülendő többség igazi relatív többség 
legyen, úgy hogy a kivett részen kivül is maradjon még, vagyis kel
lene, hogy a ketteje, hárma, négye stb.-félék csak így értessenek, a 
mint érthetők is : kettőnél, háromnál, négynél több közül kettő, három 
négy. Azonban kivált a mi altáji nyelveink eszejárása megelégszik 

16* 
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absolut többséggel i s , nem gondolván vele, hogy még marad-e is a 
kivett részen kivül; s innen van, hogy ketteje akkor is mondható, 
mikor általában nincs több kettőnél, mert kettő magában véve mégis 
csak többség. A magyar nyelv a ketteje, hárma stb. ily értelmét szo
rosabban a hozzátett mind szóval határozza meg, de ezt más nyelvek 
nem tartják szükségesnek. — Ezeket előre bocsátva, már jobban 
eligozodhatunk a csuvas számneveknek több személyragos alakjaik 
felől, melyeket Reguly jelentésök bővebb fejtegetése nélkül hoz föl. 
Előre tevén a 3. személyraggal valókat ezeket adja : ikes vagy ikS 
(ikke), vi'seS (visse), tuvattes (tuvatta), vonnék (vonna) és ugyanezek 
hozzáfüggő te particulával : ikl-te, vises-te, tuvattes-te, vonnes-te. 
Amazokra megjegyzi, hogy „partitióval" — tehát ketteje, hárma, 
négye, tíze (vagy kettejök stb.) = relatív többség közül véve kettő, 
három stb.; emezekre pedig, hogy „totalitással, mint egység" tehát 
annyi mint : „mindketteje (v. kettejök) stb." Már fentebb (8. alatt, 
232. 1.), hol az itt előforduló 3-dik birtokosrag alakjáról is szólunk, 
megjegyzők, hogy Elsőgr. az ikse-t a mindakettő, ambo jelentésé
vel említi; de csakugyan azt is látjuk ottan, hogy legalább némely 
casusban hozzá teszi a d'd particulát, mely Reguly szerint e jelentés 
érthetőbb kifejezésére szükségesnek látszik (s után van Regulynál 
t: te). Példa : eb visisne kalarem kilme én háromnak (tkp. hármának 
v. hármuknak) meghagyám, hogy jöjjenek. Csak vonneste mellé van 
jegyezve : vse djesatero azaz mind a Hz (mind tíze). — Elsőgr. közli 
az ikke, ragozva : iMe, esetragozását; a visse és pillek-ét is (40 1.) : 

génit. vissijin, pillegijin 
dat. acc. vissa, pillegd 
instr. visseba, pillekpa 

de ezekben nem lehet 3-dik személyrag, legkevésbbé olyan, a mi
lyent visse-nek Reguly ád. Legfelebb pillegijin genitivust lehet 3. sze
mélyragos alaknak venni. 

Továbbá ugyanezen számneveket a többesszámú 1-sŐ és 2. 
személyek ( = -unk, -tok) ragjaival is találjuk ragozva Regulynál, ily 
alakokkal: 

1. szem.: iksemir 2. szem.: ikser 
vissemir visser 
tuvatsamir tuvatsir 
vonnezemir vonzir 
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Mint az -unk-nak megfelelő csuvas személyragot, a mir (mir) 
mer alakot már a hamir (Elsögr.) hamer (Reg.)-ból ismerjük; de 
nemcsak ez és a tiszta számnév lehet p. o. iksemir-hen, vagy tu-
vatsamir-h&n. A -tok-nsik megfelelő 2. személyragot pedig hv'ir-hó\ 
(Elsögr.) ir (ir)-nek ismerjük (ugyanez levén az igeragozásban is, 
mint a magy. -tok is). Érthetetlen még a s a , se, s, mely a fentkiírt 
alakokban a tiszta névmás többnyire legrövidebb alakja (ik, vi$t 

tuvat) és a személyrag között van. Erre nézve, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy a hvir „magatok", melyet Elsögr. ád, Regulynál már így 
mondatik : huvazamer, azaz tisztán kivehető többesi zam-mal (mint
egy magáitok e helyett : magatok), könnyen meggyőződünk arról, 
hogy ama sa, se, s nem lehet egyéb a többesszám akár wi-vesztett 
akár eredetileg m nélkül volt ragjánál, úgy hogy 

iksemir (ik-se-mir) mintegy : két-ek-ünk, azaz : kettőnk 
ikser (ik-s-er v. ik-se-r) „ két-ek-tek, „ kettőtök 
tuvatsamir (tuvat-sa-mir) „ négy-ek-ünk, „ négyünk 
tuvatsir (tuvat-s-ir) „ négy-ek-tek, „ négyetek 

stb., egy szóval a mi „négyünk, hármunk"-féléink így vannak mondva: 
„négyeink, hármaink." —Reguly ezeknek is (az iM-te, vises-te-
nek megfelelöleg) de ragasztókkal valókat állít ellenökbe : iksemir-
de, iksir-de, tuvatsamir-da, ugyanazon jelentésbeli megkülönböztetés
sel ; de itt már saját példája által sem igazoltatik e megkülönböztetés, 
mely ellen már fentebb is némi kétkedésünk lön, mert ebben: iksemir 
hozera ojremir meizídu nami dvoim razdjelim (azaz : kettőnk között 
oszszuk el), az iksemir = kettőnk épen nem lehet = közülünk (kik 
többen vagyunk kettőnél) kettő. 

Az „egyik-e", és egyszersmind „egyikök"-nek tudjuk esuvaa 
kifejezését; de hiányzik még: „egyikünk, egyiktek." — A haj-ber-de 
mindenik (tkpen. : minden-egy) szerint, mely 3-dik személyraggal 
így van: haj-bers-te (mindenike, mind-egyike), de az 1. és 2. többes
számú személy ragokkal így : haj-berzemir, haj-berzir, gyaníthatjuk, 
hogy az „egyikünk, egyiktek" így mondatik: perzemir, perzir, tehát 
épen úgy, mint az iksemir, ikser i s , jóllehet a többesszám képzőjé
nek ily bövölködése kissé különösnek tetszik nekünk. 

d) Még collectiv-féle számnevek képeztetnek 'in (V.) in (V. Reg.) 
en-re (R.) p. o. ikkin V. ,o,Boe (kettő egybefoglalva), vissin Tpoe (há
rom —), dvatt'in neTBepo (négy —), vonnm flecflTepo (tíz — ) . Vis-
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nevszki 22. 1. még rámondja, hogy ilynemű névszók numerus és ca-
sus szerint változnak. — Reguly megint hozzáragasztott da, de-vel 
adja: ikkin-de mindkettő', vissin-de mind a három, tuvatten-da mind 
a négy, vonnen-da mind a tíz. Megint a da, de nélkül való ugyana
zon alakokat a magyar „ketten, hárman, négyen, tízen"-nel magya
rázza, a mi teljességgel helyes, midőn vulzam nomaj-en ce = orosz : 
ich mnogo bilo, ők sokan valának. Még ide való : piüen egymaga, 
egyedül való, melynek per-bői miképen alakulásáról láss alább, / / . 
h, 1. alatt, a 264. lapon. 

Az előbbi collectiv számnevekből megint le képzővel (melyet 
itt a melléknév-képző la, le = niagy. os, esnek kell tartanunk) ala
kúinak melléknévi száranevek, vagy inkább számnévi melléknevek, 
olyanok milyenek magy. „egyes, kettős, hármas" stb.: picenle egyes, 
egyenként való, ikinle kettős, vissinle, vonnenle, piligenle. De a 
mint a magyarban ilyenek az egyszerű alapszámnevekből készülnek, 
úgy vannak a csuvasban is ugyanazon jelentéssel : prelle} ikille, 
vissílle} tuvatteh, vonnelle, pilikle. A kettős U-t, úgy látszik, 
csak hangnyomatéki okból ered, mint a ptlíkle (nem: piligelle) 
mutatja. 

e) Distributiv számnevek képeztetnek Visnevszki szerint mr 
szótagnak a mennyiség-jelentő számnevekhez hozzájárulásával; Re
guly azonban egyrészt $ar és ser (zar, zer) alakot ád, másrészt az 
alapszámnévnek is legrövidebb alakját veszi; ezenkívül is még, a 
fent közlött collectivumoknak (picén, ikkin, stb.) ellenébe állítva, 
egy erc-nel bővült alakot mutat föl, ugyanazon jelentéssel : így némi 
különbség van Visnevszki és Reguly között : 

Visnevski : per-mr Reguly: prer és : pra'ren 
ikke-mr ikser ikm'ren 
visse-sar visser vismren 
dvatta-mv tuvatser tuvat&aren 
sirimsar vonzer vonzaren 
sür-sar 

Az a és e között való ingadozást a Regulyféle formákban már 
másutt is találtuk : az ik&aren stbit egy másik helyen ik&sren-nek írja, 
valamint az ikhr-t iksar-nck p. o. ik%dr hut, vissar hut (kótszer-két-
szer, háromszor-háromszor). A vonzaren mellé még vonzaren-t is te-
szen. —- Feltűnő, hogy Visnevszki nem ismeri a prer v. prár alakot; 
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az 6' ^er-sar-jának megfelelő perzer-t Reguly ritkán használtnak 
mondja. Prar a csuvas Evangéliumokban is fordul elő. 

