
CSÜVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK. 
III. CZIKK. 

FIGYELMEZTETÉS. 

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

h = német eh, orosz x 
gh = az előbbinek lágya, török A 
s = magy. sz, orosz c 
s = magy. s, orosz in 
z s= magy. zs, orosz JK 
c a= magy. cs, orosz H, török z\ 
\ = magy. ds vagy'-dzs, török £ 

Egyébiránt az úgynevezett fractur-formából szedett betűk: §, b, 
t, ti, 3, r — ezen mássalhangzóknak jésítéssel (úgynevezett lágyítás-
sal) való ejtését jelentik, tehát : 8 =r sj, (magy. szj), b = dj, d stb. 

Az önhangzókra nézve 'i mélyhangú i-t jelent, s az orosz LI visz-
szaadására van használva; az önhangzóbetü után álló ' (V, e',ü', stb.) 
az azon szótagon való hangsúlyozást jelenti. 

1 . 

P o s t p o s i t i ó k . 

Tudvalevő dolog, hogy a postpositiókat (névviszonyítókat) 
nyelvtani rendeltetésökre nézve nem lehet lényegesen elválasztani 
a casusragoktól; s ha ezeket alakjok rövidsége és a névtövei való 
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szoros hangzati egybeforrások, valamint eredeti anyagszók gyanánt 
volt jelentősöknek elenyészte jellemzi is főleg : mind ezen jellemző 
vonások kisebb-nagyobb mértékben ráillenek a postpositiókra is, 
melyeknek eredeti anyagszó-jelentésük, ha létezik is még a nyelv
ben , postpositiói használatukkor csak épen oly gyengén éreztetik, 
mint más valamely átvitt értelemben használt szónak eredeti concrot 
jelentése. Azért most a csuvas postpositiók ismertetését csak is a 
csuvas casusragoknak az I. czikk 3—7 (Ny. K. I, 208—220.)-
ban adott tárgyalásához fogjuk kötni, ennek folytatásától csak oly 
postpositiókat különböztetvén meg, melyek magok is megint casus-
ragos alakok, meg azokat, melyek eredeti gerundiumok létökre nem 
szoros értelemben való postpositiók. 

Kútfőink közül, e fejezetben még inkább mint az előbbiekben, 
Regulyra vagyunk utalva, ki a „relationes nominum," a „localis, 
temporalis, és modalis viszonyokéról való jegyzeteiben nem csak a 
csuvas postpositiók nagyobb bőségét mutatja föl, és sokhelytt az 
általok kifejezett viszonyok szorosabb meghatározásába ereszkedik, 
hanem — a mi legtöbbet ér, becses eredeti példamondatokkal is a 
tények kellő fölfogására módot nyújt nekünk, míg Elsőgr. (a 1772. 
vagy 1775-iki Első csuvas grammatika) és Visnevszki (1836-iki 
grammatikája) a postpositiók száraz és hiányos fölsorolásával elé
gednek meg. Reguly már egy bizonyos rendbe is szedte ebbeli jegy
zeteit ; de ezt, minthogy a viszonyításoknak csuvasúl hogy-adhatá-
sát veszi kiinduló pontjául (miért is ugyanazon egy postpositióról 
gyakran különböző helyen többször teszen említést, mert többféle 
használata van), ezen közlésünkben meg nem tarthatjuk, minthogy 
tárgyilagos ismertetésünknek csak a csuvas nyelvben meglevő és 
használtató postpositio-alakokból lehet kiindulnia. 

a) C a s u s r a g o k és e l e m e z h e t e t l e n p o s t p o s i t i ó k . 

Az I. czikkben tárgyalt casusragok ezek : 
1) G r e n i t i v u s ragja: riin, 'in, nen (nin), cn (in), n Elsőgr.; 

Reg.-nál csak en, n. (Lásd Ny. Közi. I, 208—212.). 
2) D a t i v u s ragja : na, a — na, a (Ny. Közi. I, 213—14.). 

Ugyanez egyszersmind az a c c u s a t i v u s ragja. Itt azonban meg 
kell jegyezni, hogy e rag nem csak szorosabb dativusi viszonyt fe
jez k i , p. o. bar mana otöa adj nekem pénzt (Visn. 63.), hanem ál
talában czélra-irányúlás viszonyát, melyre a magyarban szintén a 



16 BUDENZ JÓZSEF. 

nek vagy úl, ül rag is szolgál, p. o. soldaga badem nem csak azt te
heti „katonának adtam [valamit]," hanem, hozzá értve ona őt, azt 
is teheti : katonának adtam őt, (hogy katona legyen; v. Ö. beál
lani katonának); purmiza ügerlis golováúl v. golovává jelölték ki 
(elöljáróul; tkp. ejtették); ku juvis vuruma kajre e fa magasra nőtt 
föl (tkp. hosszúnak ment). — Sajátságos használat még az, hogy da-
tivusban mondatik, a „miért" adunk valamit, annak megvételekor : 
ku totera som badem e kendőért egy rubelt adtam. Ugyanis a toter 
mintegy czélnak gondoltatik, melyre irányúi az adás; azért van da-
tivus : totera. 

3) L o c a t i v u s ragja : ra, r'd (re) vagy da, da, meg ja ($e) 
harmadik birtokosrag után (Ny. Közi. I, 218. 231.) 

4) A b l a t i v u s ragja : ran, ran (ren) vagy dan, dan (den), 
meg \en harmadik birtokosrag után (Ny. Közi. I, 219. 231.). Jelen
tése általában az eredet viszonyára vonatkozik ( = magy. -bólj bői) : 
iratsran erege tuvasse r o z s b ó l bort csinálnak; taráéran 
ho%a pol\e m u n k á s b ó l kereskedő lett; puz ikrán pi\ike túrom 
n a g y b ó l kicsinynyé. tettem. —Különösen fejez ki az ablativus 
„reális okot," melyből valami ered, s mely miatt valami van : korok 
siló mran jiba a fü h a r m a t t ó l nedves; vujlihsam abat s a-
ghaldan na\arlav\\% a marhák eleség h i á t ó 1 (tkp. étel-kevéstől) 
elsoványodtak; vujlih' uz erau nista kajza kimdpilmest a marha 
h ő s é g t ő l (hőség m i a t t ) nem tud sehova se menni; $omurdan 
kajmarií az esőtől (e. miatt) nem mentek; hideran nikama-da pa-
mast f ö s v é n y s é g b ő l senkinek sem ad. V. ö. a ne participium 
meg as, es nomen actionis ablatiyusait NyK. I, 418. 407. — Atvíve 
használtatik az ablativus az eszközről is, mely által valami történik: 
es kamerán hot parza jaden te k i t ő l (oroszul npeai* Koro, ki 
által) küldtél levelet? (megjegyezni való, hogy a magyarban is a 
„ v a l a k i t ő l küldeni valamit" sajátságos használat); lázi zenben 
ok$a nomaj topre lovaival (tkp. láváitól) sok pénzt keresett (tkp. 
pénzt sokat talált). V. ö. azonban 5)'az instrumentálist. — Magyarul 
mondjuk : „megismerni valakit v a l a m i r ő l " ; csuvasúl mondják : 
eb ona kibin\en v. sassin\enpalarem megismertem őt i n g é r ő l 
v. h a n g j á r ó l , vagy kiberen, sazeran az ingről, a hangról. V. ö. 
azonban sin\en-t is (19). — Idd meghatározásban használtatik a csu-
vas ablativus = magyar „múlva", p. o. ertieren suvale egy h é t 
m ú l v a meggyógyul; ik kondan kajre két n a p m ú l v a el-
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megyén; láss ide való példát Ny. Közi. I , 245. — Az ablativus 
ragja ; melyhez még ba, bei járul, (ran-ba, ren-bei, dan-ba, den-ba, 
len-bei) azt jelenti, a mit a magyar „óta" : simikren-be sumar virdat 
szemik óta betegen fekszik; kü^den-ba eb kormán ona ősz óta nem 
láttam őt; nomajran-ba eb ona piledep régóta (tkp. sok [idő] óta) is
merem őt. Reguly az itt hozzájáruló ba, ba ragot az instrumentális 
ragjának mondja, mely igaz hogy szintén ba, ba. De meg is engedve 
két viszonyragnak egymásután mindenesetre föltetsző állását, s azt 
sem kérdve, vájjon ezen ba, bii lehet-e bála, bála is, a mi az instr.-
ragnak teljesebb alakja : mégis az instrumentális ba, ba följelentésé
ből, mely = magy. -val, vei, alig magyarázhatjuk meg az „óta" je
lentést. Ez t. i. valamely, a múlt idő folyamában levő időponttól való 
kiindulást és a jelenig való eltartást jelent; a múlt időponttól való 
kiindulást kifejezi a ran-ba-ban nyilván a ran ablativus; és úgy 
hiszszük, hogy a hozzá csatlódó ba, bei már nem viszonyrag, hanem 
adverbium, akár névszói akár igeszói (vagyis gerundium), melynek 
jelentése lehetett vagy „innen" (attól innen = azólta; így mondja, 
p. o'. a török az „az óta"-t : ondan béri) vagy „fogva, kezdve" (at
tól fogva, attól kezdve, — hol a kiindulás van főképen megjelölve, 
de a tovább tartás is magától hozzáértetik, v. ö. lat. ex, ab : ex illó 
tempore, a Roma condita, ab hominum nftmoria stb.). így a ran-ba 
6a-ja csak külső alakjára, de nem belső értékére is találkoznék egybe 
az instrumentalisi ba raggal. Annyival inkább helyet adhatunk pe
dig a ran-ba stb. ily fölfogásának, mert magában a csuvasban is 
az „óta" még ablativus meg vara által fejezhető ki : -ran vara, -ren 
vara stb., p. o. %avendan vara kormán eb azután, az óta nem lát
tam öt; mun kondan vara kormán eb húsvét (nagynap) óta nem lát
tam öt; kürden vara eb p'iman onda ősz óta nem voltam ott. A vara 
pedig adverbium temporis = a2,után, majd, később ; vara kii va
lamivel később jőj ; vara tuvam majd megcsinálom (azaz később). 
V. ö. mindjárt alább ezf: vismine- r e n-b a , a m i nem lehet más, mint 
„holnapután t ó 1 f o g v a , " nem: „holnapután óta." E mellett azon
ban érdemes megjegyezni, hogy az abl. ragja egymaga is elégséges 
az „óta" kifejezésére : pilderghi §uran kormán tavali nyártól (azaz : 
múlt nyár óta) nem láttam őt. — - Kiindulási pontot, a melyből akár 
csak nézünk is valamit, fejez ki azon ablativus, mely comparativus 
(vagy e helyett álló positivus) előtt áll (Ny. K. I, 236); hozzávehet-
jükezt is : pervejhin\en tepri elsőtől amég-egye = második (Ny. K. 

NYELTT. KÖZLBMÉMYBK. II. 2 
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I, 245); meg ondan hajrán (attól hátúi rrr az után)-féléket; pa-
jandan (mától), irandan v. -ran (holnaptól), iuerden, ixierden-ba teg
naptól fogva v. tegnap óta; vismineren-ba holnaputántól fogva stb. 
— Módjelentő adverbiumúl áll az ablativus : sineren újra, p. o. si-
neren tu csináld meg újra (tkp. újból, sine = új). 

5) I n s t r u m e n t á l i s ( s o c i a t i v u s ) ragja : ha, ha v .pa, 
pa; teljesebb alakja hala, hala (Ny. K. I, 216, 217). Reguly, úgy 
látszik, némileg meg; akarja különböztetni a ha-t a 6aZ«-tól, annak 
tulajdonítván a socialitas kifejezését általában, melynél fogva két fo
galom csak egymáshoz köttetik, ennek meg úgyszólván szorosabb 
socialitást, mely a kettőt mintegy egygyé tapasztja, p. o. a\a-bala, 
ükre gyermekkel együtt (gyermekestől) esett el; amarra volna példa 
ez : pürtbe vibe hossi ház és istálló között (tkp. házzal istálló között, 
az egymáshoz kötött kettő lévén a ház meg az istálló); iranba pajan 
islebir holnap és ma dolgozni fogunk (tkp. holnappal ma). Azonban 
ilyen különbség, ha az összekötni való fogalmak természete szerint 
magától előáll is , semmi esetre nem alapúihat a ba és bála alakok 
különbségén, mely minden bizonynyal csak külső, nem belső érték 
szerint való is. Hiszen maga Reg. is azonosoknak adja ezeket : irbe 
és irbele reggel; a koti-tól ka$pa és ka%pala estvei, es tve. 

A socialitas még eléggé tisztán ismerszik ki a ba azon jelen
téséből, mely szerint az „egy időben valóságot" fejez k i : %ak silbe 
ka$malla mar adel orla ezen szél mellett (tkp. széllel együtt, míg az 
fú) nem lehet a Volgán átkelni (itt különben ez is mondható : sildé 
szélben); %av tomurba porde jiben\i$ abban az esőben mindnyájan 
megáztak (tkp. esővel) ; iranhi konba isleme po&lebir holnapi nappal 
el kezdünk dolgozni. V. ö. poltibe és hasonlókat Ny. K. I, 429. 

Átvíve a socialitas viszonya az eszközre is alkalmaztatik, rnely-
lyel valamit teszünk (instrumentális); ez is egyik nagy szerepe a 
csuvas ba ragnak. P. o. es kamba hot parzajaden? te kitől küldtél 
levelet (tkp. kivel ;,v. ö. fentebb 4.); vid huva lazizenba oHa nomaj 
topre ö lovaival sok pénzt keresett. Általában, mond Reguly, minden 
ok-viszony eszköz-viszonyképen adható elő : korok hal silómba jiba 
a fü most harmattól nedves (tkp. harmattal) ; kille sin\e Somurba 
BU tol\e a tóban az esőtől (tkp. esővel) növekedett a víz. V. ö. fen
tebb 4. alatt. 

A ba raggal, részint eredeti sociativusi részint instrumentalisi 
jelentésénél fogva, módot jelentő kitételek is képeztetnek; még pedig 
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határozott mennyiséget jelentő ss;ók ilyenkor 3-dik birtokosraggal 
is vannak, p. o. szénát vittem haza-, e g é s z a s z t a g j á v a i k ab ci
ni be (kában asztag). Más, magákban meghatározódó szókból bir
tokosrag nélkül képeztetnek módhatározások ba raggal: suba, tibv.be  
kildem vizén, szárazon jöttem (a kérdés ez : hogy jöttél ?) 5 oravaba, 
Sonaba, kimébe süres szekéren, szánon, hajón járni; jordoba kajas 
léptetve (léptetéssel) menni, sikibe vágtatva (vágtatással), %er~bossibe 
turas térden állani; vujba erővel; irgiba v. jirgiba turer álljatok 
sorba (tkp. sorral) ; irgiba kajasse sorban mennek; püdümbe (vagy 
csak püdtím) egészen : vul piidürn v. püdiimbe suve ő egészen egész
séges (v. ö. magy. teljesség^, épenség^eZ). 

Egyes alkalmazásait a ba ragnak megjegyezzük még ezeket: 
vul poplenibe onda nikam-da poronmast az ö beszéde s z e r i n t nem 
lakik ott senki; man sumahpa éoh tune szavam s z e r i n t csinálta 
(tkp. szavammal éoh ; coli == kor, találó idő, p. 0. coli kil\e jókor 
jött, de a mértékben való összeillésről is használtatik, p. 0. coli tune 
jól [a testhez] illően van csinálva a ruha, v. ö. magy. kor és ak.-kora ; 
e szerint man sumahpa coli tkp. szavammal egybeillően, szavamhoz 
képest = szavam szerint). — Ez : vuhutpa (idővel) Reg. szerint 
azt teszi : időről időre, néha néha, p. 0. vuhutpa kiles-te polat idő
ről időre, jönünk is kell. De ez is mondható : vuhut vuhuéiba (idő 
idejével). E mellett a vuhut és saman, (mindkettő „idő") jelentésé
ről Regulynak egy jegyzete van, hogy „vuhut időszakaszt teszen, 
orosz, nopa, p. 0. vudo vuhe\e v. vuhec cfcHOKOCL szénakaszálás (ideje 
v. szaka, tkp. széna ideje); t'ir vuhec aratás (tkp. gabna ideje); sive 
vuhut sibiman hal a hideg időszak most [még] nem jött el; vul § a v 
vuhutra kil\e) pirin nigam kilde $ok-ée ő a k k o r (azon időben) 
jött, [mikor] közülünk senki nem vala otthon; ellenben saman az 
egésznek (totum), nem a szaknak vett idő, p. 0. ku juver samanda 
leple pornas? hogy élni ily nehéz időkben?" — Egyes, időre vonat
kozó szókhoz járul a f>a rag : ir : írbe v. irbele (lásd fentebb); kai : 
kaipa v. kaipala estvei, este kezdetével; kon Audibe nappal (nap 
világával; %udo világ); azonban nem ba raggal : sűrle éjjel (siir éj), 
kondurla nappal (láss ezekről alább 7. alatt). 

Megjegyezni való, hogy Reguly a ba ragnak még localis vi
szony kifejezését is tulajdonítja, ily példával : ojba v. ojzamba sil-
rdremua, noJit v. no uoJiMÍrb xOflHjrb(a) a mezon v. mezőkön jártam; 
$ol vurmanda kaját az út az erdőn megyén (#opora JIÍCOM-B HflerB). 

2* 
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„A mba v. tíbebe küdem =r vízen v. szárazon jöttem — jegyzi meg 
mellette — nem látszik localis viszonynak." De mégis hasonlít a 
tíbebe kiles-hez a vurmanba kajas (mintegy : erdővel menni, azaz : 
vele együtt, a meddig t. i. tart vagy kiterjed), s mind kettőben kitűnik 
még némileg a ba ragnak sociativus jelentése. Hasonlóképen fogható 
föl aztán az ojba sürds is , s nem kell azért itt még egy egészen kü
lönböző, s a sociativus-instrumentalisi ba-va\ csak külsőleg összeta
lálkozó ba ragot gondolni. 

6) zir mélyhangúlag, zir magashangúlag; ismeretes mással
hangzók után : sir, sir (Elsögr. 68. 1. egyaránt zir v. zr abipt, 3^T>, 
a mely utolsó alak a közbenső önhangzó felette gyenge hangzását 
tünteti elő, úgy hogy nem is létezőnek látszik, olyformán, mint a né
met, úgynev. néma e / Visnevszki szintén zir • Reguly zir mély- és 
magashang után, azonban mélyhang után sokszor zer is, mi az ö 
írásmódja sz érint a z'ir-hez legközelebb jár. írja is az s-t a hol kell, 
Reg. és Első gr. 64. 1. vzir és sir, 3Lipi. H c&ip'b ; Visn. egyformán 
zir épen úgy mint p. o. a többesi ragot mindenkor zam-nak írja, 
mi azonban nem akadályozza, hogy szerinte i s , annak helyén, s'ir-t, 
sam-ot olvassunk. Lásd Ny.K. I, 362. 1. a jegyzetben, hogy a gerun
diumot za és sa-val írja. — Elsögr. egykét példájában van zar is 
azar zár : lásd Ny. K. I, 359. -adáp-ró\). 

A zir stb. ragnak jelentése mintegy ellenkezője a ba sociativus 
ragnak, azaz : c a r i t i v u s = „nélkül." Igaz, hogy zir tagadó vagy 
fosztó értelmű melléknevek képzője is = magy. „-talán, -telén," s 
meg kell engedni, hogy a zir-rzd képezett adverbiumokat nem szük
ségképen viszonyragos alakoknak kell tekinteni, miután azok rag-
talan, de ziV-képzőjü tagadó melléknévalakok is lehetnek, a milye
neknek tekintettük is Ny. K. I, 430. lapon a -ma-z'ir-végzetü tagadó 
gerundiumokat. De azért mégis meg kell tartani a zir-t EL csuvas 
névviszonyító ragok között, még pedig 1) mert személyi névmástők-
hez is járulhat, a melyektől a zVr-as (magy. talan-os) melléknevek
nek ellenében álló Zat-s (magy. as, os-os) melléknevek nem képez
hetők, de a melyekhez a sociativus ba rag igenis járulhat. Ez pedig: 
manba = velem, azért man-zir, a mit Reguly ad, igazi viszonyrag
gal való = nélkülem; 2) mert többesszámi rag után is állhat z'ir, 
hol hasonló okokból nem lehet = „talán" melléknévképzö : utsam-
zerjol\e lovak nélkfl maradt (Reg.). 

