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Csuvas nyelvészeti jegyzetek. 

Kámavidéki tanulmányutam befejeztével, az 1885-ik év őszén 
történt közelebbi megismerkedésem a csuvas néppel és nyelvével. 
A szimbirszki csuvas tanítóképző iskolának derék igazgatója I v á n 
J a k o v l e v i c s J a k o v l e v nyújtott erre nekem kedvező alkal
mat, ki Ilminszki ajánló levelére rendelkezésemre bocsátotta inté
zetének csuvas nemzetségű növendékeit és tanítóit s kiváló szíves
séggel foglalkozott velem személyesen is, megismertetvén a csuvas 
nép culturájának emelésére irányzott törekvésekkel, valamint az 
e czélra eszközül szolgáló — mai nap már tekintélyesnek mond
ható c s u v a s i r o d a l o m mai. Tekintettel az utóbbira, úgyszin
tén azon buzgó tevékenységre, mellyel a csuvas iskola a népszel
lem költői alkotásainak egybegyűjtésén fáradozik, fölöslegesnek 
ítéltem, hogy a magam részéről külön is gyűjtsek szövegeket s 
inkább arra törekedtem, hogy helyes és biztos olvasási kulcsot 
szerezzek a már rendelkezésünkre álló s folytonosan gyarapodó 
csuvas nyelvészeti forrásokhoz. Első foglalkozásom ennélfogva a 
növendékekkel textusolvasás volt, melynek folyamán csakhamar 
alkalmam nyílt megismerkedni a csuvas nyelv hangrendszerével 
s azon tökéletlen eljárással, mellyel ezt a Jakovlev-féle nyomtat
ványok orthographiája föltüntetni igyekszik. Még zavarosabbnak 
találtam a hangjelzést Zolotniczki szótárában (KopHeBOH 'jyBam-
CKO-pyccKiíí cjiOBapt. Kasára. 1875.), úgy hogy föntemlített czé-
lomhoz nem maradt más eszköz hátra, mint lehetőleg végig venni 
az egész csuvas szókincset és magamnak följegyezni minden egyes 
adatát az élő kiejtés alapján.í Szükségesnek mutatkozott ez már 
csak a hangsúly szempontjából is, mely sehol sincs megjelölve 
forrásainkban s nem egészen alkalmazkodik ama szoros szabá
lyokhoz, melyekhez a csuvas ábéczés könyvek előszava kötné. Ez 
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2 MUNKÁCSI BERNÁT. 

utóbbi m u n k á m b a n Zolotniczki szótára szolgált vezérfonalul, 
melynek összes adatait átvizsgáltam, egybevetvén azokat előbb 
déli (anatri) s aztán éjszaki (virjal) kerületekből való növendé
kek kiejtésével. Ilyen módon tisztába jöhet tem a csuvas dialektu
sok kérdésével is s egyúttal egy kis anyagot gyűjthettem a csuvas 
szókincs ismeretének gyarapítására. — Mindezekre vonatkozó 
tapasztalataimat a következőkben kívánom röviden előadni, me
lyekre mielőtt áttérnék hálás szívvel kell megemlékeznem egy lel
kes fiatal tanító nevéről, P j o t r V a s z i l i c s - é r ő l , ki igaz tudo
mányszeretettel segédkezett mellettem szimbirszki tanulmányaim 
egész idején át. 

1. A csuvas nyelv hangrendszere. 

A Jakovlev-féle nyomtatványokban a következő betűk jelölik 
a csuvas m a g á n h a n g z ó k a t : a, e, y, y, H, H (a mi átírásunk 
szerint: a, e, u, ü, i, i) és á, e. Hogy az utóbbi két jegynek minő 
hangbeli értéke van, arról a csuvas ábéczés könyvek előszavai 
igyekeznek bennünket felvilágosítani, melyekben t. i. azt találjuk, 
hogy «az á és é haaonlóan hangzanak az orosz a és 3, vagy o és é 
hangokhoz, ha az utóbbiakat g y o r s a n ejtjük» (á H é npoH3HO-
CHTCfl IIOXOJKe Ha pyccKÍa a H 9 HJIH o H e, ecjm TOJIBKO nOCJIT>̂ ,HÍa 
npoH3HOCHTb ÖHCTpo) s egy másik helyen, hogy a többiekkel ellen
tétben «rövid magánhangzóknak vehetők, mivel f u t v a és ha
t á r o z a t l a n u l ejtetnek ki» (a H é nponsHOcarca ŐBrjio H Heo-
npe ,̂t>jieHHO — KopoTKÍH rjiacHHa). E meglehetősen homályos 
magyarázatok után alig következtethetünk egyébre, mint hogy az 
a és e afféle félig ejtett, elmosódott hangok, minők más nyelvek
ben a hangsúlyos szótag előtt, vagy után szokták előfordulni 
(pl. ném. tanzen, g«rade, fr. cheval, héber svá). Azonban hogy 
ebbeli sejtelmünk nem találja el a valót, egyszeriben tisztába 
hozza egy futó pillantás a nyomtatványok bármely lapjára, mert 
mindenütt találunk nemcsak hosszú szókat, hanem egész monda
tokat csupa ilyen a, e hangokból (pl. éMep Tápáninie BapaM; xépjie 
néne; nép céjieKeH xepex caruiáic. J875-iki Bukvar, 6. L), me
lyekre nézve pedig képtelenség volna föltennünk, hogy valameny-
nyien félig ejtettek és határozatlanok. Még nagyobb zavarbajövünk 
kérdésünkre nézve, ha más források megfelelő adatai alapján kére-
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sünk útbaigazítást, mert pl. Zolotniczki szótárában az á nak meg
felelhetnek a, o, a, i, egyszóval az egész mélyhangú sor és é-nek 
e, i, ö, ü, vagyis az egész magashangú sor.*) A «f é 1 - vagy h a n g -
t a l a n » magánhangzók szerencsétlen műszava kísért Regulynál 
is, melyet Budenz természetesen nem érthet másképen, mint hogy 
a vele nevezett magánhangzók «félig kiejtettek, hangsúlytalanok 
a normális egyszerű tartalmú önhangzók ellenében» (NyK. II, 192.). 
Pedig, hogy a külömbség köztük egészen más természetű kitűnhe
tik már az egyes ((hangtalan» magánhangzókhoz adott részlete
sebb magyarázatokból is, melyek szerint pl. «az á a szó végén 
n e m t i s z t a e-nek h a n g z i k : ádá, tuváttá úgy hangzanak 
mint áde, tuvátte, vagy «ü a szó végén n e m t i s z t a o-nak 
h a n g z i k , p. o. vúdo, éúdo; közepén í;-felé hajlik: sudelai, vedálih 
(vudalih), peda (puda)», vagy «//' a szó közepén ü és i között áll, 
p. o. übinder- és übünder- stb.» 

Mind e zűrzavaros körűlírások négy sajátságos csuvas ma
gánhangzónak akustikai benyomását akarják meghatározni. A mi 
nyelvészkedésünk körében ismeretesek már ezek, vannak jegyeink 
is rájuk, sőt a mennyiben tapasztalatom szerint e hangok a kazáni 
tatárban is előfordulnak, pontos phonetikai meghatározásukat is 
készen kapjuk Radloff «Phonetik der nördlichen Turksprachenw 
művében. E magánhangzók a következők: 

1. é; az i-hez legközelebb álló nyíltabb hangzó, az e'-nek 
mély hangú mása. Mint Kunosnak újabban kiadott szövegeiből 
látjuk, gyakori hangzó az oszmántörökben; ezenkívül ismerjük a 
votjáknak kazáni dialektusából is. — Ez a Reguly-fóle e hang, 
mely «szó közepén olyan mint a magyar ö durván ejtve, p. o. 
pegher, seper (mint söprű)». Ugyancsak ezt jelzi a szóvégi a az 
ilyenekben, mint: ádá, tuváttá, melyek «úgy hangzanak mint áde, 
tuvátte». A mondatokban (1. «Reguly csuvas példamondatai» 

*) Példák: i . a = a Zolotniczkinál: ác ész BukvarIII.kiad. 
13. 1. = ac Z. | Typá isten u. o. — Topa Z. | upá jó u. o. 125. = 
Hpa Z. — 2. á == o Z.: üáMax mese Máté Ev. 13, 3 = üoMax | 
xaMaT lóiga u. o. 11, 29. == XOMHT | niáxáiu gondolat u. o. 9, 4 — 
inoruiu. — 3. a = y Z.: Tápáx hosszában u. o. 9, 29 = rrypyx | 
Táp- állani u. o. 1, 24 = Typ- | Tanpa föld u. o. 10, 24 — Tynpa. 
— 4. á = u Z.; Tan emlékezet u. o. 9, 25. = THH | Káacáji abroncs 
u. o. 27, 29 =r KH»ÍHJI | náxáp sárgaréz u. o. 10, 9 — nwrwp. 

1* 
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kiadta Budenz : NyK. II.) a szöveg pontosságának rovására elha
nyagolja külön megjelölését s a hozzá legközelebb álló e és i han
gok betűit alkalmazza helyette. »— A Jakovlev-fóle irodalom egész 
pontosan megkülömbözteti az e-vel jelzett t hangot az e-tól, mely
nek a a jegye; de nagy baj, hogy ez az a egyúttal az alább tárgya
landó o hangot is jelöli, minélfogva hangbeli értékét csak úgy lehet 
az egyes adatokban meghatározni, ha más források, különösen 
Zolotniczki Írásmódját vesszük tekintetbe (1. erről alább). — 
Zol. rendesen u betűvel írja az é hangot s minthogy ez egyszer
smind f-t is jelenthet nála, csak úgy írhatunk át egy ily betűs ada
tát teljes biztossággal, ha sikerűit amaz adatnak mását megtalálni 
az újabb irodalomban, pl. Z A. nép (torok), THHR (tinó) adatai
nak átírásai: pir, tina, egybehangzólag a nyomtatványok iibip, 
Tbma írásával; ellenben BHTHT (idő), biűbip (csődör), HJITTHH 
(arany), biiíbix (álom), HBHJI (fiú) így íródnak helyesen: véyét, éjér, 
ílttén,íjéy, íwél, a mint a nyomtatványokban is másaik: BaxáT, 
áiíáp, buiTTaH, biüáx, biBaji. Egyéb módjai az ^jelzésének Zolot-
niczkinél: a) a, különösen hangsúlyos szótag után (mint Eeg. is 
tette pl. ezekben: ádá, tuváttá s= ádé, téwátté) : áslé nagy (adia), 
árgé ruhaelő (apra), allé ötven (ajuia), álé kéz, ájlém völgy, kurSángé 
lapú, vádé öreg, párgé egészséges, sáné kabátujj, jalán^é hinta, 
jándé kész, pálé, pállé jel | íré jő (bipa), tíré gabona (Tbipa), yldé 
kemény, píjdé tetű, jidé kutya, t/dlé tiló | ódé sziget (j.na), sóié 
tutaj | údé széna, úgé nyíl, ídtté hat, vúdé fa, kúndé hintabölcső, 
túbéda! (Toőa^a) igaz, helyes Ijúré ének; így jelzi Zol. a hangsúlyta
lan nom. possessoris -léképzőt is : ájéplé hibás (afibiroia), júnlé véres 
(iioHjia); v. ö. üonji9 júplé elágazó. Kitkán a hangsúlyos szótag 
előtjti é is «a» betűs, pl. vérga- nyugtalankodni (Bapra-), késjá czi-
nege (Kaccm). — b) y, különösen a hangsúlytalan első szótagban: 
kéwabá köldök (KVBan), téwán rokon (TVBaH), téwár só, téwar- ki
fogni (lovat), séwár száj, séwá temető | kédart- mutatni (KyTapT-), 
tépra föld, sémáy szecska, sémát-gun szombat || téwil vihar (TyBbiJi), 
téwén- fúladni (TyBbiH-), yéwél üres (xyBbui) | séyé íagyos (út; cyry) | 
jébéldi hízelgő (őu6yji,a;a) || yéwés loncz (xyBbim). — c) b, pl. toy-
lágé freiwerberin (Tyxjaub), tébér^é quarg (Tbiőbipub) | séban daga
nat (cbnaH). — d) e: %érl jertek! (a^ep), a^a-bé^a gyermekek 
(aua-óe'ia). 

2. p ; hangszín tekintetében a magy. o és w közt álló hang, 
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körülbelől a hosszú ó-nak megfelelő rövidje. Halász Ignácz «Lule-
és Pite-lappmarki nyelvmutatványaiban» is előfordul s innen vet
tem át a jegyét is. — Regulynál is találunk egy «nem tiszta o-nak 
hangzó» ü jegyet; de a kevés példában, melyet rája Budenz, ille
tőleg maga Reg. idéz, zavar van; ezekből t. i. vudo, sudo, sudelat' 
(melyeknek o, e hangzója valójában ü volna) a mi átírásunkban: 
vúdé fa, síidé világos, sudelat világít; továbbá jmda, pé'da itt pijde 
(tetű) s csak vudalih, vuttur hangzanak valóban p-val, így: vgdáléy 
köz, vgttgr harmincz. — A Jakovlev-féle irodalom gondosan meg-
külömbözteti az p-t az w-tól (y), de a közös á jellel viszont az é 
hanggal zavarja ös?ze, úgy hogy a csuvasúl nem beszélő olvasó 
ma^ukb \ a textusokból sohasem igazodhatik el egy ilyen á-nak 
hangbeli értékére nézve. A nyelvészeti átírásban segítségünkre 
jöhet Zol. szótára, mely nem jelöli ugyan meg az p-t, de más 
irányban zavarja össze, mint a nyomtatványok. Itt t. i. o-t, vagy 
y-t találunk helyette, pl. gláiv vonó jószág, g'zát- elkísérni (ácaT-
Mát. Ev. 2, 7), gröt nemzetség, fáj = ojiaB, O'S&T-, opoT Z. | p'ip 
meleg, gstá mester (ácTa Mát. 13, 55), oé marok (ácb. u. o. 5, 22) = 
y/Ky, ycTa, ycb Z. — s csak nagy ritkán az első szótagban a-t 
(pl. gs ész = ac Z ; virj. gmért-kájék, anat. ámbért-k. sas = aMbipT-
KaübiK Z.), vagy a második szótagban M-t (pl. '/ómét lóiga = xáaiáT 
Mát. 11, 29, XOMHT Z.; ygndgr hódprém, yórgm korom = xoH^bip, 
xypbiM Z.). Arra nézve tehát, hogy a nyomtatványok a-ját e-nak, 
vagy p-nak ejtsük, illetőleg írjuk-e, a következő szabályok szolgál
hatnak irányadóul: a) ha az e l s ő s z ó t a g ban Zol. bi-t ír vele 
szemben, bizonyos hogy az a c= é; — b) ha Zolotn. o-t ír, bi
zonyos, hogy az á = p ,• — c) ha Zol. y-t ír, akkor a máso
dik szótag minőségét kell tekintetbe vennünk, ha ez utóbbi y, o 
(vagy a nyomtatványokban a): bizonyos, hogy a kérdéses a = p ; 
ha a második szótagban a, vagy H fordul elő: az a hangzása, 
tekintettel a föntebb (1. b) alatt) tárgyalt esetekre, kétes; — d ) ha 
a m á s o d i k vagy következő s z ó t a g b a n a nyomtatványok á-ját 
Zol. a-nak írja: bizonyos hogy amaz a = é: — e) ha o-nak: bizo
nyos, hogy az á = o; —f) ka végül y-nak, vagy bi-nak, akkor az 
illető á-nak hangzása tekintettel az 1. b) és 2. pont alatt adott 
esetekre kétes. 