Egyébiránt a ser (s«>, sarj-féle és a sViren-féle distributiv szám
nevek között könnyen láthatjuk azon különbséget, hogy azok mel
léknévként főnév előtt állanak, ezek pedig különállók, főnév nélkül. 
Példák : porne-de vonzer bus padem mindeniknek tíz-tíz kopeket 
adtam; pilikser somiak ik hot-ok^a bor öt-öt rubeles két bankóm 
(szó szerint : írás-pénz) van; prer sin egy-egy ember. — Figye
lemre méltó , hogy Reguly szerint a ser főnevekhez is ragasztható, 
p. o. kileren pot-iar sunuhpa^is a házból egy-egy pud (pot-ser) lisz
tet adtak; de jobbnak mondja ezt : prer pot sunuh. V. ö. mégjona-
zar soronként, p. o. ikinjonaZar lardemir ketten soronként ültünk 
(sorjában ketten ültünk, azaz mindegyik sorban ketten). Kétszer ki 
van fejezve a distributio ebben : prer muzur-zer egy egy pár (mint-
e&v : egy_egy páronként). 

f) Sorszámnevek (ordinalia) a csuvas nyelvben nincsenek, a 
mi annyiban föltűnő, hogy az egész törokségben ilyenek rendesen 
vannak , a keleti törökben több alakkal is. A csuvas e hiányt (ha 
ugyanazt hiánynak nevezhetjük, mit maga a nyelv nem érez annak) 
a mennyiségjelentő alapszámnevekkel való olyan fordulatokkal pó
tolja , melyeknek jelentési eredményéből ugyanazt értik, mit mi a 
sor-számneveken. Meglehet, hogy e fordulatokban előtűnő észjárási 
vonások valaha még a mi ordinaliáink eredeti hogy keletkezésének 
földerítését is elősegíthetik. Azért nézzük és magyarázzuk meg Re-
gulynak ide tartozó példáit. Vis kil-kardin\e siraza tobimarem, tu-
vatta$in\e toprem. E két mondat, a mi fölfogásunk szerint, csak azt 
akarja mondani : a negyedik udvarban találtam. Ámde szó szerint 
ez van mondva: három udvarban keresvén nem találtam, a négyben 
megtaláltam (vagy tulajdonképen 3. személyraggal : három udvar
ban — a négyében). Vegyük hozzá még ezt : -uisesmjen, tuvatsin\e 
toprem, mi szintén csak annyit akar jelenteni, hogy : a negyedikben 
találtam, de szó szerint : hármából (v.-tól) négyében találtam, azaz: 
a hárma után a négyében. Ezekben nagyon természetes az észjárási 
fölfogás. Képzeljünk p. o. tíz tagból álló sort : 1. 2. 3. 4 10. 
A csuvas ezen sorban valamelyiket, p. o. a megyediket, mint a sor
nak bizonyos helyén álló egyest akarván megjelölni, minthogy csak 
Összefoglalt mennyiséget kifejező számnév áll rendelkezésére, két 
egymástól épen egy egyessel különböző mennyiségnek ellentétes 
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összehasonlításba hozatala által határozza meg azon egyesnek a sor
ban való helyét, a mi azért lehet, mert már természetnél fogva a 
különbféle számmennyiségeket a kevesebbtől fölfelé a többig való 
sorban képzeljük, s így a csuvasnak „négye"-je lehetne ugyan a 
tíz közül akár a 6. 7. 8. 9. is, de xar s£o%rjv és önkénytelen termé
szeti fölfogás szerint az 1. 2. 3. 4.-et jelenti, valamint a „hárma" 
szintúgy az 1. 2. 3. tagokra értetődik. 

A csuvas tehát a fentebb idézett fordulatokban azt mondja : 
az egész (magától képzelt) sornak az 1. 2. 3. tagokból álló részében 
nem, de ugyanannak 1. 2. 3. 4.-részében találtam, a mely meghatá
rozással ugyancsak az egy 4. tagnak helyét elegendőképen megje
lölte. — Többnyire, a miszerint a két egy sorban képzelt számbeli 
mennyiség vagy térben vagy időben képzeltetik, a kettőnek egybe-
hasonlítása külön hely- vagy idő-viszonyítókkal is kifejeztetik, p. o. 
hizin\e (mögött, hátúi) által: vis sona hizin\e tuvattasin\e virdat = há
rom szán mögött a négyében fekszik; irtsen (múlva, haladva) : vis 
sonaran irtsen tuvatta%in\e (vagy tepriny,) virdat = három szánon 
elmúlva (három szánon túl) a négyében (vagy : a még-egyében, má
sikban *), következőben) fekszik; vis posma kartlaskinpyi irtsen te-
prin\e virdat =• három lépcsőn haladva a még-egyén (következőjén) 
fekszik; vis kon irtsen tuvat kon-sin^e vurmana kajza = három nap 
múlva a négy napban az erdőbe ment ( = negyed napra); orla (ke
resztül, át) : vis kil-kardi orla tuvatta&in\e toprem = három udvaron 
keresztül, (át, t. i. menve) a négyében találtam, (azaz : a negye
dikben) ; tülinpn (tül szemközt való oldal, rész) : vonne sohrem til-
lilnlen kasma poslaremir, sirim sohrema siderdemir =z tíz verszt tttl-
jétől (különben lehet egyszerű ablativus is : vonne sohremran tíz 
verszttől) k ezdtünk vágni, húsz versztig végeztük el (azt akarja mon
dani : innen a 11-diktől kezdve a 20-dik versztig való fát, erdőt ki
vágtuk). — Hogy a két térbeli vagy időbeli mennyiségnek hasonlí
tására csupa az ablativusi alak is elég, melybe a kisebb mennyisé
get jelentő számnévi kitétel tétetik, már a fentebbi egykét példából 
látható : Reguly különösen meg is jegyzi, e példával: vis sona-ran 
tuvattamn\e virdat (v. ö. fentebb : vis sonaran irtsen tuvattasin\é). 

*) A latin „secundus" is csak xctx1 é^o^v a őevtsQog, mert magában 
„rákövetkező"; tepri itt általános jelentése szerint áll : K«T' i§0rifv ez is 
dsvtsgog; lásd eredetét, fentebb b) alatt. 
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Azonban az ilyen kéttagú hely-, vagy időpont-meghatározások
ban néha az egyik vagy a másik tag, ha hozzáértéssel pótolható, ki 
is hagyatik, p. o. a második: vis kondan vurmana kajza negyed napra 
az erdőbe ment (szó szerint : három nap múlva, ablativussal), v. ö. 
fentebb vis kon irtsen tuvat kon-&in\e ; az első : vonne sohremra hi-
ris poldemir a tizedik verszten szemközt találkozánk (tkp. tíz verszt
ben) , a mi tulajdonképen így kellene, a mint Reguly megjegyzi : 
tuhhur sohrem irtsen vonne sohrem-sin\e ; hasonlóképen: tuvat posma 
kartla&kisin\e virdai a negyedik lépcsőn fekszik, v. Ö. vis p. kart-
la$kin\en irtsen teprin\e virdai. — Ugyanezen kihagyási rövidítésből 
magyarázható, hogy miképen lehet, mit különösen a Kátéban és az 
Evangéliumokban találunk, az alapszámnév egyenesen, egyéb meg
határozás nélkül, a mi sorszámnevünk helyén, p. o. tuhur sapovet 
a kilenczedik parancsolat, olta ölen hatodik czikk (Káté), von-pilik 
Solinüe tizenötödik évében (Evang.) stb. Elsőgr. általában az alap
számnevek jelentését kettősen adja: három, harmadik; négy, negye
dik stb. 

Az „első" sorszámnevet természetesen nem lehet az imént kö
rülírási vagy kettős meghatározásokkal kifejezni, s általában e szám
név más nyelvekben sincs összefüggésben az „egy" alapszámnév
vel. A csuvasban lii (ghi) képzővel hely- vagy időviszonyt jelentő 
adverbiumokból és viszonyragos alakokból (locativus és ablativus) 
képeztetnek melléknevek, p. o. kajran után, később, — kajranhi 
utánavaló, későbbi, utolsó, orqohne akkor — on\ohnighi akkori, hal 
most — halghi mostani. A da, dá, ra, ra, je locativusi rag ezen kép
zővel (hif ghi) együtt lesz di, ri} \i, : holara városban — hólari' vá
rosbeli, málda előtt — maldi' előttevaló, vurmanda erdőben — vur-
mandi erdőben való, hirin\e a szélén — hirin\i szélső. E mel
léknévi képzés-módot a csuvas nyelv igen ügyesen fölhasználta, mi
dőn az „első"-t jelentő orosz perv'ij-t átvévén, még hi képzőt ragasz
tott hozzá : pervej-hi, perve-hi első ; hasonlóképen, mint az arab ere
detű aval (csuvasban csak: előtt, idő szerint) lett avalghi előbbi (tö
rök evvel-ki „első" is). 

A „második" pervejhin\en tepri' (Reg.), azaz az elsőtől a meg
egye , vagy a mint már fentebb láttuk, csak tepri' (Káté : tabra, 
Evang. tebri') xat' é^o^v használva. 

A pervehi sorszámnévtől, meg a többire nézve az alapszámne
vekből képeztetnek sorozati adverbiumok, locativusi raggal és előtte 
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a 3-dik személy birtokosragjával vagy a nélkül : ptrvehin\e (elsejé
ben) vagy pervej (pervehi) meg pervehire először; ikké&in\e vagy 
ilikire másodszor, másod ízben ; = vissesinyi vagy vissire = harmad
szor, harmadízben; tuvatta$hi\e vagy tuvattera ~ negyedszer, ne
gyed ízben. Ilyen adverbiumok egyéb hí végű melléknevekből is ké
peztetnek, p. o. kajranhinle vagy kajranhira (utolsójában, utolsó
ban) utolsószor, utolsó ízben. r 

t/J A törtszámok kifejezésére, mire a magyar és más nyelvek 
a sorszámneveket használnak, a csuvas természetesen csak alapszám
nevekkel élhet; Reguly erre vonatkozó e példát jegyezte meg: tuvat 
tilberen ik tiibe mana tivre : két negyedrész juta nekem (szó szerint: 
négy részből két rész, — tűbe rész). — A „másodfél, harmadfél" 
stb. féléket így adja : 

prede soro = másod-fél, tkp. egy és fél (soro fél). 
ikkide soro = harmad-fél, tkp. kettő és fél. 
visside soro pc negyed-fél, tkp. három és fél. 
vonnoda soro = tizenegyed-fél, tkp. tíz és fél. 

Néha, azt mondja, így is : ikke soro kettő fél stb. 

h) Némely adverbiumi kitételekről, melyekben számnevek is 
szerepelhetnek, majd későbben szólunk. 

1 1 . 