Reguly szerin főleg módjelentő adverbiumok képzésére hasz-
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náltatik a z'ir rag (épen úgy, mint a ba rag, csakhogy a z'ir tagadó
lag fejez ki olyanokat) : tadikser szakadatlanul, egyre, p. o. kilde 
pornai otthon van (tadik elvágott darab) 5 sa'remser véletlenül (p. o. 
%apsa megütötte, Visn. (szlovarjában) : sara'mzir/isser dolog nélkül; 
v'ir'inzer hiába, rosszkor, Visn. v'ir'inz'ir rosszkor (vir'in hely, tehát 
v'ir'inz'ir mintegy : helytelenül), p. o. otsa siirarem menve jártam (hi
ába jártam el valami dologban). — Az imént említett -mazir, -mezir~ 
végzetü tagadó gerundiumot is (lásd Ny. K. I, 4 30) helyesebben a 
viszonyragnak vett z'ir-ra\ magyarázhatni, minthogy ezen alakok 
egyszersmind tagadó melléknevek nem is lehetüek, ezek a tagadó 
participiumok által fejeztetvén ki. 

z'ir raggal való alakok, melyek névmásokból vannak ké
pezve, találkoznak Regulynál még ezek : nikamzi • senki nélkül, nim-
zir semmi nélkül v. nimzireh (nyomatékosító particulával); Lu
kács Ev. 20 , 11. ni'minzír : ja\i§ ni'minz'ir el küldék üresen, tkp. 
semmi nélkül). 

7) la mélyhangúlag, la (le) magashangúlag. E raggal képzett 
két alakot Ny. K. I, 233. Reguly szerint, mint nsodalisokat vagy ad-
verbialisokat említettünk meg: pi\ikile', sumarla'. Készülnek ugyanis 
evvel módjelentö adverbiumok : cuvdk-la (cwuas) csuvasúl, p. o.poplei 
beszéli; viresla (v'ires) oroszul (vul v'iresla süret ö oroszul jár, azaz : 
orosz viselettel); ustalla mesterül (usta), p. o. v'ijlai játszik (V. ö. 
magy. : e m b e r ü l viselte magát, vívott stb.) ; sinla emberként (sin), 
p. o. uba sinla turza p'ihre a medve emberként fölállva nézett. Hogy 
ezen la valóságos módjelentö viszonyrag, ezen példák után nem 
vonhatjuk kétségbe; különben még meg is jegyzi Reg. az utolsó pél
dában, sinla mellé : „vagy sin-bak,u azaz a bak} bik = ként viszony
raggal , melyről alább. — Azonban van egy rakis idöjelentö adver-
bium, melyek.csak látszólag vannak ezen la raggal képezve : hitte 
télen (hű tél), Suttá nyáron (SM nyár), lolla esztendőben (%ol esz
tendő), si'irle éjjel (sür éj), a melyekhez még komlurla nappal-t is te
hetjük, noha kondur magában nincs használattana csuvas nyelv
ben, hanem csak kon nap. Ezek azért csak látsz inak la viszonyrag
gal valóknak, mert tölök, mint akármely más névszói töktől, képez
tetnek ablativusok: hilleren, Sullaran, épen úgy, saint kürgonXíe (ősz-
szel)-töl kürgonxieran, SorgonXle (tavaszszál)-tói forgonrieran. A ktír-
gonne meg SorgonTie pedig tulajdonképen = „ősz (kür) napja (azaz 
ideje, konne)u, meg „tavasz (%or) napja," s bennök ép annyira nincs 
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viszonyrag, a mennyire, p. o. magyar „éjtszaka"-ban nincs, noha 
mégis mondjuk, p. o. „éjtszaka jött." E szerint világos, hogy a hille, 
§ulla stb. is nem egyebek, mint puszta névszótők, melyek viszony
rag nélkül is adverbiumoknak használtatnak, s a bennök levő la, le 
kell, hogy névszók é p z ő legyen. A mint gyanítjuk, ezen la, le 
képző némileg megfelel a magyar -sa^-nak ilyenekben : „mai napság, 
mostanság," melyek szintén mint adverbiumok használtatnak, a nél
kül, hogy azért valakinek a ság-ot a viszonyragok közé sorozni csak 
eszébe juthatna is. 

Megjegyezzük még la raggal való ezeket : vezerle (Visn. ve-
ze'rle) hanyatt (noha vezér magában nem használtatik, de alkalma
sint hátat, vagy gerinczet jelent; v. ö. székely hátlag = hanyatt; a 
ragra nézve ezt is : h&slag, p. o. fekünni M. Nyelv. VI, 330), p. o. 
vezerle virdat hanyatt fekszik; po$-hir-le fej-tetön v. fej-tetővel 
(poé-hir tkp. fej-sík, cient) , p. o.po$hirle turat v. suva ükre fej-te
tön áll v. fej-tetővel a vízbe esett; irgelle rendben (irgi, rend, sor), 
p. o. porde irgelle rendben van mind; ti'bille szárazon, hiába (tibe 
száraz); omla h'iUa elül hátúi, mintegy : előleg utólag (om elötte-
valóság, h'i§> utána- v. mögötte-valóság), p. o. jirgiba omla MUa ka-
jasse rendben elül hátúi mennek, azaz : egyik a másik után. Az 
alapszókra nézve azonban nem világosak : saremla szándékosan (v. 
ö. saremser véletlenül); orla keresz t i (orla pirle kereszü'/ü kas'wí); 
küdella kölcsön (küdes várni, tehát alkalmasint : várólag, kilde 
v. küdi tőtől); varia pornasse barátságosan élnek (aligha var = 
has-tói). Ez : irikle szabadon, kénye akaratja szerint, (p. o. porna-
dep élek) lehet melléknév is , la, le melléknév képzővel; mert irik 
csak főnév (szabad akarat, szabadság). 

8) 'in (Elsőgr.) en (Reg.) mélyhangúhrg, en (Reg.) magashan-
gúlag, önhangzó után csak n. Az e raggal való alakot, Regulynál 
legelőbb is , mint praedicativusttaláljuk (nuncupativusnak nevezi), 
v. ö. magyar -nak, nek ilyenekben : valaminek látszik, tetszik, tar
tani stb. P. o. ingeren sorén korin\e messziről fehérnek látszott (sora 
fehér; sora-tói sorén, mint tora isten genitivusa torén, tor'in) ; eb ona 
a\an korza én őtet gyermeknek v. mint gyermeket láttam (a\a gyer
mek) ; eb ona aremen ilem én őt feleségül veszem (arem feleség). 
uden kornat lónak tatszik [t. i. az a mit távolban megsejdítettünk] 
(ut ló). — Reguly e ragot egynek mondja a genitivusi raggal, a 
melylyel igaz, hogy szerinte alakra nézve egyező; azonban nem 
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tudjuk, vájjon az Elsögr. és Visnevszki szerint való n'in, nen (nin) 
genitivusi ragalak ezen praedicativusi jelentéssel is elöfordúl-e, mert 
csak akkor volna meg a teljes alaki egyezés is a két rag között ; 
másodszor pedig a csuvas genitivusnak oly annyira ki van fejlődve 
possessivusi jelentése , hogy egyenesen, mint új névszótö ragozható 
(lásd Ny. K. I, 261—64) : a possessivusi jelentés pedig nem igen 
fér meg egy ragban a praedicativusival és általános mód-adverbiu-
mival, melyet még legitt n ragunkon fogunk látni. Azért is ezt külön 
ragul hozzuk föl. 

Módjelentő adverbiumok ezek : $>ar-oran mezítláb (éar-orrt me-
zítlenláb), pifti'ken kicsinyként, lassanként (picike kicsiny), saghalí'n 
(Elsögr.) sagha'lin (Visn.) kicsinyként (saghal kevés) ; irigen süret 
szabadon jár (irik szabad akarat), ola'ghen magányosan (ola'h — ezt 
Reg. így magyarázza : „mikor az úr asszonyostól kimentek a házból" ; 
locativusa : oláhra is van, tehát magát az ola'h szót főnévinek 
kell tekinteni; Visn. szlovarjában : ola'h v. ola'gh'in magára, egye
dül ; Máté 6, 6 oláhra' titokban, olalir'i' titokban való), kodén turat 
hátúi áll (kot posticus), koban rakásonként (koba) , polken seregen
ként (polk). Szintide tartozóknak látszanak, noha alapszavaikat nem 
ismerjük biztosan: ara'n bajosan, alig, vu'rten (H.eg.) vurta'n (Elsögr.) 
lopva, titkon. — Általában az 'in, n rag mennyiséget vagy mértéket 
jelentő szókon a magyar ,,-on-ként"-nek felel meg : jaleu falvan-
ként (jal), honén saplep eb ona naponként v. na]) szerint, nap számra 
fizetek neki (a szerint, a hány napot dolgozott; kon nap), jabalan 
p'ihsa parep darabonként megnézve adom neki (jabala) ; hoden volat 
czédulánként olvassa (mindegyik czédulát) ; sagaden volat vul órák 
szerint olvassa, azaz : számlálja (az időt; sagat óra). Hasonló jelentése 
van egy külön postpositiónak, mely azonban maga is az 'in, n rag
gal alakúknak látszik : si'ren (seren) p. o. érne siren hetenként, %ol-
dalik s. évenként, ojih s. havonként, sagat s. óránként, minden órá
ban , ir s. reggé lenként, minden reggel, ka% ti. minden este, jal s. 
falvanként (p. o. vonzer sin turatrii tíz-tíz embert állítottak), sin-
zeren emberenként (per som paratpir egy-egy rubelt adunk). Lásd 
ennek a ma, tna-végü nomen actionis mellett való használatát Ny. 
K. I, 410. 

Néhány , időre vonatkozó szón is elöforlúl 'in, n ragunk, a 
mikor-kérdésre felel öleg : §uven Reg. nyáron ($u nyár) , hilin télen 
(hil tél), p. o. ku $uvenpiderebir leple-depolzan e nyáron elvégezzük 
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akárhogy is 5 ku $uven MSSJ $ok e nyáron nincs hőség. Reguly sze
rint, ki egy helyütt egybeállítja a §IÍ szónak több, az idöviszonyokat 
kifejezhető ragokkal való használatát ($nra loc., §uva dat., $uran 
abl., üuvibe p. o. ku-yxl Művibe ez év nyarával, az idei nyáron át, és 
a most említett 8uven) —< ugyanígy (azaz ugyanily ragokkal) hasz
nálhatók még ezek : hü tél, kür ősz, §or tavasz, $>ol év, oj'ih hónap, 
ernahét, kon nap, sűr éj, talek (talik) éj-nap (azaz 24-órai idő, cyTKn), 
ir reggel, ka$> este, vuhut idő(-szak), saman idő (vuhut, saman-ról 1. 
fent. 19. Ip.) ; kivételt, szerinte, csak hü tenne, melynek a rendes 
hilde, hűin mellett ezen ragosalakjai vannak : hille, hűleren, hűlibe 
ezek helyett: hűe, hileren (vájjon nem inkább hűden-e. ?), hűibe (azon
ban v. ö. fent. 7. alatt $ulla stb.). Ezek szerint úgy, mint §uven hűin, 
ezek is vannak : kilren őszszel, éoren tavaszszal, vuhuden időn, idő
ben, konen napon stb. — De szabad még e kérdést tennünk, vájjon 
%uven hűin épenséggel ugyanazt jelentök-e, a mit §ura hilde ? Gya-
nításunk szerint amazok inkább az idő kiterjedésére vonatkoznak 
(mintegy : nyár szerint, tél szerint — azaz nyár, tél folytában, v. 
ö. magy. „nyaranta, nyarantan"), emezek pedig az időszak vala
melyik pontjára. 

9) álla, alléi (ellci, ette) rag (lásd Ny. K. I, 219.). Jelentése a 
localis hova-irány kifejezése = felé, -be-nek. Reguly e ragot össze
tettnek tartja a dativusi a és a 7) említett la ragból; azonban taná
csosabb , azt egészben külön ragnak venni, , minthogy aligha meg
bizonyítható, hogy p. 0. holalla ebből lett : holana-la, és e jelentés 
„város felé" ebből: „városnak-lag v. városnak-ként." Még e példát 
adja : hűvel toghísnelle p'ighat napkeletnek (felé) fordult (tkp. néz). 
Az ebbeli togh'isnelle-ben az n-t a 3. birtokosrag maradékának tart
juk : hűvel toghís-n-elle nap keletének v. nap keleté (v. támadatja) 
felé. E mellé : holalla, ezt teszi : hola jenelle, ajenelle-t, mint post-
postpositiót véve, mely szintén álla, elle raggal jen (oldal)-tól szár
mazik. Elsőgr. 65. 1. az „ide, oda" helyadverbiumokat így adja : 
konda', kondalla' és onda'f ondalla', azaz : a már is locativusi da rag
gal való konda, onda-hoz még az álla rag is járul. Szintígy Reguly 
is, meg Savendalla, %agendalla (de Zes-töl, melynek locativusa lére : 
lellci, nem lerelle). Ez jóformán azért van, mert konda, onda azt is 
teszik : „itt, ott," úgy hogy a hova-irányt a kondalla, ondalla ala
kokkal határozottabban kellett megjelölni, hasonlólag, mint p. 0. 
a német dovthin, wo/üm-ban történik. A kondalla, ondalla felemása a 
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Ualla (hova, Elsögr.-ban hUalla) is (s>ta hol; lásd Nyelvtud. Közi. 
I, 256.). • 

10) cen Reg., Ahlqvist (1. Ny. K. I , 221.), határvető (termi-
nativus) rag = magy. ,,-ig." Visnevszki szlo% arjában ce?i-t így ad
ván : flaace (sőt még, mégis), #o (-íg), OTt (-tol), ÜST, (-böl) — nyilván 
két egymástól nagyonis különböző ragot egybekever; mert a ,,-töl" 
és ,,-böl" jelentések azon cen-t (vagy helyesebben \en-t, csak hogy 
Visn. ezt is csak ^eHb-nek írja, 1. Ny. K. 1, 362. jegyzet) illetik, 
mely csak az ablativusi ragnak (dan, dan, ran, ran) egyik még pe
dig 3. birtokosrag után használt alakja; csak a cen = flo a mi ha
tárvető ragunk, melynek jelentésével a #a5KC-t is jóformán lehet 
egyeztetni. — Reguly is mindenkor kemény c vei írja, minek oka 
tán abban rejlik, hogy a cen eredete szerint kettős cö-t kivan (v. ö. 
a c « = „erat," néha cce; s noha szintúgy enklitikon mint akármely 
viszony rag, soha sem \e, 1. Ny. K. I, 368.). 

Főleg időbeli határvetésre használtatik : Simik-cen onda por-
nadep szemik-ig (húsvét után 7-dik csütörtök, orosz ceMHKrb) lakom 
itt ; kaS-cen v'ijlaremir estéig játszottunk. Ilyen alkalmazásánál 
fogva a cen rag nomen praesentis-szel vagy nomen futuri-val képez 
egy gerundiumot (at-cen, at-cen Visn., és i-cen Reg.), 1. Ny. K. I, 
429. 1. — Több (mutató és kérdő határozatlan) névmástőkkel ha-
tárvetö adverbiumokat képez : kon-éen eddig (hu ez, tő kon: Reguly 
a névmások ragozása alatt temporalis-nak hozzá föl ezt és a hasonló 
alakokat); les-cen addig (Reguly szerint rossz ; csak ez mondatnék : 
les, kilicen mintegy : az jövet-ig — míg az jő, addig); on-éen addig 
(vul, tő : on), éaven-cen addig (Sava, tő : Savén); iagen-éen helyett 
azonban ezt adja : %ak vuhut-cen ez időig, eddig), min-cen meddig 
(min, mi) vagy min vuhut-cen (mi időig), p. o. min-cen konda por
tiadén meddig maradsz itt?, nim-cen-de semmeddig (nim-de). Sőt mi-
kor-kérdésre felelő adverbiumokhoz is járul cen, határvetőkké vál
toztatván azokat : hun\a-cen v. husSan-cen meddig (mikorig), tah-
San-éen v. takSan-cen valameddig, nem-tudom-meddig Reg., hai-cen 
mostanig, Visn. (ha[ most). 

11) zin, kellő mássalhangzó után: sin Reg., Visn.; Elsőgr. 
zen, Reg. is néha zen. Jelentése leginkább a magy „-ért" -ének felel 
meg ; mint ez használtatik először morális ok kifejezésére : tora-zin 
polos, segíts az istenért; asse-zm an\ah éidadep csak atyjáért (atyja 
kedvéért v. miatt) tűröm; abaj Urna kálan- z i i ildem a z é r t vet-
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tem, hogy anyám mondta, hogy vegyem meg (tkp. anyánvvenni* 
mondott-ért vettem; halán itt a. m. kalane, s abban a ne part. praet. 
képzője épen úgy rövidült meg, mint rendesen a tagadó ma, wá'-vel 
való man, men-hen); olbut a\i-zin an\ah konda pornadep csak az 
úrfiért élek itt (azaz kedvéért; olbut a\i úr fia, gyermeke); eb ok$ i-
zin isledep én pénzért dolgozom ; eb oMa-zin kildem a pénzért jöt
tem (hogy elvígyem) ; voda-zin kajni an\ah csak fáért ment (hogy 
hozzon). — vurlana-zin ona titrié lopásért fogták meg; huva hide-
iin pamastep a maga fösvénységéért nem adok neki (azért, mert 
fösvény). Többnyire az ablativus ragja is használható ez okviszony 
kifejezésére : huva hideran, vurlaneran (lásd fent. 5. alatt). V. ö. a 
ne part. praet. zin raggal, Ny. K. I, 419. — A paras (adni) ige mellett, 
a tárgy, melyért adunk valamit, hogy megvegyük, vagy az ár, me
lyen elad valaki, zin raggal tétetnek ki : éak ut-mnjsür som párat 
e lóért ö 100 rubelt ad; toter-zin som padem a kendőért egy rubelt 
adtam; igebus-sin par kona add ezt egy garasért; (v. ö. fent. 2. alatt 
a dativust). — Az ok, a melyért, lehet egyszersmind a czél, a melyre, 
a mely végett teszünk valamit: így a zin finalis-viszony kifejezésére 
is használtatik : san-zin ize kildem számodra hoztam (efféle zin helyett 
azonban egy külön postpositio van : vali, lásd alább); utsam-lin 
sülü iles por a lovakért (lovak számára) zabot kell venni. — Végre 
csereviszonyt jelent, úgy mint magy. ,,-ért — helyett" ; ábaj-zin pir 
ize badem anyám helyett vettem vásznat (Ha örkcTte ee — helyette); 
hva-zen mana ja\e maga helyett engem küldött; toter-zen isiik pa\e 
kendő helyett sapkát adott. 

Reguly a zin eredetére vonatkozólag ézt jegyzi meg, hogy „zin, 
azaz ezín." Evvel az es v. is-böl származtatja, mely = bél, belső 
része valaminek. De ezt nem tartjuk valószínűnek, a több törokség 
egybehasonlításából veendő okokból. 

12) bak, bek (kellő mássalhangzó után pak, pek, vagy a hozzá
simult nyomatékosító szócskával bagah, begeh) Reg. — Hasonlítást 
fejez ki = magy. „-ként" : pojan sin-bak pornaí gazdag emberként 
él (úgy, mint g. ember); man-bagah tomlanne úgy van öltözve, mint 
én; huva ul-begeh joradat maga fia-ként szeret [engem] (úgy, mint 
maga fiát; magashangú begeh van, tán mert tkp. u\ van, azaz ule 3. 
birtokosraggal); as&e-bek vurum atyja-ként magas (tkp. hosszú; oly 
magas, mint atyja) ; kajik-pak hide kaját gyorsan megy mint a ma
dár; usta-bak v'ijlat mesterként játszik; kildi-bek tomlanne otthoni-
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ként van öltözve ( = otthoniasan). — A kornas látszani ige mellett: tu-
vat ut-pak kornat négy lónak látszik (azaz : úgy látszik v. tűnik föl, 
mint négy ló); ikki-bek komái úgy látszik, mintha kettő volna. V. ö. 
fent. 'in, n ragot, melynek praedicativusi jelentése mégis némileg el
tér a bak, bek-étoi. — A Káté elején : bornma&icin vul kala'na-bek úgy 
élni, a mint ő parancsolta (JKHTÍ. TaKTb, Kaie^ ont noBejrfejrc>) ; a csuvas 
pedig szószerint: élni ő*mondott-ként. Itt is van bek, hol inkább bak-ot 
várnánk; Visn. is szlovarjában csak bek-et hoz föl („hasonlólag"), a 
miből úgy látszik, hogy a ragnak, eredeténél fogva, magashangú volt 
az eredeti önhangzója, melynek a hangrendnél; illeszkedése még nem 
ment véghez tökéletesen, oly formán mint p. o. a magyarban tájonként 
csak -nek használtatik, nem -nak , bár mélyhangú szóhoz járúlólag. 

13) vali Reg., vali' Visn., hangrendhez nem illesz kedörag. 
Jelentése a finalis viszony = magy. „számára," : kona on-vali pavza 

jarep ep ezt az ö számára küldöm; man sulii Sok ham utsam vali 
nincs zabom lovaim számára; san-vali ize kildem te számodra hoz
tam (vagy san-zin te éretted). — E ragnak mily anyagszóból való ere
dete is még látható : Reguly hozzá jegyzi, hogy, „va'le rész (Visn. 
va'la), vali' része; azért nem csodálni való, ha a vali, mint igazi, 
és viszonyragtalan névszó , még más ragot \>ehet föl; jelesen hasz
náltatik : vali-zin (tkp. részeért, v. ö. magyar „részére" és valűeh 
azaz : vali-le-h, vali-hez járulván a 7. alatt emiitett la, le rag, meg a 
nyomatékosító h (ah} eh), mintegy : „részeleg, részéül" : ul valizin 
mar, ham valizin-de Sok nem csak hogy fiam számára, [de] magam 
számára sincs. 