3. é; a magy. zárt e és i között álló hang, körülbelől az á-nek 
rövidje, mely már Budenz és Halász svéd-lapp közléseiből is isme-
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rétes. — Reguly t-nek jelzi, mely a a szóközépen ingadozó hang, 
olyan mint a magy. é, csak sebesen» (értsd: röviden!) «ejtve ki». 
A mondatokban, mint az előbbi különös magánhangzókra, úgy 
erre sem vet ügyet s hol i-nek, hol e-nek írja. — A Jakovlev-féle 
irodalomban é a jegye, melylyel ismét ugyanaz a bajunk van mint 
az á-val, hogy t. i. még egy másik hangot is kifejezhet, a vele 
gyakran bár, de m é g s e m m i n d e n e s e t b e n váltakozó ö-t. 
Ügyelnünk kell tehát minden egyes é átírásában, hogy minő aequi-
valenseit találjuk más forrásokban s különösen Zolotniczkinál. 
Az utóbbi szintén észrevette az é hangzónak sajátosságát, van is 
külön jegye rá : az orosz b ; de nagy kár, hogy ezt a jegyet szer
fölött ritkán s csaknem kizárólag a szó végén használja, pl. 9iib 
én = ebé, *miib csibe = cébé, HKKB kettő = íkké, imiHKb kicsiny = 
péftégé, KHMb ladik = kimé, TyMb domb = turné (v. ö. majib saj
nos! == mié! Typb himzés = iuré) : szóközépen: iibTb végződni 
= féi- Rendes módjai az é jelzésének nála: a) az H, pl. kézén 
(KéceHb Mát. 5, 19.) kicsiny = KHSMHb Z.; pél- (néji- Mát. 1, 29.) 
tudni = iiHJib- Z.; tínés (THHec Mát. 4, 13) tenger — TMHHC Z. — 
b) u, pl. vir.jéksék, Mi.jukéük féreg = übiKCbm Z.; an. sévén, vir. 
Sübüú szemölcs = IIIHÓMH Z.; an. jétd'ér hókorcsolya = öbui^bip Z.J 
jégét legény = ÜHTHT Z.; an. kéli, vir. két csaknem = KbiabTb Z. 
Ritkán e vagy a betűs átírásra is akadunk, pl. an. céngé meredek =s 
'inre Z.; índ'é most = HH,a,e Z. ; it-fügéí? páros-e v. páratlan? == 
biT-THrejib? Z. | vir. jené, an. jin hüvely, táska = UH, íiaH Z.; an. 
késjá, kézéjá zseb = Ka3bia Z. 

4. ö, vagy mint kazáni votják textusaimban jeleztem ü; az 
p-nak megfelelő magashang, mely e szerint hangszín tekintetében 
az ö és ü között áll s körülbelül a magy. ö-nek megfelelő rövidje. 
— Reguly észrevette ezt a hangot is, de nem jelzi.*) A Jakovlev-
féle irodalom, mint említettük, az é-nek e jegyét alkalmazza rá, 
mely azon esetekben, midőn Zol. vele szemben y-t ír rendszerint 
w-nek hangzik, de különösen a déli nyelvterületen esetleg e mel
lett é-nek is, pl. vir. pi'U'üi felhő, an. petéi: uyjibTb Z.; vir. piifna, 
an. pérná táska: nypbim Z. Csak a w előtt tapasztalom általáno-

*) «Az ü a szó végén úgy hangzik, mint ö: pügo, sürö (pü-
güba, surfba, pügürá, sürüra)» NyK. II, 196, Az idézett két szó 
voltaképe11: pügü, siirü. 
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san az ё hangzást, midőn Zol. y-t ír, pl. t'ewd teve : тувэ, sewäk-
kiberri szivárvány: сьувек-к.; pewär, pedr máj: пувэрь; kewä 
moly : куве; kéw'etéf kovász : куветлех | t'eivä, Ш (nem tu) kötés, 
csomó: тувэ, iew-, fii- zúzni: тувь-, éewereí-, sürll- savanyodni : 
сьувурлэ Hibás följegyzések: кыштэк hónaljbetét az ingben = 
küstdk, кырлэ- zajogni = kiirla- | типпь vész = Шр, силигэ köp = 
íülegd | пуде terhes (állat) = püd'ü. 

A csuvas magánhangzók táblázatát ezek után a következe 
módon állíthatjuk össze: 

Mélyhanguak: a — ё г о о и 
Magashanguak: ä е ё i — ö (ii) ü 

Megjegyzendők ehhez: a) hogy a csuvas d és e a magy. nyílt 
és zárt e-vel azonosak. Forrásaink közöl csupán Eeg. jelöli meg 
néha az ä-t s egy-egy adatban öntudatlanul Zol., midőn t. i. ma
gashangú szóban a-t ír, pl. пагиль ду ! = pä'fel du! благослови; 
треньча lécz, zsindely = iefenßä \ ярибэ csendesen = järibä; 
ярзу szabad idő = jäfzü (v. ö. még яю ár — jüjü). Általában azt 
lehet észre venni, hogy az ä ott fordul elő, hol a tatárban, vagy 
más közeli törökségben szintén ä vagy a hangzik, pl. kerämät po
gány szent hely = tat. id.; kel'ä retesz = tat. kelä (de csuv. kíl'e 
mozsárütő = kirg. keli), senderti ágypolcz == tat. sündürä, pdf el 
áldás = tat. bayel; — hasonlóképen azon magashangú képzőkben 
ós ragokban, melyeknek mélyhangú párja a hangzós, pl. loc. -rd 
(-raj, abl. -rdn (-ran), com. -bd (-ba), part. -fän (-yan), inf. -äs 
(-as) stb. — b) A.z о csak az éjszaki nyelvterületen hallható, 
míg a déliben következetesen и áll vele szemközt. Az ilyen «vál
tozó »-nak nevezhető и mellett vannak még mindkét dialektusban 
«állandó» и hangok is, különösen olyan esetekben, midőn a rokon 
nyelvek vagy dialektikus mellékalakok tanúsága szerint ezen и 
valamikor hosszú volt, pl. su nyár (v. ö. tat. zaj), su zsír (v. ö. tör. 
jag, csuv. seiv-arni масляница), sur- szórni (v. ö. sewer- mellék
alakját), peru borjú (v. ö. tat. bezaw), túra- morzsolni (v. ö. türk. 
togra-j stb. Az ilyen etymologikus tekintetben fontos и hangok 
biztos fölismerésére nincs módunk eddigi forrásainkból; de ala
posan gyaníthatjuk olyan esetekben, midőn Zol. ós a nyomtatvá
nyok egyformán y-t írnak. — ej Az й hangot a Jakovlev-féle 
irodalom következetesen y-vel jelöli, mely jegy Zolotniczkinál is 
előfordul, de mint már fentebb is volt alkalmunk látni, nemcsak 
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az ü-i jelzi kizárólag, hanem az ii és é hangokat is. Az ü (ill. ii) 
jelzésének egy másik módja Zol. szó tárában a 10, pl. jüs- meg
savanyodni = IOCB, jüréngék azon rúd, melyen a bölcső lóg == 
ropH'icK; jiirék élénk, gyors = roprn; jiida eszét veszteni = 10,21,8-; 
jüné olcsó 3= H)Hb; v. ö. i t t : %ápülmagtörő holló == romniojib | süé 
haj = ci>ycb; an. silm, vir. süni sötét (erdő) — cbyM | süt'- lebonyo
lítani = CLTB-. Mélyhangú szóban a 10-nak értéke ju, mint az 
oroszban, pl. julyaw lusta s= rojiraB; júnéé hiba == lOHyni; jusman 
lepény = iocMaH; — vagy jé, p l . jéla szokás — rojia ; jiwé gyakori 
= 10. — Nem dönthetem el, vájjon ponta t lan jelzés, vagy dia
lektikus eltérés oka a magánhangzók külömbségének a következő 
ada tokban: sav mocsár : mop Z . ; sawla- zajongni: uiOBJia-; kus-
-(arzi szemöldök: xopm | sokta r ú d : niOKJie | vir. ándéy- (anatr iban 
ismeretlen) á tkozódni : HH^LIX- | éengart- die nase schnáuzen: 
niHHrhipT- || sik félelem: HIHK ; sip könnyen : CHII ; si tisztelet ; 
réteg : Cbiü | idÜ egér : uibiHíbi; tori pacs i r ta : Typbi; jabéldi szél
malom (gyermekjáték): H Ő H I A H K ; an-gardi szérű: aHrap^bi; 
anr.tri déli, a l só : aHaTpbi. 

A csuvasban előforduló m á s s a l h a n g z ó k a következők: 

Gutturales Dentales Falatales Labiales 
I. II. III. 

,? i . 1 t enues : k t — t ő é p 
Explosivae > " 

Spirantes \ •. r l enes : 

medise: g d — d' 3 3 b 
í fortes: y s y j s s s — 

y z f z z z w v 
Nasales: n n — ú — m 

i-hangok: — l — t — — Liquidae 
[ r-hangok: — r — r 

E mássalhangzók kiejtésére ós alkalmazására vonatkozólag 
megjegyzendők a következők: 

1. Az «explosivse rnediae» és «spirantes lenes »> rovatokban 
felhozott mássalhangzók, melyek egy önállóan ejtett szónak csakis 
közepén *) — két magánhangzó között, vagy liquidával, ill. nasa-

*) Máskép áll a dolog a folyó beszédben, a midőn t. i. az egy 
m o n d a t t a n i h a n g s ú l y alá tartozó összes szók e g y szó 
gyanánt ejtődnek s ennélfogva a külön szók e l e j é n vagy v é g é n 
levő kemény mássalhangzók magánhangzó (ill. liquida v. nasalis) 



CSUVAS NYELVÉSZETI JEGYZETEK. 9 

lissal kapcsolatban — fordulhatnak elő, lényegesen • külömböznek 
az európai nyelvek ilynemű hangjaitól. Kiejtésükben ugyanis oly 
csekély fokú a «lágy» mássalhangzókat jellemző zöngés (hang
szalag-rezgés, stimmton), hogy csaknem a «kemények» benyomá
sát gyakorolják a fülre, minélfogva a Jakovlev féle irodalom tény
leg a K, T, n stb. betűket használja jelölésükre az alkalmasabbnak 
látszó r, £, 6 stb. helyett.*) Ügyanily hangokat észlelt P o r k k a 
V o l m a r i a finnek ingermanlandi dialektusában is, melyeket 
«Ueber den Ingriscben Dialekt» (Helsingfors. 1885) czímű művé
ben Hoffory után «reducirte- medi8e» névvel tárgyal (d. h. mediae 
bei welchen der stimmton nur auf ein geringes minimum reducirt 
ist . . . . welche alsó eine mittelstufe zwischen den tonlosen und 
tönenden consonanten bilden» 28—31. 1.). 

2. Egyszerű tenuis vagy kemény spiráns csak a szó elején, 
vagy végén hallható, minélfogva az efféle hangjelzések, mint Zol. 
szótárában: Kyityp mell, KynyK kakuk, Kypica pulyka, ctyp'raH 
csuka, apiia szekrény (ezek helyett: kógor, kukku, kgrkka, égrdan, 
arza) hibásak. Szó közepén ilyen mássalhangzó csak nyújtott 
alakjában fordulhat elő, mely nyújtott alak dialectice esetleg meg
felelő egyszerű médiával váltakozhatik, pl. an. kógor mell: vir. 
kokkor, an. ilttén arany: vir. Üdém (1. több példát a dialektusok 
tárgyalásánál). 

3. A dentalis mássalhangzók csak mélyhangú szóban áll
hatnak, magashanguban (még ii és ii szomszédságában is) jésités 
alá esnek. De meg kell jegyeznünk, hogy ez a jésités korántsem 
olyan minőségű, mint pl. a magyar ty és gy hangoké (vagy az orosz 
;I,'6JIO, OTeu,T> szavaké), hanem sokkal gyengébb, a nyelvnek az Íny
hez való tolulása sokkal kevésbé energikus. Forrásaink (kivéve 
Eegulyt) nem is jelölik meg a palatalisatiót a m a g a s h a n g u 
szóban, kivéve néhány adatban az s szókezdőnél (pl. cbujih szél 

előtt vagy után meglágyulnak. Bőséges példát nyújt erre az alább 
közölt textus-mutatvány. 

*) Ez eljárásnak psedagogiai czélja az, hogy a növendék ne 
ejtse egyformán az orosz r, p, 6 stb. hangokat a csuvas médiák
kal. Attól nincs mit félni, hogy a csuvas anyanyelvű a csuvas szó 
közepén álló i , T, II betűket k, t, p hangokkal ejtse, minthogy ezt 
még orosz szóban is csak fáradságos tanulással lehet vele eléretni. 
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Zol. és Mát. 7, 25; cbH3HM villám Z. 9HC§M Mát. 24, 17), a midőn az 
s-féle hang voltaképen nem s} hanem I (középhang s és £ között). 
Mélyhangu szóban az esetleg előforduló palatalisatio energikus: 
vir. id'as kérdezni, sorla sarló szavakban a d' = magy. gy, a s = 
or. ci» (pl. céMra, cK>,a,a). 

4. A Y, ytf ( = eh e német szavakban: ich, weich), y (az 
előbbinek lágya) hangokat a Jakovlev-féle irodalom egyformán 
x-val jelöli, melyet azonban egész pontosan olvashatunk azon sza
bály szemmeltartásával, hogy mélyhangú szóban csak y, illetőleg 
szóközépen y, magashanguban csak y, illetőleg szóközépen y lehet. 
A y, y spiránsokat Zol. r-vel jelzi, mely azonban a p-nek is betűje: 
ayal! ingyen = arajib Z.; áyér utolsó = arbip Z.; ugyanilyenek 
még nála: ayér- fohászkodni, ajuryáléy hasszíj, iryan (ftbipraH Z.) 
józan; uryáléy iionepe'iHMK'b, uryamay (opraMaK Z.) mézeskalács
ból készült ló, kayal lusta, yólyg (xojiry) üres, julyaiv rest, céyét 
sajt, soya eke, soyan hagyma. — A v és tv a forrásokban egyformán 
B betűvel Íródik, mely a szó elején r-nek, közepén és végén (ritka 
kivétellel, pl. '/évei nap) w-nek olvasandó. — c (— i-\-é) ós5 (vagy 
mint votják közléseimben írtam: d = d'+s) a déli nyelvterületen 
rendes megfelelői az éjszaki c és 5 hangoknak; az orosz források 
mind a négy mássalhangzót *i nek írják. 