Névmások. 

aj Az Önálló s z e m é l y i n é v m á s o k n a k , három kútfőnk 
szerint, ezen alakjai vannak és a főbb casusok szerint ilyen ragozása: 

1. szem. nom. a'be, ap (Elsgr.) a'bi (Visn.) ep v. e'be ( 
gen. marii'n ma'n'in manen v. ma 
dat. acc. mana' mana' mana' 
instr. manba' ma'nba manba' 
ablat manda'n 

- 2. szem. nom. a'ze, as te a'ze es v. eze 
gen. sarii'n sa'riin sanen v. sann 
dat. acc. sana' sana* sana' 
instr. sanba' sa'nba 
ablat. sánda'n 
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3. szem nom. v'il, vul ö, az vul vul 
gen. oriin oriin onen v. onn 
dat. acc. ona' ona' ona' 
instr. ónba' ónba (onbav.omba)*) 
ablat. onda'n 

Többes-szám : 

1. szem nom. ábi'r mi a'bir e'bir 
gen. piri'n pi'rin pi'rin 
dat. acc. pira' pire' pire' 
instr. pirinb'á' pi'rinba ' 

• 
ablat. pirinbe'n 

2. szem. nom. azi'r ti a'zir v. e'z'ir e'zir 
gen. sire'n si'rin si'rin 
dat. acc. sird' sire' sire' 
instr. sirinba', sirinbd' si'rinba 
ablat. sirinde'n 

3. szem. nom. volza'm, v'ilza'mok vulza'm vulza'm 
gen. vílzami'n vulza'm'in vulze'Xí 
dat. acc. v'ihama' vnlzane' vulzene' 
instr. v'ilzamba' vu'lzamba 
ablat. vulzeme'n 

Első tekintetre is szembetűnő, hogy a nominativusi alakok (ki
véve vuham-ot) nem egyezők a több Casusokban felmerülő töala-
kokkal; jelesen az 1. és 2. személyek, a miről különösen a többes
számi abir, ebir, azir, ejsir-alakokból meggyőződhetünk, egy a tulaj
donképen való névmástő eleibe ragasztott a vagy e-vel képezik no-
minativusaikat: a-bir, e-bir, a-zir, e-zir} mert pir-in, sir-in-h'ól pir, sir 
jönek ki tökül, melyek a vagy e-hez csatolva a szó elején kedvelt 
kemény mássalhangzójukat (p, s) meglágyítják, mi azért lehet is, 
mert még utánok is marad önhangzó. Hasonlóképen az abe, ebe, aze 
eze-t a-be v. e-be, a-ze v. e-ze-re kell taglalnunk, csak hogy az így 
kikerülő elöragaszték nélkül való nominativusok : be, ze vagy (a 

*) Máshelyről ide beiktatva. 
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lágyítást is elgondolva) pe, se még sem egyezők a casusokbeli mari, 
san tökkel. A se ugyan csak magashangúsága által különbözik sári
tól, meg a végén való w-hiánya által. Amarra találó példa a török 
sen (ejtsd : szán) , melynek dativusa sana (sanga, azaz : san-ga) ; 
emerre pedig magában a csuvasban találtunk már példát, hogy t. i. 
a 2. és 3. személyek birtokosragjainak több casusban előtűnő vég 
n-je a nominativusban nem maradt meg (lásd fentebb S. alatt). így 
se-t épebb sen-nek végén w-vesztett alakjának kell tartanunk, s ha
sonló okokból a pe-t pen-helyett valónak tekinteni; pen (a-ben) pe
dig még az m-nek megfelelő p, b által különbözik man-tól, a mire 
nézve megint csak a csuvas abaj (anya) szóra figyelmeztetünk, mely 
1. és 2. birtokosraggal abajem, abuva (a 6-t megtartva), de 3. sze
mélyraggal : ameze (a b-nek megfelelő tn-mel). A még jobban rövi
dült ap v. ep, as v. es alakokat (megint kemény p, s, mert a szó vé
gén valók) tehát a-p vagy e-p , a-s vagy e-s-nek kell taglalnunk. Az 
e-nek a szó végéről ily elvesztet látjuk az s = 2e 3-dik birtokos 
személyragban is (ameze vagy ameü stb.). — Visnevszki táblájában 
különösen föltűnő, hogy csak az egy azir mellett teszi ki a Reguly-
féle e előragasztékkal való ez'ir-t, de nem az abir, aze, ábi mellett 
is. Ez megint grammatikájának tökéletlenségei közé való. Különben 
a pír, sir határozottan magashanguak, és előragasztékos alakjaik 
is, akár a, akár e az élőragaszték. Sőt úgy látszik, hogy épen csak 
a pir, sir magashangúságának visszahatása által lett az eredeti a élő
ragaszték e-vé, v. ö. tepri ebből: ta-pri. — A pir és sir tők viszony
ragozásában föltűnnek kivált pirinba, sirinba instrumentalisok, meg 
pirinden, sirinden ablativusok, a mennyiben nem közvetlen a pir, 
sir többesi tőkhez járult a viszonyrag (így: pirba, sirbá, pirden, sir-
den). Itt kettős lehetőség van : vagy pirin, sirin magok az épebb 
eredetibb többesi tők, és csak némely rag előtt maradtak volna ép
ségben , vagy pedig pirin, sírin genitivusi alakok, a mit legalább 
pirinba, sirinbá-re nézve nem egészen valószínűtlen, úgy hogy ezek
ben a ba, ba rag régibben csak genitivushoz vagy legalább geniti-
vushoz is járúlhatására maradott volna példa. A pirinden, sirinden-t 
pedig akkor ugyanúgy és ugyanazon okból — bár nem is tudjuk még 
világosan, miképen és mily okból — eredetinek kell hinnünk, a miké-
pen és a mely okból Regulynak többesi ablativusa általában lehe
tett zenben végzetü (v. ö. fentebb a 220. és 232. lap.). — A harma
dik személynévmás, melynek normális nominativusalakjának vul-t 
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vehetjük (vil és vol Elsögr.), tulajdonképen mutató névmás „az", s 
így is van a csuvasban, p. o. on-cohne akkor. A vul nominativusnak 
a casusokbeli on töhez mily viszonyban volta azonban nem az egy 
csuvasból fejtegethető. De mégis különös, hogy a vul-bó\ s nem az 
ow-ból képeztetik a többesszám : vul-zam. — Figyelmeztetünk végre 
még a fentadott hármas táblában ElsÖgr., Visnevszki és Reguly kö
zött látható szóhangoztatási különbségekre; mindhárma csak a da-
tivusi rag hangsúlyára nézve, meg vulza'rn-ra, nézve egyező ; Elsögr. 
azi'r abi'r-je már az a'-be a'-ze-yel is ellenkezik, hol az előragasz-
ték hangsúlyos, a miért is ezen alakok ap, as-ra (Elsögr.) rövi
dülhettek. 

bj V i s s z a h a t ó n é v m á s (reflexivum) képeztetik a ma
gyar magam stbihez hasonló módon. Elsögr. mintájában még az ön
álló személynévmással együtt van adva (43. L). 

1. sz. nom 
Elsögr.: 

a'be ha'm én magam 
gen. man'i'n ham'i'n 
dat. acc. mana' hama' 
instr. hámba' 
ablat. 

Visnevszki: 
ham magam 
ha'm'in 
hama' 
ha'mba 

Reguly : 
ham magam 
hamen 
hama' 
hámba v. hamen-
hameran [ba 

2. sz. nom. a'ze hu te magad 
gen. sarii'n hui'n 
dat. acc. sana4 hua' 
instr. huba 

ablat. 

3. sz. nom. 
gen. 
dat. acc. 
instr. 
ablat. 

huva', hu CBWb 
huv'in 
huné' 
hu'vabathu'bala 

hu v. huva' magad 
hun v. huva'n 
huna'v.huvana' 
huba v. huvaba 

(humba) 
hundan v. huva-

[ran 

huj v. huva* 
hu'jin v. huva'n 
hujne' v. huvana' 
hujbe v. huinbe 
huin\en v. huva-

[ran 



250 BUDENZ JÓZSEF. 

Többes-szám: 

1. sz. nom. abi'r ham'i'r mi ma-
[gunk 

ha'm'ir magunk hamer 

gen. pire'n ham'ir'i'n ha'mirín ha'meren 
dat. acc. pir'á' hámra' Tiam'ira' hamer a' 
instr. pirinba' ham'i'r ha'mirba hamerba 
abl. hamerdan 

2. sz. nom. azi'r hv'ir ti magatok magatok h uzamer, huvaza-
[mei 

gen. siren hv'ir'i'n huza'meren 
dat. acc . sira* hv'irnu' huzanura' 
instr. azi'r hv'irba' 
ablat. huzamerda'n 

3. sz. nom. • huva'zam hujzem magok 
gen. huvaza'm'in hujze'n 
dat. acc . huvazane' hujzemd' 
instr. huva'zamba 
ablat. hujzen\e'n 