A Káté czímlapján az mondatik, hogy ez a katihizis (káté) 
üuva&sa' m-v ali' fordíttatott csuvas nyelvre; mellette oroszul : 
„wh nojit3y HyBaiirB, a csuvasok h a s z n á r a . " Máté 6, 2. kikm$ 
valli' (így írja, két ll-\e\, a mit Ny. K. I, 223. 2) szerint magyaráz
hatni) baradin koldusért adsz (koldus részére, koldusnak). 

14) birghi (pirghi) Reg., birgi' Visn. — Jelentéséről Reguly 
csak e két példát adja: san-birghi mana vatnS te é r t e d (te k e d 
v e d é r t ) engem megvertek; on-birghi mana, moklalka lar\e ö érte 
(ő kedvéért) Visn. így fordítja: no, pjin, o — a melyek kö
zül legalább a flJifl(ért) igazolható a Reg.-féle példákkal; no és o-
nak több értelme van, olyan is, mely aligha ráillik a birghi-re p. o. 
no után, o ról stb.). 

15) turuh Reg., tu'ruh Visn. — Eredeti jelentése = szerint, 
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hosszában, mentében (néni. lángs) s ezt Visn. is adja szlovarjában 
BflOJiB, no. P. o. §ol turuh juvissam turasse az út hosszában (menté
ben) fák állanak; jporne turuh volat az ujjakon számlál (mintegy : 
az ujjak szerint, hosszában, egymásutánvalóságokat követve); jal 
turuh (v. siren süret faluról falura j á r , no /jepeBHUM'B xo/pTB — v. 
ö. Visn. no-ját (tkp. falvak szerint, falvak mentében, a hogy egy
másután a falvak következnek; lásd fent. siren, a 23. 1.). — Atvi-
teles használat : olbut a\i turuh an\ah konda pornadep csak az úrfi-
é r t (az úrfi kedvéért) élek itt, v. ö. zin raggal ugyanezt, fent. 26. 
lp. — Hozzáilleszkedés, vele-egyezés értelmében = „szerint" ' 
ügdrna turuh no nHcameMt az írás (szent írás, tkp. az ejtett [szó]) 
szerint v. ö. lat. „secundum." — Szólás, beszéllés igéi mellett, a 
tárgy melyre a szólás vonatkozik, turuh postpositóval is kitehetö : 
eb ónba popleza t'ir sotmalti turuh beszélltem vele a gabna-eladásról 
(v. iránt, mely szintén a hova-irányra vonatkozik); 1. Ny. K. I, 414. 
meg 408 : ómba popleza pol t'idas turuh. 

16) vi'ter -on által, -on keresztül. Reg., vitre' Visn., vitra'h 
(nyomatékosított alak) Elsőgr. : kandik viter kordém az ablakon át 
láttam öt; jal viter copsa" an\e a falun át futott lefelé; huma viter 
p'izal-ba pe\e a deszkán át lőtt (az eredeti szórendje szerint : a desz
kán át puskával lőtt); Márk Ev. 1 1 , 16. cerkuv (üergü) vi'tre sük-
lámit a templomon át hordani. 

17) o'rla -on által, Hpe3T> Reg. Vis. Elsög. (hogy orla, mely 
egyszersmind adverbium is, a fentebb említett la raggal alakúit, s 
tkp. „kereszti7Z" volna, ott a 22. 1. csak gyanítólag állítottuk, mint
hogy or alapszava nem is mutatható k i ; a miért is nem b. alá tüsla, 
majla mellé soroztuk) : SM orla isre a vízen át úszott, karda orla 
sikre a kerítésen át ugrott, IJfeg. 

b) 3-dik s z e m é l y i b i r t o k o s r a g g a l és e g y c a s u s r ag
g a l k é p e z e t t p o s t p o s i t i ó k . 

Ezeknek alapját teszik valamely helyirányt, idő-vagy más 
viszonyt vagy eredetileg vagy átvitelesen kifejező névszók, p. o. 
*f s v. es belső rész, si tető, átvitelesen = a mi fölül van stb. Minthogy 
3. birtokosraggal vannak (ilyformán : „a ház belsejében") magától 
értetöleg csak oly névszóhoz járulhatnak viszonyítólag, mely nem 
az 1. vagy 2. személy névmása (mert nem lehet : „én belsejében11)] 
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ha tehát mégis 1. és 2. személynévmáshoz kellene járulni a név-
viszonyítónak, ez 3. birtokosrag nélkül való alakban lép föl, de egy
szersmind az 1. 2. személynévmások genitivus-possessivusba tétet
nek, úgy hogy p. o. a „belsőmben s s bennem" épen úgy fejeztetik 
ki, mint „lovam" man ut által (t. i. „man belsőben s e belsőmben"). 
Mert meg kell jegyezni, hogy az 1. és 2. birtokosragoknak ilyenkor 
használtatása, ha el nem enyészett is egészen, de mégis már ritka és 
szokatlan, a mint általában a birtosragokkal való élésre nézve a 
csuvas nyelv nagyon megfogyatkozott (lásd : Ny. K. I, 226.). — A 
következendő postpositióknak tehát elülbocsátva alapszavaikat, mind 
3. birtokosraggal, mind a nélkül való alakjaikat fogjuk adni. 

18) (Alapszó : 'is Visn. v. es Reg. bél, valaminek belseje) : 
a) üin\e' -ban -ben (s-in-jje; az s e helyett: es, is, melynek e, é'-ja elve
szett ; in 3. birtokosrag; \e az ez után kellő locativusi rag = ra, re 
v. da, de) ; Visn. ámje' = BT. ; Elsőgr. ra (a locativusi rag) mellett 
zmje' (jKHH/^ti) = BT. , BO. A zin\e' tulajdonképen az önhangzó s 
némely mássalhangzó után kellő lágybetüs alak. — Evang. Máté 
1, 20 van még a kezdő önhangzóval is 'izin\e' : on 'izin\t' ő benne; 
János 6 , 57 on 'izin\a'. — Birtokosrag nélkül : sva' (s-ra, e he
lyett : és-ra). 

b) sin\e'n, zin\e'n -ból, -bői (s-in-\en ; \en a 3. birtokosrag után 
kellő ablativusrag). — sra'n (e helyett : és-ra'n). 

c) stta' -ba, -be Reg., me és isne' Visn. (s-n-a, a dativusrag). 
— sa' (s-a, éz-a' helyett). 

e) essm -ba, -be Reg. (ha csak nem a s-nci = ezind v. essina 
megrövidült mellékalakja, a fent. 8. alatt tárgyalt w raggal készült
nek látszik), p. o. vurman essm tohrem kimentem az erdőbe. 

A többire példákúl hozza föl Reg. : sunuli sin\e virdat a liszt
ben fekszik 5 vude ma hor tedd (helyezd) a szénába; utsam vi\>d 
sin\e turasse a lovak az istállóban állanak (vagy vibera turasse, mint
hogy az egyszerű locativus is már ugyanazon viszonyt kifejezheti) ; 
horan si/jje viret a katlanba fő (vagy horanra). Különösen a ma, 
me gyakrabb használatú és kelletü, minthogy az egyszerű dativus, 
mely helyette állhatna, egyszersmind accusativust is fejez k i , s így 
nem eléggé határozottan jelöli meg a kívántatott viszonyt : $ak tot-
ter me curga e kendőbe göngyöld be (ellenben : %ak fottera 6. e 
kendőt g. be) ; hodaia jadem zacskóba eresztettem ; ellenben : ho-
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da^a hodem letettem a zacskót; félreérthetetlen csak ez : hoda$ Ine 
hodem a zacskóba tettem. 

19) (Alapszó : sí teteje, felső része valaminek p. o. pürt si v. 
sije, t't'bd sí háztető, istálló teteje; süt si v. síje sinna a tej-fel meg
fagyott, megaludt) : 

a) sínje -on, -en (rajta), Elsőgr. sin\a', Visn. sin\e' = Ha, azaz 
orosz locativussal járó na (sinle e h. sijin\e = sij-in-\e).— sira (si-ra), 

b) sin\en -ról, -ről Reg., sinle'n Visn., Elsőgr. (ebben csak 
si\e'n van ugyan, de bizonyosan csak sajtóhibából marad el CHflqéHb-
böl az H; singen különben = sij-in-\ení) — sira'n (si-ran). 

c) síné -ra-, -re Reg. (rz sí/ítte, sí;-m-e, v. ö. sn#), sine' Visn. 
- sija' (sij-a). 

d) sin (lehet 3. birtokosraggal, vagy a nélkül is ; v. ö. külön
ben essíw 18. alatt). 

e) si'be (3. birtokosragra mutat a be instrumentalisrag magas-
hangúsága : si'be e h : *sijibe7 sij-i-be) és 

f) sine'lle (*sijinelle, sij-in-elle a fentebb 9. alatt tárgyalt alla„ 
elle raggal; v. Ö. ugyanott : hűvel toghis-n-elle). 

Juvis sin\e larai a fán ül; síné suhman on síüje pajan új kaf-
tánja van rajta ma; $akpalli sin\en palarem ezen jelről ismertem 
meg (v. ö. 4. az ablativust); man sira larai rajtam ül; man sija hor 
én reám tedd; man siran (v. sín) kas§e kajre rajtam átment; voda 
sin (nem siran) kas$e kajre átment a fán. 

20) (Alapszó : aj = : alja valaminek; sw aj-e collo a víz alja 
köves; sag-aj lócza-alj, a lócza alatti köz) : 

a) ajin\e' alatt Reg. (aj-in-\e). — ajra (aj-ra). 
b) ajin\e'n alól (aj-in-\en). — ajran (aj-ran\ 
c) ajviaf alá Reg. (aj-n-d) ; ajne' Elsőgr., Visn. — aja (aj-a). 
d) ajbe (v. ö. fent. si'bej^ieg. 
e) ajin (v. ö. essm, sin 18, d.) Reg. 
Stel ajin\e virdat az asztal alatt fekszik; stel ajin\en tortsa ke-

la'r húzd ki az asztal alól; m ajin tohre víz alól jött ki ; ambar ajbe 
v. ajin tohrem kijöttem a hombár alól (ajbe mintegy : aljával v. 
alján, v. ö. tibe-be kildem szárazzal jöttem , szárazon, fent. 5. alatt); 
san aja horam te alád teszem. 

21) (Alapszó : om elő, előrész, om-e eleje; pürt om ház eleje, 
azaz : KpHjn>u,o, ház előtt való lépcső; ut ome sarlaga a ló eleje 
(szügye) széles; kiibe ome Sonie az ing előrésze megégett) : 
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a) ominfie előtt Reg. (om-in-fie) , o'mínda és o'm'infie Elsögr., 
omVr/jö' Visn. 59., de a szlovarban o'mwije. — ómra (om-ra). 

b) omiwje'w elöl Reg. (om-in-fien). — omra'n (om-ran). 
c) omtte' elé Reg. (om-tt-e), owne' Visn. — oma' (bwi-a). 
d) ombe Reg. (v. ö. sioe, ajbe 19. 20. alatt). 
e) o'min Reg. (v. Ö. O/MI, sin, essm 18. 19. 20.) v. owen.. . 
Példák : <man ómra tufie előttem állott"; ko$> ominfie' szem előtt 

nyilván, Máté 6, 4 ; sem ómen kalaza kedartre an\ah csak az imént 
te előtted (azaz : eljöveteled előtt) mondta meg; abat sijas ómen kor
dém ebéd előtt láttam (ómen időviszonyról használva). 

22) (Alapszó : hi§, vagy tkp. 7á'S hát, hátulsó rész; suhman 
liiz-e sidilne a kaftan háta elszakadt) : 

a) h'izinfie mögött Reg. (Msi-w-\e) , h'izinfie' Elsögr., Visn. — 
hi$ra' (hi$-ra) Reg. 

b) hizinfie'n mögül Reg. (hzz-in-fien). — htöra'n (hU-ran). 
c) hföna' mögé Reg. (hi%-n-a). — hiza' (hiz-a). 
d) hifiibe' Reg. (hifi-i-be). 
e) hi'ssin Reg. (v. ö. o'min 21.), hi'ssin noaaflH, mögött Visn. 
Példák : juvis /üstté tufie egy fa mögé álla; jal hifiibe (v. hissin) 

irtse kajrem a falu mögött mentem el, hajtottam el; lüssin v. hidrán 
időviszonyról használva : vul §omur liissin kajre az eső után ment 
el; abat sine h'issin kordém ebéd után láttam Öt; vul kajri-de ik kon 
h'issin kajlah kilfie ö elment, de két nap után (két nap múlva) megint 
visszajött. — János Ev. 6, 2 on h'issin kajre ö utána ment (követte 
öt); Luk. Ev. 20, 20 p'ihsa on hüssin ö utána vigyázván. 

23) (Alapszó : §ora mellék; pirin jal §om-e hulla v'iren a mi 
falúnk melléke vizes hely) : 

a) § ominfie mellett Reg. ($om-in-fie), Somanda' (azaz : Somanda, 
Som'inda) Elsögr., So'm'irifie Visn. — Hornra4 {%om-ra) Reg. Visn. 

b) Zomirifim mellől Reg. (%om-in~\en). — Somra'n (%om-ran) Reg. 
c) Somna' mellé, -hoz, -hez Reg. ($>om-n-a), $omne' Elsögr. — 

$oma' (gom-o) Reg. 
d) Somibe (Som-i-be) Reg., %om'inba Ev. Máté 4, 18. (éoro-tn-oa, 

v. ö. iklinba Ny. K. I, 232.) 
e) So'wm (v. ö. omin 21.) 

Példák : juvis §omne turatrem a fához állítottam, támasztot
tam ; man ale Somtte sibisre kezemhez ragadt; oreh tavrds, §omne ho-
dom a többi szerszámhoz tettem; juvis ^ominfie éa/csa turat a fán 
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függ (tkp. a fa mellett, a mi igaz is, a fa mellett lelógó részét gon
dolva) ; kumaga §omm\e turat v. virdat a kályha mellett áll v. fek
szik; hort kardi Som ín kildem a méhkert mellett el jöttem; Máté 
Ev. 3, 10. inde porda-da juv'iS tzmar %omin\e v'irdat már a fejsze is 
a fa-gyökéren fekszik. — pirin Hornra pornat mellettünk lakik; man 
Hornra oMa bor nálam pénz van (oroszul co MHOIO, szószerint : ve
lem) ; vul man Soma kize tu\& ö mellém (hozzám) jővén megálla. 
Evang. Máté 4, 10 : kaj man Somra'n eredj el mellölem ; Káté : to'ra 
Somra' isten mellett. 

24) (Alapszó : pat — különben nem használtatik; Ev. Máté 
2, 12 huvazam bútne' = hazájokba; de ezt így lehet érteni : ma
gokhoz v. magokni, a nál, nitt, núl sorába tartozó magy. ni raggal): 

a) padin\e' -nál, -nél (pad-in-\e) vagy összevonvapan\e' Reg., 
ban\e' Visn. (nyomat. ban\e'h), batn\e' Elsőgr. — patra' (pat-ra) Reg., 
bátra' Visn. 

b) padin\e'n -tói -tol, (pad-in-\en) vagy pany/n, Reg. — pa-
tra'n (pat-ran) Reg. 

c)patria' -hoz, hez, Reg. (pat-n-ci'), batna' Elsőgr., batne' és 
batna' Visn. — pada' (pad-a) Reg., bada' V. 

d) pa'tsen -nál el, Reg. (v. ö. fent. omin; a 3. birt.ragos alak itt 
pat-le 1. Ny. K. I, 232). 

Példák : vul man patra pornat ö nálam lakik ; vul san patran 
man-bada kil\e tőled én hozzám jött; eb éürgö-batne sitrem a tem
plomhoz értem, azaz : a templomig mentem; pirin pürt patsen éopsa 
kajre a mi házunk n á l futott e 1. 

25) (Alapszó : a'jik oldal) ; 
a) ajkin\e melle-t Reg. (ajk-in-\e). — aj ikra' (ajik-ra). 
b) ajkin\en mellől (ajk-in-len). — ajikra'n (ajik-ran). 
c) ajkine mellé (ajk-ixi-e). — ajka' (ajk-a). 
d) ajkibe (ajk-i-be). 
e) aj kin (v. ö. ftnt. omin, Somin). 
Példák: man ajka (v. Soma) lar\e mellém ült; juvis ajkin\e 

(v. Somin\e Saksa turat 1. ezt fentebb) a fán függ; Sol ajkibe küdü 
sidarza siiret az út mellett legel (tkp. nyájat etetve jár) ; juvis ajkine 
p'idanza lar\e elrejtezék az út mellé. 

26) (Alapszó : jen oldal, fél — p. o. ebben : félre, felé) : 
a)Jenjd' Qenin\h helyett) Reg. — jen\n4 Qeix-\S; ra helyett \a 

az ti miatt, v. ö. Ny. E*» I, 231.) 
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b) jtn\e'n felől (jtninp'n h.), Reg. Visn.—jtn\e'n Qen-\en). 
c) jena' felé (jenina' helyett) Reg. — jcnd' (jen-W). 
d) jenibe (jen-i-be) Reg. 
Példák: holajtn\en kil\e a város felöl jött; hűvel jena' §avem\e 

nap felé fordult; huj zemj und' kajasse magok felé mennek (hazamen
nek); man jtnap'ih, kondalla én felém nézz, ide; Máté 2 , í . hvel-
togh'is jenben napkelet felől; hvei-togh'is jen\e' napkeleten. 

27) (Alapszó : ho'za köz, zwischenraum) : 
a) fossmje között (ho'za 3. birt.raggal Ny. K. I, 223.1. 2) pont 

szerint: fossí/n/; hollin-\e) Reg., fosswje' Visn. (csak egy s-sel 
írva, de nem z-vel), hoh&in\d' Elsőgr. (egy s-sel). — hozera' (ho-
ze-ra), Reg. 

b) höshin\en közül, Reg. (ho'za : hö&Un-\en). — hozera'n (ho-
ze-ran). 

c) hosh'nü' közé, Reg. (ho'za : hos&inti'), fosna' Elsőgr. — 
fossa' (ho'za dativusa, su'ro pű'gö •— surra' pűkkd' szerint, 1. Ny. 
K. I, 214). 

d) hossibe között át , között el (ho'za: hóíU-be). — honéba 
(hoze-ba). 

e) fossm (v. ö. omin). 
Példák : voda fosswje topre a fa között találta; ikjuvis fos-

s/tte %akrem két fa közé akasztottam; sinzam hoísibe éopsa kajre az 
emberek k ö z ö t t futott á t . Kátéban: vulzam hosne' mana-da v'i-
r'in bar ő közéjök nekem is adj helyet. 

Időviszonyról használtatnak fossa és honéra különösen a ne 
participiumalak után (1. Ny. K. I , 419.) : abat sina hozera kalare 
ebéd (ebédevés) közben mondta; abat sine fossa sitrem [még] ebéd 
közbe érkeztem meg (mintegy : ebéd evő közbe érkeztem, s igen 
jól áll itten a mozgási ige mellett a dativus fossa: ebéd k ö z é ér
keztem) ; 

28) (Alapszó iül szemközt való oldal; irány; sin till-de poldem 
szószerint : egy ember ttó-jében lettem, azaz : egy emberrel szem
közt jövék, úgy hogy észrevettem) : 

a) tűlin\e' irányában, iránt v. aránt. (tűl-in-\e) v. tűlűn\e Reg., 
tűlin\e ellenében, szemközt, Visn. — tűlde (till-de). 

b) tülinlen (tűl-in-\en) v. tűlűn\en Reg. —- tűlde'n (till-den). 
c) tűlna' (tűl-n-á) Reg. — tűid' (tűl-d). 
d) tűlibe (tűl-i-be) R. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK, II. 3 
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e) tülin (tül-i-n, v. ö. omin). 
Példák : Sav juvis tillin\e turagan sin annak a fának irányá

ban (azon fa iránt) álló ember; Sav juvis tülibepíh azon fa iránt (tkp. 
irányával, azaz : irányát követve) nézz ; eb juvis tülne tudom, Savenba 
vul mana korimare a fa irányába álltam, azért ö nem látott meg 
(Reg. evvel adja : 3a flepeBOMt, a fa mögé, a mi a nézőnek, a vul-
nak szempontjából jelöli meg a viszonyt, míg a tülne tulajdonképen 
az állónak, e&-nek álláspontjára vonatkozik); eb Solsin\e vulzam jale 
tülin\e toprem az úton találtam, az ő falvokkal szemközt. 