Mássalhangzócsoportok voltaképen nem fordulnak elő csuvas 
szók kezdetén s ha Zol. ós régibb források ilyeneket írnak: KBaK 
kék, KBarap3bHH galamb, XBaT erő, xB3Jib nap; Kpy vő, xpecb ke
reszt; ncapa murmeltier — az fogyatékos hangjelzés, melylyel 
szemben a Jakovlev-féle irodalomban teljesebb alakokat találunk, 
mint: KáBanap*iaH (Mát. 3, 16; =s kéivagargan), xaBaT (u. o. 1, 18; 
= yéwat), xéBejr (u. o. % 1; = -/évet), Kepy (u. 0. 9, 15; == kérii), 
xépec (u. 0. 10, 38 ; = yéres). A szóközépi mássalhangzó-csopor
tok sem oly sűrűek a valóságban, mint Zol. szótárában látjuk, 
máskép hangzanak pl. a következők: ceKjie kapocs = éégét, KOKJie 
pástétom — hogét | CHXH- cseppegni = séy°n-, cboxp- kiáltani = 
suyér-, MaKpa- sírni = magér- | CBHHH idegen = sínén; Topima 
szénvonó = turgéga. — Magánhangzók kihagyásáról lévén szó, 
megemlítjük itt, hogy a szó végén is többször hallható magán
hangzó olyan adatokban, melyekben azt Zol. szótára nem jelzi, 
pl. y%é olló : xa*i Z.; yóréé erősség: xopcB; jíwé gyakori: 10; túré 
pej (ló): Top ; síidé világosság : CbyT; vir. pé^égé, an. pécké fűrész : 
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ntPiHK | pagé tollkés : neK || samava idő : caMaH. Pedig hogy ezek
ben a nem jelzett szóvégi magánhangzó etymologiai fontosságú is, 
bizonyíthatják a megfelelő tatár alakok: kajéé olló, taré pej, iakté 
fény, pake bicska, zamana idő ; a magy. mogyoró is jobban érthető 
a föl nem jegyzett mlré, mint a följegyzett csonka végű Mbiöbip 
alakból. 

A h a n g s ú l y szempontjából a magánhangzókat n e h e 
z e k r e és k ö n n y ű ékre oszthatjuk; nehezek: a, i, o, u ; á, e, i, ü; 
könnyűek: é, g, é és ü. Az általános szabály ez után a következő : 
h a n g s ú l y o s a s z ó n a k l e g u t o l s ó n e h é z s z ó t a g j a . 
Azon szókban, melyekben egyáltalában nincsen nehéz magán
hangzó, a hangsúly hol az első, hol az utolsó szótagra esik.*) Pél
dák ; kában asztag, kalda gyík, késra kancza, sáfai óra, serzt veréb, 
érőt nemzetség, ulbiá úr | vádé öreg, kááék kanál, kándér kender, 
kivé öreg, kimé ladik, segél kapocs, ebé én, ültté hat, kúrék fű, vlrés 
orosz, vlrén hely, pülém szoba | kálébér beszélni fogunk, vérandebér 
tanítani fogunk, káléttémér beszéltünk vala, jiwérlé% nehézség || 
kóggr mell, ko'lg% haszontalan, kg'mgl kegyelem, pgrgs bors, vórg 
tolvaj, vgrgm hosszú; keiéi abroncs, méjé'/ bajusz, pégér sárgaréz, 
méskél tréfa, véyét idő; kezén kicsiny, cé'fé eleven, célbér gyeplő; 
mul'gü árnyék, kurük bunda, surü gyűrű, hurüm gőz, bűz | kgtko 
hangya, tg-/ygr kilencz, éj ér csődör, sébérjék záptojás, íüdum füst, 
kümul ezüst; éske" ivás, jegéé legény. 

íme egy kis mutatvány a Jakovlev-féle s az azt megelőző 
irodalomból eredeti följegyzésében és pontos nyelvészeti átírá
sában : 

*) Ellentétben áll ez utóbbi tétellel a csuvas ábóczés-könyvek 
előszavának következő szabálya: «ha valamely szó csupa á és e 
hangokból áll, akkor m i n d i g az utolsó szótagon van a hang
súly*) («y^,apeHÍe Bcer^a ŐHBaerb HR iiocjrfî HeM'B cjiorfc, Kor,a,a 
BCe CJIOBO COCTOH'Fb M3I> KOpOTKHXI> Ó'ErjIblX'b CJlOrOB'b, TO 6. KOl\Ha 
Bt Hero EXO^HTI 3ByKH a HJIH e»), mely — a mint ide vonatkozó 
tüzetes nyomozásaim alapján állíthatom — az esetek egy részéből 
merített észleletnek általánosítása. 
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1. 

Т и л е т у е . 

Елёк нуранна пёр вата кар1)акпа вата астарик. Весенен 
анкартийе 9ырма хёррён!)е пулна, унта весенен арпалах пулна; 
вал арпалахра пёр ырса тула ларна. Вал вахатра пёр тарнапа 
пёр тиле туе пулна. Весем хёлле пёр шатак алтна та, икёш те 
савалте пуранна. Пурансан, пурансан тиле калана тарнана. 
«есё ман валли симе тупса илсе кил-^ё, манан сийес килет,» 
тенё, Тарна кар^акпа астарикен тулли арпалахра ларнине нёлнё 
те, йалан сав тулла тулта пуслана; вал тулта, тулта вёсенён 
туллине §уррине ан!)ах хаварна. Тарна тултна ^ухне йалан пёр 
сулна суренё • тулли шав таккаланса пына. Кар^акпа астарик 
туллине тултнине пёлнё те, вёсем ана сыхла пуслана. Сыхла-
сан, сыхласан, астарик ун туллине тарна тултнине курна та, 
тарна таккаласа суренё йёрие ана йёрлесе каина; тарнасем 
пуранакан шатак патнех пырса ^аранна. Астарик алтма ты-

Ul'é-dus.*) 

elek púrénné per vádé gar^ékpa vádé estarik. vezanén an-gar-

d'íjé еггта-уёггёща búlné, unda vezanén arbáléy púlné; vél arba-

léyra per irza dúlé Iámé. vél véyétra per dgrnaba bér díl'é tus púlné. 

vézam yétt'a per íedég áltné-da íges-ta sawélda búrénné. purénzan, 

burénzan, Шё kaláné tgrnana : «ééé man-vaUi simä tupsa ilzä gíl'-ge, 

mánin sijäs kil'ät'» t'éné. torna kárgékpa éstaríkén tulí'i arbaléyra lar-

ninii pél'ne-da jalan saiv tulla tulda busláné. vél tulda dulda vemnen 

tuHÜnä surf ina ащау yéwárné. torna dúldné %uynä jalan per zulba 
süréne; tutt'i saw tgkkalanza piné. kargékpa éstarik tul'l'iiiä tuldninä 
belné-dci, vézam. gna siyla busláné. siylazan, ziylazan, éstarik un dul-
l'inü torna duldr'iinä kúrné-da, torna tgkkalaza zlifané jérbii gna jér-

*) A médiák és lágy spiránsok kiejtésében figyelembe veendő fentebbi 
észrevételünk (1. 8.1.). Ha a hangsúly az utolsó szótagon van, elhagytam jel
zését. — A textus az 1875-iki Bukvárból való. 
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танна, вал тарнасем патне алтса сите пусласан, тарна хараса 
тилле калана: «тиле туе, мен тавар ёнтё, алтса ситетёске?» 
тене. Тиле-калана ана хирес: «иксемер те вилем пекки тавар,» 
тене. астарик алтса ситсен, тарпана илне те, тарна вилем 
пекки туна. Вал ана саваркала, саваркала пахна та, ыватна 
йана. Бал ыватса йарсан, тарна сиксе тана да «тариллёк, та-
риллёк!» тесе J)y\ié&, вёссе каина, астарик ун хысёнрен хава-
лама тытанна; сав вахатра тилли те шатакран тухса тарна. 
астарик саступёсене илсе килне каина вара. 

Тилё инсех тарса кайман, вал сул хёрринне пырса выр-
тайна. Сав вахатрах вал сулпалан пёр астарик пула тийесе 
пына. Вал астарик тилле курна та, ку мана киле пыреан, сёлёк 
тума йуре хал, тесе, ана илсе пула тийесе пыракан ырса ашне 
йана. Тилё ырсине шатарна та, тухса йулна; вал шатакран 
пуллисем те пур те таканса пётнё. астарик килне ситсен арамё 
килёнТ)е вут хутна теле пул на. Вал лашине тавармасарах 
иуртне кёнё те, манан с^нё сёлёк тумаллн тилё пур тесе, се
ление пусён!)ен илсе, камакана ыватна йана. Тухса лашине 

laza kájné; tgrnazäm burénagan Zédék-patnay pirza cárenné. éstarig 
altma tídénné, vél tgrnazäm-batnä altsa sid'ä buslazan, torna ygraza 
t'itl'ä kaláné: «ül'é-dus, mén déivar ende, altsa sidad' eskä ?» térié. 
tité kaláné gna-fíféú: «íkséméf-d'a vil'em-bäkki téwar!» (éné. éstarik 
altsa sitsän, tgrnana ílné-da, torna vilem-bäkki túné. vél gna sawér-
gala, zawérgala péyné-da, iwétné jáné. vél iwétsa jarzan, torna úiksa 
tóné-da «tér'íUl'ék, térítt'ék/» t'ezä cupsa,vésm kájné. éstarik un yiéén-
gän yéwalama tidénné; saw véyétra üUi-dä sédékran tuysa tárné. 
éstarik sastubezänä ilzä kitnä kájné vara. 

iílé inzay tarza kajmán, vél sul-férinna pirza virdájné. saw vé-
yétray vél zulbalan pér éstarik púié t'ijäzä blné. vél éstarik Ulla kúr-
né-da «ku mana kiíii pérzan, lélek tuma júré yal» tezä, gna ilzä púié 
t'ijäzä pér agán irza-ésna jáné. iílé irzinä sédárné-da, tuysa júlné. vél 
sédékran pullizäm-d'ä pur-da tgggnza péíné. éstarik kil'uä sit'sän 
árémé кИёща vut yútné iißä búlné. vél laíina téwarmazéray, pürt'nä 
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таварсан, ырсине усса пахна та, тилли те пулман пуллисем те 
нёртте йулман. астарик сёлёкне камакаран илмешкён хаппал 
хаппал пуртне 1)упса кёнё те, дёлёкён кёлё те йулман, пётём-
нех сунса пётнё. астарик икё пёс^ине шарт с,янса ларса, йёре 
нуслана; ситменне тата кар^аке варса пуслана. 

Тилли пуллисене пурне те пустарна та, пёр дырмана анса, 
кула, кула сисе выртна. Ун патне тата пёр кашкар пына: 
«тиле туе, мён дийетён, мана пёрне пар хале, тутла-и» ? тесе 
ыйтна. Тилё пёрне пана ана. Кашкар тилле калана: «айхай, 
тутла нул!)ё, тата теиёрне пар хал>?» тенё. Тилё ана хирес. 
калана: «манан хама та сахал, есё ху кайса тыт,» тенё. Каш
кар калана: «есё астан тытран, йепле тытран, мана каласа 
катарт хал,,» тене. Тилё калана ана: «ав, унта вака пур, са-
валте хурёне 1)ик те, лар; кашт ларсан, туртса пах; татар , 
татар тусан тата шаларах 1)ик,» тенё. Кашкар кайса ларна ; 
ларсан, ларсан туртса пахна; татар, татар туна, вал тата 
шаларах 1)икнё. Вал унта лара, лара унан хури пар думне 

дёпё-d'ä, «тапе'п Serie zelek tumatt'i Шё bur». iezä, sel'eknä ригёщап 
il'zä, kemaganaiwetnejáne. tuysa laZinä tewarzan, irzinä ussa рёупе-
da, üU'i-d'ä bulman, pul'l'izäm-da pe'rt-tä julman. estarik sel'eknä Ы-
magarán il'mäsken XPPPPl'XVPPPl (V püHnä eupsa кёпё-d'ä, setéken 
kul'e-dci julman. püdümbäy sunza petne. estarig ige büssiriä sart 
sapsa larza,jerä buéláne ; sitmännä ta-da каг^ёкё vprza buéláne. 

ШШ puUizänä purnä-dä puétárne-da, per sirmana ansa, kula-
gula zizä virtne. un-batr'iä ta-da bér kásker ргпё: «Ш'ё-dus, тёп 
zijä'den, mana pernä párlaté, tútle-i?» iezä ijtne. Шё pernä páne 
gna. kásker ШШ kaláne: «aj-%aj,tútlebú%e,tada d'ä-bernäpar %al!'» 
téne. Шё gna-fíréé kaláne: «mánen-yama-da sayal, éze-yu kajsa üt /» 
fene. kásker kaláne: «éze estan tltren, jepld tltren, mana kalasa ke-
dart yal'f» (éne. Шё kaláne gna: «aw, unda váge bur, saweld'ä yürenä 
Hk-iä, lar; kgst (?) larzan, turtsa рё%; sáder-Mder duzan ta-da 
Zalaray cikf» t'éne. kásker kajsa lárne; larzan, larzan turtsa piyné; 
sáder-Mdér túné, vél tada 2alara% егкпё. vél unda lara lara unén 
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хыта шанса каина. Кашкар хурине туртна. туртна: каларас 
тесе, темен пек асапланна та, сапах та каларайман. qa,B ва-
хатра пер майра картла кёвентеие, харах аллине пурта тытса, 
сав вакка шыв асма пына. Кашкар ана курсан, тата хытарах 
таиалана путана, сапах та каларайман. Тиле кашкартан йава-
лана, йавалана кулса, пуллисене сисе выртна. Майра кашкара 
пуртипе ^апса велерне те, ваккине касса, шывне асмасарах, 
кашкара илсе, килне сетёрсе каина. 9аила вара тиле туе ике 
астарике хур туна та, тата кащкара та хур туна. 

füri ppr-zumnä yldé semza kájne. káskér yüfinä túrtne, túrtne ; kéla-

rás t'ezä, iä-mm-bäk azaplánnt'-da, sabay-ta kelarajman. saw veyétra 

per májra kártle gewmdäbä, ygray aÜ'inä pnrde titsa, saw vakká siw 

osma pine. káskér gna kurzan, tada yidera% tabalana husláné, sabay-ta 

kelarajman. t'üe kaUkérdan jewalana, jéwalana kulsa, puUizänä sizä 

vlrtni. májra kaskera purdibä éapsa velarné-d'a, vakkinä kassá, 

siwnä gsmazéray, kaskera iXzä, kilYui südurzä kájne. sapla vara 

Шё-dus ige éstarikd yur dúné-da, tada gaskera-da yur dúne. 

B ó k a k o m a . 