Ezen visszaható névmások, hogy képeztetéséről valamit már fentebb 
{8. alatt az elején, és ÍOf C. alatt) szóltunk; hozzá kell tennünk, 
hogy a birtokosragokkal való alapszó huva, mely, midőn a „magam, 
és maga" jelentésével j á r , épen csak birtokosrag nélkül való alak, 
melynek casusai (huvan, huvana, huvaran, huvaba) szintoly szabály
szerűen készülnek. mint hola város-tói : holan, holana holaran, ho
ldba. A huva alapszó a fentebb S. alatt tárgyalt birtokosragozás sze
rint, így venné föl az egyesszámú birtokosragokat : 1. huvam, a mi
ből össze van vonva ham; 2. Imvu, a miből hu, gen. hun (huvuven, 
huven helyett) ; ép raggal huvun, összevonva : hun, miből hun-dan 
és talán humba (lásd alább); 3. huvi, rövidítve : hui v. haj, miből gen. 
hujin, instr. hujbe; ép raggal : huvin, összevonva : hűin v. hujn, mi
ből hujne, huin\en és talán huinbe. — Azonban az alapszó huva maga 
is rövidülhet (huv) hu-r& azért hu-zamer a huva-zamer mellett (v. ö. 
tuvat-sir (241. 1.); ezen birtokosragtalan hu (huv) = huva-hoz tar
tozik Visnevszki egész hu-j& (huv-'in, = huva-ba), minthogy a má
sodik személyt nem tevén ki különösen, azt úgy látszik egyaránt 
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erre is vonatkoztatja; különben az Evangéliumokban is találkozik 
a hu mint harmadik személy, mi nem lehet más mint a ragtalan huva, 
mely épen azért mert személyragtalan, mind 2-dik, mind 3-dik sze
mélynek állhat. A Visnevszkiféle dativus huné sem szólhat az ellen, 
minthogy nála haiigne is van haliga mellett. Már most lehet az iránt is 
kérdésünk, vájjon az Elsögr. szerint való, 2-dik személyt jelentő hu 
személyragos-e vagy nem ? Noha föl lehet hozni dativusa hua (huva) 
mellett a Kátéból abua (abuoa) = anyádnak, anyádat, mi határozot
tan személyragos : mégis hajlandók vagyunk, itt ragtalan alakot (hu, 
huv = huva) ismerni föl, mert különben mégis hu-ba helyett humba-t 
mondott volna, ö, ki a pirinba, sirinba-t, s kivált az ik&imba-t ismeri 
(8. alatt, 232. lap.). — Ezen instrumentális-alakok (pirinba, sirinba) 
biztosabb fölfogására azonban a Regulyféle hámba mellett való ha-
menba instr.-alakban nyerünk egy adatot. Ebben alig lehet genitivust 
nem ismerni, melyhez ba rag járult; és egy más így magyarázható 
alakot találunk ezen példájában : porda Immbaií havimba = a 
balta veled-e (nálad) ? velem (nálam) ; huniba a 2. személyre nézve 
ugyanaz, mi hamm az elsőre nézve, azaz phonetice írva hunba helyett, 
és hun szintúgy lehet genitivus mint hamen • hasonlóképen van huin-be 
a 3. személyben; azonban, miután a második és harmadik birtokos
raggal való nevek genitivusa oly összevont végzetü, hogy magának 
a 2. és 3-dik személyragnak ép alakjával egyező, nem lehet itt el
dönteni, vájjon a hunba huinbe-beli hun hain genitivusok vagy csak 
ép birtokosraggal való alakok. Ezen utóbbi esetben hunba (humba) 
huinbe nem hamenba-v&l hanem hamba-val állanának egy fokon. 

— A többesi alakok így keletkeznek huva alapszóból : 1. hu-
vamir, huvamer összevonva harrür, hamer (a személyrag m'ir, mer) ; v. 
ö. ham ebből huvam. 2. huva -\- ir, er, r ( = -tok; így az igéknél is 
m'ir, b'ir 1. szem., ir 2. szem. p. o. pol légy, pol'ir, <poler legyetek) 
lesz huvir, valamint u (un) egyesszámú raggal huvu(n); összevonva 
huv'ir helyett lesz hv'ir, mit csak Elsögr. ád, mint igen becses adatot 
a megvolt csuvas birtokosragozáshoz. Mert Reguly már csak a töb
bes-számba tett alapszón (huvazam, huzam) ismeri az er = magy. -tok 
ragot, s így a második személybeli huvazamer nincs teljes összhang
zásban az elsőbeli ha-mer-rol. A Regulyféle hujzem egyesszámú huj 
(huvi helyett) rendes többese s azért készült így, mert a mer, er-hez 
hasonló képzésű többesi 3-dik személyrag nem volt, valamint az 
önálló pir (abir, ebir), sir (azir, ezir)-h.ez képzésére nézve nem ha-
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sonló a vulzam se. •— Figyelmeztetve megjegyezzük még az Elsögr. 
szerint a hámra és hv'irna dativusok között, valamint a pirinba ha-
m'ir és azir hv'irba között észrevehető diserepantiát; végre még azt 
is, hogy többesi r-es személyragokhoz (mir, mer, ir, er) a ba, dan 
viszonyragok közvetlenül járulnak : ham'irba, hamerba, hv'irba, ha-
merdan, huzamerdan, melyeknek ellenébe tarthatók: pirinba, sirinba, 
pirinden, sirinden. 

c) M u t a t ó n é v m á s o k (demonstrativa). 
1) Ku ez. ElsÖgr. erre és Zds-re (47. 1.) azt jegyzi meg, hogy 

nem ragoztatnak, azonban igen gyakran használtatnak. Visnevszki 
és Keguly ellenben ragozzák; a ku-t ekképen : 

nom. ku Visnevszki 
gen. ko'nen 
d. acc. kona' 
instr. ko'nba 
abl. 

ku Reguly 
ko'nen 
kona' 
konba v. komba 
kondan 

többes : ku'zam (V.) 
kuzam (Reg.), amaz a 
szokott módja szerint 
ragozva, magától ér-
tetöleg emez is, noha 
nincs közölve. 

2) Sa'ga vagy Sa'k ez. Ezt Elsögr. is ragozza : 

nom. Sa'ga Elsögr. Sa'ga Visn. Sa'ga v. Sak Reg. 
gen. Sakká'n Sa'gín Sakkén 
d. acc. Sakká' Sagna' Sákna' 
instr. Sakimba' Sa'g'imba Sagenba 
ablat. Sagendan 
Többes-számban : Sáksa m (Elsögr., s ezt szol :ottképen ragozza) és 
Sagaza'm; Visn. csak Sa'gazam (s ezt ragozza); Reg. csak Saksam. 

3) Sa'va vagy Sav, az. 

nom. Sa'va 
gen. Sav'i'n 
d. acc. Savna' 
instr. Savamba' 
ablat. 

Sa'va Visnevszki 
Sa'v'in 
Savna' 
Sa'v'imba 

Sa'va v. Sav 
Za'ven 
Savna 
%avenba 
iavenda'n 

Többes-számot Elsögr. nem ád, a vil (vul) többes-számára utalván 
(vulzam); Visn. Sa'vazam, Reg. Savzam. 
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4) vul az. Lásd fent a 3-dik önálló személy-névmást. 
5) les az (Reg.); Uis (Elsögr. Visn.) 

nom. les Reg. „ . „ . . , 
, v , Elsogr. nem ismeri Uis ragozását; 

gen. lesin ° ° 
° , , v Visn. csak azt mondia, hogy ugy 
dat. acc. testié ,.i . . , • , 
• t . n ^' J ) ragoztatok, mint $aüu, a mivel meg 
ablat. lesin^en (lere'n). 
többes-számban : lessem. 

nem elégedhetünk. 

Az első három, ezen csuvas mutató névmások közül legelső 
tekintetre is megint azon sajátságot tünteti élőnkbe, melyet már az 
önálló személyi névmásokon vettünk észre : a nominativus külön
bözik a casusokból kivehető tőtől. így először ku-nak megfelelő tőül 
mutatkozik kon (kon-'in, kon-a, kon-ba} kon-dan) s már nem lesz szük
ség nagyon bizonyítgatni azon állításunkat, hogy ku épen úgy vesz
tette el végéről az n-t, mint pe (a-be, e-be én) meg se, (a-ze, e-ze te) 
pen, sen helyett valók. — A $a</a-nak és $aua-nak casusbeli tője 
meghatározására tekintetbe kell vennünk : a dativus, instrum. és ab-
lativus alakjait. Arról nem lehet kérdés, hogy Sagendan, Savendan-
ban mi a tő, mi a rag : amaz tisztán Sagen, Savén (nem különben, 
mint snjtandan-b&n üojtari). Ez jóformán bizonyossá teszi, hogy ,a 
dativus alakjait is így kell taglalni: Sagn-a (V.), Sakn-a (R.), Savn-a; 
végre az instrumentalisokat így : Sagen-ba (R.), Sag'inba (V., könnyű 
ejtés szerint: -'imba), Sakm-ba (E.7 phonetice bakimba), Saven-ba (R.), 
Savin-ba {W., -imba), Savan-ba (E., -amba). A ba előtt netalán álló ge-
nitivusról itt nem lehet szó miután Sakkén (R.) és Sakkan (E.) a Saga 
genitivusalakjai (nem S igen, v. Sak'in) és a hasonszerü tők on, kon 
(ónba, konba) sem mutatnak ilyent a ba rag előtt. így a Saga és Sava 
névmásoknak ezen tőalakjaik tűnek elő : 

S<tga : Sagen (R.) Sag'in (V.) Sak'in (E.) 
Sagn (V.) Sakn (R.) 

Sava : Savén (R.) Sav'in (V.) 
Savn (R. V. E.) 
Saván (E.) 

Már most ha azt kérdezzük, mely az igazi két tőalak, melyek
ből mind a Saga Siva nominativusokat, mind a több töalakok vál
tozatják megmagyarázhatjuk, mindenek előtt Sava-va nézve az El
sögr. adta Saván után igazodhatunk el könnyen. Ugyanis e töalakból 
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(Saván) Sava csak ugyanazon w-vesztéssel állott elő, melylyel már 
a-be, a-ze, ku névmásoknál eléggé megismerkedtünk. A nem hang
súlyos a könnyen gyengül "f, (Reguly írása szerint majdnem minden
kor) e-re : így Savan-bói lesz %aviú, Savén; a hangsúlyos dativusi a 
előtt való szótagból pedig ily i, e is nagyon közönségesen kiszorul : 
így lesz Sav'in, Saven-b'6\ Savn. •— A Sava = Saván szerint pedig 
Saga-ra nézve is Sagan-tö következik *), melyből a fent kitett egyéb 
töalakjai is hasonlóképen magyarázódnak. (Reguly így ír : Sagen és 
Sakn ? mint pürdiina és piirtne). A Saga tehát n-vesztéssel Sagan-bö\ 
eredt. Még tovább haladt csonkulást mutatnak Saga és Saga helyett 
való ezek : Sak, Sav, melyek e tekintetben az ap, ep, as} es (abe, ebe} 

aze, eze helyett) szakasztott másai, s látjuk, hogy nem hiába van a 
hangsúly Sa'ga és éa'ya-nak első szótagjokon. — Az ily tők (Sagan, 
Savon) és nominativusban való tőalakok (Saga, Sava) mellett neta
lán föltűnő genitivusokra nézve (Sakkén, Sag'in, Sav'in) egybevethető 
(230. lap.) ide, gen. ulin (de ép tője is ulin), v. Ö. manin helyett mann 
stb. Regulynál a kettős mássalhangzó (lek : Sakkén) nem hangsúlyos 
végönhangzó mellett másutt is fordul elő, p. o.pügö,pükkün (gen.) és a 
2. és 3. birtokosraggal: a'da — atíu, atti. Elsőgr. Sakka-t mond, de 
Savna-t mint dativust; ez egy részletes eltérés, milyen abua (Káté, 
nem abuna), sőt uluven (Reg.) nem uhinen (vagy ulunn, ulun). 