— Időviszony kifejezésére: mungon tülne kilét húsvét f e l é 
jő ; sémik tülün\e kilimare szemik táján nem jött el; mungon tü-
lilnlen kajre vul körülbelül húsvéttól fogva, h. óta ment el (mint
egy : húsvét tájától). V. ö. a tül önálló főnévként : Sava tüle kii 
azon idő körül jöjj OKOJIO STO BpeMfl, de tkp. azon tül-re, mintegy : 
na' tájra"). E helyett azonban Reg.-szerint az is mondható : Savén 
tülne, azaz : annak tájára. 

29) (Alapszó : var gyomor) : varin\e, vame' stb. Reg. — hasz
náltatik a „közép" (közepett, közepén) kifejezésére. Visn. : va'fin\e 
közepett (var-'in-\e). — P. o. vurman varibe koxiibeh süraremir erdő 
közepén jártunk mindennap. 

A „közép" kifejezésére használtatik azonban még veda' (v'ida) 
sir v. védi' sir Reg., vuda' sir Visn. is, tkp. „közép hely" : Sol védi 
siribe kaj az út közepén menj; pürt védi sirin\e' turat a háznak kö
zepén áll. 

30) (Alapszó : tol kivülvalóság) : tolin\e (tol-in-\e) -on kivül 
— előfordul Regulynak e mondatában : kii kardi to'lin\e jol\e az 
udvaron kivül maradt. — A locativusi tolin\e szerint biztosan fölte
hető ez is : tolin\m (valamin) kivülröl, mintegy : küljéből. 

31) (Alapszó hut: ik liut két s z e r , és : kettős,'duplex; huda 
kirüs tkp. hutha, bemenni, t. i. valakiért = védeni valakit, helyét ál
lani valakinek, Visn. szlovarjában; oníen huda kires v. silres mana 
ö érte nekem kell bajlódnom Reg. — de itt is csak a „beállani, 
mintegy : szerbe menni v. járni" van kifejezve, a min eset szerint 
vele járó „bajlódás" is érthető) : 

hutne (hut-n-e) -ért, helyett (tkp. szerébe), -ra, -re ( = ném. 
für, zu) : Sogha hutne tir hona gallérra [bárány] bőrt vettek (tkp, gal
lér szerébe bőrt tettjek]); purmis hutne tu\e vul a golova (elöljáró, 
bíró)-ért állott v. a gol. helyett állott v. igyekezett (fölfogta ügyét). 



CSUVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK. III. 3 5 

32) (Alapszó : éoh kor, 1. fent. 5. alatt a éoh jelentéséről) : 
éoh (maga a személy- és viszonyragtalan alapszó) vagy éohne 

(éoh-Xl-e) -kor. Reg. (Tudvalevő, hogy a magy. ,,-kor" is viszonyrag
talan s „koron v. kort" helyett áll) : simik éoh kilép szemikkor jö
vök ; mungon éoh kajre húsvétkor ment el. — Mutató, kérdő, hatá
rozatlan névmások után : kon-\oh ekkor (Reg. ezt és a többit a név
másoknál, mint egyik „temporalis casus"-t adja), l&$&in-\oh akkor 
(les), on-\oh akkor (on-\ohne' Visn., Ján. Ev.-ban többször on-pne' a 
h kiszorításával), $agen-\oh ekkor, emekkor, %aven-\oli akkor, amak
kor, hus-éoh mikor, a mikor, per-per éoh valamikor. A hu (hun, hon) 
kérdő névmástőhez azonban (1. Ny. K. 1, 256.) egy más alakú tem
poralis rag járul : ja v. %an, Reg., %a v. §an Visn., melynek a éoh 
alapszóval való eredeti összefüggését is föltehetjük nagy valószí
nűen : hun-fia mikor (hon-fia' Visn.), hus$a'n mikor. Különösen hasz
nálatos éoh, éohne a ne participium után, a mi által temporalis mellék
mondatok pótoltatnak (1. Ny. K. I, 419.) V. ö. még ezt : álanman 
éoh vul lajih isletée mikor [még] meg nem házasodott, jól dolgozik 
vala (tkp. [még] meg nem házasodott-kor) ; figyelemre méltó e mellett 
e példa : a\a éoh j'alán sumar polatée gyermekkorában mindig be
teg vala (tkp. gyermek-kor, a mikor gyermek volt, s a csuvas a\a 
éoh csakugyan a. m. afia polne éoh gyermek volt-kor). Ennek példái 
nem ritkán akadnak az Evang.-ban is. P. o. Márk 1 1 , 2. onda kin'á 
éohne' kor'ir mikor oda bemenendetek, látni fogtok (oda bement-kor); 
Luk. 20 , 11. éirílna éohne' föléledéskor stb. A malla participium 
után is, v. ö. tumalla-fioh (NyK. I, 414. 1.). 

33) (Alapszó iüs forma, minta Reg., Visn. szlovar) : 
tüslü (tüs-la, azaz a fent. 7. tárgyalt la, la rag; 3. birtokosi 

személyrag azonban nincs a tiís-tö-ben) módjára, módra, módon (v. 
Ö. fent. la, Iá' ragnak módhatározókban használatát: v'ir'isla, éuvalla) : 
as&i-bek tumast, jalan oreh tüslci tuvat nem úgy csinálja, mint atyja, 
mindig más módon (más módra) csinálja; manen tüslci ku jabala ez 
a dolog az én módom szerint [megy]. 

34) (Alapszó maj f melyet Visn. szlovarjában cjivHaü t±3 al
kalom, eset-tel fordít, Reg. így : alkalom, cpe/jCTBO mód, ném. mit-
tel, p. o. maj por onda kajma alkalom van, módja van oda menni, 
cnocoÓHO TaMt "fexaTb; la raggal ez adverbium származik tőle : 
majla Kdara jókor, épen jókor Reg., v. ö. alkalmatosan; továbbá 
kajla mellett: kajla majla oda és vissza, hin und zurück, azaz meg-

3* 
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fordított renddel : vissza és oda, mert kajla = hátra, vissza; így is 
van : kajalla majalla az álla raggal — e mellett megjegyzi Reg., 
hogy mafla magában : no nyxn = út közben, az úton, mellette el
menet közben: majla kajái az úton megyén, útközben van. Ez utóbbi 
adatokból valószínűnek látszik , hogy a maj szónak eredetileg con-
cret jelentése van: „út", azután „rendesen haladó menés" — mely je
lentés a valamely dolognak folyamatjában nyilatkozó „mód" jelen
tésre vezet. V. ö. a magyar „mi úton, módon") : 

majla (maj-la, a majla adverbiummal egyező alak) : §olzer si-
ren tol majla kaját út (8oí út = ném. strasse) nélkül, de [egészen] 
út szerint megyén (azaz : egyenesen, módosan halad; tkp. úttalan 
helyen út majla megyén, mintegy : út-módon megyén) ; manen majla 
pol én értem ügyekezzél, én részemre tarts (tkp. én módomon légy, 
azaz : én értem és szerintem cselekedjél) ; öwvas majla pornat csu-
vas módra él (a la tchouvache); %armas majla tomlan\e cseremisz 
módra öltözködött (v. ö. fent. 7. alatt cuva&la csuvasúl, viresla siiret 
oroszul jár). 

A 18—32. fölhoztuk postpositiók 3. birtokosraggal való alak
jaiban (melyek rendesen iu\e} in\e'n, ibe, m-en végződnek) ugyan
csak a 3. birtokosrag jelöli meg a postpositionalis alapszónak a vi
szonyítás kiindulópontját tevő névszóra való vonatkozását. Termé
szetes , hogy ilyenkor e névszónak magának is 3-dik személyinek 
kell lennie. Ellenkező esetben, t. i. 1. vagy 2. személyi névszó le
vén, azaz az 1. vagy 2. személyek önálló névmásai, a postpositio
nalis alapszónak ezen névmásokra való vonatkozása másképen je
löltetik meg, t. i. a névmások genitivusa által, elmaradván a post
positionalis alapszóról minden birtokosrag, a mint a fent helylyel 
közzel fölhozott példákból láthatni. Ha az efféle vonatkozást mégis 
birtokosragokkal akarná a nyelv megjelölni, ez csak az illető név
másoknak megfelelő 1. vagy 2. személyi birtokosragokkal lehetne, s 
ez csakugyan történik is az egyesszámi birtokosragokra nézve, meg
jegyezvén erre Reguly, hogy „a postpositionalis alapszók (dimensio-
nalis szók — a mint nevezi) az 1.2. személyek birtokosragos alak
jaiban is használhatók : csak hogy ezen használat ritkább, mint az 
egyszerű (birtokosrag nélkül való)." Például ezt hozza föl : 
1. szem. man pad'imra' én nálam (pad-ím-ra) 

man patma én hozzám (pat-m-a) 
man padimra'n én tőlem (pad-'im-ran) 
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2. szem. san padenda v. padunda te nálad (pad-en-da, pad-un-da) 
san patna te hozzád (pat-n-a) 
san padendan te tőled (pad-en-da) 

V. ö, Ny. K. I, 225. 226 : horanemra (katlanomban), horanma 
(katlanomba) , jalemran (falvamból,-tól) ; horanunda (katlanodban), 
jalna (falvadba^jaZwrcdem (falvadból,-tól). — „Többesszámban azon
ban, mondja Reguly, soha sem használtatnak a postpositionalis alap
szók , se birtokosragokkal, se azok nélkül." Tehát a „nálunk, nála
tok" stb. csak így mondható : pirin patra, sirin patra stb. 

A 3. birtokosraggal való postpositióknak 1. és 2. személynév
mások után nem állhatása oly világos és szembetűnő, hogy bátran 
hibáztathatjuk az Evang. némely helyeit, hol az mégis találkozik, 
p. o. Ján. 6, 56. man izmja' én bennem (e helyett : man ikra v. 
man sra, vagy végre : man fáimra, izemra); 44. man hatna' én hoz
zám (e h. man hada' a mint a 35. versben van : kilagUn man hada' 
ki én hozzám jő) ; Máté 5, 11. si'rin sínjén rólatok (e h. sirin siran) 
és sirin sine' reátok (e h. sirin sija stb. E szabálytalanságot csak úgy 
lehet magyarázni, hogy a legközönségesebben és minden esetre leg
gyakrabban használtatván a 3. birtokosragos postpositiók (mert 1. 
és 2. személynévmáson kivül akármely névszó után állanak), más 
részről pedig e postpositiókon kivül a 3. birtokosrag használata már 
csak meglehetős gyéren létezvén a csuvas nyelvben, a postpositio-
beli 3. birtokosragnak birtokosragi értéke kevésbbé kezdett érez
tetni, s inkább a postpositiói viszonyításhoz látszott tartozni, mely va
lósággal csak a postpositionalis alapszó meg a hátúi való casusrag 
által fejeztetik ki. így p. o. sine olyannak látszott, mintha csak egy 
sin alapszónak dativusa volna, mely alapszó a rajtavalóságot fejezné 
ki, melyet valósággal csak a si fejez ki. Hogy e nem alapos fölfogás 
csakugyan keletkezett a csuvas nyelven értő és beszéllő embereknél, 
mutatja Visnevszki, ki 59. 1. a többi között ezt is hozza föl postpo-
sitióúl : HHHb*ié = B'L. Ez in\e' akar lenni, és csak írás- vagy sze-
döhibából van az elején két HH-vel írva, e helyett: HHBHé ; mert ha 
jin\e' akar lenni, Visn. ezt így írja vala : BHHBié. Megemlítettük 
ugyanezt már Ny. K. I , 221 „inöe (v.jinée) = Bt (lehet: -ban, 
-ben, lehet -6a , -be),u a mit most könnyen megigazíthatni. Tudjuk 
már, hogy az in\e nem egyéb, mint a 3. birtokosrag és locativusi 
rag, de mégis veszi Visnevszki az egész in\e-t = Bt , -ban, -ben 
(nem -ha, -bef mit, ha az orosz B-B jelentéséből nem is, de az in\e alak-
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iából tudhatunk), noha ez a -ban, -ben (B'B) jelentés valósággal csak 
a je locativusi ragalakban van kifejezve. — Hasonlóképen Elsőgr. 
(68. 1.) ajne és aj mellett ezt hozza föl : H^HA n\a ( = no/rt alatt) a 
mely nja-ben megint csak a \d viszonyrag, az n a 3. birtokosrag (in 
helyett) — a \a locativusi rag pedig alkalom szerint orosz noflirdal 
is fordítható. — A mondottak szerint nem annyira az Evang. fordí
tóira akarjuk ráróni az említett szabálytalanság hibáját (mert nem a 
praepositiókkal élő orosz nyelvbeli eredeti indíthatta őket arra), mint 
inkább a csuvas nyelvnek e részbeli romlását constatálni, mely utói-
végre nem egyébből, mint hamis analógia fölvételéből ered, a mint 
ez hébe hóba más nyelvekben is történik, p. o. maga a mai magyar 
nyelv sem mondja helyesen ezt : „a többi emberek, a többiek" mert 
„a többi" magában = „a többje' (1. Magy. Nyelvészet VI, 49. 388.). 
A 3. birtokosragnak egy másik, a sírin sine-hez hasonló hibás hasz
nálata fordul elő az Evang.-ban, ez : sirin asse ti atyátok (tkp. ti 
atyja ; így kellene : sirin adij vagy Reg.-féle alakkal : sirin atiej). 

Még arról is lehet kérdés, hogy mennyire kell ezen postposi-
tiókat a megelőző névszóval egybeírni vagy egybekapcsolni, azaz 
mennyire kell őket önálló vagy hozzásimuló szóknak venni. Az vi
lágos, hogy az 18—34. fölhozott postpositiók e tekintetben külön
böznek az elemezhetetlen ragoktól, melyek önhangzójokkal is a 
megelőző névszóhoz illeszkednek (bak, bek • ba , ba ; la, la stb.) : 
mert nem csak nem változtatják meg a megelőző névszó szerint 
alapszavaik önhangzóját, hanem kezdő mássalhangzójukat is meg
tartják keménynek, a mint az önálló csuvas szó elején szeret lenni. 
Legalább Reguly mindenütt, a hol lehet, keménybetüvel kezdi a 
postpositiót (csak a pat néha bot és coh néha \oh) • Visn. és Elsőgr. 
is csak h'issin, $om-, hoza-} sin- (nem ghis-, lom-, ghoza-, zi-)f de ren
desen bat; Visn. zin\e; a Kátéban p. o. ham'ir zin'd' magunkra, on-
zin\e ; Máté 5, 1. tu sine hegyre, 4, 5. ellenben : cergü sij-zine tem
plomtetőre (templom tetejére). Még azon momentum is tekintetbe 
venni való itt, hogy magok e postpositiók hangsúlylyal is bírnak, a 
nélkül, hogy azért a megelőző névszó elvesztené a magáét (legfe-
lebb ha rövid névmás : on sin\e'), on §omin\e'. — Ezek után, úgy hisz-
szük, legczélszerübb lesz, ezen 17—34. postpositiókat önálló szókúl 
külön írni a megelőző névszótól, és csak ott vele összekapcsolni, hol 
kezdöbetüjök kellő hangtani helyzetben lágynak van írva (értve, 
hogy az eredeti íráson nem akarunk változtatni, kemény kezdőbetűt 
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írván). Ezt az írást követtük is már fentebbi közlésünkben, s kiter
jesztjük a vali és turuh-ra, is , noha e tekintetben p. o. Evang.-nak 
írásmódjától el kell térnünk , mely a kemény kezdőbetűvel való 
postpositiót is megelőző névszóhoz kapcsolja, így : sir-sin\e' a földön 
stb. Megegyezünk így a magyar írásmóddal, mely az „előtt, mögé, 
után"-féléket szintén külön írja. — A man, san, pirin, sirín, melyek 
a nem birtokosragos postpositioalakok előtt állanak (man pada, san 
Somra stb.), megkívántatóképen genitivusok; de a 3. birtokosragos 
postpositio előtt álló 3. személyi névmásokat is : on, Savén, stb., mint 
genitivusokat (nem csak töalakokat) kell tekintenünk : az on-nak, 
mint genitivusnak teljes alakja áll, p. o. Kátéban: o'riin-zin\e' ö 
benne (on-zin\e' mellett). Hogy itt is a genitivusnak jó állhatása van, 
nem kell sokat fejtegetnünk; épen így áll a pad'imra, padunda előtt 
man, san is. 

c) P o s t p o s i t i ó k a t p ó t l ó g e r u n d i u m o k és p a r t i c i -
p i a l i s k i t é t e l e k . 

1) irtsen v. irtsesin (azaz irtsessin) : „múlva" (az ird-as múlni 
igének zan, zcin-féle gerundiuma, 1. Ny. K. I, 427). P. o. ik kon irt
sen kii két nap múlva jöj, Reg. 

2) kaftitsen v. ka^a : „folytában, alatt" — időre vonatkozva 
(a ka^-as átkelni igének gerundiuma. Az -itsen végzet egy a Reg.-
féle -iéen-nel, Ny. K. I, 429. c. Reg. -itzen-nek írja; de szintígy p. 
o. irtzen-t i s , melyet Reguly egyebütt használtatott írásmódjából 
meg az orosz írás után irtsen-nek. ismerünk, maga a szószármazta
tás is erre nézve eléggé világos levén; különben is még hozzájegyzi 
fcajiísen-hez, hogy tkp. = #o nepexo/iy, átkelésig, átkeltig — a mi 
az -iéen jelentésével egyezik. így tehát az icen-nek egy Reg.-féle 
mellékalakját veszszük : itsen, melynek amahhoz való viszonyára 
nézve meg kell jegyezni, hogy iéen Regulynál állandóan kemény 
g-vel van, noha két önhangzó között áll a é, a mi ennek tulajdon
képen kettős voltára mutat: fcc, a melynek az itsen-heli két kemény 
mássalhangzó felel meg : ts. Meglehet, hogy ez itsen alak még va
lamit fog deríteni a éen = -ig rag eredetére, melylyel i£en alakúit. — 
A ka\a másrészről a Ny. K. I, 410. említett a, a-vel képződő gerun-
diumi alak = átkelve). P. o. hil kaftitsen visse kordém az egész té
len át háromszor láttam (tkp. a tél átkelt[é]ig, a tél folytában). 
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3) kirzen v. kirzessin megelőző dativussal : „kezdetén, kezde
tében" (a kir-as bemenni igének gerundiuma) : ku emene kirzessin 
Zandaiik pit ozal-ée e hét kezdetén az idő nagyon rossz vala (tkp. 
e hétbe bemenve) ; Suvamia kirzen sumar pol\e a zsíros hét (niacjie-
HHija, böjt előtti utolsó hét) kezdetén megbetegedett (tkp. a Suvar-
m-ba bemenve). 

kiriéen : „kezdetéig" (mint ugyanazon kir-as igének t'Őöw-féle 
gerundiuma tkp. „-be bementig") •* vuda kiriéen szénafkaszálás] kez
detéig v. t'ir vurma kiriéen jól\e aratás kezdetéig maradt. 

4) pojslazan vagypojslazanah a ma végű nomen actionis után : 
„kezdetén" (a pojsla, po$la igetőnek zan-fé\e gerundiuma pojslazan, 
s ez nyomatékosítva pojslazanah), p. o. vuda tolnia pojslazanah %an-
dalik lajih-ée szénakaszálás kezdetén (tkp. szénát kaszálni elkezd
vén) az idő jó vala. 

pojsliéen : „kezdetéig" (v. ö. 3. kiriéen) : tibe sima pojsli-. 
éen suvi-ée böjt kezdetéig egészséges vala (tkp. szárazt enni kezdetig). 

5) siditsenv. siditseneh dativus vagy pat postpositioalak (patne, 
pada) után : ,,-ig" (sid-as érni, oda érni igétől, v. ö. ka^itsen 2. alatt) : 
éilrgo-batne siditseneh su turai a templomig áll a víz (tkp. a tem
plomhoz értig); san-bada siditsen kíldem el te hozzád-ig jöttem ; v. 
ö. Visn. 63. 1. siddtéen (=: Reg.-féle sidiéen) : Hozana sidü'téen sür 
tohrím Kazánig száz verszt [van] (tkp. Kazánba értig). 