Hajdan élt egy öreg ember és egy öreg asszony. Ezeknek a 
szérüjök egy hegyszakadék szélén volt, ott nekik egy gabonacsűrök 
volt, abban a gabonacsűrben egy kas búza állott. Abban az idő
ben egy róka s egy daru barátokká lettek. Télire egy odút ástak s 
mind a ketten itt laktak. Miután sokáig így éltek (tkp. élvén, élvén), 
szól a róka a daruhoz: о keress és hozz számomra enni valót, 
[mert] ehetném (nekem enni jön t. i. kedvem)!» A daru tudta, 
hogy az öregnek és feleségének búzájuk van a csűrben s egyre ezt 
a búzát kezdte fosztogatni (?). Fosztogatván, fosztogatván az ő bú
zájukat, csak a felét hagyta [már] meg. Midőn a daru fosztogatott 
mindig egy úton járt s a búzája . . . . elhullogatott. Az öreg és fele
sége megtudták, hogy fosztogatják búzájukat s figyelni kezdettek 
reá. Figyelvén, figyelvén az öreg meglátta, hogy a daru foszto
gatja az ő búzáját s a járás közben elhullajtott [buzaszem-] nyo
mon nyomozni kezdte őt. A darvak lakó odvához menvén, meg-



16 MUNKÁCSI BEKNÁT. 

állott. Az öreg ásni kezdett, midőn' [már] ásva a darvakhoz kezdett 
jutni, a daru félelmében [így] szólt a rókához : «róka koma, mit 
tegyünk most, hiszen már elér [ásva)?!» A róka válaszol: «tegyük 
magunkat mind a ketten halottaknak!» Az öreg odaért (ásva), 
megfogta a darut, a daru holtnak tette magát. Amaz forgatva, for
gatva megtekintette s eldobta (dobta, eresztette) őt. Amint eldobta, 
a daru felugrott és ttérífflék, térüTék» szavával futva elrepült. Az 
öreg hátulról kergetni kezdte, ez alatt a róka is kibujt az odúból 
és elfutott. Az öreg fogta az ásóit s azután hazament. 

A róka nem futott messzire, ő az út szélire menvén lefeküdt. 
Ugyancsak abban az időben egy öreg ember ment azon az úton egy 
hallal megrakott szekérrel (halat szállítván). Az az öreg meglátta a 
rókát s [így] szólván: «jó lesz ez majd nekem, ha haza megyek, 
sapkát csinálni" •— fogta őt s hallal megrakott [szekerének] a 
kasába dobta. A róka kivájta a kast s kijővén hátra maradt. Abból 
a lyukból a halak mind a végsőig kihullottak (tkp. kihullván el
fogytak). Midőn az öreg hazaérkezett, felesége épen tüzet rakott (tkp. 
t. rakottnak találta). 0 ki sem fogva lovát bement a házba és így 
szólván: «egy új sapka készítésére való rókám van!» —levette 
fejéről sapkáját s a kemenczébe dobta. Midőn kiment kifogta a 
lovát, fölfedte kasát s belenézett; róka sem volt, hal sem maradt 
egy sem. Az öreg, hogy sapkáját kivegye kemenczóből, sebtiben a 
szobába futott, de még hamuja sem maradt meg sapkájának, telje
sen elégett (tkp. égve elfogyott). Az öreg két csípőjére csapván 
leült és sírni kezdett; [s mintha ennyi] nem lett volna elég, még 
felesége is szidni kezdte. 

A róka a halakat mind egybegyüjtötte, [aztán] lemenvén egy 
hegyszakadékba, nevetgélve ette és lefeküdt. Egy farkas is oda 
jött hozzá. «Kóka koma, mit eszel, adj csak egyet nekem, ízle
tes-e?" — kérdezte. A róka adott egyet neki. «Ej-haj, ízletes volt, 
adj csak még egyet!» — szólt a farkas a rókához. «Nekem magam
nak is kevés, eredj fogj te magad !» — felelt neki a róka. «Te hon
nan fogtad, hogyan fogtad, magyarázd el (mondva mutasd) csak 
nekem!» — szólt a farkas. A róka azt mondotta neki: «jól van, 
ott egy lék, ott mártsd be a farkadat és ülj ; nyugodtan (?) nézz ; 
midőn zajog [valami] annál mélyebbre dugd !» A farkas elment, 
leült; ülvén, ülvén, huzamosan nézett; zajgott, ő annál mélyebbre 
dugta. Míg ő ott üldögélt, a farka keményen oda fagyott a jéghez. 
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A farkas ránczigálta a farkát, hogy kivehesse; de akármennyit 
kínlódott is, sehogysem (úgy sem) vehette ki. Ez idő közben egy 
asszony vizet meríteni jött ehhez a lékhez kampós (bevágásos) víz
hordó rúddal s egyik kezében fejszét fogva. A farkas meglátván 
őt, még keményebben kezdett rugdalózni, de így sem húzhatta ki 
[a farkát]. A róka a farkastól [háborítlanúlj hevergetve, nevetve 
megette a halakat s lefeküdt. Az asszony fejszéjével rácsapott a 
farkasra és megölte. Kivágta a léket s a nélkül hogy vizet merített 
volna, fogta a farkast és haza vonszolta. Lám, így tette csúffá róka 
koma a két öreget is, meg a farkast is. 

2.*) 
KBa, KBa, KVBarajrb! Kiva, kwa, kéwagal! 
ID/ra Kaa^HHt, KVBarajib ? sta kajádén, kéwagal ? 
XopaMajia Kaa.HbiM'b. yoramala kajádém.. 
XopaMaji^a MHHB TVBacb ? yoramalda mén duwas ? 
Ofí^a MaHMMT> bHBa Őopt. onda mánémjéwa bor. 
f>HBa-CMHMe MHCKepi. Öopt? jéwa-ziíigd miskár bor? 
BuBa-CHHbtie CHMap^a őopi. jéwa-zinjá sémarda bor. 
CnMap,na-CHHi»*ie MHcKepi> 6oprb? sémarda-zin§á miskár bor? 
CüMap^a CHHMe binpt óoprb... sémarda-éinfiá éjér bor . . . 
ThiflpHMT,, HHxpbiMT.: XOUIKH őopT>, tídrém, péyrém: yoski bor. 
yTjiaH^biMTi, KaiipbiMb aji-TaBpa, utlándém, kájrém jal-tawra, 
Toxpecb bH ;̂-3:-)Mrb BHpbMcmKUHb, tóyíés jid" zám véfmaskén, 
Toxpecb bH,ii;-3:-)Mrb iiapMaiiiKbiHb. tóyrés yifzám éarmáskén ; 
Xapjie iiHTb-jie xnpb Kop^biM'b, jetié bitté yir kordém, 
xIoiibiMrb xnpb-He uoö'b-TypbiMTí. cóném firná cop túrém, 
HnKaMa, ^epbiM, aH-Kajia. úi-gama, derem, an gála! 
Kn^eMT), KaüpbiMT. moprb niop^e, kíd'ém, kájrém, sor' bürda, 
lliopa niopTb-pe mopa CTejrb . . . sora bíirdrá sora idill, 
Illopa CTej[b-,u;e mocb TiauiKa, sora édül'd'á suú caska, 
IIlocb-'iaiiiKa-pa niopa IIOJIT,. SUÚ caskara sora bol • 

*) Az itt közölt két dalt Sbojev gyűjtéséből vettem át; 1. munkáját 
alábbi irodalmi jegyzékem 12. száma alatt. 

2 NYELVTUD. KOZLEMUNYKK XXI. 
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Шора иола тыдмашкынъ, 
Атма-коси керле она. 
Атма-кось-не тумашкынъ, 
Тимсрзь-ывылъ керле она. 
Тимерзь-ывыл-не сидерме, 
Колачь-ба читнай керле она. 
Колачь читнай нисерьме, 
Падша-хирь керле она. 
Падша х'ирь-не вирентме, 
Тор-рант, сюмулхъ (sic !), керле 

она. 
Падша-хирь-не сяптарма, 
Порьзинъ нужа керле она. 
Порьзинь нужа сяггмашкынъ 

(sic!), 
Кюмюль иргахъ керле она. 
Кюмюль иргахъ сяпмапткынъ, 
Кюмюль бревне керле она. 
Кюмюль бревне кюмепткынъ, 
Падша лажи керле она, 
Падша лаша-не сидерме, 
Уда-ба сюлю керле она. 

sora bola titmáskén 
atma-góéé kírlé ona ,• 
atma-gosnd tumáskén 
íímérz'-vwél kírlé ona ; 
íímérz' -iwélhd siddrmd 
kolájé citnaj kírlé ona ; 
koláge citnaj piidrmá. 
patsa-fir kírlé ona ; * 
patsa-fifnd vérdnlmd 
torran sómolléy kírlé ona • 

patsa-firnd saptarma 
pórién búié kírlé ona, • 
pórién búié siymáskén 

kumiil.... kírlé ona ,-
kuniul.... éapniáikén 
kumiil bfevne kírlé ona ; 
kumiil brevíic kümaskén 
patia lázi kírlé ona ; 
patsa lazand siddrmd. 
udéba sulii kírlé ona. 

Kwa, kwa [szólj a kacsa ! 
Hova mész, kacsa ? 
yoramal-(KapMajibi)-ba megyek. 
/oraínal-b&n mi tenni valód van ? 
Ottan nekem fészkem van. 
Fészkedben (-en) mi van ? 
Fészkemben tojás van. 
A tojásban mi van ? 
A tojásban csődör van. 
Megfogtam, megnéztem — bókája van, 
ráültem, a falu körűi lovagoltam ; 
kijöttek a kutyák ugatni, 
kijöttek a leányok csitítani (t. i. az ebeket). 
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Egy piros arczú leányt láttam, 
a kedves leányt megcsókoltam, 
«senkinek meg ne mondd !» — szólottam neki. 
Jöttem, mentem egy fehér házba, 
a fehér házban fehér asztal, 
a fehér asztalon bádog tálcza, 
a bádog tálczában fehér hal. 
A fehér halat megfogni, 
háló szeme kell ahhoz ; 
hálószemet csinálni, 
kovácslegény kell ahhoz; 
kovácslegényt etetni, 
kalács és szitált liszt kell ahhoz; 
kalácsot, szitált lisztet, hogy megsüsse, 
fejedelmi leány kell ahhoz; 
fejedelmi leányt reá megtanítani, 
istennek kegyelme kell ahhoz ; 
fejedelmi leányt meglegyinteni, 
bársony ostor kell ahhoz; 
bársony ostort megfonni, 
ezüst kamó kell ahhoz ; 
ezüst kamót kalapálni, 
ezüst gerenda kell ahhoz ; 
ezüst gerendát elhozni, 
fejedelmi ló kell ahhoz; 
fejedelmi lovat etetni 
széna és zab kell ahhoz. 

3. 

KOHTTJ, KOirn., BypMHH, KOirn>, Byp- Kos, kos, vurman ; kos vurman ! 
M'AWh ! 

MuHBMa Ty^acaxT, KomjiaTb By ? mén-ma tgdgza% koslat' vu ? 

Ciojrjieiib TopaTi. xo>Kaci> AQTL. solí'm torát %ozas d'et. 

KOIUT., KoniT., xyMyni'b KOIIIT>, xy- Kos, kos, xgmgs, kos igmgs! 
MyniT>! 

MnHbMa Ty^aíaxT, KomjiaTb By? nien-ma tgdg£a% koslat'vu? 

CiojuieHb cbiiniajiapaci> ,a,eTi>. solTai sippalaras d'et. 
2* 
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Кирь, кирь, халыхъ, кирь халыхъ ! Kiír, kir, yále% ; kir Х^Ч '• 
Миньма кирьзеть сявъ халыхъ ? тёп-ma kirzät' éaw х^Щ -
С1олленегъ чтнъ хожасъ деть, sott'éiíiix соп xo£as d'ei. 

Атте баны хор-лажа; 
Тыдамъ, кюлемъ-день-чохне.. 
1оманъ-каски болза выртре. 

átíi báné xor laza ; 

üdém, kiilém dené-goxná 

joman-gázégé bolza virtfé. 

Атте баны шоръ-ине, 
Тыдамъ, сувамъ-день-чохне. 
Хорынъ-каски болза выртре. 

átíi báné sor' ind ; 

üdém, súwém díéné-foxna 

yórén-gázégé bolza virtfé. 

Атте баны херле сорыхъ, át'ii báné yerl'e zóre% ; 

Тыдамъилемъсюмне-день-чохне.й^ет, Wem zumnä déne-fjO%ni 

Херле янгаръ болза выртре. %erl!e jangar bolza vlrtre. 

Атте баны порьзинь пизихи; 
Тыдамъ, сигам-день-чохне . . . 
Пожитъ-чиле болза выртре. 

átíi báné pórzén biziyyi; 

tldém, slyém cKéné-fioyúá 

póZét cél'é bolza virtfé. 

Атте баны иорьзинъ тодыръ. 
Тыдамъ, сигамъ-денъ-чохне.. 
Вирене-сюльчи болза выртре. 

átíi báné pórzéfi dond'if ; 

tldém, élyém déné-^oyna 

vérdnd-£ul^é bolza virtfé. 

Zúgó erdő, zúgó erdő ! 
Miért zúg az örökösen ? 
«Minden évben ágat kell szaporítani!)) szól. 

Zúgó nádas, zúgó n á d a s ! 
Miért zúg az örökösen ? 
«Minden évben bütyköt kell hajtani!» — szól. 

Zajgó nép, zajgó nép ! 
Miért zajog ez a nép ? 
«Minden évben lelket kell szaporítani!» — szól. 
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Atyuska adott egy fekete lovat. 
Midőn azt gondoltam, megfogom, befogom : 
tölgyfa-tőkévé változva feküdt [előttem]. 

Atyuska adott egy fehér ünőt. 
Midőn azt gondoltam, megfogom, megfejem: 
nyírfa-tőkévé változva feküdt [előttem]. 

Atyuska adott egy vörös bárányt. 
Midőn azt gondoltam : megfogom, gyapját veszem : 
vörös, rothadt fatörzszsé (rHHJiyuiKa) változva feküdt [előttem]. 

Atyuska adott egy bársony övet. 
Midőn azt gondoltam, megfogom, felkötöm : 
hárshéj-darabbá változva feküdt [előttem]. 

Atyuska adott egy bársonyruhát. 
Mid'in azt gondoltam : megfogom, felkötöm: 
juharlevóllé változva feküdt [előttem]. 

2. Csuvas dialektusok. 

A csuvas nyelvnek dialektikus elágazásáról megemlékszik már 
első ismertetője M ü 11 e r G. F., ki szerint az éjszaki — v a s z i 1 y-
s z u r s z k i , k o z m o d e m j a n s z k i ós c s e b o k s z a r i kerüle
tekben lakó csuvasság bizonyos apróságokban máskép beszél, mint 
a Rámától délre lakó nép.*) Az anatri (al v i d é k i ) ós virjal (fel
v i d é k i ) nyelvjárások területei ezzel körülbelül meg vannak ha
tározva, csupán azt kell még hozzá megjegyeznünk, hogy nyelvé
szeti szempontból a délre eső j a d r i n i és k u r m i & i kerületek 
szintén a «felvidék»-hez tartoznak, míg más részről a c s e b o k 
s z a r i kerület egy részében a csuvas beszéd inkább az «alvidéké-

*) «Die Tschuwaschen aus den~Wasilischen, Kusmademianskischen 
und Tschebaksarischen gegenden reden in etwas anders, als die so unter-
halb der mündung des flusses Kama wobneü, wie wohl dieser unterschied 
nicht sonderlich gross ist» (330. 1.) 
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hez» szit. Hogy miben térnek el egymástól ezek a dialektusok, 
arról orthographiai közlésük megbízhatósága szerint tájékoztat
hatnak bennünket az eddigi irodalmi források is, a mennyiben 
t. i. ezeket Jakovlev fölléptéig jobbadán virjal-nyelvű, azóta pedig 
anatri írók szerkesztették. Nem terjeszkedvén ki ez utóbbiakra 
ezúttal csak személyes tapasztalataimat fogom vázlatosan előadni, 
melyek szerint a főbb külömbségek az anatri és virjal csuvas nyelv
járások között a következők: 

1. Vir. o ellenében az an. kivétel nélkül u-t ejt, tehát pl. 
vir. toré isten : an. túré, ódé sziget: an. údé, kobésta káposzta: an. 
kubésta, todar tatár: an. tudar. 