A Saga(n) és Sava(n) névmások különösképen hasonelejüek : 
mindegyik é«-val kezdődik; továbbá kéttaguak; végre amaz „ez", 
emez „az" jelentésű: mindez azongyanítástébresztheti— gyanítást, 
mondom egyedül a csuvas nyelv adataira való szoritkozásunk mellett, 
de a jakut meg a több törökség egybehasonlításával meggyőződött 
fölismerés lehetne (csakhogy az ide behozni nem akarjuk) — tehát 
azon gyanítást ébreszti bennünk, hogy Saga(n) és Sam(n) tulaj-
donképen összetett névmások, amaz Sa előragaszték és kon (nom. ku) 
mutató névmásból, mely szintén „ez" jelentésű, emez Sa és von = 
on (nom. vuí) mutató névmásból, mely szintén „az" jelentésű. A kon 
nak &-ja mihelyt Sa után kerüle, szintúgy kellé, hogy lágyuljon, 
mint a-ze e-ze-ben se(n)-nék s-je. így lett Sa-go(n), Sa-ga(n); %a-
va(n). S már most megértjük, hogy Elsőgr,, a Sava-nak nem adván 
többes-számát, miért utal a v'il (vul, tő : on) többes-számára. 

Az 5) alatt fölhoztuk les (lb%) mutatónévmás a ragozásában 

') Evang . -ban elő is fordul 8agan-dcm. 
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olyannak mutatkozik, mintha harmadik birtokos-személyraggal volna, 
S ezt lehet is képzelni, ha, a mint Reguly czímzi, főnévi névmás. 
Tekintetbe jö kivált lesin\en ablativus. A személyrag maga az s : 
le-% (az Evang.-ban néha teljes ze-vel is : la-ze) s ebbeli néze
tünket gyámolítja, hogy a tiszta le is előfordul némely adverbiumok-
ban : le~ren (Visn. la-rán) — on-dan onnét, h-re (V. la-ra) ott. 

d) K é r d ő n é v m á s o k . 
1) Kam k i ; többes-sz. kamzam (Reg.) kik; Elsőgr. Visn. el-

hagyák a többes-számot. 

nom. kam Elsőgr. Visn. kam Reg. 
gen. ka'min ka'mm 
dat. acc. kama' kama' 
instr. ka'mba \ kamba 
ablat. i kamra'n 

2) min mi; többes-sz. minzem (Reg.); Elsőgr. Visn.-nél nincs 
e többes-szám. 

nom. min Elsőgr. min Visnevszki min 
gen. minin min 
dat. mind' mind' mine 
acc. mind' mind' min 
instr. minba' minba minba 
ablat. minbo.'n 

Ezekben Visn. min genitivusa, nyilván minn = minin akár 
lenni, v. ö. mami = man'in (Reg.). Elsőgr. és Visn. is min n-jét Ht-nel 
írják ugyan, de írásmódjukban a i> nem biztos megjelelöje aj-han-
gúságnak, többnyire csak a magashangúságnak; Reguly szerint ki-
teszszük , csakhogy ő is gyakran elhagyja, p. o. min vuhutra mikor. 
Megjegyeznivaló, hogy Regulynálwm accusativusa is min, ellenben 
Elsőgr. Visn. mind mint egyebütt = dativus. 

3) hnze v. hu& melyik, mely (Reg.) 
nom. hii7M' Elsőgr. huie, IWB (Visn.) huie, hus Reg 
gen. hu7.iji'n hu'zin husin 
d. acc. hunná' huzne' hu&ne 
instr. hvzaba' hu'zeba 
abl. husimén 
Többes-sz. hu&sem (Reg.), huzuza'm (Elsőgr.). 

IV 
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E névmást Visn. egyenesen relativum-nak nevezi, s csakugyan 
ilyennek használtatik a Textusokban. Mennyire ez ráalkalmazás, 
nem kutathatjuk itt. Külső alakjára nézve nagyon hasonlít les de-
monstrativumhoz, azaz Jiuíe, 7?ws-ban is látszik harmadik birtokos
személyrag : hu-Ze} 7m-s. Mert ugyanezen hu tő még némely adver-
miumokban van meg : 

hun-\a és hu-s%an mikor (Visn. hon-fta, hu-8an), melyekből talán 
mint hu épebb tökalakját hun vagy hon-t lehet kivennünk. Sőt a 
kérdő helyadverbiumok : 

éta hol, hova, stan honnét (V. R.), Malla hova felé (R.) ugyan
azon kérdő névmástőből valók, csakhogy ez nagy furcsául egészen 
eltűnt belőle. Ezt világosan láttatják ezen adverbiumok azon alak
jai, melyeket a — hát mégsem oly nagyon haszontalan — Elsőgr. 
tartott fenn (66. lap. az adverbiumok lajstromában) : 

hstan honnét, héta'lla hova, melyek nyilván , a nem az első 
szótagra eső hangsúly miatt, rövidültek ezekből : 

huéta'n, huéta'lla, a mi szerint husta' is ( = éta'). Taglalódnak 
pedig így : hu-é-ta} hu-é-tan, hu-é-talla (ta, tan, talla, helyviszony-
ragok) s az ezekben meglévő harmadik birtokosrag (s) megértésére, 
képzeljük csak, hogy a magyarban mondanák (noha nem mondják) 
ezt : „melyikütt" , meg ezt : „melyikünnen" í lZ t lZ „Hí többi között 
mely helyen v. részen, helyről, v. részről" , a mi egyet ér evvel : 
„mely hely-é-n, hely-é-röl v. rész-é-röl". 

4) Hogy ezen kérdő adverbiumban : j&ple hogyan (Reg. így is : 
leple) még egy külön kérdő névmástőt je (le) kell-e fölvennünk, vagy 
ez is valamely erősebb hangváltozás és szórövidítés által az eddigiek 
valamelyikéből keletkezett, azt itt függőben kell hagynunk (lásd 
alább e, 4.). A jeple külső képzése megfelel a mutató §apla-nsik ($'< 
mi a %aga éava-nak előrészül szolgál, maga eredeti mutató névmástő ; 
meg pia rag = hala, a ha instrumentalis-rag épebb alakja). 

A min kérdő névmásból meg ugyanazon sker-h'ö\ melylyel a 
határozatlan melléknevek kifejeztetnek (lásd 9. alatt), össze van téve 

misker, micsoda (Reg.), többes, miskerzem. 
Ragoztatik, mint fentebb a mellékneveknél -sker, p. o. miskerba, 
miskerde'n. 

Egyéb névszói képzésekről, melyekben a kérdő névmás, de 
más névmás is szerepelhet, alantabb együtt. 
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e) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k (indefinita). 
Ily énekül használtatnak főleg a kérdő névmások, részint is

mételve (hm hm) részint hozzájáruló particulával határozatlanság 
értelmét tüzetesebben kifejezve. 

1) tagam valaki, néki (régi magyarban = valaki), Reguly ez 
orosz fordítását adja : ne znaju kto — nem tudom ki. — Ez ta par-
ticula és kam ki, mely szabály szerint, mihelyt ta-hoz szorosan hozzá 
csatlódik, gam lesz. Visnevszkinél 23. lap. tdka'm. 

2) temin valami (nem tudom mi) ; lett ta-min-h'ól, az élőbe ra
gasztott ta áthasonúlván íe-re , mint a-be — e-be, te-pri. Hasonlóké
pen misker ezen ta, fe-vel lesz : 

temsker • — mind a kettőt említi Visnevszki is, 23. és (56. 1.), 
az utóbbit kevésbbé összevont alakkal. 

td'min és tcimiske'r nincs tudva mi, némi. 
3) ta'kei v. tahié némelyik, némely (Reg,), tahm (Visn. 23. 1.). 

— Második része, hm f/m-s) kérdő névmás, melynek itt egy uj alak
ját látjuk : kes (7be-s), a továbbragozásban, az első szótagra (ta) eső 
hangsúly miatt, elveszti önhangzóját s összeszorul As-re: gen. tak&in, 
dat. takme, abl. taMinlen. Hasonlót látunk a hu-ból származó humán
nál, mely indefinite : 

tah§an vagy tokban valamikor, néha. 
A több ide tartozó adverbium : 

tahun\a valamikor (ta-hunyok) 
taUa valahol, valahová (ta-Bta) 
tastan valahonnét (ta-Man) 
ta&talla valamerre, egyvalamerre (ta-ntalla). 

Mind ezen ía-val összetett kérdönévmásoknak szó szerint való 
értelme tulaj donképen : tnég-kérdö névmás, vagy m&ji-kérdÖ n.-ts, s 
ía-val való csuvaskérdö névmásnak még tökéletesen látjuk kérdő 
jelentését ezen Regulyféle példában : kampilet Soldalikran ta&ta polep 
= ki tudja, egy év múlva még-hol-is leszek ; de tá&ta alá jegyezte: 
„vagy sía". 

4) A jeple (leple) kérdő adverbium (hogyan, mint ?) tfa-val 
lesz : tenepVi' vagy telepia (itt d-vel, írva, mi nem tesz különbséget). 
Jegyezzük meg ebből a ne-pla-beli ne-t, mely majd a fentebb d, 4. 
alatt kérdés alá tett kérdő névmástöt világosítja föl. 