6) sirdd. — A ne participium (praeteriti)-hez, a mint Ny. K. 
I, 418. lapon 4. láthatni, több viszonyrag is járulhat, p. o. ablati-
vus ragja, zin, ba stb.; csak az egyszerű locativusi rag (ra, re) nem 
találkozik így közvetlen a ne alak után. A csuvas nyelv t. i. a 
ne participium ilyen locativusát a sir ( = hely) szó közvetítésével ál
lítja előr a mely főnév a ne alak után állván ezt a participiumot (ki
fejezett vagy ki nem fejezett) subjectumával s egyéb hozzátartozó-
ságával együtt mintegy főnévvé teszi, mely aztán az egyszerű loca
tivusi ragot fölveheti (da, da, az r után kellő ragalak : sirdd ; sirbe-
nek is írja Reguly a példákban). P. o. vul kile kilne sirbe 8ol sinfc 
oHa topre ő hazajöttében az úton pénz talált (tkp. haza-jött hely
ben ; a magyar nyelv körülbelül úgy fejezi ezt k i , mintha a csuvas-
ban kile kilne-re volna = haza jött-ben ; különben sirdd = „hely
ben" itt annyit tesz mint : „közben"); ku tomdir islene sirbe lajih 
ez a ruha dolgozásra jó (dolgozás közben, azaz : a ruha akkor 
fölölteni való, mikor az ember dolgozik; jó dolgozó ruhának); $u-
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verne sirbe poplet álomban beszéli („aludtában," tkp. aludt helyben); 
v'irtne «rbd voladep fekvőben, fekve olvasok („feküdt[em]ben"); eb 
ona hunalanne sirbe kordém láttam öt [ott] vendég-voltában (mikor 
[ott] vendég volt). — Hasonlóképen tétetik a sir és nem a ne par-
ticipium dativusba: sírd; p. o. eb cinné sírd kil\* az én híttomra (hí
vásomra) jött; vul kile kilne sírd abat pizeres az ő haza-jöttére ebé
det kell főzni; — Ablativus : sirden; p. o. vul istene sirden kil\e 
dolgozástól jött (er kam von der arbeit; tkp. dolgozott-helytöl); sogha 
tune sirden kildem szántásról jöttem (alá jegyezve : vagy sogha tuza 
kildem szántván jöttem, azaz : szántottam és azután jöttem, 1. Ny. K. 
I, 422. «, 1) ; onpol titne sirden kiVyi halfogásról jött. — Látni való, 
hogy az imént adott példákban a sir (sirde, sird, sirden)-nek koránt 
sincs meg teljes jelentési súlya és értéke, hanem inkább a partici-
pium viszonyragosításának szolgál eszközül és közvetítőül a sir. 
Különböznek tehát az előbbiektől az olyan példák, hol a sir teljes je
lentéssel van : §>uverne sirde §oghatrem azon a helyen, a hol háltam, 
ott vesztettem el (aludt helyben vesztettem), kunlala arlana sirde 
v'irdat ott fekszik, a hol fonnak ; ham §oratne sird kajám oda megyek, 
a hol születtem (magam-született-hely-re). 

Az imént fejtegetett sirdd és sird az ird-ds múlni kaft-as át
kelni és pid-as végződni igéknek nevégü participiumaihoz járulván 
ezekkel gerundiumi kitételeket képeznek, melyek postpositiót pót
lólag időmeghatározásra használtatnak. A megelőző névszó, a mely
re vonatkoznak, szorosan véve, a ne participiumnak subjectuma. 
Ilyenek : 

irtne sirbe: „elmúltában, elfolyása alatt," p. o. ik érme irtne strbe 
tuza sikere ona két hét elmúltában (két hét alatt) el fogja végezni; 

irtne sird elmúltára, végére : §ak tibe irtne sird kilét ezen böjt 
végére jő meg; §ak eme irtne sird hader pole e hét végére kész lesz. 

ka$ne sirte „folytában (tkp. átkeltében)" : hü ka$ne sirbe an-
\ah kil\e csak tél folytában jött. 

ka$)ie sird „végére, elfolytára" : hü kahie sird arán kil\e tél 
végére, elfolytára alig jött. 

pitne sirdd „végén," pitne sird „végére" : ku eme pitne sird 
kilét e hét végére jő (végzödtére). A pitne sirdd mellett használható 
pitsen gerundium is , tkp. „végződvén" v. ö. kirzen „kezdetén", és 
pitne sird mellett pidicen „végzödtéig." 
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A d v e r b i u m o k . 

A viszonyragok (casusragok) ismertetésében helylyel közzel 
már azoknak adverbiumok képzésére való használtatását is megem
lítettük; jelesen utalnunk kell az instrumentalisi ba, ba ragra (19. 
lap.), a la, la (22. 1.) és 'in, n (23. 1.), valamint z'ir (20. 1.) ragokra. 
Azonban nem lesz haszon nélkül, nem annyira alaki képeztetésök te
kintetéből, mint inkább jelentésök nemei szerint áttekintőleg előter
jeszteni a csuvas adverbiumokat, s e között oly alakokkal is megis
merkedni, melyeknek az eddig ismertettük ragok vagy postpositiók 
valamelyikével való képeztetése már ki nem mutatható, mert alap
szavaik, ha voltak is, már nem léteznek mint névszók. Kútforrásaink 
közül Elsögr. 63—67. mindenféle adverbiumok lajstromát adja, rend 
nélkül; Visnevszki 54—57. lapokon rövidebb lajstromot közöl, je
lentési rovatok (időt, helyet, mennyiséget stbit jelentők) szerint föl
osztva és rendezve; Reguly is külön helyen jegyzett föl időre, hely vi
szonyra, módra vonatkozó adverbiumokat („absolut dimensiós-szók"). 

a) H e l y r e v o n a t k o z ó a d v e r b i u m o k . 

1) Ma hol; hova Reg.> Visn. — stan honnan, honnét R. V., 
hUan Elsög. — stalla' hova, hovafelé R. V., hMa'lla E. (alapszó a 
hm kérdő névmás, 1. Ny. K. I, 256; a Ualla-ról v. ö. fent. 24. lap.). 

Jconda' itt; ide R. V. E. — kondan innen, innét; — koridalla' 
ide, idefelé (kon mutató névmástötől) ; hasonlóképen : 

Sagenda' — Sagendan — Sagendalla Reg. (Sagen mutató név-
mástő). 

onda' ott; oda, R. V. E. ; — onda'n onnan, onnét; — ondallá' 
oda, odafelé (on mutató névmástö); hasonlóképen : 

Savenda' — Savenda'n — Savenda'lla (Savén. nom. Sava, Sav 
mutató névmás). 

Icira ott V., lére' Reg., lerd' E. (hibával lar'd, mert hiszen 
leren van mellette, .Tfe-vel írva a le-t); — lard'n onnét V., lere'n R. 
E. ; — lej a' oda R., (mellé jegyezve, hogy úgy hangzik mint ellija) ; 
— lella" oda, odafelé R. (Mind a Ui, le mutató névmástötöl valók, 
melynek eredeti alakja fejtegetésére nézve itt az eZ/i/a-ban megint 
egy adatot nyerünk). 
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táhta valahol; valahova R.; — tastan valahonnét; — ta&talla 
valahova, valamerre (tahié határozatlan névmáshoz tartozó). 

ni&ta-da sehol; sehova R.; — niUan-da sehonnét; — niHal-
la-da sehova, semmerre (nihm-te Ny. K. I, 259—260.). 

kirik-kta v. kirikte-sta akárhol, akárhova, R. V. 
sta-da polzan v. Ma polzan-da bárhol is R-
Ua-da polin bárhol legyen, bárhol is (1. Ny. K. I , 258. 259 ; 

bátran íblvehetjük, ezek szerint, Uan és staüa-vsd való ezeket, noha 
Reg. föl nem jegyezte : kirik-Man akárhonnét, kirik-ktalla akár
hova, akármerre. Man-da polzan bárhonnét is stb.). 

hm hm sirda némely helytt, valamelyik helyen R. (hm hu& 
Ny. K. I, 258) : szintígy per-per sirdd valamely helyen, valahol; — 
por sirde-dci v. por sirdd mindenütt; hajber sirde-dd v. hajber sirdd 
mindenik helyen, mindenütt (por-de, hajber-de Ny. K. I, 266. 267.); 
— per sirdü egy helyen ; teber sirdd másik helyen; itti sirdd a többi 
helyen; oreh sirdd más helyen, másutt (itti, oreh Ny. K. I, 267). 

2) Praepositionalis alapszókból (1. fentebb / , h 17. stb.) kép
zett helyadverbiumok : 

salda' belül, bent, R.; — mldan belülről — mla belé; 
ajalda' alant, R. V. — ajaldan alulról — ajala' alá 
malda' elül R. V. — maldan elülröl — mala' előre; vagy pe

dig Reguly szerint csak a cseremiszekhez közel eső vidéken hasz
náltatva : 

valda — valdan — vala' 
hi^alda hátúi R., h'iyodda V. — hibáidon hátúiról — hi^ala hátra 
Sülbe fent R., sülde' V. —- Sülben fölülről — Sülé fölfelé. 
Ezen helyadverbiumok láthatólag a locativusi (da, de) , abla-

tivusi (dan, deu) és dativusi (a, e) ragokkal levén, ezek elhagyásá
val névszói tökül maradnak : ml, ajal, mai v. val, hi^al (h'iyíl), 
Sül (sül). Ezen töknek postpositionalis alapszókból származását föl
ismeri Reguly, megjegyezvén, hogy sal rokon az és, es-sal (1. fent. 
29. 1.), *«I a ai-val (30. 1.), ajal az cy'-ból ered (30. 1.), mai az óm
ból (30. 1.) hiftal a Zu'é-ból (31. 1.). Es csakugyan a Jriftal és a/aZ-nak 
hiS és aj-hoz tartozása mind jelentésére mind alakjára nézve oly 
szembetűnő, hogy a többinél sem lehet kétségbe vonni ezen szár
maztatás helyességét, mely csak az által kevésbbé szembetűnő, hogy 
az alapszó elül megcsonkúlt, illetőleg kezdő önhangzóját elvesztette 
így lal = ék-al v. 'il-al volna (tkp. ez-al v. ö. hi^al; de mihelyt a z 



4 4 BUDENZ JÓZSEF. 

a szó elejére kerül, kemény mássalhangzó kell: s); mai = om-al, hi^al 
r s ki$-al, ajal = aj-al. A val-r& nézve meg kell jegyezni, hogy egy
két helyen az Evang.-ban omtnie helyett uv'in\e fordul elő, tehát uv 
=r om, a mi szerint val =s uv-al • csak a §i/I tér el némileg, a meny
nyiben a mélyhangú si-tö\, melynek dativusa sija, inkább azt vár-
hatnók hogy: sijal. — Az aZ-ra nézve, melyet a hi$, om, el stb.-hez 
látunk kapcsolva, azt gyanítjuk, hogy valamely, általában „hely"-et 
vagy „táju-at jelentő anyagszó vagy ilyennek elváltozott alakja. Le
het azonban „oldal, fél" is a jelentése, a mennyiben az összetételek 
első részei oly helyviszonyokra vonatkoznak, melyeknek ellentéte
sei is a képzeletben fölmerülnek, azaz „fel-es" viszonyokra (fent — 
lent, stb.). A „helyet" jelentő sir ehhez hasonlóképen lép föl veda 
sirJci stbiben (1. fent. 34. 1.) — Reguly az említettek mellett még 
ezt hozza föl : tiibelba Bnepe/ri> — tübelden — iübele v. tübel. Vala
mely más helyen találjuk Reg.-nál tübci = tető szót és Visn. szlo-
varjában ezt : „tübel tisztelet-hely." Ezekből azt következtethetjük, 
hogy tübel csakugyan tuba - j - el (al a mai, lal-b&n), és a tübeíba-nék 
Biiepe/rL jelentését (== elül) inkább „az élén"-félének kell tartanunk, 
a mennyiben az magasabbnak gondolható, a mint szintén tübel is 
azért „tisztelet-hely" mert „legmagasabb hely (mintegy: tetőhely)." 

Elsőgr. adverbiumlajstromában föl vannak említve : maldá, 
ajáldá, sülde', laldá (szedőhibából : lalgá), h'fyalda'n. 

3) Egyéb helyadverbiumok, részint szintén postpositionalis 
alapszókból képezve : 

toldá kivül, kunt R. V. — toldan kívülről — tolá k i , kivé 
(1. fentebb 34. 1. tolin\e; tol-tóY). 

túra' fent. R. V. — turan fölülről — tuvá fölfelé (tu hegy; p. 
o. stt turuh tuvalla vis kon kajmasse a víz hosszában fölfelé három 
napig nem mennek). 

anatrá lent R. V. — anatran alulról — anada, anadalla le
felé (anat az an-as igének nomen praesentise = lemenő, lemenet, 
leereszkedés). 

hajra utói R. — kajran utóiról — kaja, kajalla vissza, hátra
felé (kaj evvel jen = oldal: haj jenben hátulsó oldalról; kajalla ma-
jalla 1. fent. a 36. 1.; kaja jol\e hátra maradt). 

ajikra félt, oldalon — ajikran oldalról — ajka, ajkalla félre, 
oldal felé (ajik oldal, fél, 1. fent. 32. 1.) 

távra', tavralla és jir v. jiri távra körül, köröskörül (alkal" 
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masint egy a tavr-as forgatni igétől származó névszó ta'vra szolgál 
alapúi). 

in\erti messze R. — ingeren messziről — injóí messze (alapszó : 
in\d} egyszersmind dativus is; V. in]a' messze); vagy pedig : 

in\etre R. — in\etren — in\ede. 
suhra közel R. siv'ihra V. — suhran közelről — sugha', sú

ghatta közelbe. 
kadara túl — hadárán továbbról — hada' tovább (kada hor 

tovább tedd, helyezd; kadari, a kadara-tól' távol való). 
Elsőgr.-ban ezek közül: siv'ihra' ( = suhra R.) inzUrtrU (aligha 

nem hibás e helyett : inzatrü' = in\etre R.), tola', távra' , kajran, 
kavalla' (hibás e h. kajalla). 

Idevaló még : hirs ellenében, eleibe R. V., p. o. vul mana hirs 
kil\e ö nekem élőmbe jőve ; sile hirs kildemir a szél ellenében jöt
tünk (sil-e dativus); ep stariga hirs lardem az öregnek ellenében ül
tem. — Az ellenében-valóság mind két felől tekintve ( = egymás el
lenében) Reguly szerint hire hirs által fejeztetik ki : ikes hire hirs 
potyis vuham mindketten egymásnak ellenébe kerültek; ep hunaba 
hire hirs lardem és a vendéggel szemközt ültem (ep hunaba annyi 
mint : én és a vendég, azért így is folytatható a mondat : iken hire 
hirs lardemir ketten hire hirs ültünk). — A kettős kitételben : hire 
hirs a hire dativusnak látszik, a miért is a hirs-ben valamely vi
szonyragot lehet gyanítanunk (hir-s)y noha azt közelebbről nem bír
juk meghatározni. 

hy I d ő r e v o n a t k o z ó a d v e r b i u i n o k . 

1) hun\a mikor R., honyx' V. — hus%an mikor R. V. h%an El-
sögr.; — hun\a-üen meddig, mikorig R. vagy : hus§an-£en R. E. ; 
— hun\ara'n vagy hus$andan vagy husüaneran mikortól fogva, mi
óta R. (ez utóbbiak, mint ablativusok után szeret még vara is állani: 
kun\aran vara es konda mióta vagy itt ? vagy : hun\aran es konda, 
v. ö. fent. a 17. 1.; különben a hu, hun v. hon kérdő névmástöre 
nézve v. ö. Ny. K. I, 256.) 

min-üen meddig, vagy : min vuhut-éen mikorig R., — min vu-
hutra midőn R. — huh vuhutra mely időben, a mikor, midőn. R. 

kon-ph ekkor R. — kon-öen eddig 5 
%agen-\oh ekkor R. — §ak vuhut-6en ez ideig, eddig; 
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on-\oh akkor R.; on-\óhne' V., on-lohna' E . ; — on-6en addig; 
— ondan vara azóta R. (v. ö. fent. coli a 35. 1.) 

§a:ven-\oh akkor R. — %aven-cen addig, akkorig. 
lessin-loh akkor R. — les, kili&en addig (l. fent. a 25. 1.) 
tahimba valamikor R.7 vagy: tah$an v. taksán; — tahunyx-éen 

valameddig, nem-tudom-meddig; vagy : tah§an-cen, tak$an-éen ; — 
tahun\aran vagy taMandan, tahSaneran valami idö óta, nem-tudom-
mióta (p. o. tal\%andan vara pornat vul onda némi idö óta, nem tu
dom mióta lakik ő ott). 

nilmn\a'-da soha R. (p. o. nihun\a-da eb ona kormán soha sem 
láttam őt) vagy : nihus^a'n-da v. nih$an-da R., níhus$a'n V. — nim-
éen-de semmikorig, semmeddig. R. 

kirik-hus$an akármikor R. 
hus%an-da polzan bármikor is R. 
hus%an-da polin bármikor legyen is R., husSanda-boli'n E. 

(írva : husandaboli'n). 
per-per coli valamikor R.; —jalan v.jalanda mindig • (érte

lem szerintpor-de „minden"-hez tartozó);— üti éohne (nem éoh) 
a többkor, egyébkor R., — oreh-éoh máskor. — oreh-cen máskorig 
(p. o. oreh-éen tuhta máskorig várj) R. — hal most R. V. vagy halé 
R., halé' E. ; — hal-ée'n eddig, mostanig V., ha-ee'n R. (értelem sze
rint a kon-h.oz tartozó, noha nincs benne ezen névmási tő). 

2) Előtte vagy utánavalóságra, vagy időrendre vonatkozó idő-
adverbiumok : 

ilik ezelőtt, annak előtte R., i'lik hajdan, egykor V., ili'k, nyo
matékosítva ilika'h E. (p. o. ilik vul man-batra poronza ezélőtt ná
lam lakott); — aval hajdan R., ava'l V., ava'l és avaláh E. (aval 
ut ás siza hajdan lóhúst ettek) ; — pa'zer kevéssel ez előtt, pa'z'ir 
V. szlovar. (Reg. még hozzá : „néhány órával ezelőtt"); — vara 
később, kis idö múlva, már R.; ablativushoz járulva = tói fogva, 
óta, 1. fent. a 17. lapon) — üliim jövőben, ezentúl R. (üliim es tu ja
lan jövőben te csináld meg mindig; üliim sana sanmep ezentúl, jö
vőben nem fogok neked hinni; hal ok§a %ok pol\e, eb ona üliim kilme 
kalarem most kifogyott pénzem : azt mondtam neki, hogy jövőben 
(a jövőben más valamikor) jöjön. 

maldan előbb (sandán maldan pilze nálad előbb tudtam; mal-
dan tkp. helyadverbium, 1. fent. a, 2) ; — kajran később, azután 
(vul mandan kajranpilne ö nálamnál később tudta, én utánam tudta; 
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mandan ablativus, így mandan kajran tkp. : én tőlem [indulva ki] 
azután; kajran helyadverbium, 1. «, 2) — Un R. (példái szerint = 
„most" valami múlttal ellentétben, és „imént"), tin jmuib TOJIBKO 
( = csak az imént) V. szlovarjában; (p. o. vuhutra kilmdren-de Un 
san vali %>ok inde nem jöttél jókor, m o s t már semmi sincs szá
modra ; Un an\ah kajre csak az imént ment el; Un vuhutra kilden 
alig, hogy jókor jöttél (épen még j . j . ) — anyth csak, csak imént 
R. (eb suzattim-ée an\ah vul ügerze laberdare én csak imént mostam 
vala ki, s ö leejtette a porba; an\ah általában és nem csak időre vonat
kozó, megszorító adverbium; megfelel egészen magy. „csak"-nak); — 
ir korán R. V. (vul ir kil\e korán jött, azaz : korábban mintsem vártuk 
volna; különben ir = reggel); — casmajd, nemsoká, hamar, CKopo 
R. V. E. (éas kile majd jő , nem soká; kile futurum); a „későn, ké
sőre" is fejeztetik ki éas által és az ige tagadó alakba tétele által : 
vul éas kilimare, ebir $>or-sür-éen kütremir későre jött, vártuk éjfélig 
(tkp. hamar nem jött); — nomaj régen R. (tkp. „sok," azaz : sok 
idő, p. o. vul onda nomaj pornat ö ott régen lakik; nomaj polat tkp. 
sok [idő] leszen, sok ideje hogy : vul kilni nomaj polat eljött régen; 
nomajranba régóta, tkp. sok [idő] óta : nomajranba eb ona piledep 
régóta ismerem őt; nomajligha soká Reg. (Ha flOJiro; nomajligha 
nomajlih-nsik dativusa, melynek Uh képzője gyanításunk szerint a 
magy. ,,-ság, -ség"-nek felel meg) ; — nomaj polmast nem rég : no
maj polmast vid konda-ce nem rég (nem sok ideje, hogy) itt vala; 
— saghalligha nem soká R. (saghal kevés, rövid; v. Ö. nomaj-ligh-a) ; 
— küs v. vüs R. (szógyűjteményében kü$) : küs kile, vüs kile, küt-
rem-de kilimare BOTT. npaflerL BOTT> npa^erB, flosKHflajrB a [nacB Ha 
nacb], a owb HenpHmejrL = ime jő (fog jönni, kile) ime j ő , vártam 
[időről időre], de ö nem jött (e példából tán azt gyaníthatjuk, hogy 
csak ily kettős vagy ismételt kitételekben használtatik küs — vüs ; 
alkalmasint rokon a kilske = rövid-del, s tkp. „rövid [idő múlva]" 
azaz : „majd"). 

paja'n ma R. V., paja'n v, paja'gan E.; pajandan mától fogva; 
pajanlih v. pajanligha mára R.; — iran holnap R., ira'n V., 'ira'n 
E.; irandan v. iranran holnaptól kezdve (irandan poUebir holnap
tól fogjuk megkezdeni) ; R. iranlih holnapra (iranlih kii holnapra jöj) 
R.; — visríu'ne holnapután; vismixieren-ba holnaputántól fogva R.; 
— iner tegnap R., ine'r V. ina'r E , ; inerden, inerden-bd tegnap óta 
R.; vizim-gon tegnap előtt (tkp. harmad-nap; megjegyezni való, hogy 
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itt vizim egy különben már nem használt sorszámnév, mely a vis-
mine-hen is megvan); — knlal az idén E. (ku ez, és SoZ év); pilder 
tavai R., pi'ld'ir V. (pilder &ug-ojih múlt, tavali november; pilder 
§ulla tavai nyáron; hi képzővel lesz : pilderhi tavali : pilderhi goZ 
tavali év, múlt év) ; pilderden v. pilderden-bd tavai óta R.; — vizim 
goü harmad éve; — purgon két, három nap előtt, egy hét előtt; pur-
gondan v. purgondan-ba R. (a gon == nap; talán az akar lenni pur
gon, a mi a magy. „a minap"). 