2. Vir. é hangnak az anatriban igen gyakran p felel meg. 
Példák: kétra göndör: an. kgtra; éémga csomó (KJiyóoK'b): an. 
sgmga ; sémzaovr : an. sgmza ; séra-'ééi kulcs : égra lakat; séra sürü 
(rycTOíi): sgra; piréa borsó; bolha : pgrza; pérkkapulyka: kgrkka \ 
/ébar- fölemelkedni: /gbar ; éénzak csontváz (cKeJieTT>): sgmz'ak; 
vérman erdő : tormán, /élat máusefalk (vogel; MbimejiOBt): /glat || 
véréé verekedés : vgré; port1-téréi fejszefok: tgrgs || mék moh : mgk; 
sél- kiváltani (cnacaTb, MCKyiiMTb): égi- || neré bogár: nórg; séné 
csont: sgng; cémér kerek: cgmgr; meiér pár: mgzgr; sékkér laib 
(brod): sóggr ; /érnél növény szár: /gmgl; sémii könnyű : sgmgl ; kék
ééin hasas korsó : kgkégm; %eméS nád : %émgá; séné/ liszt: song/; 
péZérgan- nyugtalankodni, unatkozni (cnyuaTb): pgzgrgan- || pgdé 
kása: an. pgdg ; mg/mér részegség, mámor : an. mg/mór. 

3. Anatri nyelvsajátság a szóvégző «könnyű» magánhangzó 
elejtése, mint a következő példák bizonyítják: an. méj nyak : vir. 
mije, /éj fenyőszilánk-gyertya: /éjé, cé/ tyúk : céyé, ej véső : ijjé | 
vgrs verekedés : véréé, /ars aczél: /őréé \ tap tőr, hurok: tábé, oman 
féreg : máné, uslan mepcTeHh : vusláfígé, /gna vendég: /gnáivé \ jin 
hüvely, tok : jené, Hiú füstlyuk: tí'inil || an. méj ér mogyoró: vir. 
mire, súlék seprő : sólgé, (írek tál : űfgé, éjér csődör: iré, ééréé vörös 
fenyü : cérié, /újé/ bánat: /ujyé ; azáméé javas asszony : azáméé. 
Ugyanezt tapasztaljuk nehéz szóvégi magánhangzókon a követke
zőkben : an. arak pálinka: vir. jaragá (v. ö. tat. araké), círék egy
ház : vir. cürgü (v. ö. i^epKOBt), kgk kakuk: vir. kukku. V. ö. an. 
/glat, vir. /élat és Zol. xyjia,ii,a (máusefalk) adatát. 

4. Jellemző a virjalra nézve a szóközépi és szóvégi w el-
enyésztetése, mely alkalommal az összevont szótag gyakran u, ül. 
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ü hangszínt nyer: an. siwé víz: vir. su, an. éwétapló: vir. vu, a, 
péiv termet: pií; séngraw csengetyű : séngra, ujaiv-gúné ünnep : oja-
gon | séwés bádog: sus, éwés nyárfa: vus, us, éwés viasz: vus, iwés 
marék : uzé, iwésla- пахтать масло (buttern): usla-; téwer szűk: 
tur, séwér gyermek: eure, éiwér- aludni: sur-; é(wé% közel: éuy, 
éSwé%é levél: suljé, iivét- hajítani: ut- (inf. udas), séw-: séwat 
esik az esc>: éuat|| síwlém harmat: sllem, iíwU% vétek: é(le%; 
siwla- lélegzeni, siwlés lélegzet: sula-, súles; awlan- házasodni: 
alán-; alclan-, awdan- kukorékolni: adan- || an. kerewengä font: 
vir. kürengä (e h. *kc'wrengä) ; v. ö. an. séwréga hegyes : шурсге 
Zol. | vir. yarázer igen, nagyon, szerfölött: аравазыр Zol. id. 

5. Szókezdő an. ä, e, é, i magánhangzók elé a vir. j járulék
mássalhangzót szeret tenni, pl. an. ärnä egyébiránt, habár (однако, 
впрочемъ, хотя): vir. järnä, an. äräs ékesség: vir. järäs, äresmim 
pók: järesmä':, äräk pálinka: järägä, étek hajdan: jéUk, äl'äk 
pletyka; jäHäk, igéidé lepény: jigérjé, eher- fölhangolni vmely 
zenei szerszámot: jéner-, eppin (ну такъ, стало быть Zol.): jepin. 
De mindkét dialektusban egyformán hangzanak: éhé, ezé én, te, 
ädäm ember, äxrel' halálangyal. — A következő adatokban Zolot-
niczki (ki tudvalevőleg jobbadán virjal forrásokból dolgozott) j szó
kezdőt ír, míg az én jadrinszki csuvasaim az illető szókat magán-
hangzós kezdettel ejtették: is- úszni: йиш- Zol., én- hozzáégni 
(пригорать): йинь-; vir. ilén-, an. ivén- kifáradni: йывын-, iryan 
józan: йырган. Az ellenkező eset van ebben: jadrinszki jégért'-
kevesbíteni, leönteni: угурть-, 

6. Vir. alakok gyakran abban külömböznek az anatritól, 
hogy amazokban a szóközópi mássalhangzó nyújtott tenuis, eme
zekben pedig egyszerű media, pl. vir. kokkor mell: an. kóggr, vir. 
sékkér laib (brod): an. sógor, kókkér görbe: kúgér, pukki hordó
dugó : pógo (NB. hangsúly-külömbsóg is van); an. jadrinszki ágés 
hattyú (tkp. yor-gajég-ágés): anKbiniZol. | vir. séppér zeneszerszám: 
an. sébér; an. jad. jeder nyujtófa (rollholz) : йиттирь Zol.; an. 
yjudér- fölgombolyítani: хоттар- Zol. | an. úlé tiló : vir. tíllé, an. 
sííé tőgy: vir. sil'll (hangsuly-külömbség is!). 

7. A szóképi j - t más mássalhangzó előtt a vir. rendesen el-
enyészteti, de meghagyja nyomát az illető mássalhangzó jésítésé-
ben, pl. an. ijt- (inf. ijdas), kérdezni: vir. id'- (inf. idasj, an. pajday 
elégséges; vir. pad'ay, ajda no, nosza: ad'a \ ujran savanyú tej : 
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urán, májra orosz v. tatár asszony: mára, yéjra- élesíteni: yvra-, 
Sejlik vendégség: silék. 

8. A virjali c, § az anatriban következetesen é, j , minélfogva 
a Jakovlev-féle irodalom betűi közt az orosz q elő sem fordul. 

Az egyes dialektusokra nézve kevésbé jellemzetes hangbeli 
eltérések közül fölemlítjük itt a következőket: 

I. M a g á n h a n g z ó k . 

a) Hangrendi váltakozás: vir. s'amza lágy: an. sáméá, an. 
pagar máj : vir. péivár, pedr, vir. ké£-alna-gon vízkereszt: an. ke£-
iirni-gun, vir. jángék zacskó: an. jan^ék | vir. porna újj : an. pürná, 
an. torna daru: vir. íürnd, an. sgn gyapjú: vir. sün, vir. sójém 
silurus glanis (hal): an. snjén; an. Igga- rázni: vir. lünga-, an. kóbés 
dagadt: vir. küpsák; an. kongala és küngaM: vir. kéngala rokka; vir. 
pud'ana fürj: an.püdaúci, vir. mo$i az idősebb nagybátya : an. méga, 
émbégá, mén-bégá | an. kémér$ak és kémérgák (bujinszki szó) por-
czogó, an. jepsa gartenmelisse (MaTO*iHMKi>): vir. jipsa; an. tés, 
cés gyümölcsmag: vir. tiii; an. térén- botlani: vir. íifin-, an. din 
ember: vir. sin. 

b) Hangszínbeli váltakozás: a) a labiális o, u hangok é, 
illetőleg i hangokkal cserélődnek: vir. somay szó: an. sémay, vir. 
po'an Iólégy: an. péwan, vir. Sőgé rúd: an. segé | vir. píizék 
nagy : an. plzék, vir. júwéi, jéwér nehéz : an. jíwir, an. pudek bá
rány : vir. pid'ak, júmés, júnés hiba : vir. jénés. — fi) az ü, ü han
gok palatális é, i hangokkal cserélődnek: an. lük toll: vir. t'ék, 
an. cüm ! megállj, várj !: vir. cém ; an. juksük féreg: vir. jeksék vir. 
puliit' felhő : an. pelét, vir. subün szemölcs (őopo^aBKa): an. sé'ivén, 
an. iimbii fejedelem: vir. étubü | vir. nümd kaláka: an. nirnd, vir. 
yiim kebel: an. yéw. 

c) a zártsági fok szerint történő hangváltozások : vir. ámbért-
kájék sas : an. gmért-kájék ; an. sadérdat- ropogni: vir. sédérdat-; 
vir. jéivés fa: an. jkvés | vir. pogána KyKjia: an. pogani, vir. kéwa-
gargan galamb: an. kéwágargin. V. ö. itt a következő adatokat is, 
melyekben az i-féle gyengülés a dimin. -j beolvadásából származ
tatható : an. aga, akka néne: vir. agi, an. aba anya : vir. obi, an. 
aza hím: vir. azi, an. kukká anyai részről való rokon: vir. kukki, 
an. ingd az idősebbik meny : vir. ingi. 
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d) magánhangzók elisiója: an. gman féreg: vir. méné, an. 
iyra foghagyma: vir. yéra, an. jénárfták nyeregpárna : vir. éndr^ak 
és ndrfiak | an. piziyyi öv: vir. piti ki; púiét, pózét hárshéj, an. 
pusfüssi lehántott hársfa: vir. sara hősei. 

e) magánhangzók közbeszúrása: an. pécké fűrész: vir. péjégé 
(hangsulykülömbség ! v. ö. tat. pécké), ah. kécké farügy: vir. kégéga, 
an. serbei mézes víz : vir. serébei || (betoldás és elisio:) an. yéndéla, 
yéngla poloska: vir. yémétla, an. pürüHgdn kövi szeder: vir. 
pürtefan. 

II. M á s s a l h a n g z ó k . 

a) A szó kezdetén mutatkozó hangváltozások. — an. k = 
vir. i (magas önhangzó előtt): an. kigifik taraj: vir. iiirégé, an. 
kiigüri kén: vir. iiigüri, an. kiirlá- zümmögni: vir. iüHd- | megfor
dítva an. i = vir. k: an. ierbej rend: vir. kérbd || an. m = vir. v : 
malda elől: vir. valda, an. müzérld hátúi: vir. vézérld | viszont an. v = 
vir. m : an. vgggr ökör, bika : vir. mgggr || an. mimii velő : vir. nimd, 
an. mímér, nini ér savanyú lisztpép : vir. iám ér, an. márgémés, nargé
mes méreg: vir. márgérmés || an. p&Wr boszorkánynyomás : vir. Zo6pr || 
an. yisla- rágni: vir. Méla- || an. korkka pulyka: vir. pirkka || an. 
ífei- elvezetni, elkisérni: vir. je.s-

b) Szóközépi ós szóvégi mássalhangzó-változások. — k-y: 
vir. sóndék Jáda : an. síindéy, vir. pókra gyom, gizgaz : an. puyra ; 
v. ö. ándéy- éhen halni: au^HK- Zol. | b-iv: vir. siibün Fzemölcs: 
an. séwén, an. kérebengd font éskérewengd: vir. körengd \ g-d: vir. 
jagéldi szélmalom-játék: an. jabéldi, an. yéngla és yéndéla poloska; 
v. ö. an. vérgec fúvó (MÍJXM) : BHpb^M'JbZol. | m-n: vir. jénés hiba : an. 
júmésjvnés, an. yéndéla poloska : vir. yémétla \ vir. ilmeú hyoscyamus 
niger: MJihőenb Zol. | an. üné^a kerület (oKOJinua): vir. üle$á ,• v. ö. 
an. tükmá fonott sövény : vir. iiiklii \ vir. yüm kebel: an. yéw \ an. 
mén- elfáradni: vir. ilén-; v. ö. awdan ós aldan kakas | vir. évfet 
város: merept Zol.; v. ö. vir. yaj-bér mindenki: an. yar-bér. 

c) Mássalhangzók elveszése — a) a szó kezdeten: vir. mof,i, 
an. mégd, mén-béjd és ém-bégd nagybátya; pésmdlld(imádkozó szó): 
CMejiJiB Zol. — fi) a szó közepén : 77 fogyatkozása : vir. canga csóka : 
an. cawga, vir. lungd- rázni: an. tóga-, an. ángé-mlngé nem józan, 
nem tiszta eszű : aHM-Mime (Bt yMamecTBin) Zol. || / enyészése: an. 
keli majdnem ('lyTb He): vir. kei, an. vél'drán csalán : vir. vét'rdn, an. 
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kJldermac hajtóc^iga (kreisel, кубарь): кытырмач Zol. | an. uUié 
варьги : ыжы Zol. | vir. у ébartlu шшенше калабашки : axi.yebardu || 
an. félfém szikra: vir. yétém. — Szótag-összerántások: vir. vélak 
lék: an. vak, váge,vir. kajulaski подденки, остатки нищи : an. kajas, 
vir. jámzék-sol országút: an. janiéul; v. ö. vir. рШ! блигослови! 
( = tat. bayellä!): an. p&yél du! an. at-kdrek páfrányfű: аттык 
Zol.; yomza jar- pofon vágni: хумзар- Zol. 

d) Járulékmássalhangzók mutatkoznak ezekben : an. ómért-
-kájik sas: vir. ámbert-kajek, амырт-кайик Zol. | an. janra- ós 
jandra- kolompálni, csillingelni (бренчать). 

с) Metathesis esetei: an. ulma alma: vir. omla, an. kómrok 
fekete hideg szén : vir. kormok ; v. ö. vir. kígén koporsó, sír (гробъ): 
кистень Zol. 

3 . A csuvas nyelv irodalmi forrásai. 