A ta helyett ugyanezen kérdő névmási alakok kirik c s akár 
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bár-ral is összetehetök, melyhez még ugyanazon ta járulhat hozzá, 
te képiben : kiriktc. így lesznek : 

kirik-kam v. kirikte-kam akárki 
kirik (kirikte)-mixi v. misker akármi 
kirik-hus akármelyik, akármely; kirik-huian stb. 
kirikte-leple akárhogy, stb. 
Elsögr. adverbiumai között egy ide tartozó van (66. 1.) : kirak 

tamind akárminek. 
5) Csupán ismétlés által is fejeztetik ki a határozatlanság értel

me a hu& (huze) kérdő névmáson: Ims hus némely, p. ö. hu$ hu$ sin 
némely ember; megfönévileg • huze hvze ki1\is, huze huze kilimaris 
= némelyek jöttek, némelyek nem jöttek. V. ö. még : hus hus sirda 
valamelyik helyen. Még meg kell jegyezni, hogy, ha e kettős hu$ 
hu% ragoztatik, mindegyik veszi föl a viszonyragokat : gen. husin 
husin, dat. hume hu&ne, abl. husinkén husinkén 

6) Az ismételt számnév per, egy : 
per-per = valamely; tehát más jelentésű, mint magyar „egy-egy", 
mert ez csuvasúl prar v. perzer. P. o. per-per sinna par valamely 
embernek add, mana per-per is par nekem valamely munkát adj ; 
per-per sirda valamely helyen; per-per $.oh valamikor. — A per le
het harmadik birtokos-személyraggal is, vagy csak másodika, vagy 
mindketteje. De ragozáskor mégis csak a második helyen való ra
goztatik. Természetesen ilyenkor fönévileg van használva, p. o. pri-
pri ilis onda valamelyik majd elveszi ottan. (Az ige ilis tulajdonké
pen többesszámban való, s ez némileg azon észjárási fölfogáshoz ve
zet, melynél fogva a csuvas per-per, per-pri, pri-pri azt teszi, a mit 
nekünk „valamely, valamelyik." Ez észjárási fölfogás, úgy látszik, 
nagyon közeledik ahhoz, mely a magy. „egy s más, egyet-mást stb. 
egyik-másik "-félékben mutatkozik. A csuvas pedig, a mint már tud
juk, a „másik"-at szintén per, pri- vei fejezi k i , meg tepri-ve\. A 
fent idézett mondatban tehát pri-pri ilis tulajdonképen : egyik má
sik — s minthogy több személy, bár egyenként is gondoltatik mint 
alany, azért többesszámban többen — majd elveszik. — A per-per, 
pri-pri ragozása : 

gen. per-prin pri-prin 
dat. per-pem pri-prine 
abl. per-prin\en pri-priyi\en 
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Reguly szerint igéknél (tehát adverbiumként) előfordul pre-pre 
is, p. o. pre-pre jerseyt kii egyvalamikor, ha ráérsz, jöjj (azaz : egy
szer vagy másszor). 

7) Indefinitumot kifejező körülírásos kitételekben használtat
nak polzan (ha lesz) vagy polin (légyen), egyszersmind a kérdő név
máshoz vagy néha pohan, polin-h.oz járulván a fent is szerepelt ta 
(a hangzatilag kellő alakban : da, de, te). 

P. o. kam-da polzan ha bár ki lesz is, vagy : kam polzan-da 
min-de polzan, misker-de polzan ; hus-te polzan stb. 
$ta-da polzan v. sta polzan-da bárhol is ; 
huian-da polzan bár mikor is ; leple-de pohan bárhogy is. 

meg : kam-da polin v. kam polin-de bár ki légyen, bár ki is ; 
min-de v. misker-de polin • hus-tepolin stb. 
$ta-da polin, hu$anda polin, leple-de polin. 

A polin-na\ való kitételeknek Elsőgr. és Visnevszki is (az adver-
biumok lajstromában) adják némely nyomait. Elsőgr. 64.1. husanda-
boli'n (husan-da, boli'n) = némelykor, bármikor; 65. 1. h'itanda-bo-
li'n (hítan-da-bolin sic! alkalmasint szedő-hibából ti a m helyett, és 
hstan-da-bolin-t kell olvasni, mert 66. két ily alak van : hstan, hsta, 
melyekről fentebb ff 3. alatt szóltunk ; azonkívül pedig, ha csakugyan 
M-t nem m-t akart írni, a következő betűt nem í-nek hanem d-nek 
írta volna). Visn. 55. 1. szintén : hu%an-da boli'n bármikor is. 

f) A kérdő névmások, valamint határozatlan, úgy t a g a d ó 
n é v m á s o k jelentését is öltik magokra, némi particulákkal szoro
san egybefüződvén. így a csuvasban a tagadó ni a kérdő névmások 
elé áll, s többnyire még hátul a nyomatékot adó ta (da, de, te) csat-
lódik hozzájok. Reguly így adja ezen alakokat : 

nikam-da senki se 
nimixí-de' v. nim-de semmi se; szintén : nimsker-de. 
niks-te v. nihm-te egyik se. 
A da, mond Reguly, el is hagyható ; csak niks-te-r'öl nem hagy

ható el, tehát nem lehet niM vagy nihus, de igen : nikam, nim (csak 
így találkozik a példákban, nem nimin); de gyakran csak helyét 
cseréli a da , midőn , a névmás főnév előtt állván, a főnév után he
lyezkedik. Még meg kell jegyezni, hogy bár tagadás értelme van a 
?it-ben, azért mégis mondatban az igének is tagadó formája kívánta
tik meg. A nikam stb. ragozása nem különbözik a kam stb. kérdő 
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névmások ragozásától (csak niks-te rövidebb alak ragoztatik, úgy 
mint takes, nem nihvs-te) : a da (de, ta, te) magától értetöleg csak 
a viszonyragok után áll. p. o. nikamran-da} nikamen-da stb. cs így a 
viszonyragokat elötííntetö adverbiumok után is : nista-da, ni&talla-da, 
nistan-da, níleple-de (v. nijeple-de) • nem különben : nihun\a'-da, ni-
hus%an-da vagy nihs$an-da (Ezt az egy tagadó alakot találjuk Vis-
nevszkinól 55. 1. nihus&a'n-da soha. Elsőgr.-ban 63. 1. ezeket: nimi'n 
semmi, niminda' korántsem, tkp. semmitsem; nijeple sehogy, semmi
képen.) — Használatukról néhány példa : onda nikamda kürtien: 
oda senki som jött (hűmen = nem jött) ; eb nimskerde (vagy: nimde) 
kormán : én semmit sem láttam (eb — kormán = nem láttam); min 
is $ok semmi munka sincsen; nini popleme-de pilmarem semmit sem 
tudtam szólani; nikste polesmaris egyik sem segített (polemiaris 
— nem segítettek ; v. ö. pri-pri ilis fentebb e, 6. alatt). 

Csak egy kivételt említ Reguly, az igén is megkívántatott taga
dás iránt : nik^te, úgymond, ablativusban nem tagadó állítmánynyal 
is összeköttetik, hogy comparativust jelentsen, p. o. ku nik$in\en la-
jih eto lugse iz vzéch drugich (ez minden többek közül jobbik), ku 
laza niküinfen ojrem turat cta losad vsech drugich otlicnéo (ez a ló 
minden többinél különb). A fordítást megértjük, de nem azt, hogy 
fejezheti ki a csuvas mondat annak értelmét. Azt tudjuk, hogy a 
comparativusi alak nem szükséges a másik hasonlított fél ablativusa 
mellett : vul mandan p'iz'ik (ö tőlem nagy = ) ö nálamnál nagyobb. 
De nik&inlen azt tenné (egyiktől — azaz a hasonlításban) egyiknél 
se (mintegy : semmelyiknél) és „semmelyiknél jobb, v. egyiknél se 
jobb" hogy lehet oly egész megfordított értelemmel : „mindennél 
jobb", az homályos előttünk, mindaddig míg m-ben magában látjuk 
kifejezve a negatiót. Hát ha az nem is úgy van, és nem ok nélkül kí
vántatik a tagadó értelem létre jőtérc okvetetlenül tagadó állítmány 
(azaz valamely tagadó ige vagy igealak) is ? Ha nik&in\en (a két 
példában te nélkül van) magában olyasmit jelenthetne, milyen „bár
melyiknél, akármelyiknél", akkor már megértenők mit tesz : „bár
melyiknél jobb". 

A m-nek a tagadó értelem kifejezésére korántsem szükséges 
voltát mutatja még a csupa pri-de (3. személyragos ,7egyil számnév 
és da) tagadó névmásul (ha általában e nem szorosan vehető kifeje
zéssel akarunk élni) használtatásn : p. o. 
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pri~de kilmare egyik sem jött (egyik-is nem jött) 
prine-de tidimarem egyiket sem fogtam meg. 
perne-de pomarem egynek sem adtam. 
prin^eri-de ilmarem egyiktől sem vettem. 

Meg adverbiumként pre (v. ö. fentebb e, 6. pre-pre) : pre-de 
kormán eb ona egyszer sem láttam őt. 

ff} Önálló b i r t o k o s - n é v m á s o k (possessiva). 
Általában a csuvas genitivus „valakinek birtokában levő, va-

lakié"-féle önálló névszó gyanánt is járhat, mely megint viszony
ragokkal ragozható. Azért Reguly nem rosszul nevezi egyenesen 
possessivusnak. így a személyi névmások (én, te, stb.) genitivusai 
is egyszersmind névszói pronomina possessiva (enyim, tiéd) és a meg
felelő magyar birtokos-névmásoktól csak annyiban különböznek, 
hogy nem még birtokos-személy ragot is mutatnak hátúi. Alakjaikra 
és ragozásukra nézve Reguly mellett Elsögr. és Visnevszki is egy
bevethetők, ez utóbbi legalább az „enyim"-et közölvén, Elsögr. többet. 