3) Bizonyos időszakokra vagy időtájakra vonatkozó időadver-
biumok: hitte télen, §ulla nyáron, kürgonne öszszel, Sorgoiitie tavasz-
szal, %ol v. Solla az évben, kondurla nappal, sürle éjjel, R. (kondurla 
V. E . ; uürle' V. sürld E., §ora' sürle' éjfélkor V., §or sür R., 1. ezek
nek képzéséről fentebb la, la rag alatt a 21. lapon; v. ö. még 'in, n 
ragot 23—24. 11.). Továbbá : ir v. irbe, irbele reggel; iian irgenibe 
holnap reggelre R. ; — ka§ v. ka§pa, ka%pala estve, estvei (1. fent. 
a 19. lap.) ; kabalába v. kaftallaba estve felé, hét óra felé R. (Elsögr. 
ir-mar nem korán = későn mellett : kabala' későn; Visn. szlov. 
kafia'laba este felé; ezen felül Elsögr. 14. kafta'l éjszak, Visn. szlov. 
kayx'l nyugat. Ezekből kivehető kabala v. kazallá, rövidítve ka^al, 
mint névtö, mely ka§ és dia, álla, al-ból van összetéve. Ez utóbbi 
kétség nélkül ugyanazon dl, melyet fentebb (44. 1.) aj-al, hUyal, 
<m-al stbiben megjelöltünk, s% a melynek ott gyanítottuk jelentése 
( = „táj") megint itt is igazoltatik : mert a ko^al mint éjszak (E.) 
vagy nyugat (V.) nyilván „est-táj," és ugyanígy értjük meg a ka^a-
laba-t is mint : „est táján, est tájban" v. ö. „reggel tájban, akkor 
tájban" stb. A ba instrumentalisrag itt használhatásáról v. ö. fent. 
a 19. lapon. — Ide hozhatók föl még ezen gerundiumos kitételek : 
ir tol Sudelzan virradatkor (tkp. reggel kivirradván), tüttüm polzan 
megestveledetkor (tkp. sötétség levén) ; kon Sudliéen virradatig (tkp. 
nap virradtáig) R. 

4) hi (ghi) képzővel készülvén adverbiumokból melléknevek 
(1. Ny. K. I, 245.), ezeknek megint locativusai, megelőző birtokos
raggal vagy a nélkül (hin\e vagy hira végzettel) új adverbiumokúl 
állhatnak, melyek az alapadverbiumoktól aligha különböznek lé
nyegesen, legfelebb abban, hogy az ezek által megjelölt időt jobban 
egy egészbe foglalva körülhatározzák, p. o. iranhw\e-de %ok polat vul 
holnap (tkp. holnapijában, a holnapi időben, a meddig az tart) sem 
lesz ö [otthon]. Reguly itt n, l, r után és önhangzó után is hi, nem 



CSUVAS KÖZLÉSEK ÉS TANULMÁNYOK. III. 4 9 

ghi alakot í r , noha más hangtani analógia szerint ez kellene; de 
egyelőre mégsem akarjuk azt megváltoztatni, noha másrészt két szóba 
sem írhatjuk, mint Reg. teszi némelyiknél (iran hin\e). Ilyenek: pa-
janhin\e (pajan ma), iranhin\e (iran holnap) , vismi\iehin\e (vismine 
holnapután), ixierhin\e (iner tegnap), vizimgonhin\e (vizimgon teg
napelőtt), purgonhin\e v. purgonhira (purgon minap v. ö. fentebb 3.), 
irhin\e v. irhira (ir korán, reggel) ; ülümhin\e v. ülilmhira (ülümyd-
vöben, ezentúl), varahin\e v. varahira (vara később, azután), ha\-
hin\e v. haihira (hal mostan) , pazerhin\e v. pazevhira (pazer kevés
sel ezelőtt), ilikhinle v. ilikhira (ilik ezelőtt, hajdan), kajranhin\e v. 
kajranhira (kajran később, azután), maldanhin\e v. maldanhira (mal
dan előbb). — Némileg föltűnő az is , hogy a magashanguakhoz is 
csak a liira (nem hire) végzet járul, de azért nem hihetjük, hogy 
tán hi egy „idő"-t jelentő mélyhangú külön névszó volna, mert a hi-
alakoknak igaz melléknév voltát nem lehet kétségbe vonni (p. o. 
pervejhine par, kajranki kirle mar az elsőt add, az utolsó (utóbbi, 
későbbi) nem kell. Képeztetésokre nézve a /wVa-adverbiumalakokat 
némileg lehet hasonlítani amagy. „elsöben"-hez, s csakugyan a csu-
vasban is vannak a sorszámnevektol vagy az ezeknek helyét tartó 
alapszámnevektöl képezett ilyen adverbiumok, melyek szorosab
ban a magy. ,,-szor, -szőr," vagy „ízben" értelemmel járnak, per-
vehin\e v. pervehira, vagy csak pervej először stb. (1. NyK. I, 246.); 
megjegyezzük azonban, hogy ikkesinle, vÍ8sékin\t, tuvattasinle jobban 
így iratnak : ikke sin\e} visse sínje, tuvatta smjö a stnje nem levén 
egyéb, mint a fent. a 29. lapon, 18. alatt említett postpositio = -ban, 
-ben; úgy hogy ikke smje teljességgel = ikki-re stb.). 

5) Némely időrendi (s részint egyszersmind helyrendi) adver-
biuinoknak, melyek több tagból álló elösorolásban használtatnak, 
Reg. ezen összeállítását adja : 

pervej, maldan először, előbb, elsőben (maldan tehát az orosz 
eredetű pervej igaz csuvas párja) ; — kajran azután; — ondan kaj
ran [meg] azután; — on hissin ö utána, azután (1. hissin a 31.1.); patne 
sitsen végre (tkp. jpaí-jához érvén; ezen pat aligha ugyanaz , a mi a 
postpositionalis alapszó a 32. lap.) p. o. maldan v. pervej kirzeneh 
juver-ce, kajran ^umullan\e elsőben, kezdetben (v. ö. kirzen a 40. 
Ip.) nehéz vala, azután könnyebb lett; maldan hire kil\e, on hissin 
jevi\ezem kil\i^, vulzen\en kacée kil\e, kahce hissin hunazam kil\i$ elő
ször a menyasszony jött, azután a nászleányok jöttek, azután a vole-
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gény jött, a vőlegény után a vendégek jöttek; patne sitsen arán tür-
Utseja\e végre alig (nagy nehezen) megigazította. — A „végre" 
még kajranhine által is fejeztetik k i , a mi dativusi raggal van (úgy, 
mint kajranhin\e locativusival), s így egészen a magy. „utoljára" : 
kajranhine vuhutra kil\e végre (utoljára) jött [már egyszer] jókor. 
Ezt : visne (szószerint : végre, végére), és ezt: kajranhila v. kaj-
ranhibe (la, és ba, be raggal) rossznak mondja Reguly, az „endlich" 
kifejezésére. 

c} M ó d j e l e n t ö a d v e r b i u m o k . 

1) jeple v. leple hogyan, mint R., jeple' V., eple' E . hacsak nem 
szedöhibából van dujib e helyett : Emié, jeple'). Lásd NyK. I, 256. 
4. alatt. Reguly még be raggal is adja ezt : leplébe hogyan, a mi 
arra vezethetne, hogy a ple, pia, a mivel jeple és egyéb módadver-
biumok képezve vannak, nem a bála, bele instrumentalisi rag, hanem 
egy „mód, nem" jelentésű anyagszó, annyival inkább, mert leple-hö\ 
melléknév is származik leplene milyen (szintígy kapla : kaplane stb. 
I , 266.), mely inkább úgy volna származtatható, mint a magy. 
„minő" = „mi-nem-ü" 

kapla, így R., kapla' V. (ku, kon névmástöhez tartozó); — 
apla úgy R., apla' V. (vul, on névínástő) 5 — %apla! így (Reguly a 
§aga, §ak névmás alatt adja, "a §ava, éau-nak hiányozván a megfe
lelő adverbiumalakja; NyK. I, 256. a puszta $a-ból eresztettük a $a-
pla-t, mely 8a a $aga, $ava előrésze. Most már valószínűbbnek tart
juk, hogy §apla a teljes §aga, illetőleg $agan névmástöböl indul ki. 
Ugyanis ha kon-hóllesz kapla, %agan-hd\lenne %agapla • a hangsúly 
pedig a végszótagon levén, könnyen megfogható, hogy rövidülhetett 
és könnyebbülhetett ez alak erre : $akpla, %apla. Sőt annak, hogy 
%ava, illetőleg $auan-nak Reg. szerint ilyen módadverbiuma nincs, 
csak az az oka, hogy $apla egyszersmind a $avan-nak. pla-végix mód
adverbiuma , mely $avapla, %avpla-bö\ rövidült meg); — Visn. ma
gát %ava-t is hozza föl adverbiumnak = úgy (xaKt) ; és iava'h (az 
előbbi nyomatékosítva) = épen úgy, Elsőgr.-ban.%aba'h. 

tenepla v. telepla valahogy R.; — nileple-de v. nijeple-de (ni-
leplebe-de) sehogy; — kirikte-leple akárhogy; — leple-de polzan 
akárhogy; — leple-de polin bárhogy legyen is. 

por tűsle-de mindenféleképen (p. o. por tüsle-de tuza p'ihrem 
mindenféleképen megpróbáltam; v. ö. tilslU a 35. lp.); — hajber 
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tüsle-de mindenikképen, R.; — perle' együtt R., perld' V. E. (perle 
huza kildemir együtt hajtottuk a nyájat) ; egybe, egygyé-t is jelent: 
ik küdü perle hodome a, két nyáj egybe csatlódott; —permajla egy-
módon, egyképen (per majla poplesse egyképen beszéllnek). 

2) Melléknevek, jegyzi meg Reguly, egyszersmind adverbi-
umokúl is használtatnak, s Visnevszki is tesz erről észrevételt (59. 
1.) : „az adverbiumok helyett a csuvas nyelvben gyakran főnevek, 
melléknevek használtatnak, alakjok változása nélkül, p. o. na'mis 
szégyen és szégyennel, gyalázatosan, cibe'r szép és szépen, jól." 
Természetesen rendesen módadverbiumok ezek. P. o. türö egyenes: 
tür'ö turat egyenesen áll R., h'ide erős : h'ide kajái gyorsan (erősen) 
megyén, hide poplet fenhangon beszéli stb. Ezeknek elösorolása nem 
ide, hanem a szótárba való. Csak egynéhányat említünk itt meg, me
lyek részint a cselekvés vagy tulajdonság nagyobb vagy kisebb mér
tékének kifejezésére szolgálnak, részint már csak mint adverbiumok 
jö'nek elő : h'ide'erősen, pit igen, nagyon, taza tisztán, merőben, paj-
dah eléggé, elég, mit (saldah) egészen, teljességgel, ciépen, ugyan
oly (azonosságot fejez ki ) , cm valóban, bizonyosan, leg- (a superla-
tivus kifejezésére, NyK. I, 236), nomaj p. o. mondán nomaj usta ná
lamnál több mester, nagyobb mester, mesterebb (főnevek előtt hasz
nálható), cilaj sokkal (comparativus előtt), eléggé; lajih (lajighah) 
jól (p. o. megverték), perlastik egy kissé, pipkke egy kicsit, keve
set ; 'it, 'idah fölötte nagyon, on\ol annyira stb. — Hasonlóképen a 
za és mazir-féle gerundiumok, a melyekkel szintén módadverbiu-
umok kifejezhetők, a magok helyén már tárgyalva vannak. Végre 
még a la, la (21. L), m , n (23. 1.) és ba} bd (19. 1.) ragok fentebbi 
tárgyalására utalunk. 

3) Számnévi módadverbiumok : 
per hut egyszer, ik hut kétszer, vis hut háromszor, vonne hut tízszer 
stb. — min\e hut hányszor, térnie hut valahányszor, nem-tudom-hány-
szor; kirikte-min\e hut akárhányszor (p. o. kirikte-min\e hut kajder} 

san min is akárhányszor menjen is, neked mi gondod?) A hut prae-
positionalis alapszó is 1. fent. a 34. lapon; még azt is jelentheti 
per hut hogy : egyszerű, ik hut: kettős stb. — Distributiv szám
nevekkel (1. NyK. 1, 242. e) : prer hut, iksar hut, vissar hut stb. 

De hut nélkül az egyszerű alapszámnév is fejezheti ki az igei 
cselekvés hányszor történtét: pre egyszer (a pre alak, nem per 1. 
NyK. I, 239) : pre p'irza eb onda egyszer voltam én ott, pre-de kor-

4* 
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man eb ona egyszer sem láttam (tkp. egyszer is nem láttam) ; pre-pre 
(ismételve 1. per-per 1, 258) egyszer vagy másszor, egyvalamikor, 
tepre (te-pre 1, 238) másodszor, vagy teher hut; oreh (hut nélkül) 
másszor; min\e hut vagy csak min\e hányszor (p. o. min\e óinden 
hányszor híttál?). 

d) A d v e r b i u m i a l a k o k h a s o n l í t á s i f o k o z a t a . 

Visnevszki (58. 1.) jegyzete szerint „némely adverbiumok föl
vesznek comparatiót is a melléknevek módjára, p. o. cas hamar, üasrah 
hamarabb. Reguly az „intensio"-ról való jegyzeteiben találkoznak 
erre példák : in\ereh messzibb (in\e hiessze), kadarah tovább (kada), 
ajkarah mintegy: félrébb, tovább félre (ajka félre), kondarah idébb 
(konda ide) ondarah odább (onda oda). Ez helyadverbiumok foko
zása. — Idöadverbiumok : ilikreh előbb (ilikreh ma kümaren miért 
nem jöttél előbb ?) , varerah később (vara) , iilümreh tovább a jö
vőben (ülüm), kajrandarah később (kajran) , irdereh korábban. — 
Módadverbiumok : vuraghendarah lassacskán, inkább lassan, va
lamivel lassabban (vuraghen) p. o. Sagenbak vuraghendarah kaj csak 
így lassacskán menj ; v'ireslarah inkább orosz módra (v'iresla) : hal 
vul v'ireslarah pornat most inkább orosz módra él; sumardarah be
tegesen, inkább betegen, mintsem más állapotban (sumar melléknév, 
mint adverbium). — Ide vonható még a módgerundiumnak foko
zása, melynek Reg. ugyanott példáit hozza fel, s melyre nézve csak 
azt kell megjegyezni, hogy nem a za, za-féle közönséges gerundi
umalak, hanem a NyK. I, 410. említett a, a-féle alak fokoztatik rah 
reh által : üobarah kaj mintegy : futvább menj, azaz : erősen futva, 
jobban futva, vagy : futton fuss (éob-as futni, coba I, 410. szerint : 
futva = éopsa, s rah nélkül különben így is mondatnék : copsa 
kaj az I, 423. 424. lapokon való példák szerint) ; sanarah turat san 
sine bízvább áll reád, azaz : bízik valamit benned (a rah kicsinyí-
töleg véve, I, 235. lorerah fehéres; rah nélkül ez volna: mnza tu
rat) ; kiskerarah jaras erösebben kiáltani (kisker-a / kiskerza jaras) ; 
t'idarah turas erősebben fogni v. tartani (t'id-a ; t'itsa turas) ; virene-
reh paras még jobban tanulni, vagy pedig : még egy kissé megta
nulni (viren-e ; virenze paras) ; küdereh iles még elvárni, tkp. vár-
vább venni (kiid-e; kütse iles). Szintúgy időadverbium helyett ka$-
rah (estvébb, azaz : ugyancsak estve) mellett áll ka% polorah (így 
írja Reg. nem : polarah), a mi ka§ polzan este levén , megesteledvén 
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(miután este lett) ellenében talán „elesteledvén" által fejezhető ki 
némileg. 

Fokozott (rah-os) adverbiumalakok megint új viszonyraggal 
is fordulnak elő Regulynál: kajrandarahran tkp. hátúlabbról, azaz : 
valamivel utána, később (ugyanazon ran-nal, mely már kaj-ran-ba,n 
van, és ott csak bővölködöleg áll), maIdarahrantkp. élőbbről, azaz: 
valamivel elül v. előtte (itt az alapadverbium maldan, de a rali (da-
rah) ennek alapszavához (mai) járul, s a viszonyrag van = dan csak 
egyszer áll) , p. o. eh ondan maldarahran v. kajrandarahran kildem 
én ö nálánál valamivel előbb v. később jöttem. — Fokozott gerun
dium instrumentalisi raggal : sibe-reli-pe : jala síberehpe iltrem kis
kertté sas mikor már a faluhoz közel értem, hallottam kiáltást (tkp. 
faluhoz érvébb-vel) ; ka§ poloralvpa kildem mikor már este kezdett 
lenni, jöttem (tkp. esteledvébb-vel, azaz : elesteledéskor). 

A fokozó képző darah, derek vagy rali, reli hangtani tekintet
ben épen úgy járul az adverbiumokhoz, mint a melléknevekhez, 
lásd NyK. I, 234. 235. lapokat. 

3 . 

C o n j u n c t i ó k. 

Kötőszókban (conjunctiókban) a csuvas nyelv épenséggel nem 
bövölködik, mert a gerundiumok elterjedt használata, a nomina ver-
balia, sőt egyszerű névszók viszonyragos alakjai mellett nem is erezi 
a csuvas nyelv annyira azoknak szükségét a maga szó- és mondat-
fűzésében, így p. o. a mi feltételező conjunctiónk („ha") helyett, 
van a zan-íéle gerundium és a polzan is csak nem-sajátos értelemben 
nevezhető feltételező conjunctiónak, a mint NyK. 1, 428. látható; 
ugyanígy, p. o. as nomen actionis zm raggal (as-sin) egy conjunctio 
finalist teszen nélkülözhetövé : ona ize kajas-sin kildem eljöttem, 
h ° S y (^tin u t) öt elvigyem stb.; szintigy a sociativusi ha, hala 
rag helyettesíthet conjunctio copulativát, p. o. onha mana %apri& öt é s 
engem vertek meg; a hak (=ként)-tel élhet a csuvas, hol nekünk 
„mintha (lat. quasi)" kell : vul ok§a $ok-pak nimin-de ilmevt ö, 
m i n t h a nem volna pénze, semmit sem vészen. Ezenkívül a csuvas 
nyelv sokszor csak egymás mellé rak mondatokat a nélkül, hogy a 
köztük való logikai viszonyt valamely conjunctióval tüzetesen meg-
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jelölné, p. o. vul pürde ki\e, eb oramra kütse tudom ő bement a házba 
[é s] én vártam az utczán ; vagy ö bement a házba, [m í g] én az ut-
czán vártam; alikne 08, vulzam kicéir nyisd ki az ajtót, [hogy] ök 
bemenjenek; eb piledep ona, es pilmesten ona én ismerem őt, [d e] te 
nem ismered stb. stb. 

De azért rendelkezik a csuvas nyelv mégis conjunctiókkal is, 
ha nem is annyival, mint más kivált árja eredetű nyelv. Fölhozzuk 
először Visnevszkit, ki 59. 1. 8-félét sorol elő : 1) Conjunctio copu-
lativa da. 2) Conj. conditionalis bolza'n (nem sajátképen conjunctio 
1. előbb). 3) Conj. concessiva bo'lin XOTH , habár, noha (tkp. = le
gyen, és nem sajátképen conjunctio). 4) Conj. adversativa vara de, 
pedig. 5) Conj. causalis on-turu'h, ómba'. 6.) Conj. consecutiva appi'n 
és ara tehát, s így. 7) Conj. negativa ni nem (ez is csak a negativ 
névmások előrészéül fordul elő s nem nevezhető conjunctiónak). 
8) Conj. interrogativa 'i, i ? -e? (kérdőszócska, 1. NyK. I, 395.). 

Nézzük most, mit vehetünk ki e tárgyra nézve Reguly föl-
jegyzéseiből, összeállítván ezekből az egyes conjunctiókat és con-
junctiókúl használt adverbiumokat. 