Igen messze, egy másfélezer éves ösmultba nyúlnak vissza a 
csuvas nyelvnek legrégibb emlékei. Azon k ö l c s ö n s z ó k t. i. 
ezek, melyek belőle a magyar nyelvbe jutottak át s itt megőrizték 
a csuvas nyelv egy oly korának képét, midőn alakjai még sokkal 
közelebb állottak a köztörökségbez, mint jelenleg. Ugyancsak 
ilyen, a csuvas nyelv történetére nézve tanulságos emlékeket tar
tottak fenn a votják és cseremisz nyelvek is, melyek együttvéve 
világosan tanúskodnak róla, hogy valamikor messzebbre terjedt a 
csuvasságnak hatásköre s hogy különösen culturájával mintája 
lehetett a szomszéd népeknek. írott emlékek mindemellett nem 
maradtak fenn e régibb időkből, hacsak nem tekintjük ilyeneknek 
a Bolgár város környékén fölfedezett 13. századbeli sírkövek kétes 
olvasása, de hihetőleg csuvas nyelvű (v. ö. dziati dzör = hét-száz 
= mai csuvas éiece-zór) feliratait. Az első értesítés, melyből az 
európai tudós világ némi homályos sejtelmet szerezhetett magá
nak a csuvas nyelv minőségéről S t r a h l e n b e r g t ő l ered. О a 
mult század második évtizedében utazgatott azon népek közt, me
lyeknek leírását ismeretes «Das Nord- und Ostliche Theil von 
Europa u. Asia» (Stockholm. 1730.) czímű művében adja s nyilván 
ekkor szerezhette azt a 28 szóból álló csuvas nyelvmutatványt is, 
melyet munkája mellékletén a «Tabula polyglotta»-ban közöl. 
Mint Strahlenberg több hasonló följegyzését zavarosság ós tökélet-
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len írásmód jellemzik ezt is, melynek legfeljebb csak nyelvészet
történeti, de nem egyszersmind nyelvtörténeti szempontból lehet 
némi érdekessége. íme álljanak itt ez adatok eredeti orthographiá-
jukban s mellettük rekeszben a mai kiejtés szerint írott alakok: 
párr (per, perré) egy, ycki (íkké) kettő, uitsi (víssé) három, hvata 
(téwátté) négy, belich (pílik, pillék) öt, olta (öltté, ültté) hat, sithy 
(síccé) hét, ssylem (sákkér) nyolcz, bokur (tp%yór) kilencz, wonn 
(vónné, vun) tíz | sack (?) bauch (csuv. ylrém id.), sokula (sogál) 
bárt, ohra (orá) fuss, kukru (kógor, kokkor) brust, karuhoe (kárén-
dék ablaküveg) fenster, köes (kus) auge, sukru (sógor, sékkér) brod, 
koll (yol, yul) arm, suas (ééwar) mund, alln (álé) hand, giera 
.(Ura) herz, kuell (yéivel) sonne, ziurd (surf) haus, boss (pué) kopf, 
sumsa (somzá, sémzá) nase, ssys (süs) haar, kann (kon) tag, kaf-
polat nacht (tkp. kas poláí este van). 

Sokkal világosabb képet nyújt a csuvas nyelvről a múlt szá
zad közepén M ü l l e r G F., a volga- ós kámavidéki népek első 
alapos ismertetője. «SammlungRussischer Geschichte» (St. Peters-
burg, 1732—1764) ez. művének III. kötetében foglalkozik a csuvas 
nyelvvel, melyről ője^nti ki teljes határozottsággal először,hogy a 
törökségnek tagja, valamint azt is, hogy nagyjában véve két, egy
mástól nem nagyon eltérő dialektusra oszlik (1. fent 21.1. jegyz). 
Főtételéhek bizonyítására s hogy némi fogalmat nyújtson a csuvas 
nyelv természetéről «Vocabularium harmonicum»-ában mintegy 
300 adatból álló szójegyzéket közöl és pedig oly orthographiai 
gondossággal, mely korában meglepő. Nem szólhatunk ugyanilyen 
elismeréssel kis textusmellékletéről, a miatyánknak csuvas fordí
tásáról, melyet mint első és 1803 ig egyedüli mutatványát a csu
vas összefüggő beszédnek ide iktatunk eredeti alakjában: atei cha-
merna chosch püllu-siná ! san jat asnátob, killes san schacher, san 
írek . . . . Ijápljá püllu-siná i sir-sina, sukru pem bar rnaná sairem-
kon, chwar maná chasját pem, Ijápljá abir ehivaráteber pern chas-
ját sin-sina, an ifekai . . . . maná Schaitanran (tuw Schaitán maná 
an possul), san schacher, batir . . . . kónni-bach. Tekintet nélkül a 
mondattani absurdumokra, a mi átírásunk szerint így igazíthatnék 
ki e textus szavait: at't'i. yamérna ygs puliit-siná, sann (sánén) jat 
asládép, kiHás sann sefer, sann írek póldér, leple pülüt'-éiná i sér-
siná, sékkér pírén bar mana . . . . kon, yéwar mana . . . . pírén, leple 
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éber yéwarátper píréú . . . . sin-sinii, tuw Sojtan mana an postér, 
sann éefef, páttér ....*) 

A legközelebbi munka, mely a csuvas nyelv ismeretére újabb 
anyagot szolgáltatott a Commemsi iipHHa ;̂jie5Kaaciíi,Ki> rpaMMaTHKB i 
^LyBamcKaro aabiKa. («A csuvas nyelv grammatikájára vonatkozó 
munkálatok))) czímű e l s ő g r a m m a t i k a volt. Budenz «Csuvas 
közlések és tanulmányok)) értekezés-sorozata bőven foglalkozik e 
mű méltatásával, miért is e helyen csupán azon bibliographiai 
észrevételre szorítkozom, hogy 1775-ben Pétervárott megjelent 
kiadása nem az első, hanem van egy korábbi is, mely 1769-ben 
Moszkvában látott napvilágot s melyet a «Göttinger gelehrte An-
zeigenw 1770. évfolyama már ismertet is (419. 1.). E gazdag nyel
vészeti forrás után alig volnának méltók a megemlítésre a P a 11 a s-
fóle nagy szótár («Linguarum totius orbis Vocabularia compara-
tiva. Petropoli. 1786») gyarló csuvas adatai, ha azon nyelvészet
történeti jelentőségük nem volna, hogy Gyarmathy és több más 
európai tudós tanulmányainak tárgyát képezték. 

Ezen előzmények után veszi kezdetét a jelen század elején 
a tulajdonképi csuvas i r o d a l o m . Mint Európa csaknem minden 
népénél, úgy itt is az egyházi szükséglet képezi első kiinduló pontját 
az irodalom fejlődésének. A csuvasok keresztények voltak már a múlt 
század közepén, de alig egyébben mint néhány államilag ellenőri
zett külsőségben. A keresztény tanok megszilárdulását csak úgy 
lehetett alaposan reméllni náluk, ha sikerűi csuvasúl értő papo
kat és tanítókat nevelni s más részről könyveket adni a nép kezébe 
a vallásos okulás czéljából. E feladathoz képest jóformán az egész 
eddigi csuvas irodalom egyházi és paadagogiai, a társadalmi elemet 
nem teszi benne több, mint két kalendárium, egy kis értekezés a 
dögvészről s az ethnographusoknak kisebb-nagyobb terjedelmű 
följegyzései a népköltészetből. Egy szélesebb körű és magasabb 
fokú irodalom megteremtését a szimbirszki csuvas iskola működé * 
sétől várhatjuk, mely ebbeli öntudatos törekvésében egész rendsze-

*) Szószerinti fordítása: atyám, nekünk a ki (vagy) a felhő fölött 
(tkp. fölé), magasztalom a te nevedet, eljövendő (tkp. eljönni) a te városod, 
a te akaratod (legyen meg) a mint a felhő fölött azonkép (?) a föld fölött, 
kenyerünket add meg nekem napon, engedd el nekem a mi adós
ságainkat (?), amint mi elengedjük a mi adósságainkat (?) más embernek, 
tedd hogy a Sajtan engem ne bántson, tied a város, . . . hős . . . . 
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résen halad, midőn első sorban egy alkalmas irodalmi nyelv kifej
tését tűzi ki czélúl a népnyelv kincseinek kiaknázásával. 

Az előttem ismeretes csuvas nyomtatványok és nyilvános 
könyvtárakban őrzött kéziratok a következők : *) 

1. üiraHKce KaTHXH3ncT>, iyrapna njBauvb 3aMT> Bajra 'iyBamT. 
rajibrHŐe raóepb ÓHJTHCT. HHHT> xrope BbipwcT. caKOHT, He H Topa 
KHJIJÍH KJia Ha ^a. XosaH^a niKOJiKa 3aMT> pa 1803. CÍOJIT, ,a;a, Ara 
OHXT> pa. («Kis Káté. Fordították a csuvasok számára csuvas nyel
ven, hogy jól megértsék az igaz orosz törvényt, isten imádságát 
és szertartását. A kazáni iskolákban az 1803. évben, az eke 
havábanw). Orosz czíme: CoKpameHHbiü KaTHXH3HCb, nepeBe,n;eH-
Hbift BT. nojib3y qyBaniT. Ha 'ívBaniCKOH nsum,, ,n,jra y^oÖHMnraro 
HMT, ypa3yMT.HÍH ITpaBOCJiaBHaro XpncTiaHCKaro 3aKOna CT. npn-
coBOKyimeHieMT. HT>KOTopbixT> MOJIHTBT., ÜHMBOJia Bipbi H flecaro-
CJIOBÍH. BT> KasaHCKOü AKa,a,eMÍH, 1803. ro,na. Anp-fejm MT>c}iu,a. 
Mint a csuvas nyelvi hitoktatás legelső irodalmi emlékét Ilymin-
szki újra lenyomatta «OIIHTH nepejiOJKemH xpucTiaHCKHXT. Bftpo-
yiHTejibHbiXT. KHHri. Ha TaTapcidn H ,a,pyrie HHopo^iecKie HSHKH 
BT, Ha'iajit, Tenymaro CTOJÍÍÍTÍH» (((Keresztény hitoktató könyvek
nek — tatár és más idegen oroszországi nyelvekre történt lefordítási 
kísérletei a jelen század elejón») czímű Kazánban 1883-ban megje
lent művében (208.1.). Második kiadása is megjelent Moszkvában, 
1852-ben (8-r. 58 1.) nem lényeges változtatásokkal. E munka 
nyelvével tüzetesen foglalkozik Ilyminszki említett munkájában, 
kifejtvén annak alapján, hogy a fordító csuvas eredetű ember lehe
tett, még pedig a csuvas nyelvterület éjszaki (virjal) részéből. 

2. Miatyánk, imádság a szentséges szűzhöz, keresztény 
Hiszekegy, rövid káté, tízparancsolat, a nyolczadik parancsolat 

*) A csuvas irodalomnak itt adott jegyzéke csak 1885-ig, vagyis 
szimbirszki tartózkodásom idejéig terjed, noha csaknem bizonyos, hogy a 
csuvas iskola — mely e czélra évenként 600 rubel segítségben részesül — 
adott ki nyomtatványokat azóta is. Volt is alkalmam egész halom kézira
tot (Mózes könyveiből, a prófétákból, zsoltárokból ós apostolok leveleiből 
való részletek forditásait) látni főt. A n d r e j P e t r o v i c s úrnál, a csuvas 
iskola egyházi vezetőjénél, ki már eddig is több vallásos tartalmú munká
val járul t a csuvas irodalomhoz. Ugyancsak a közeli évekre helyezte ki
látásba Jakovlev a csuvas iskola gazdag népköltési gyűjteményeinek meg
jelenését is. 
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magyarázata. — 1803-ból származó kézirat, melyet szintén kinyo
matott Ilymnszki említett munkájában (221. 1.). 

3. Szent gyónás. — Kézirat 1808-ból. Megjelent u. o. (315 1.) 
4. nponoBfe,p> o BOcnHTaHÍH '̂BTeü CBSIU;. AjioH30Ba. 1819. — 

(azaz : ((Szónoklat a gyermeknevelésről))). — Csak Sbojev említése 
után (1. alább idézett műve 163. 1.) tudok e munka csuvas fordí* 
tásáról. 

5. A négy evangéliumnak 1820 ból való fordítása. (Megvan 
egy példánya Eeguly hagyatéka közt is). 

6. Két csuvas népdal a következő ethnographiai műben: 
«3aiiHCKH AjieKcaH,a,pbi <E>yKci> o TIyBauiax'b H ^epeMHcaxB Ka-
saHCKOü ryőepHÍH. Ka3aHb. 1840. («Fuchs Alexandra följegyzései 
a kazáni gubernium csuvas- és cseremisz népségeiről))). 

7. Káté és keresztény tanítások. Kézirat Eeguly hagyatékában; 
1. NyK. II . 189. 

8. Két csuvas mese. Reguly följegyzése. Megjelent NyK. 
XVI, 157. 

9. Eeguly csuvas példamondatai. Összeállította és magyarázta 
Budenz József; 1. NyK. II, 189. 

10. KarraxH3H'iecKÍíi őecB^hi na ^yBamcKOMt HSUKÉ, npon3-
HeceHHHH BB MMXaJOOBCKOM'L xpaM'B H HüKOJIBCKOMt lipH^BJIB 
nepKBH cejia MHIHKB cBameHUHKOMt BacHJiieM'B TPOMOBBIMT, BT> 
npo^ojiaíenin 1850. ro^a. (((Hitoktató beszédek, melyeket Isák 
falu egyházaiban csuvas nyelven tartott V. Gr.»). Kézirat a kazáni 
missionárius társaság könyvtárában. Ismertetik Magnyiczki alább 
idézendő műve (1. 237. 1.) s bővebben «CBnni,eHHHK'L BacHJiiü 
IleTpoBHMT. FpoMOBr,)) czímű kis értekezése. 

11. HyBaiiicKie pasroBopu H csaaRH, cocTaBJieimBie Crrapn-
^OHOMI) MHxaíijioBBiM'L, uepeBO '̂iHKOM'h lyBamcKaro aauKa. Ka-
3aHb. 1853. (oCsuvas beszélgetések és mesék. Szerkesztette Sp. Mi-
chailov, csuvas tolmács*)). Mint Magnyiczki előbb idézett műveiben 
kimutatja, csak a munka ethnographiai előrésze való Michailovtól, 
míg a csuvas textusoknak szerzője, ill. gyűjtője a 10. szám alatt 
fölhozott kézirat írója Vaszilij Gromov. 

12. Nyolcz csuvas népdal Sbojev B. A. «H3CJiB,a;oBaHÍH 061. 
HHopo^uaxB KasaHCKOt ryőepmn. KasaHb 1856». («A kazáni 
gubernium idegen nyelvű népeire vonatkozó nyomozások))) czímű 
munkájában ; 1. 149. 1. 
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13. Ha'iaTKH XpHCTnmcKaro yyeHm Ha TIyBamcKOM*& asHKfe. 
(«A keresztény tanítás elemei csuvas nyelven)». Csupán a követ
kező szám alatt idézett munka előszavából van róla tudomásom. 

14. KHnra xBajiemn HJIH IIcajiTbipb Ha TIyBanicKÍH H3HKT> 
nepeBe^eimafl CBaineHiiHKOMb Cxe^aHOMb djum%viHhmrb. Ka3an&. 
1858. («Dicséret könyve, vagy zsoltárok. Csuvas nyelvre fordí
totta Elpidin István»). Ritka könyv, melynek egyetlen hazai pél
dánya birtokomban van. — 8-r. 148 1. ezenkívül előszó és jegyze
tek 3. ]. 

15. CÖJLnajiMK Kiiern. KasaHb. 1867. (Kalendárium). 
16. Hiute Myn npa3^HHK *IOXH9 xajibira HHCHbMíwuis THHjran-

^;ap3a IIIoőaniKap yl^bmbTO TIyBani CHH MHTpo#aHT> ^MH-rpieBb 
KajiaHbi cyMaxcBM. 1869. cöjr^a. KasaHB. 1870. («M. Dmitrijev 
csuvas embernek két beszéde, melyeket az 1869. évben a csebok-
szári kerületben mondott a népnek hitre való buzdítása czéljábób). 
— 16-r. 10 i. 