1) manen enyém ( = ebe én , genitivusa) Reguly, marii'n (E.), 
ma'nin (V.) 
d. acc. manixe' 'dat. manna', mawnE. manne' v. ma'n'inne 

fv. acc. manmna 
abl. manen\en v. mann\en \ 
instr. manenbe' mannebei mariinba 
gen. manenn mann mann, mariiriin 

2) sanen tiéd (R), sa'riin (V.) 
d.acc. sanne' Reguly 
abl. 8anm\en 
gen. sanenn 

3) onen övé (R.), o'riin (V. E.) 
onne' Reguly, oriinna E. 
onen\en 
onenn 

4) pirin miénk (R.), piren (E.), pi'rin (V.) 
dat. acc. pirinne' Reguly, pirinna' E. 
abl. pirin\en R. 
instr. pirinnbe R., pirinbd' E. 
génit. pirinn v. pirinen R., pirenen E. 

5) si'rin tietek Reg. 6) vidzen övék (R.) vulzamin (V.) 
d. acc. sirinne' Reg. vulzennii' 
ablat. sirin\e,'n vulzin^e'n (-zenien?) 
instr. sirinnbe vulzennbe 
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Ezen ragozásban vannak bár csekély és könnyen magyaráz
ható eltérések a közönséges w-végü nevek ragozásától. Már fentebb 
látók, hogy amanen gcnitivus (lásd t i , a; Reguly mintáját) rövidül 
mawn-ra, sanen — sann-ra, onen — onn-ra, : így itt is e három alap
alak így rövidül mawn-jéw-ben és a dativusokban mann-e sann-e, onn-e. 
A genitivus várható szabályszerű alakját Visnevszki adja ebben : 
manin-in • manenn, sanenn, onenn (R.) is még elég épek, hogy a mane-
nen, sanenen, onenen-t lehet belőlük kiismerni; különben ez alak je
lentésénél fogva aligha fordulhat elő gyakran (enyimé, tiedé, övéé). 
Végre észreveszünk a manen, sanen, onen mélyhangú tőkhez já
ruló ragokban Regulynál és Elsögr.-ban határozottan előtűnő magas
hangúságot, a mi csak olyan jelenség lehet, mint a harmadik birt. 
személyrag után mutatkozó magashangúság (lásd fentebb 8. alatt). 
— A 4. 5. 6. ragozásában csak a Regulyféle pirinnhe, sirinube, vul-
zennbe föltűnök, hogy miért vannak kettős ww-nel. Ez lcgfelebb azt 
akarná jelenteni, hogy a 5erag csak a genitivushoz csatlódott volna, 
minek lehetőségét már több esetben láttuk; és ugyancsak a pirin 
szabályszerű genitivusa jpirinen (E. R.) lesz pirinn is. Azonban egy 
példában Reguly pirin-be-t ír, egy rc-nel : vul pirinbekil\a ő a miénk 
kel jött. A manen, sanen, onen (nem a birtokosra, hanem bú
tokra vonatkozó) többesszámát Reguly nem adja, sőt azt mondja, 
hogy nincs, mert így mondják : man utsam kil\is — manen-da kil\is 
az én lovaim jöttek (mondja az egyik) — az enyéim (manen enyim) 
is jöttek (rá mondja a másik). Meglehet, hogy ily esetben a többes-
szám különös megjelölése nem kívántatik szükségképen : de azért 
nem látni okát miért nem lehetne az, és csakugyan Elsögr. adja és 
ragozza a man'in és on'in többesszámát is: amaz mannezam (a manne 
úgy, mint mannebíi; az e talán csak közbe van téve a mann-zam, 
mannbli könnyebb ejtésére; azonban v. ö. még alantabb 8. alatt ka-
m'innebd, kamzam'ineba), emez on'inzam. — A pirin, sírin, vulzen töb
besszámát pedig így adja Reguly : 

nom. pirinzem mieink sirinzem tiétek i vulzen (sic !) Övéik 
dat. pirinzene' sirinzene' ! vulzenzena 
abl. pirinzen\en sirinzen\en \ vulzenzen\en 
gen. pirinzen \ sirinzen ! vulzenzen 

Fönnakadunk a vulzen-en, mely maga magának többese volna, 
annyival inkább mert Reguly alájegyzi, hogy „nem vulzenzem", noha 
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mindenki látja, hogy ezen többesi alak van a több casusokban. De 
szerencsérc épen az „övéik" mintája alá még egy példát jegyzett 
föl, melyből megértjük, hogyan került oda vulzen. A példa ez : vul
zen asezen „ö atyjaik-é." Az egész egy possessivus: atyjaik-é, mely
nek nominativusa : vulzen amzem. Ámde a vulzen itt, hogy úgy 
mondjuk, nem possessivus, hanem genitivus, mely után harmadik 
birtokos-személyraggal való névszó (ase = atyja) áll, vulzen ase-zem 
tehát : az ö (eorum) atyjaik; a csuvasban nincsen a mer, er (unk, 
tok)-hoz hasonszerü, magy. jok,-ok jelentésű 3. személyrag, hanem 
helyette a magy. ja-jelentésü, különben egy birtokost jelentő hasz
náltatik : igy vulzen ose = eorum atyjok ; ez megint többesen vétetve : 
vulzen a$e-zem = eorum atyjaik, mintegy : atyjok-ok, vagy ha törö
kül mondatnék (noha ez sem szokásos) : anlarín ata-si-lar. Látszik 
tehát, hogy Reguly csak ezen, imént másképen magyarázott példából, 
melyben nincs is egyenesen kifejezve az „övéik" — vette be mintá
jába ama különös vulzen-t. Bizonyosan, ha ilyen csuvas mondatra : 
pitin aitazem kü\is (a mi atyáink jöttek) ez volt volna a felelet : 
„az övéik is jöttek" ez nem lehetett volna más mint ez : vulzenzem-de 
kil\is. — Elsögr. egyébiránt: pirenzam mieink, rendesen ragozva. 

7) A ham magam stb. visszaható névmások birtokos névalakait 
Regulynál ugyanott ham séb. mellett találjuk így : 

hamen magamé, hun magadé, hujin magáé 
d. acc. hamentla hunnd huinnei' 
abl. hamen\en hunen\e'n hujin\e'n 
instr. hamexibe hunew.be hujinbe 

„Szintúgy : hameren magunké, — hamerenna, stb." (Azaz ezt 
a „stb."-t úgy kell értenünk, hogy : huzameren magatoké, hujzen 
magoké). — A birtok-többesről csak egy példa van jegyezve : ha-
merzenna v. hamerinzenna korimarem = a magunkéit nem láttam. 
Evvel tehát azt mondja, hogy a hameren-nek pirinzem-féle töb
besszáma : hamerinzem (hamerenzem) vagy rövidítve hamerzem (?). — 
Jegyezzük meg még azt a szót, mely a maga-birtokosság kiemelé
sére hamen stb. elébe léphet: hazat (tulajdon, saját): ku hazat ham'in 
= ez saját (v. tulajdon) magamé. Visnevszki ide tartozó csak 
hu'v'in-t említi (27. 1. — magáé); v. ö. a hvva , hu-nak Visnevszki-
féle genitivusát (fentebb />. alatt). 

8) A mutató valamint kérdő névmásoktól származó birtokos 
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névalakokat Reguly nem jegyezte meg különösen; de Visnevszki 
említi azok közül : %a'vín azé (v. ö. onin), %a'g'in ezé, koriin ezé; 
Elsögr. pedig a 46. lap. ezt : ka'min, és ragozását is adja, egyszers
mind több birtokost jelentő többesszámáét : 

ka'min kié kamzam'i'n kiké 
dat. acc. kam'innW kamzam'inná' 
instr. kaminneba' kamzaminebd' 

Ezek szerint és a fentebbi analógiák szerint , könnyen kiki 
magának képezheti a Regulyfélóket is, melyeknek följegyzését nem 
tartotta szükségesnek. 

h) Mutató és kérdő névmások (meg a kérdőkkel képezett ha
tározatlan és tagadó névmások) alapjával való, milyenséget és men
nyiséget jelentő főnévi és melléknévi szók vannak a csuvas-
ban ezek: 

1) \a képzővel a min kérdő névmásból: min\a' hány. Magában 
nem ragoztatik , hanem következő főnév előtt melléknévképen áll. 
Egy példában fölhozza Reguly ablativusát, de rosszallólag : min\eren 
ilden hánytól vettél, tulajdonképen : min\e sindan hány embertől. 
Azonban a csuvasban is áll, hogy a valóságos melléknév főnév he
lyét tartja, mihelyt ez pótlólag hozzá értetik. Mutatja ez min\e-re 
nézve mindjárt egy másik példa, melyet Reguly úgy látszik jónak 
tart : min\eren per sin il\is = hányból vettek egy embert ? (azaz : 
hány embertől vettek egyet katonának). — Minthogy min\e (hány) 
számnévtermészetü, felveszi a (10, d és e. alatt tárgyalt) collectiv és 
distributivféle számnévi képzéseket : 

minién hány együtt, hányan, p. o. kil\is jöttek. 
min\ezev hányhány; meg minlen-böl : 
min\enle hányas, vagy : min\elle 

A min\en-\i'6\ megérthetjük most a piften-t is , mely az ikkin, 
vissin stbivel egy sorban azt teszi : csak egy, egyedül való. Ez t. i. 
nem egyéb, mint pir-cen (per-cen) s az r úgy tűnt el belőle, mint 
pa\e, p'ir\e-hó\, melyek ezek helyett valók : par\e p'ir\e (ada, jára 
— paras, p'iras adni, járni) —• Visnevszkinél van (56. 1.) mize' hány 
v. mennyi, mi nyilván ugyanaz akar lenni, mint a Reguly sze
rint való : min\a. — ^Tint min-hez a határozatlan temin, úgy áll 
min\á-h.ez 
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teminici, vagy tem\e valahány (nem-tudom-hány), s ettől 
(temin\e)i)7 a mihez megint csatlakozik 
teminpnle valahányas (nem-tudom-hányas). 