1) da, da (írva de is), illetőleg ta, ta (te), mindenkor egy meg
előző szóhoz simuló, a mint a változó hangzóji is mutatják. Föje-
lentése = magyar „és" és „is." Ha csak egyszer tétetik k i , az ösz-
szeköttetendő két tagnak elsőjéhez járul; de járulhat ismételve mind 
a kettőhez is = magy. — is — is; p. 0. mana-da ona an\ah páps, 
ittizene pamari% csak nekem és neki adtak, a többinek nem adtak; 
mana-da ona-da pa\is nekem is neki is adtak; suba-da tibibe-de ki-
Hi vízen is szárazon is fognak jöni; ir kilet-te kai kilét reggel is jő, 
este [is] j ő ; eb kiles tdrem-de kildem én Ígértem , hogy jövök, és jöt
tem is (meg kell jegyezni, hogy nem kildem-hez, hanem tarem-hez, 
mint első taghoz van csatolva a de, tkp. én jöni igértem-is jöttem) 
stb. — Ha ilyenkor az utótag mondat, mely az előbbivel tartalmilag 
ellentétben áll, a da jelentése közel jár az adversativ magyar „de"-
hez : es iuer kiles tdren-de kilmaren te tegnap ígérted, hogy jösz 
„és" nem jöttél, vagy pedig: „de" nem jöttél; ep Birarem-da tobima-
rem én kerestem, de nem találtam. Azonban e mondatokban a da el 
is hagyható, meg nem jelöltetvén az ellentét. 

Az első tagban levén mar (nem), s a másodikban da, a ki
emelni való szóhoz csatolva, a magy. „nemcsak —, [hanem] — is" 
viszonya áll elő : asse mar, ames-te kilme nem csak atyja, [hanem] 
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anyja is jött. Lehet a mar mellett an\ah (csak) is, vagy e helyett csak 
a nyomatékosító ah, eh, h; p. o. eb %ulla mar aríyxh p'irza, eb hille-de 
p'irza nem csak a télen, [hanem] a nyáron is ott voltam ; vul v'ires-
láh (viresla-h) mar poplet, todarla-da poplet ő nem csak oroszul be
széli, [hanem] tatárúi is beszéli. Ezen példákban az ellentétes szók 
nem az igék; ha a két igéhez kell csatlakoznia a raar-nak meg da
nák, az első, mar előtt, ma-végü infmitivusban áll : vul mana ke-
darima mar, pi\i-da ona ö nekem nem csak mutatta, [hanem] adta 
is öt. A második tagbeli ige is tagadó levén : vul mana pama mar, 
kedartmari-da ő nekem nem csak nem adta, de még meg sem 
mutatta, vagy : ö nekem nem hogy adta volna, de még meg sem 
mutatta. 

Megengedő mondatok igéjéhez, (mely a megengedő igerago
zás szerint van ragozva, vagy zan-gerundium alakjában lép föl), sze
ret járulni áa = magy. „is" : perne izen-de teberne huvardir-üe man 
vali ha az egyiket elveszi is , [de legalább] a másikat hagyná meg 
számomra; hava hoyx polin-de, %aplah islet bárha maga gazda le
gyen is , mégis dolgozik. — A kam-da polzan stb. névmásokat, me~ 
lyekben da = „is" szerepel, lásd NyK. I , 259; szintígy por-de, 
hajber-de I, 266; kirik-t e kam stb. I, 258. — A tagam ( = ta-kam)} 
te-min stbiben (I, 257.) a da (mint ta, te) elül állván, fölér a mind
járt alább látható tada-val; szintígy tepri, teber-hen (I, 239.). 

2) tada =3 meg — is, meg aztán — is; még. Alkalmasint, a 
minek Reguly is tartja, a kétszer ismételt ta vagy da (1) p. o. atti 
man vadé, tada horavzahrah atyám öreg, meg aztán beteges is; ebe, 
atti, Andri, on pi\ie>, tada man j'imik p'irza én, atyám, András, test
vére , meg az én húgom is ott voltak. — Eleibe tétetik a tada-nak 
még singen is = felüle ( = ezen felül) : singen tada =r ezen felül még ; 
söt egymaga sin\en is álll = ezen felül; p, o. vid pire ister\e sidar\e, 
sin\en prer som pa\e ö bennünket itatott, etetett, ezen felül [még] egy-
egy rubelt adott; ebir onda vurmanda %ol §oghatremir / sürle polza, 
sil, sive j sin\en tada %ojnur §uma poilare mi ott az erdőben elvesz
tettük az utat; éjjel lett, szél, hideg; ezen felül még eső is kezdett 
esni. — Hasonlóképen használtatik tada előtt on-batne hozzá : on-
batne tada hozzá még = e mellett még; p. o. leple vul ize ile % onen 
sinzam §ok, utsam saghal tada, on-batne tada huva isne pit pilimast, 
hogy fog ö munkát vállalni ? emberei nincsenek, meg lova is kevés, 
e mellett még a maga munkáját sem igen tudja. 
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3) eppin következtető = tehát (Alakja a Visn.-féle appin-hez 
oly viszonyban van, mint ebe én a&e-hez NyK. I, 248.). P. o. vulzam 
kajrié, eppin ebir-de kajebir ők elmentek, tehát menjünk mi is; vul 
eppin kilmdre'ó tehát nem jött; %apla eppin kilmest úgy tehát nem jő. 

4) ara gyengébb következtető es hát. P. o. ara ma tavernden ? 
hát minek tértél vissza ? ara min póle onda kajne-zin hát mi lesz, 
hogy oda megyünk ? vul ize kajni ara, es ona jatladen , vul ize kaj
mán elvette-e hát, [hogy] öt vádolod, ö nem vette el ? — A mint 
látszik, különösen kérdő mondatokban használatos az ara, és az 
ilyenekben a magyar „hát" = német „denn"-nek felel meg. 

5) inde =r már 5 parancsoló mondatban : parzam inde ona add 
oda már neki} v. már csak add oda neki (németül : gieb ihm es 
doch hin). 

6) %aplah ellentétezö = mégis (%apla-h a nyomatékosított %apla 
úgy) : éomur h'ide %uvat-ce} $aplah kajri$ erősen esik vala az eső, 
mégis mentek. 

7) aghalen ellentétezö := különben : vaskas kirle, aghalen kile 
sibimebir sietni kell, különben nem fogunk haza érni. 

8) Savenba okádó = azért ($ava mutató névmás instrumentá
lisa, v. ö. ómba = ónba V.) : vul pojan, %avenba ondan itrem polos 
ö gazdag, azért ö tőle kértem segítséget 5 vid pilmen, §avenba kil-
men ö nem tudta, azért nem jött el. 

9) an\ah megszorító = csak, csakhogy : laza lajih, Samrik an-
\ah a ló jó, csakhogy fiatal 5 vid ize kiles taré, manne an\ah ö el akarta 
hozni, csak hogy elfelejtette. 

10) hal-de r r csakugyan, úgyis (tkp. „most is" a hal most 
adverbium, p. 0. lia\-de manen nomaj virdat [még] most is nekem 
sok fekszik) : ku sanen. há[-de man ku, leple vul konda kilne ? ez a 
tiéd. csakugyan az enyim ez, hogy is került ide ? e hal-de vidzen vul 
horondas polat igenis , csakugyan az ő atyjokfia lesz ö ; perne hal-de 
ize kajre, teberne pamastep az egyikét úgyis elvitte, a másikat [meg] 
nem adom. » 

Ide csatolunk még néhány hátúi simuló szócskát, melyek a 
mondat némi modalis aífectióját fejezik ki : 

11) -i kérdő = magy. -e? (v. ö. NyK. I , 295. stb.) : onni (v. 
oneni) ku az övé-e ez ? sumari vid beteg-e ő ? Megjegyzi Reguly, 
hogy csak a mondat kérdöleges hangoztatása által nem fejezhető ki 
kérdés ; meg azt, hogy ha a kérdés logikai súlya a subjectumra vagy 
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objeetumra esik, ezek kiemeltetnek a hangoztatás által, de az igé
hez járul a kérdőszócska, p. o. vu'l túri kona ö csinálta meg ezt ? 
(ö-e az, ki ezt megcsinálta?); ellenben : vul tu'zoj ö megcsinálta? 
(és p. o. nem vette ?) — Kettős kérdésben kétszer tétetik ki a kérdő 
i; nincs is csuvas szó = »vagy," a miért is az Evang.-ban néha az 
orosz ili használtatik, és Visn. szlovarjában az t-t evvel fordítja : 
IL1H? (vagy?), eb kajza, p'igham : kilde-i, kilde mari vul? én men
tem, megnézem : otthon [van]-e, vagy nincs? (tkp. otthon-e, nem 
otthon-e ?); kajebri, jolebri, pilmestep ep halé nem tudom most, men
jünk-e vagy maradjunk? kili kilmi jő-e vagy nem yól pajan poli 
hadar, iran poli hader vagy ma, vagy holnap lesz kész (tkp. ma 
lesz-e kész, holnap lesz-e kész ? — egyszersmind olyan eset, hol Re
guly fent említett jegyzete szerint, a mondatsúly a pajan, iran szókra 
esik, és mégis az igéhez, ^?ole-hez járul a kérdő i : poli). 

12) -zi (-sí) Reguly ilyen példákat ád erről : vid pilmen-zi kil-
mdre ö alkalmasint (hát, talán) nem tudta, [s azért] nem jött el; vul 
pilmen-zi hacen kilmdre nem tudta-e hát meg eddig, [hogy] nem 
jött? nim tuze-de joramast, misker tuza jorattaram-zi eb ona semmi 
tett[em]mel nem elégszik meg, mi tett[em]mel fogom hát kielégíteni 
(tetszését találni) ? leple tuvas-si kona hogy kell hát csinálni ezt ? 
(gondolja magában); leple vid kona ture-zi hogy csinálta hát ezt ? 
— A magyar „hát" = német „denn" (wie hat er es denn gemacht? 
stb.), úgyhiszszük, csak megközelítőleg fejezi ki a csuvas zi'-t, me
lyet legfelebb úgy bírunk meghatározni, hogy valamely tényre vagy 
körülményre vissza vagy előre rámutat, melyből a vele megjelölt 
ok-gyanító vagy kérdő mondat kiindul. Reguly azért a zi-vel való 
igét „demonstratív modus"-nak nevezi. 

13) 8 vagy üke. Lássuk megint előbb a példákat : titreni? tit-
rem-ü v. titrem-üke (kérdés) : megfogtad-e? (felelet) : meg biz én 
(Reg. fordítása csak az egyszerű noiiMajPB-t adja = megfogtam, de a 
titrem-ü mégis csak más mint titrem, és titrem-üke alá van jegyezve, 
hogy „ez nagyobb nyomatékosítás" — értsd, mint a titrem-Ü, tehát 
ez is már nyomatékosabb, mint titrem) noha csupa ez is állhat a fen
tebbi feleletben); — vul juvis tiidí % h'idi-ü v. Mdt-üke ez a fa erös-e ? 
erős biz [a]; ku swm ? su-ü V. &u-üke ez víz-e ? az (aio BO,o;a-JiH ? BO#a 
ez víz-e? víz, tkp. víz - { - é v . üke). Tagadó félelet : vid juvis hidí? 
h'id'i mar-ü v. h'idí mar-üke az a fa erös-e ? nem biz a (tkp. erős nem 
-\- ü v. üke); es ize-i ? ize-ü te elvetted-e ? el ám én (a 6pajn> én levet-
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tem; ize-%ke Reg. szerint nem volna jó ; azaz a za, ze alakhoz szo
kás szerint csak é, nem $ke járulna). — Valószínű kimondott véle
mény : es kalaman pol-$ke te , úgyhiszem, nem mondtad meg (pol 
e helyett : poU lesz, s egyszersmind a „talán"-t kifejező; lia egész 
szorosan, és etymologice akarjuk fordítani, úgy tehetjük : [úgy] lesz 
bizony — pol-8ke — [hogy] te nem mondtad meg; Reg. megjegyzi 
„nem pol-$LÍ); vul kona tumas-$ke (ehelyett : tumast-Ske) owb 8T0 
HeA'L7iaeT'& ö ezt nem teszi v. csinálja — hozzá teszi : „afíirmálva", 
kürülbelül: ö ezt meg nem csinálja ám; vul kona tuvaike (e h. tu-
vat-$ke) ő ezt megcsinálja ám, vagy : úgyhiszem megcsinálja; vul 
silenmen pol-8ke man sine ő, úgyhiszem csak nem haragudott meg 
reám (itt Reguly orosz fordítása is hozzá pótolja ezt : a #yMaio gon
dolom , úgyhiszem). — A csuvas | v. ske-t fordításunkban részint 
„biz" részint „ám" és „úgyhiszem" által igyekezvén kifejezni, ma
gától kitetszik, hogy szorosan egyik^ sem teljes megfelelője a 8, 
ike-nék; azonban annyit látunk, hogy a §, %ke rendeltetése az affir-
matio kifejezése, kivált kérdésre való felelet-mondatokban, a milye
nekben némi bizonyítgatás nagyon is természetes. így megegyezhe
tünk Reguly val, ki a §, $&e-vel való igét „affirmativus mód"-nak veszi. 

14) ha; §ha ($-ha). Már NyK. I, 268. láthatni.egy példamon
datban ezen ha-t imperativus után : kalaza kitart ha, jobban írva : 
kalaza kidart-ha beszélld el -+- ha ; most hozzá vehetjük még ezeket: 
tiv-ha v. hal es mana „csak üss meg" ; tem v. teminle polat-ha nem-
tudom-mi v. milyen lesz (ö) már. — Itt nyilván való a ha eredete, 
mely nem egyéb mint hal (most) rövidült alakja, milyen a Reg.-féle 
ha-6en = hal-cen-hen is van. És ha „már = most már"-ral fordítjuk, 
igen jó értelme lesz az tiv-ha, kalaza kidart-ha imperativusoknak : 

üss már, beszélld el már; mert ezen „már" utólvégre csak a parancs
nak nógató sürgösbitését fejezi k i , s így általában nyomatékosító 
szócskává válik, csakhogy a cselekvési időt illeti főkép a nyoma
tékosítás. 

Az előbb tárgyalt afíirmativ g-hez járulván ha ( = hal) lesz : $ha: 
tiirem-iha megfogtam már most (valahára, miután soká nem tudtam 
megfogni), tkp. megfogtam ám most; es kalas $ok-$ha „még megmon
dani sem akarod" (tkp. nincs-ám-már [az hogy] te megmondjad). 

NyK. I, 392—95. 11. adtuk azon igealakokat, melyek az áh, eh, 
h nyomatékosító szócska hozzájárulása által az egyszerű állító vagy 
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tagadó igealakokból keletkeznek, „nyomatékosító igeragozás" czím 
alatt. Ezenkívül volt is már itt-ott alkalmunk ugyané szócskával 
való szókkal találkozni, Elsőgr. és Visnevszki fölhozása után is» 
noha ez, ha e szócskát, mint külön szóelemet, nem oly teljesen ig
norálja is , mint NyK. I, 392. mondtuk, de mégis csak annyit mond 
róla (65. 1.), hogy „a kérdés vagy parancsolat erösebb kifejezésére 
a csuvas nyelvben az ah particula szolgál : kajak (kaj) menj csak, 
menj-sze." — Reguly e nyomatékosító szócskának, az igealakokon 
kívül, minden másnemű szókhoz való járulásáról is ad számosabb 
példákat, az egyszerű szónak ez által való affectióját „intensiou-nak 
nevezvén el. Szerinte most az idetartozókat kell közölnünk. — 
Az ak, ah, (eh), h alakok hangtani alkalmaztatására nézve ugyanaz 
áll, a mi a nyomatékosító igeragozásban : a szó önhang zón vég-
csak h járul hozzá; mássalhangzón végződő mélyződvén, hangúhoz 
ah, magashangúhoz ah (eh); a szó vég u, w-je helyett azonban 
uv, üv áll be ; lágyulható mássalhangzó lágyul. 

1) Névszók ragtalan és ragos alakjai nyomatékosítva. 
küdünjáj — küdüveh 
kiidüra — küdüreh 
küdübe — küdübeh 
küdübele — küdübeleh 
küdüzir — kiidüzireh 
küdüren — küdiireneh 
küdüve — küdüveh 
küdüvelle — küdüvelleh 
küdübek — küdübegeh. 
küdüven nyájé küdüoeneh 

Egyéb ragok és postpositiók: -zináh, valizinah, valileh (vaiile), 
éohneh (éohne), -ceneh (éen), hozerah (hozera), liissinah (híssin; ome-
nah Reg. szerint nem használtatik); tülneh (tülne), -lah (la ; p. o. 
éuva&lah) ; -zerah, -zireh (z'ir, zir), -nah (-'in, n, p. o. aremenah) ; pan-
\eh, pan\eneh, patneh (pan\e, pan\en, patne) stb. — Melléknevek : 
türeh (tűre egyenes) stb. Melléknévi ragozás, nyomatékosítva: 
Nom. sumariah (sumar beteg, sumari mint külön álló melléknév, tkp. 

betegje); swnar-skereh (sumar-sker határozatlan melléknév 1. 
NyK. I, 233.) 

gen. sumarinneh (sumarin) — sumar-skereneh (skeren) 
dat. 8umarineh (sumarine) — sumar-skemeh (skerXía) 

SM víz (n^ fom.) : mvah 
sura vízben — surah 
mba vízzel — iubah 
&ubala „ — subalah 
mzir víz nélkül — mz'irah 
aurán vízből — Buranah 
suva víznek, vizet mvah 
mvalla víz felé — mvallah 
subák vízként — mbagah 
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abl. mmarin\enek (sumarin\en) — sumar-skerdeneh (skerden) 
instr. sumaribeh (sumaribe) — sumar-skerbeh (skerbd) 
caúsal. sumarzinah (sumarzin) — sumar-skerzineh (skerzin) 
modal. sumarlah (sumarla) 

Számnevek : preh (per) , ikkeh (ikke) stb. — picének (picén), 
ikkineh (ikkin) ; ikkin-dek ettől ikkin-de Reg. szerint nem jó) , von-
neneh (vonnen) stb. — iksemireh (iksemir), iksireh (iksir), ik&eh (iks). 
Meg két eltérő alak : presseh (azaz : pre an\ah) v. prehseh, tepresseh 
v. teprehseh (iepre an\áh). 

Névmások: Savak (Sava); manenah (manen, enyém), ondanak 
(ondan, vul ablativusa); miskerek (misker) ; kam és wun-nek, Reg. 
szerint, nem az egész ragozása nyomatékosíttatik, de igen a mutató 
névmásoké; on\ah (on\a v. ö. rnin\a NyK. I, 264; s evvel egynek 
látszik tartani Reg. ezt: an\ali csak, mint eredetileg „épen annyi", a 
mi nagyon valószínű; on\olali (on\ol). 

2) Adverbiumok nyomatékosítva : maldah, maiak, maldanak 
(malda, mala, maldan) ; omrak (ómra), anatrah (anatra) stb. — ili-
geh (ilik, ilikah Elsőgr.), pazerah (pazer), avalah (R. E. aval), pur-
gonah (purgon) } purgondan-bah, cazah (cas) , pajanah (pajan) stb. 
(ülüm meg yara-nak nincs nyomatékos alakjok; csak comparativu-
sok van); — cinah (R. E., cin). 

3) Nomina verbalia: totmah (tot-ma), ismelleh (ismelle). Gerun-
dia : tazatsah (tazat-sa}, carenzasnah (caren-zassin). 