17. lyBam KHcrn. Ka3anb. 1870. («Csuvas ábéczéskönyv») 
II. kiadás. — Első kiadását nem ismerem. 

18. Toppá KíijibKHji:-)M9JiJiH cyMaxcBM. Xosasfós 1870. («isten 
imádására való beszédek))). II. kiadás. — 16-r. 40 1. Első kiadá
sát nem ismerem. 

19. Topa KopHHbi npas^HHKb-cHHb'jBHb cyivtax. Xo3aH\n;a. 
1871. (((Vízkereszt ünnepéről való beszéd»). Szerzője Vaszilij Va-
sziljev csuvas származású tanító. 

20. XpHcroc BHjrHMbpDHb TiHpbjib39 Tyubi. Xo3aH,n;a. 1871. 
(«Kr. föltámadása a halálból") Tatárból fordította Vaszilij Vasziljev. 

21. Népdalok és közmondások 17 lapnyi terjedelemben Niko-
laj Zolotnyiczki következő művében: 3aMbTKH ^JIH osHaKOMjiema 
CT, uyBaniciíHMb iiapiiuieMT.. BbinycKb nepBbiü. Owíurb 3ByKOBOű. 
Ws^anie BpaTCTBa CB. Fypm- KasaHb. 1871. («A csuvas nyelvvel 
való megismerkedés czéljára írott észrevételek))). 

22. T'^Bani a^'nseHe ébip'bBa BbpeHMejum KHere. Ka3aHb. 
1872. (((Olvasókönyv csuvas gyermekek számára»). — A Jakov-
lev nevéhez fűződő irodalom első terméke, melyben mind a czím-
ből is látható a később divatba jött a és e jegyek helyett még az 
orosz ábéczéből vett b és b szerepelnek. 

23. HaiiajibHoe yienie IIpaBocjiaBHOM XPHCTÍHHCKOÍÍ Bf.phi 
Ha xIyBanicKOMrb ji3biKT>. paH TeH KeHeKH. Ka3aHb. 1873. («Elemi 
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tanítás az igazhitű keresztény vallásról csuvas nyelven») 16-r. 
58 1. Ehhez egy 6 lapos függelék van csatolva, mely utasításokat 
tartalmaz a csuvas irodalomban ezután gyakorlatba jött speciális 
orthographiához. 

24. TjiaBH&ie U,epK0BHbie üpas^HHKH TOCHO^HH H Boropo-
Rwnihi Ha 'lyBamcKOML a3biKí>. Acjia npacHHKceM. Ka3aHb. 1873. 
(«Az Úrnak és a szentséges szűznek fő egyházi ünnepei csuvas 
nyelven»). — 16-r. 64 1. — L. II. kiadását a 36. sz. alatt. 

25. EBaHrejiie OTT. MaTeea Ha [̂yBanicKOMT. K3uwb. MaToeö 
CbipHa EBaHrejiie. Ka3aHL. 1873. («Máté evangélium csuvas nyel
ven*)) — 16-r. 111 1. (VIII. lapos) előszóval, melyben a fordítási 
nehézségekről van szó. Újra lenyomatott 1879-ben. 

26. EyKBapb ^Jia TIyBann. CT, iipncoe^HHeHieMT, pyccKOÖ 
a3ÖyKn. KasaHb. 1873. («Abéczés könyv a csuvasok számára»). — 
16-r. 32 1. Kőnyomat. 

27. Ugyanaz nyomtatásban. IjaBani KeHeKH. Kasatib 1874. 
1874 — 16-r. 321. ; (VIII lapos) előszava nagyjában azonos a 
23. számú műével. — L. II. és III. kiadását 32. és 49. számok alatt. 

28. CBaiu,eHHaa Hc/ropia BeTxaro 3aBiiTa Ha 'iyBaincKOMT, 
ashiicB. Ka3aHL. 1874. («Ótestamentumi történetek csuvas nyel
ven »). — 16 r, 77 1. — L. II. kiadását a 33. s a III-ikat az 52. 
sz. alatt. 

29. Cöji^ajiMKi. Knern, 1874. Kajien^aps Ha 1874. ro^T, Ha 
lIyBamcK0Mri, H3I,IKT.. KasaHb. (cKalendáriom az 1874. évre csuvas 
nyelven»). — 16-r/94 1. 

30. EBaiirejiic OTT, Mapma H JlyKH ím HyBanicKOMT. aswK'h. 
Mapiíiia Jlyna cbipHa EBaHrejiieceM. Kasain,. 1874. («Márk és Lu
kács evangelioma csuvas nyelven»). — 16-r. 200 1. 

31. Néhány dal és imádság Zolotniczki csuvas gyökérszótá
rának (KopHeBoü TIyBanicKO-pyccKÍíi CJiosapt cpaBHemibift CT, 
asMKaMM H iiapí.yinMH pa3HMXT> Hapo;i;oBrL TiopiíCKaro, o>HHCKaro 
H ,npyrHXT> iuieMeHT,. Kasaiib. 1875.) függelékeiben. 

32. ByuBapb ;I,JIH ^yBaiiri, CT. npHCoe^HHemeMT, PyccKOÍi 
asőyim. I)aBani Keneiui. Ms^anie BTopoe, HCiipaBJieHHoe H ,n,o-
iiojiHeHiioe. KaBaHb. 1875. — A 27. szám alatt idézett munka má
sodik javított és bővített kiadása 16-r. 541. és X lapnyi előszó. 
Újra lenyomatott 1880-ban és 1883-ban. Ujabb kiadása a 49. 
számú mű. 
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33. Священная HcTopia Ветхаго и Новаго Завета на Чу
вашскомъ язык*, Казань. 1876. — Издаше второе, исправ
ленное. («О- és ujtestámentomi szent történetek csuvas nyelven»). 
— Az előrészt illeti csupán a «bővített és javított kiadás» felirat a 
czímben. 16-r. 243 1; VI. 1. tartalommutató. Bővített kiadásai a 
42. és 52. számúak. .• 

34. Учете предъ святымъ крещешемъ. Переводъ съ русс-
каго на Чувашскш языкъ. Составилъ Григорий Филииповъ. 
Казань. 1876. («Tanítás a szent keresztség előtt. Fordítás oroszból 
csuvasra»). — 16-r. 31 1. 

35. Поучеше о поклоненш Богу на Чувашскомъ языкт». 
Казань. 1876. («Tanítás az istentiszteletről csuvas nyelven»). 

36. Главше Церковные Праздники Господни и Богоро-
дичны на Чувашскомъ языкт,. Асла ирасниксем. Издаше вто
рое исправленное. Казань. 1877. — Második javított kiadása а 
24. sz. alatt idézett műnek. 16-r. 66 1. Ujabb kiadása a 43. sz. 
alatti. 

37. Чинъ исповт»дашя и како причащати больнаго на 
Чувашскомъ языкъ\ Казань. 1878. («A gyónás szertartása és 
hogy mikép kell a beteget megáldoztatni, csuvas nyelven»). — 
16-r. 56 1. Újra lenyomatott 1884-ben. 

38. Жит1я святыхъ первоверховныхъ апостоловъ Петра и 
Павла и святителя Николая Mvp-ликшскаго чудотворца на Чу
вашскомъ языки. Казань. 1879. («Szent Péter és Pál főaposto-
loknak, valamint Miklós püspöknek, Lykia tartomány béli, Myra 
városbeli csudatevőnek élete csuvas nyelven megírva»). — 16-r. 
43 1. a czímlap után egy szentképpel. 

39. Пасхальная служба на Чувашскомъ язык*. Мун кун 
келлисемъ. Казань. 1879. («Húsvéti istentisztelet csuvas nyel
ven»). — 16-r. 26 1. Újra lenyomatott 1882-ben. Ujabb kiadása az 
50. számú. 

40. Жийе св. Авраам1я мученика булгарскаго. Изложено 
по чувашски Григор1емъ Филиииовымъ. («Sz. Ábrahám bolgár 
vértanúnak élete»). Megjelent a következő munkában: Ознаком-
леше съ Фонетикой и Формами Чувашскаго языка иосредствомъ 
разбора и перевода оригипальцыхъ чувашскихъ статей. Воспи
танника Казанскаго частнагч) Миссшнерскаго Приюта Але
ксандра Ив. Добролюбова. Подъ редакщей Ник. Ив. Золот-
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HHUKaro. Ka3aHb. 1879. 8-r. 60 1. («A csuvas nyelv hangtaná
val és alakjaival való megismerkedés eredeti textusok elemzése és 
fordítása utján»). Innen átvettem s tatár nyelvű másával párhu
zamba állítva és lefordítva közöltem NyK. XVI. 313.1. — Ugyan
csak a Dobrolyubov művében vannak még a következő csuvas 
nyelvű textusok is (jegyzetekkel): 10 népdal, imádság s részletek 
a 29. és 18. számok alatt idézett művekből. 

41. EBaHrejiie OTT, IoaHHa Ha IIyBanicKOM'b ASHET,. Ioami 
cjjpHa EBaHrejiie. Ka3am>. 1880. («János evangélium csuvas nyel
ven*)). — 16-r. 96 1. 

42. Csuvas pogány imádságok gazdag gyűjteménye a követ
kező munka: MaTepiajM KT> oŐMCHemio CTapoü ^yBamcKoü 
BtpH. CoőpaHH wh H'fcKOTopHXTj MtcTHOcTAXT. KasaHCKoft ryöep-
HÍM B. MarHHTCKHMt, qjieHOMrb-coTpy,n,HHKOM'b Ka3aHCKaro o6in,e-
CTBa Apxeojioriu, McTopin H BraorpaoiH. Ka3aHb, 188 1. (((Adalé
kok az ősi csuvas hitnek megvilágítására))). — 8-r. 267 1. 

43. CBHiu,eHHaa HCTopia Bcrxaro H HoBaro 3aBT/ra. Ka3aHb, 
1882. — A 33. sz. mű ujabb kiadása, mely II. kiadás czímen újra 
lenyomatott 1883-ban. 

44. TjiaBHbie u,epKOBHbie npa3^HHKH TOCIIO^HH H Boropo-
,jiHTfflbi, CL npucoe^HHeHieMT. HÍHTÍH CB. nepBOBepxoBHbixi> anocTO-
JIOBTJ IleTpa M IlaBJia H cBHTHTejia HnKOJiaa, Mvp-jiHKiücKaro 'iy-
^OTBopua. Ka3aHb. 1882. — A 36. ós 38. számú művek együttes 
kiadása. 8-r. 94 1. és 2 1. tartalommutató. 

45. 0 *íywk, Kain, y3HaBaTb aTy ŐojiT>3Hb H *ITO ^luiaTb ^JIH 
Toro, qToöbi ocTaHOBHTb eji pacnpocTpaHeHie. BeTepHHapHaro 
Bpa*ia M. A. HcaKOBa, Ha 'iyBamcKOMi H3HKT>. BbiJiáx Mype. Ka-
3am>. 1882. («A marhadögvészről; mint lehet fölismerni ezt a 
betegséget s mit kell tenni, hogy gátolják. Iszákov baromorvostól 
csuvas nyelven*)). — 8-r, 14 1. 

46. PacKa3bi H3T> PyccKoii HCTopin Ha TlyBamcKOMrb H3HKT.. 
BbinycKij I-H. KasaHb. 1882. (((Elbeszélések az orosz történetből 
csuvas nyelven. I. kötető). — 8-r. 210 1. sajtóhibák jegyzékével és 
tartalommutatóval. 

47. U,epKOBHbiH cnyjKÖbi Ha ^yBanicKOMi, H3HKT.. l)HpKy 
KejijiHc;-)M. Ka3aHb. 1883. («Egyházi szolgálat csuvas nyelven»). — 
8-r. 88 1. 

48. MojiHTBeHHMKT. Ha HyBamcKOMi. asbiidi. Ka3aHb. 1884. 
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(((Imádságos könyv csuvas nyelven»). — 16-r. 32 1. Újra nyomatott 
1884-ben. 

49. ByKBapb ^jm HyBamb ct npHcoe^HiieHieMT, PyccKoft 
A3ÖyKH. I)áBam KeHeKH. Hs^ame Tperie. Ka3aHb 1884. — A 32. 
számú mű tetemesen bővített és javított kiadása. 16-r. 147 1. Elől 
a 8 lapnyi előszón kívül 4 lap rajzminta. 

50. TIacocJioB,b Ha TIyBaincKOMb H3HKÍÍ. KejieceM. Ka3aH&. 
1884. (((Imádságos könyv csuvas nyelven*). — Széles 16-r. 284 1. 
Éhez IV 1. csuvas előszó. Az eddigi csuvas irodalom legterjedel
mesebb műve. 

51. IIacxajii.Haa cayvKŐa Ha xIyBanicKOMb H3MKT>. MyH KyH 
KejuiHceM. KasaHL. 1855. — A 39. számú mű bővített kiadása. 
16-r. 35 1. 

52. CBHineHHaa HcTopia BeTxaro H HoBaro 3aBf/ra Ha ^ y -
BaniCKOM'r, asbiKli. TpeTie H3 ;̂aHÍe. KasaHb. 1885. — A 33. számú 
mű bővített kiadása. 8-r. 175 1. 

4. Pótlék Zolotniczky orosz-csuvas szótárához. *) 

a r á K iubipsH gyöngy, korall (6Hcepi>). — V. ö. or. axaTi., 
araTT, agátkő és sérza gyöngy. 

aC-kúrék páfrányfű (nanopOTHHKb, tkp. «csizma-fű», áde-k.) — 
V. ö. aTTHK id. Z. 

andi'x fúladozni, megfúladni akarni (midőn pl. a víz a czigány-
úton fut le a torokban ; 3axjieÖHyTbca). 

aptéri (an.) árr (IHHJIO ; e h. áde-beri, at'-péri). — V. ö. aiiTap id. Z. 

*) E ö v i d í t é s e k : M. = Magniczki, ki «MaTepÍajlbl Kb OŐbHC-
lieHÍK> CTapOM 'iyBaiIICKOÍi Bf>pbl. Ka3aHb, 1881.» czímű művének 
utolsó lapjain, továbbá « M3T, IlOllSflKH Bb CeJIO IIIyMaTOBO, Rp^HH-
cuaro yf>3^a)) értekezésében (az «H3BT,CTÍa oőm,ecTBa apxeojrorin, 
HCTOpÍH H 3TH0rpa0>ÍH IipH HMliepaTOpCKOMT, Ka3aHCK0MT. yHHBep-
CHTeTÍit) I I I . kötetének 179. lapján) közöl Zol. szótárában nem található 
adalékokat a csuvas szókincshez. — Z. = Zolotniczki, kinek kózirati szó
tárpótlókát halála után szintén Magniczki adta ki a «Ka3aHCKÍH TyŐepH-
CKÍH BtjI,OMOCTH» 1882. évfolyamának márczius havi 1. számában. Az 
ezen forrásokból vett adatokat, mivel különösen magánhangzó-jelölésük 
megbízhatatlan, nem írhatoin által eredeti orosz orthographiájukból. 