2) m'n\ol mennyi (Reg.)? mincol (V. 56, E, 62.1.). Ragoztatik: 
dat. min\ola (p. o. min\ola padén mennyiért adtad ?)? acc. min\ol. 
Mint számnévből lesz belőle distributivum : 

min^olier mennyi mennyi, s ezt Reguly a mmjezer-nél haszná
latosabbnak mondja. Nekünk a hdny-nyal is fordítható, p. o. min\ol-
zer sin otsa pilis, szó szerint: mennyi-mennyi ember jártak ? (az ige 
többesszámú; azaz : bányánként jártak). — A min\ol-nak , mely 
különben olyan összetétel milyen mi-sker v. ö. sumar-sker, egyéb 
névmás-osztályokból megfelelőji : 

temin\ol v. tem\ol valamennyi (nem-tudom-mennyi) 
nim\ol-da mintegy : semennyi. 
kon\o'l ennyi, §agen\o'l ennyi; on\ol (V. oncol), §aven\ol annyi 

(Visn. szlov. $avineol). 

E kettő ftagen-yíl §aven-\ol annyiban is érdekes, hogy szerin
tük megint a %agen %aven a §aga $ava mellett mint igazibb tők tűn
nek elő, melyek a kon, on névmástökkel teljességgel egy fokon 
állanak. 

3) Az előbbiekből Uh v. lo képzővel készülnek megint mellék
nevek : min\ollih v. min\ollo: mennyies. p. o. bu hot min\olih v. min-
\oüo — ezen bankó mennyies ? (azaz öt-ös-e vagy tiz-es stb.). — Ha
sonlók : tem\tdlih} kon\ollih, %agen^ottih} onyülih, %aven\ollih. 

4) Egyenesen min tőből le képzővel származik 
minle milyen, melynek ezen ragozása van : 

gen. mi'nlin, dat. acc. minli'ne, abl. minlin\en (Reg.) — Ebből tán azt 
lehet következtetni, hogy minle-nek teljes tője minién, azért minién-
len. Szintigy még teminle, niminle-de (a többit nem adja Reguly). 
— Ide is vehetők a fentebb említett -min\en-le és miriydle-félék (ha 
ez utóbbiak U-e az ni áthasonlásából lett, a mi mégis valószínűbb. 
V. ö. ikkinle és ikkille stb. ÍOf d. alatt). A minle mellett mis-
kerle is van ebben : 

temskerle (v. ö. misker és temsker), p. o. temskerle sinna parza : 
valamely (nem-tudom, mily) embernek adta. Továbbá: nimskerle-de, 

5) A mint látszik, a ple, pia végű névmási adverbiumokból 
alakúinak az előbbiekkel egy jelentésű ezen melléknevek : 
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leplene v. jeplene (leple v. jeple = hogy) milyen (hogyas); ra-
goztatik így : d. acc. leplerdne, abl. leplenin\en, gen. leplenin. p. o. 
leplene v. jeplene sin vul milyen ember ő. — Ilyenek : 

teleplene v. teneplene (v. ö. te-lepld, te-nepld) valamilyen 
gapZatte (v. ö. §rr/>?a így) ilyen 
apla'ne (v. ö. apZa' úgy, ow töhez tartozó) olyan 
kdpla'ne (v. ö. ^op/a így, &cm-hoz tartozó) ilyen 

6) Reguly még az egy mintleskel milyen találkozik, mi Visn. 
szlovarjában így van : min-aska'l. Alkalmasint olyan összetétel, 
milyen magy. miféle, miforma. Az Evang.-ban találkozik így : mi-
ná&kal; ezenkívül ona&kal olyan, afféle. 

ij C o 11 e c t i v névmások czíme alatt hozza Reguly még azon 
félig névmásokat félig számneveket, melyek „mind, mindnyájan, 
mindenik" kifejezésére szolgálnak. 

1) porde mind, azaz por és a nyomatékosító da, de (ta, te), a 
mint azonnal ragozásából tűnik ki , melyet Elsögr.-ban is találunk 
(39. 1.) : 

d. acc. portiede (portie-de) R.; dat. po'rnii, acc. porne-de E. 
abl. poren\endd, (poren\en-da) R. 
gen. porinda (porin-dd) R.; por'ijindd E. 
instr. pórimba E. 

Az s harmadik személy birtokosragjával való alakja (Reg.) 
pors-te mindnyáj ok: 

d. acc. porstlt-de, abl. porzin\en-da, gen. por&in-da 
Észrevesszük hogy a por-de ragozása egészen olyan, mint a 

per egy-é (lásd 10, b.) és gyanítjuk, hogy a,pórinkén, portié, pórin 
nem különben 3-dik személyragos alakok, mint porzin\en stb., csak 
hogy ott a személyragnak i (in), itt s (ze, zin) alakja van : por-in-len : 
por-zin-len, por-ne : por-én e, por-in (mint ulin gen.) : por-zin. Innét 
van a por-de ragjaiban a magashangúság, már a de járulékban is; 
mert por-de bizonyosan e helyett való pore-de, azaz por-e-de (por-e 
mint ul-e fia) s e nézetünk tökéletesen megegyezik avval, hogy por-de 
főnévi használatú, mi mellett a 3-dik személyrag igen jól állhat. Mel
léknévként , mely nem változik és nem ragoztatik, por használtatik 
p. o. por sinsam-da konda minden emberek itt (vannak), magyarosan : 
az emberek itt vannak mind; por sirde-dd mindenütt (tkp. minden 
helyen is), épen úgy mint per, fönévileg pedig pri és prd, pre. 
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2) hajberde mindenik (azaz : haj~ber-de) vagy har-berde (har-
ber-de) = haj v. har, mely a esuvasból nem érthető, és per egy, mely
nek p-je lágyul (v. ö. te-ber) és végre megint a nyomatékosító de, 
Mint jporde-hoz por$te, úgy hajberde-hez minden tekintetben áll 
hajberi-te mindenikük (Reg.), a mint mind kettejének ily ragozásá
ból is látható : 

dat. acc. hajberne'-de hajber $ne'-de 
hajber n\en-dd hajberzin\en-dd 
hajberi'n-de hajberzin-dd 

Azonban mind por mind hajber a többesszámú 1. és 2-dik 
személyek birtokosragjaival is járhatnak, épen úgy mint a t@9 c 
alatt magyarázott számnevek : iksemir stb; így : 

porzemir-da mindnyájunk porzir-da mindnyájatok 
hajberzemir-da mindenikünk hajberzer-da mindeniktök 

mindegyikünk mindegyiktök 

A többesi rövidült rag (ze} z) itt bövölködöleg állhatását külö
nösen a fent /*. alatt hozott példa után : nikste polesmaris, már kön 
nyen magyarázhatjuk meg magunknak. 

3) %ehah vagy spaá (Reg.) minden, mind; főnévileg és mellék 
névileg, de mindkét esetben, a mint látszik, változatlanul maradván, 
épen úgy mint magyar „mind". P. o. spah kajris elmentek mind ; 
spah par add mind; spah a\azam man konda minden gyermekeim 
itt (vannak), azaz : gyermekeim itt vannak mind. 

4) Szintén félig névmási félig számnévi természetök miatt 
említjük még ezeket: 

itti v. ittizem a többi (Reg.) itti, (V., írva : idti) 
oreh (többessz. nélkül) más (több közül); oroA-nak is írja. 

A szintén ide tartozható tepre, tepri-rol (másik — kettő közül) 
már a számneveknél szóltunk. — Az itti-nek van ragozása (Reg.) : 

dat. acc. ittine többesben : ittizene 
abl. ittin^en ittizen$en 
gen. ittin ittizen 

de egészen melléknévként is használtatik : itti sirda a több helyen 
(vagy : egyéb helyen ?); ir an\ah jerismestep itti üohnc jersedep : csak 
reggel nincs érkezésem, máskor ráérek (tkp. a több-kor, vagy egyéb-
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kor — vájjon nem felel-e meg. „egyéb" is az itti-nek?); ku ut laih, 
itt'i jornl-mar ez a ló jó, a többi nem ér semmit. 

Oreh e példákban : ku mana kirle mar, oreli par = ez nem 
kell nekem, adj mást; oroh isleme nim-de kalamare mást tenni sem
mit nem mondott (semmi más munkát nem parancsolt) — nyilván 
ragtalan accusativusban van használva, még pedig főnév nélkül; rá
gós accusativusa (tehát szintén főnévit) Reguly o'rehne-nek írja, meg
jegyezvén hozzá, hogy dativusa s egyéb casusai nincsenek, mert 
mindenkor melléknévként használtatik. Mennyire áll ez állítás, nem 
vizsgálhatjuk; igaz melléknévként van oreh ezekben : oreh sirdci 
más helyen, oreh co/i máskor. 

kJ Még egy különös névmási szót említ Reguly a mutató névmá
sok mellett, melyről azonban rövid jegyzetéből nem egészen tisz
tába jöhettünk, miután másutt épen nem találjuk. Ez 

hajghi', többesen : hajghizem „azonos (sic) azon dolog, melyről 
beszólítunk, de melyet nem akarok nevezni"; két példája : hajghi 
üohm ebir min kordemir kalaza kitart ha „akkoros (sic) időbe mit 
láttunk, beszélld el"; haj ginné kitart ha „azonost (sic) mutasd ide 
(melyet p. o. találtunk az úton)". (Ez Reguly saját fordítása, melyet 
ez egyszer magyarul, nem oroszul tett ki). — Mi csak annyit látunk, 
hogy ghi képző van e szóban, azon képző, mely térbeli (és időbeli) 
helyzetre és viszonyra vonatkozó mellékneveket alkot (főleg adver-
biumokból vagy helyviszonyragos névalakokból). Lásd fentebb / ö , 
f. a 245. lapon). De nem ismerünk haj csuvas adverbiumot, s így a 
hajghi értelmét sem bírjuk szabatosan fölfogni. Reguly magyarázata 
szerint majdnem úgy látszik, hogy a magyar „izé"-félét akar kife
jezni : beszélld el, mit izé-kor láttunk (hiszen tudod mikor); meg : 
addsza ide az izét (hiszen tudod mit). Még azon lehetőséget fejez
hetjük itt k i } hogy a hajghi névmási alapja kérdő is lehet; ha vala
mit nem akarunk nevezni, úgy beszéllhetünk, mintha nem jutna 
eszünkbe : azaz kérdő névmással vagy az ebből jelentés szerint elő
álló határozatlan névmással (vagy névmási képzéssel). 
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