Az ah, eh} h által kifejezett nyomatékosítás főleg az azonosság 
(identitás) kiemelésében határozódik meg, a nyomatékosítva megje
lölt fogalomtól minden más nemű fogalom kizáratván. Ha így p. o. 
sura-k azt teszi „a vízben-e^", azaz : „a vízben és nem másutt" — 
magától értetik, hogy a nyomatékosító szócska egyszersmind meg
szorító hatással van : „csak a vízben"; a mire nézve a fent 55. 1. közölt 
példamondatra figyelmeztetünk, hol v'iresla-k nyomatékos alak egye
nesen v'iresla an\ak helyett áll. Mind ezt tekintetbe véve, a csuvas ah, 
eh, h szócskának tulaj donképen való jelentését és értéket talán a 
magyar „ugyancsak"-kai közelíthetjük meg legjobban : lurak 
„ugyancsak a vízben." Meg kell azonban jegyezni, hogy a csuvas 
nyelv aránylag oly gyakran él nyomatékosított szóalakokkal, hogy 
azoknak nyomatékosságát mindenkor lefordítani részint fölösleges, 
részint nem is lehet jóformán a mi nyelvünkben, mely annak helyébe 
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gyakran csupán a hangoztatás által emel ki nyomatékosítanivaló 
szókat. De lássuk még egyes példákon a nyomatékosításnak adott 
esetben így vagy úgy kifejezhető értékét. így Reguly egy helyen 
a magy. „ugyan"-t, mely azonosságot és ismétlést jelent, ezekben : 
„ugyanaz, ugyanott" stb., a csuvas ah, eh, h raggal állítja szembe : 
ondanah ildem ugyanattól, v. ugyan ö tőle vettem (orb HeroMce ópaJit); 
eb ondah lartrem ilihhi virenna ugyanoda tettem az előbbi helyére 
(itt „az előbbi helyére" eléggé megmagyarázza az ondah mivoltát); 
§ava sinah ize kajre ugyanazon ember vitte el (a ki hozta; itt az 
egész $ava sin-ra vonatkozik az ah; de lehet azért ilyen is : $a-
rah sin p. o. mer küegene §avah sin a ki tegnap jött, ugyanaz az 
ember); így legtöbbször az orosz 5Ke-t, mely szintén magy. „ugyan, 
épen"-nel fordítható, találjuk a csuvas ah, eh,h ellenében Reguly 
orosz fordításában. %omur h'issinah kajre épen az eső után (nocjrb 
flOJKflfl) ment el; pajanah kaját épen ma (ceroflHfl^ce) megy el; ha-
\ah épen most, most mindjárt (TeneptHe-ace) stb. — Nyomatéko
sított időadverbiumokat a 3Ke-n kivül orosz eme (— még)-gel is 
értelmezi még Reguly p. o. eb ireh kize én még reggel jöttem; vagy 
Bee (mind, egyre), vagy poBHO (szintén, ugyan, épen)-nel: simikren-
beh sumar virdat szemik óta egyre betegen fekszik; ean §apne tül-
deh kildemir poBHO Ha OÓ-E/HÍK) 3BOHHTIH , KaKi. MM npH'BxajiH épen 
misére harangoztak, mikor mi eljöttünk (tkp. harang.csapott korban, 
épen jöttünk). Könnyen láthatni, hogy ezen és más fordítási módok, 
mégis csak az ah, eh, h szócska alapjelentésének (a megszorító iden
titás) az illető szókhoz alkalmazott kifejezései : simikren-beh lehet 
„szemik óta egyre", mert ha félbeszakasztólag más állapot lép köz
be, nem lehet már „ugyancsak szemik óta"; ireh lehet „még reggel", 
a rá következő későbbi idővel ellentétben gondolva, és ezen ellen
tétre nézve emelve ki az „ugyancsak reggel"-t stb. — A mint fen
tebb is mondtuk, sokszor nem is kell a csuvas nyomatékosítást for
dításunkban különösen kifejezni, p. o. nem ezekben : §oldan bolah 
(%ola-h) vadelah v. pojanlanah (vadela-h, pojanlana-hf 1. NyK. I, 410.) 
pírat évről évre öregebb v. gazdagabb lesz; suvallah sikse an\e a 
vízbe ugrott be; kii kardine tazatsah tar az udvart mindig tisztán 
tartsd (tkp. tazatsa tisztítva tur állj); %omur carenzasnah kajre mi
kor az eső megszűnt, elment stb. — Érdekes még a praedicatum-
szó nyomatékos ismétlése, a mikor aztán az ismételt második szó
hoz ah, eh, h szócska járul: tűre, ture'h „csinálta hát, ugyan csinálta"; 
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tvmare tumare'h nem csinálta, ugyancsak nem csinálta; por pora'h 
(por van); Sok Sogah (§ok nincsen) ; hun\a-da polzan tidep tidebah 
akármikor is, de csak megfogom; vul h'ide, h'ideh ö fösvény, de csak
ugyan fösvény ; joman itti juvisran sirip siribeh a cserfa a több fák
nál ugyancsak keményebb. — Végre még az ah , eh = an\ah elő-
tüntetésére, negatio (ma) mellett (v. ö. 55. 1. v'ireslah = viresla an-
yxh) : per sinnah marp'irza onda nem csak egy ember volt ott (hanem 
sokan voltak); manenah mar Zoghalne He y MeHfl TOJibKO nponajio 
nem csak én nálam veszett el — valami (tkp. enyim-csak nem = 
nem csak enyim [valami], azaz •. nem csak nekem veszett el valamim). 

4 . 

I n t e r j e c t i ó k . 

1) appa v. appaj Reg. — csudálkozást fejez ki : appa ! misker 
ku ? hajh! micsoda ez ? appa ! leple polne ? hajh! hogy történt [az] ? 
— Visn. (60. 1.) szintén csodálkozást jelentőnek adja, így : appa'j 
„mi ez, e j , ej." — Elsőgr. 66. 1. találkozik : aba'j axi* ah, a mi 
ugyanaz lehet. 

2) aj Reg. szerint feleletül egy névszerint való hívásra, p. o. 
Stepan ! (István! — hívás ; ez azt feleli :) aj ! — Másféle aj volna 
Elsőgr.-é = T4>a (piha), mely undorodást fejez ki. 

3) aj-a'j Visn. „örömet jelentő." Regulynak is e példája egye
zik evvel : aj-aj ! ku pii lajih ej ! ez nagyon jó. — De vágyó és fáj-
lalkodó érzelemről is : aj-aj ! man atiin kiles-ée pajan hejcsak jőne 
ma atyám (tkp. ej ! atyámnak kell vala jőnie ma v. ö. NyK. I, 406). 
— Egyenesen fájdalomról = oj-oj, lásd 5. 

4) aj-aj inde Reg., feddőleg boszankodó : aj-aj inde, es ma ti-
ven ona „ej már, mit bántod őtet." » 

5) aju'j és 6) oj fájdalomról. Visn. = axfc, yBH oh! ja j ! — 
Reg. oj-oj vagy helyette aj-aj is : aj-aj (v. oj-oj) ! iradat jaj, jaj ! fáj. 
— Elsögr. : vaj, vaj, vaj! jaj, jaj ! 

6) ej Reg., tiltólag megszólító : ej! an kaj hejh, megállj ! (tkp. 
ne menj); ej ! an tiv es ona hej ! ne bántsd őt. 

7) a Reg.,- ráhagyás, valamit nem-bánás érzelmét fejezi k i : 
a! kizessin (v. kizen), kajebir, no, ha jő, megyünk v. fogunk menni 
(azaz : no, jól van, nem bánom, ha jö stb.). — Elsögr. aa'. 
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9) ó'ipp ! csitt, hallga! Reg. 
10) óim Reg., megnyugtató, vártató : óim hal várj mégfAal tkp. 

most): óim hal, tuhta ha no csak, várj még [egy kicsit]! — óim-aj 
feleletben : óim-aj ! p'iradep várj csak, megyek [mindjárt]. — Visn. 
óim v. óin -lassan, várj csak [egy kicsit]. — Elsögr. óim. 

11) a'ge v. ak Reg., a'ga Elsögr., rámutató = íme, ihol : age 
konda turai íme, itt áll; ak iapla tuvas polat íme, így kell csinálni. 
— Az aga (ag-a) alkalmasint nem egyéb, mint a ku, kon mutató 
névmás = ez, azon a praefixummal, melyet az a-be, a-bir stb. sze
mélynévmások nominativusaiban látunk; v. ö. a ia-ga összetételt 
NyK. I, 254. 

12) ves Reg., rámutató = ott — aj ves kaját ott megy, a! 
13) ma Reg., kínálkozó = ne! (Reg.: „mikor valakinek vala

mit adok). 
14) ah v. arja'h Reg. „buzdítószó, mikor nyulat vadásznak." 
15) toh Reg., kergető = eredj ! (tkp. togh-as ige imperativusa). 
Ezenkívül Reguly még a külön-külön állatokra használt meg

szólító és kergető szókat ad. Ugyanis 

lóra, megszólítólag : boh ; kergetöleg 
tehénre 
borjúra 
juhra 

kutyára 

macskára 
kecskére 
tyúkokra 
réczékre 
lúdakra 
madarakra 

pániba; n 

prp)Pxpoia;„ 
pihe p'ióe ; „ 

anóik ma v. 
[noh; „ 

kU kii ; „ 
ma'ie maié ; „ 
cip cip; „ 
ub-ub; „ 
ti±e tiíe; „ 

nu 
has v. prpge 
kie kie 
óaba v. ter terle v. ter 

[ódba 

toh toh, teba / virt 
(feküdj) 

pr'ii pr'ii 
ka\a v. kaóóa 
kés v. ksa 

: ti'gis v. kés ksa'. 
ksa'h. 

A ló ösztönzésére szolgál ez : nu, megállítására v. visszatar
tására : pérr ; kutyát ösztönöznek evvel : usi usi. 
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S z ó k é p z é s é s Ö s s z e t é t e l . 

Nem a csuvas szóképzést kimerítöleg tárgyalni szándékunk 
most itt, a mire mindenek előtt a teljesen összeállított és legalább a 
törökséggel Összehasonlított csuvas szókincscsel kellene bírnunk; 
hanem csak némely (korántsem minden) közönséges grammatikai 
és még teljesen rendes használatú szóképzöröl, melyek névszóból 
névszót s igetőböl igetőt képeznek, akarjuk még előlegesen közölni, 
a mit Reguly ezekre és a szóösszetételre vonatkozólag följegyzett. 
(Az igéből származandó rendes névszóképzések már II. czikkünk 
6. és 7. szakaszaiban vannak tárgyalva). 

a) N é v s z ó k b ó l n é v s z ó k . 

1) ze (se) képzővel képeztetnek részint főnevek, részint mel
léknevek , melyek az avval foglalkozót vagy azt cselekvőt jelentik, 
a mit az illető alapszó mond. Reguly kissé különösen „adjectiva in-
strunientalia"-nak nevezi. Ilyenek p. o. sojaze hazug, csaló (sója ha
zugság ; Visn. szlovarjában : soja'ze); iimirze kovács (timir vas; 
Visn. ti'mir$); olavze előfogatos, HMmHKt (olav elöfogat; V. ola'vze, 
Rg. szógyüjt. ola'vyi) ; horahse rabló (horah rablás, pa3Óoií) ; cűghe'ze 
nyelves, azaz : fecsegő (eilghe' nyelv); jo'reze énekes (jora,jore ének); 
olzu'ia átcserélő, pénzváltó (olzu' csere); Uivize szabó Mivé, $üv sze
gély, varrás); küdiize pásztor (küdii nyáj) stb. — Ez: adeze csizma
dia (ada, ade csizma), noha szabályszerűen képezve, Rg. szerint 
nem volna jó, azaz nem szokott, hanem ez : ad-usti csizmadia (tkp. 
csizma mestere), szintígy : küriik usti szűcs (suba mestere). — Reg. 
usta (mester) mellett még ustaze-t (u. a.) hozza föl, a mi, ha az usta 
mellékalakja is, de az alapszó jelentésénél fogva nem illik az itt tár
gyalt képző alá. Szintígy alig e képzővel fejthető meg orfta (özvegy 
ember) Rg. — Megjegyzi még Reg., hogy a „cselekvöt jelentő mel
léknevek" (azaz a részint melléknevek, részint főnevek, a mint a ze 
képző alatt előfordulnak) a pit (igen, nagyon) adverbium által fo-
koztatnak (azaz ugyancsak mellékneveknek vétetnek e tekintetben), 
p. o. vul pü joreze ö nagy énekes (tkp. ő igen énekes), vul -pii usta 
ö nagy mester. 
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2) la, le képzővel melléknevek, melyek az avval valót vagy bí
rót jelentik, a mit az alapszó mond : p. o. tuvarla sós (tuvar só), tü-
diimle füstös (tüdüm füst) ; hakla drága (tkp. áros, hah ár) ; v'ijla 
erős, namesla gyalázatos, stb. Rg. néha mélyhangúlag is le-t ír, mi az 
Elsögr. melléknévlajstromában túlnyomólag előforduló l'i; meg lo-t, 
úgylátszik csak u, o hangzó után, némi hangattractio folytán : toslo 
barátságos (barátos), tutlo édes; vurmanle erdős (vurman erdő; 
Elsögr.: vurmanlt', conl'i lelkes, sivít vizes stb. — Összetett mellék
nevekre is használtatik e képző, úgy mint magy. ú, ii; p. o. puzik 
po$le nagyfejű, hóra koUe fekete szemű. 

3) z'ir, zir (sir, sir), az előbbi képzőnek ellentétese, a mennyi
ben az a nélkül valót jelenti, a mit az alapszó mond (v. Ö. z'ir rag, 
fent a 20. lapon); p, o. ko%sir vak (ko% szem), éilghezir néma (tkp. 
nyelvetlen, éilghe nyelv) stb. 

4) A rah, reh (darah, dereh) különben comparativusi képző, 
melléknevekhez járulván, némi kicsinyítést vagy az illető tulajdon
sághoz való hajlékonyságot fejezhet k i , a miszerint p. o. sorerah fe
héres ó̂ JiOBaTBiH (sora fehér), sojazerah kérkedös, kérkedékeny 
XBaCTJiHBbiH (sojaze hazug, kérkedő), hajardarah haragosforma, 
cepflHTOBaTHH (hajar haragos); tutlorah édeses (tutlo édes); sumar-
darah beteges (sumar beteg). V. ö. NyK. I, 235. és a rah v. darah 
képzőről u. o. 234. 

5) a) A locativus ragja mindenkor önhangzón, a vagy ci (e)-n 
végződvén, ezen önhangzó i'-vé változtatásival melléknevek kelet
keznek, melyek az abban levö-t jelentik, a mit a locativus alapszava 
mond. Bármely szó locativusából képezhető ilyen melléknév, külö
nösen a locativusi raggal készült helyadverbiumokból : suri' vizi, 
vízbeli, mi a vízben van (huze su smjje / sura vízben) ; holari' városi, 
városbeli (holara városban), kajri' hátulsó (kajra utói, mintegy : 
hátban) , maldi' elül való (malda elül), tiipri' ut Kopeimafl Jioniaflb, 
rudas ló (iüpre tőben, iüp töve valaminek), küdesri4 tora szentkép 
(tkp. szögletbeli isten, küdesre szögletben), vurrnandi' erdei, erdőben 
való (vurmanda erdőben), kondi' itteni (konda itt), ondi' ottani (onda 
ott). — Lehet pedig a locativus 3. birtokosrag után való is , a mi
kor le ragja ji-vé lesz , vagy locativusi raggal készült postpositio, 
mely aztán a megelőző névszóval együtt egy melléknevet teszen, 
p. o. hirin\i a szélén való, szélső (hirin\e a szélén); pult sin\i 
tora mennyei isten (tkp. ég, felhő fölötti; kletke smji kajiga ep tit-

HYELVT. KÖZLEMÉNYEK. II. 5 
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rem a kalitkában levő madarat én fogtam meg (kletke &in\e kalitká
ban). — Elsögr. és Visn. is mutatnak föl ilyen képzéseket, részint 
i'-vel i helyett, p. o, jald'i falusi (jalda) , holar'i' városi, küldi tavi 
(külde), vuda' sirdi' középső (vuda sirde közép helyen), somr'i szom-
szédbeli (somra; v. ö. SomraRg., fent 31. 1.) Elsögr. ; kajti' (hajra), 
vurmand'i', ajald'i' lentvaló (ajalda), infötr'i' messzevaló (inftatra, 
Rg. in\etre), pültsam-zin\i' felhők fölötti, égbeli (-zin\e) Visn. 

b) ghi, hi mássalhangzón végződő, főleg idő-adverbiumokhoz 
járulván, az előbbiekhez hasonló mellékneveket képez, p. o. on\oh-
nighi' akkori (on\ohne), halghi' mostani (hal), ku-^alghi' idei (ku-
lal az idén, ku ez és §ol év-böl), avalghi' hajdani, régi (aval), ülüm-
ghi jövendőbeli (ülüm), ilihhi előbbi (ilikhi helyett; ilih) ; tímUrghi' 
régi, hajdani, tahSanghi' valamikori (tah§an), pazerghi' az iménti, ke
véssel ez előtt volt (pazer), purgonghi' minapi (purgon), hajrán ghi' 
utolsó (kajran)} sürleghi éjjeli (sürle). Még egyebek fent a 49. lapon 
láthatók. — Elsögr.-ban Sorkonghi' őszi, iranghi' holnapi, irghi reg
geli, ka^alhi estveli (ez tkp. így kellene : ka^alghi', mert az előbbi
ekben is n, r után ghi-t ír, tehát l után is kell; s ezt tekintve Regu-
lynak a 49. lapon még meghagyott Az'-féle írását r, n, l, m és ön-
hangzó után, melyet ő maga sem követ e helyen, most bátrabban 
merjük megváltoztatnivalónak Ítélni) ; Visn. ilihhi (így írva : ilihi), 
kollangi' mindennapi, naponkénti (gi-vel tehát szintén lágy g-vel, 
noha nem g hanem gh kellene, meglehet hogy csak szedőhibából is 
áll r r e helyett : r). 

Az a) alatt élőnkbe tűnő i képző, mely az alapszó vég Önhang-
zóját kiszorítja, épen úgy mint az i 3. birtokosrag is, bizonyosan nem 
más, mint a b) alatt fölhozott ghi, azaz : egy eredeti -ra-ghi, -re-ghi, 
da-ghi stb. végzetből lett összevonás által -ri, -di (előbb alkalma
sint -raj, -rej, -daj, stb., v. ö. abaj, niely abi lesz NyK. I , 230.). 
V. ö. NyK. I, 245., hol már némileg kimondtuk e véleményünket, 
melyet ezenfelül a törökség egybehasonlítása minden kétségen kivül 
helyez. Látható ott az orosz alapszóból keletkező pervejhi, pervehi 
első (jobban : pervejghi, perveghi) is. 

b) I g e t ő k b ő l i g e t ő k . 

1) n, en, in képzővel képeztémek passiv igetök, p. o. oldalan-
as megcsalatni (oldalas megcsalni), tiden-as megfogatni (tid-as meg
fogni) ; p. o. pol tidenmasi hal nem fogódik, t'ir sodenza a gabona 
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eladatott; vul ondan pvzin\e ő tőle megöletett, halálra kínoztatott. — 
Azonban a verba passiva használata a csuvas nyelvben nem határ
talan, és némelykor meg sincs engedve. így Reguly szerint is nem 
jó p. o. ku pürt sodenat ez a ház eladatik (hanem: ku pilrde sodasse 
ezt a házat eladják); nem : vul üuva&ran t'iden\e ő csuvasoktól fo-
gatottt meg (hanem : ona cuvásmm t'itriS öt csuvasok fogták meg); 
hasonló értelemben szól Visnevszkinek egy jegyzete is (64. 1.), 
hogy a szenvedő igék a csuvas nyelvben nagyobbrészt cselekvő 
igék által fejeztetnek ki , a személynévmások accusativusával, p. o. 
mana' jorada'sse engem szeretnek; hasonlóképen Elsőgr. 50. 1. 

2) tar, tar (dar f ddr) causativ igetök képzője : par-dar-as 
adatni (par-as adni), tittar-as megfogatni valamit (tid-as megfogni), 
kalattar-as mondatni valamit (kala-s mondani 5 a, a-végű tő után 
rendesen kettős tt-vel ttar, ttar), istdr-ds itatni (iz-ds inni) stb. p. o. 
mana v'ijba pardar\i§ §avna velem erővel adatták azt (az adásnak 
logikai subjectuma a mana-ban van kifejezve, a mi már vájjon 
accusativus-e vagy dativus, a csuvas alak szerint nem lehet tud
ni ; bizonyos okból inkább dativusnak tartjuk); eb ona tittaram 
én megfogatom őt (vagy : titma kalam tkp. megfogni mondom, az
az : megmondom v. parancsolom, hogy megfogják) ; ep perper sinna 
jardarám onda „én küldetek oda valakit." 

3) z (s) reciprocativ igetők képzője : kalaz-as egymással be-
széllgetni (kala-s mondani), jatlaz-as czivakodni (tkp. csúfnevek
kel nevezgetni egymást; jatla-s nevezni, jat név), p. o. vulzam 
ómba jatlazasse ők ő vele czivakodnak, veszekednek; vurzas ve
rekedni (vur-as verni) stb. 

c) N é v s z ó k ö s s z e t é t e l e . 

1) Két főnév, melyek közül az első a másikat meghatároz
za : őoZ pürt kőház, Soroh kildü juhnyáj, pazar kon vásári nap, 
ul ayx figyermek, hir a\a leánygyermek, hir patm királyné (tkp. 
leány király), májra patsa királyné (tkp. nökirály). — Azonban 
igen használatos e mellett a második főnév 3. birtokosraggal való 
kitétele : arman Zole malomkő (tkp. malom köve), pazar jale v. 
v'irene vásárfalu, vásárhely (-falva, -helye), .síit koríaae tejfazék 
(-fazaka); %ona §o\e szán-út (-útja), v'ires sine orosz ember (-em
bere) stb. 

5* 
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2) ma-végií nomen actionis meghatározza a második helyen 
való főnevet, ennek mirevalóságát fejezvén ki : otma §o? járásra 
való út, kocsiút (tkp. járni út). 

3) Két, színt jelentő melléknév : §udo kuvak világoskék, 
hóra simis sötétzöld, horarah simis sötétes-zöld (nem hóra si-
misreh). 

d) A za gerundiummal mintegy összetett igéket lásd NyK. 
I, 423—425. 

BUDEKZ JÓZSEF. 