3* 
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al^ér- (an.): kué a%ßratszemet mereszt (говорится, если у 
кого нибудь глаза разширяются, разбЪгаютъ на пр. отъ 
удивлетя). 

argan- összebonyolódni, összekuszálódni (czérna, spárga stb. — 
запутаться, о нйткт,, веревкт,). 

ы р а ш szenvedély; szerelem (страсть, лгобовъ). М. — V. о. 
irat- fájni. 

ёпдаг-, éngard- megérteni, fölfogni, belátni (постигать, пони
мать). — V. ö. tat. anyar- id. 

it páros számú; it-tnget? páros-e vagy páratlan? (четъ или 
нечетъ?). — ыт-тигель id. Z. 

ы н ж ырт egy betegség neve, mely akkor támad, ha valaki vesze-
kedők előtt megy el (назвате болезни, приключающейся отъ 
прохода мимо ссорящихся). М. 

ilma, ilmat (vir.), ilmäs ferde; kancsi (косый). — V. ö. ылмаш 
kölcsönösen (взаимно, попеременно). 

ёгёт&ау (an.) javas, táltos (знатокъ пов'Ьрш). 
iksä (an.) csaklás (икота). — ыксу Z. 
imziítté illő, csinos, alkalmas, megfelelő (пристойный, краси

вый, пригодный). 
и p с e з tisztátlan, mocskos ember (неряха, неопрятный) Z. 
óidé (vir.) hónalj-betét az ingben (ластовица). 
úkrek pányva (арканъ). 
uya arany v. ezüst paszománt (мишура). — V. ö. tat. uka id. 
ugé%a (an.), vir. üteßä környék, kerület (околица) — онич:-> Z. 
у я в élénkség, éberség (бодрствование). М. — ujawtguné ünnep, 

оя-гон id. Z. 
ula-gurak (an.) varjú (ворона). 
ulaca csíkos, sávolt (пестрядинный). — V. ö. tat. alaca id. 
íigéítanítás, oktatás, rábeszélés, utasítás (настав^еше, внушеше); 

ügéÜa- tanítani, rábeszélni, utasítani. 
к а к к a ürülék, tisztátlanság (испражнеше, нечистота, зло). M. 
kagra- ökrendezni, felböfögni (рыгать). 
kádek 1. csorba, tompa (съ отколотымъ краемъ); — 2. ostoba 

(глупый). 
казян 1. (a jadrinszki kerületben) női szeméremtest (женскш 

половой органъ). М. — (an.) kapsa id. — %, (a csebokszariban) 
hát (спина). M. 
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kefyek tárd- (an.) ujjal inteni, fenyegetni (манить нальцемъ) 
кыш к ар cséve; fakéregből készült henger, melyre a fonalat 

gombolyítják (вьюшка; лубочный, круглый, бездонный коробъ 
для навивки пряжи ; наклеска у телъти) М. 

kezel (an.) abroncs (обручъ). 
kh^anak, kérftángé (a bujinszki kerületben), an. kezd, vir. kízé 

rüh (чесотка). — к и з е : короста, парши Z. 
kéwd nóta, ének (нап'ввъ, мотивъ). — V. о. tat. küj id. 
kérbd dara ( = крупа). 
кодын makacs, nyakas (своенравный, упрямый, неуступчи

вый). М. 
kondor (an.) dél (полдень). 
к о н ч а г a rézháromszög, melylye] a mellre való ékességet а 

fejkendő aljára akasztják (мт-дныйтреугольникъ == ушко у пгуль-
гемэ для подвешивали его къ сариану). М. 

к у б ы л kalapalakú (felül kerek, széles karimájú) csecsebecse, 
melyet a gyöngysorba fűznek (медная блестка, въ видт, шляпы 
съ круглой Верхушкой и широкими полями; нанизиваются на 
бисеръ). М. 

к у р э т merészség, vakmerőség (смелость, отвага, нахальство); 
к у р э т л э merész, vakmerő (смГ.лый, безбоязненный, дерзкш 
нахальный): к у р э т л э в у р : дерзкш ворч.; п е р в а и п ы-
д а р з а т у з а б о р н ч е, к а й р а и к у р а т л э х т а п р а т р е: 
опъ прежде действовал!» скрытно, а потомъ началъ открыто 
(нахально); в у д а н м а з ы р а х к у р э т л з х т а п р а д ы и : 
безъ всякаго стыда, а дерзко я начну | к у р э т л 9 merészkednie 
vakmerősködni (действовать CMÍWIO, дерзко): х а л ь ч в н э х и ы-
д а р г а л а з а б о р н д ы м д а, х а л ь и н д е к у р э т л э т с э х 
т а п р а д а с п о л е : хотя я до сего самаго времени жилъ 
скрытничая (иногда), а теперь уже, видно (приводится) 
начинать нахально. Z. 

kürüs-kiq) szomszédság, az összes szomszédok (сосЬдство). 
yajfi-majfi az, amaz (a népköltészetben; «тотъ» въпоэтическихъ 

заведетяхъ). — V. ö. х а г и чох , м а г и ч о х (пъсня) въ 
былое время, въ хорошую пору. Z. 

х а й м а н (a jadrinszki kerületben) zseb, zacskó (карманъ) M. 
— V. ö. jadr. yaj-hér mindenki: an. yar-hér 

x а й M а л a- meggazdagítani (обогащать). M. 
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x а ч M а к, villaforma eszköz, mellyel a lakodalom után a meny
asszonyról a pártakendőt leveszik (розвилки для CHHTÍH СЪ обра-
ченной'невъсты Фаты, пургэнчэк). М. 

yaldra- meggyöngülni (mint pl. az abroncs a vedren, v. az ember 
a betegségtől; ослабеть на пр. клейки у ведра, когда разсо • 
хнутся или человъкъ отъ болъзни). 

yartlat- orral fúni, horkolni (lóról mondva; Фыркатв). 
х в г й м а л у (yijmáW) tejföllel ós tojással töltött lepényfajta 

(ватрушка изъ тонкаго сочня иръснаго твста, намазанная смъ-
свю изъ кислаго молока, пшеничной или полбеной муки и яицъ) 
— V. ö. %ijma, an. yéjma tejföl. 

%дт- (an.) fölemelni a kart (pl. ütéskor; замахнутвся), %отт 
jaras pofon ütni (заушать). — хумзар. id. Z. 

vömgr: xurt~X- ( a n 0 m e ü (пчела). 
Xpldo (an.) (мусыръ). 
yor-gajék-ágés (jadr.) hattyú (лебедь). 
х у т л а м и lepényfajta (ватрушка съ загнутыми четвсроуголь-

никомъ краями). М. 
yuskan- elmozdulni, kimozdulni (тронуться съ мъста). 
%uza% nőtlen férfi (холостой). — V. ö. tat. kazak id. 
%upsa lart- bezárni (запирать). 
/éwérsél' sebész ( = Фелдыперь). 
/értsort (vir.), an. yértsut házőrző szellem (домовой). 
jágen megközelítőleg, körülbelül (приблизительно). — V. ö. tat. 

zakén és csuv. slwéy, vir. suy közel. 
jangar rothadt fatörzs (гнилое дерево). 
я н а в a p vonó jószág (csak imádságokban használt szó). — 

== нереид, д ж а н а в а р : одушевленный, животное, отъ 
д ж а н [тур. тат. j a n , джаг. тобол. ян, чув. чон] душа и 
а в э р, в а р умъющш, одаренный. Слово это у Чувашъ упо
требляется единственно въ молитвослов1яхъ и ирисловьяхъ во 
время пашни и относится исключительно къ лошадямь, какъ 
животнымъ участвующимъ въ нашив: я н а в а р з е н е х в а т 
п а р ! лошадямъ силу дай Боже ! Z. 

jaldérdad- ragyogni (блестъть сильно блеско) | jeldérdad- fény
leni (блестъть слабъе) | jeldérga- sugározni (pl. az örvendő arczá
rói mondva), 
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я р а б а (jadr.) gyöngysorba fűzött rojtocska (унизанная бисе-
ромъ кисточка). М. 

jerblui (jadr.) teve ( = верблюдъ). 
е ж е л ь з е н г е р (a tyetyusi kerületben) vitriol (купоросъ). Z. 
и ы х (je-/, йах) nemzetség, törzs (родъ, племя). Z. 
jengü-jángel tuza süräs ballagni (вихлять). 
jiV-biimnrße (йыт-сьумурч) barkócza, galagonya (rhamnus fran-

gula, крушина). Z. — tkp. «eb-zelnicze». 
jldé-berze КибЫ (növény). — tkp. «kutya-bél». 
jédérla- fölemelni (vmely nehéz tárgyat; поднимать тяжелую 

вещь). 
jébeldi hízelgő (льстивый). — V. ö. й ы б у л д а : шутливый. 
и ы p ы з, р ы з titok (тайна). М. 
й и в a pogácsa (melylyel a sorey-ori ünnepség alkalmával az 

énekeseket megvendéglik. — шарики изъ твста; колобки приго
товленные для угощешя славелыциковъ во время «Соргоры»). М. 

и и р и х zöldség, gyep (зелень). М. 
й о с м а н vérrel gyúrt palacsinta-tészta, melyet a gonosz 

szellemnek nyújtanak áldozatul (замененная на крови тонкая 
,лепешка для иринесешя въ жертву »киремети»). М. 

й о м с ы н н ы megbabonázott, elvarázsolt (навороженный). М. 
й о р в а р húsnemű (мясная провиз1я вообще). Z. 
ю л а ш kiváltás, megszabadítás (выкупъ, освобождеше). М. 

— V. ö. tat. zol-, csuv. síd- megváltani, kiszabadítani. 
jükla kunyhó (хижина). 
cábér kakukfű, démutka (богородская трава). 
ч а р parancs, rendelet (новелъте, указъ, ириказъ). М. 
cérés húzókötél a lószerszámban (подтяжки у телвги). 
ч е р т е pálinkás pohár (чарка для питья водки). М. 
cíndér (vir.) rojt, czafrang (бахрома). — V. ö.1 ч и н д е р ь : 

узоръ. Z. 
ч и н р а у alvilág, mélység, melyben a holtak szellemei laknak 

(яма, котловина, жилище д у т ь умершихъ). М. 
ч и л а й sok (много). Z. 
cos-, tos- (vir.) kinyújtani, kihúzni (протянуть). 
cüprän- morzsolódni, szétmállani (крошиться). 
cügéú- hullámzani, himbálózni, ingani (волноваться, качаться). 
т а я и ч и к támaszték; lakodalmi ajándék, melyet a vőlegény 
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szülei a fiataloknak adnak (подпора, подержка; свадебный 
подарокъ молодымъ въ день брака отъ родителей жениха). — 
V. Ö. tat. tajanjak támasz. М. 

т а н д ы к у и с a ángyélika-fű (б'ьлоголовики, дягили). М. — 
V. ö. an. képéa, vir. panda id. 

т а р ь egy pálmaalakú növény neve, melynek gyümölcséből 
szeszes italt készítenek; friss, nedves (пальма; ростетъ какъ 

.ФИНИКЪ и издаетъ изъ себя сокъ, употребляемый какъ хмъльный 
напитокъ, называемый «тари» ; свгЬжш, влажный). М. 

üpl'é, t'éml'é ? hogyan ? miképen ? (не знаю какъ ?) 
т э тт и kedvesség, jóság, részvét (сладость, добро, причаспе). М. 
— V. ö. üwtüt, tat. dellät boldogság. 
ténlaiv halánték (виски). 
tele békó, nyűg (путы). 
térges por (пыль). 

, (éhé maradvány (остатокъ). 
üppir czigányút a torokban (сухое горло). 
toya csat (пряжка) | tgyala- csatolni. 
tgro tiszta (folyadék; — чистая жидкость) | top-tor ggndgrla fé

nyes nappal (среди б'ьлаго дня). 
т у т р е ш к а egy dűlő földnek nyolczada (Ve часть загона 

— а н а — въ Чистопольскомъ уьздъ). М. 
tulyér- (an.) horkolni (lóról mondva; — Фыркать). 
т у г е л л е (t'ügél'l'é, t'égel'l'é) páratlan, egyedül álló (одиночный, 

нечетный). M. 
«т у г у p : зеркало (веиг. тукор, tükör)» Z. — Én csak tugürí ala

kot hallottam. 
T у г у p с ь nyíl (стр'Ьлокъ изъ лука). Z, (V 
tüdut, ШШгМ (an.), vir. tiif kürt. 
т у м е с к е dombocska (бугорокъ). M. — V. ö. tat. tumyak id. 
iiil'ä- csomót kötni (завязать узель). — V. ö. téwé, tu csomó. 
sabaga bojt (кисть). ; 
sé%- beszívni, magába szívni (впитывать, всасывать). 
séyé: éul s. az út tele van fagyos hógöröngyökkel (такъ называ

ется дорога, когда снъгъ сухой и жестюй такъ что сани 
двигаются трудомъ). — с у г у : морозно Z. 

с ы н г е р ь erődítés, barrikád (укрънлеше, завалъ, барри
када). М. 



CSUVAS NYELVÉSZETI JEGYZETEK. 4 1 

népka bölcső ( = зыбка). 
séwes kullancs (клещъ). 
síréiban hangya (муравей). 
sogo (vir.) fáradt (жадный). 
sola (vir.) ablakoldal. 
suhiíak ösvény, csapás, gyalogút (трона). — V. ö. tat suliinak id. 
с у д у р (jadr.) fogyatkozás, veszteség, kár (ущер'бъ). Z. 
úaramas meztelen (нагой) | éáppJ-saramas teljesen meztelen., 
с e x M e T fáradság, gond, baj, kár (трудъ, забота; боль, вредъ). 
íéf ér félelem, ijedtség (страхъ); éeyrii yobai ijedtség fogja el. 
sebétan-, sébétdá- fecsegni (болтать). 
séwak lejtős, meredek (отлогш). 
sél'ép selyp. 
si vendégség, lakoma; taw sijii! köszönöm a jóltartást! (благо

дарю за почетъ!) 
síwéfjé (jadr.) éles, hegyes (острый). 
с ь у т м а х menyország (рай, небо, здемъ). Z. М. 
с ь у з ё bojtocska, czafrang (gyöngy nélkül; — кисточка безъ 

бисеру, бахрома). М. 
с ь у р а с ь м а kiengesztelődés; halotti tor (иримиреше, по

минки) | сь ю р а с ь- kiengesztelődni, kibékülni (мириться) | сьго
р а з ю béke (миръ). М. 

с ь у р э . н ь rókaszőrü (ló; — рыжШ, о лошади). М. 
sügä vékony (тоигай) | sügäl'- vékonyodni (тонуть). 
südel' asztal ( = столъ). 
sün- kínálni, megvendégelni (предлагать настойчиво, уго

щать). 
sür-yut paczal (tkp. «száz-rét»; — коровш рубецъ). Z. 
sürél'- kigőzölögni, elillani (выдыхаться). 
saderdattar- csikorgatni a fogat. 
in а й viaszból v. kenyérhéjából gyúrt golyócska, melyet a javas 

czérnára kötve alkalmaz a ráolvasásnál; szerencse, siker (шарикъ 
изъ воска или хлебной корки, привязываемый йомзями на 
нитку во время ворожбы; счаспе, удача). М. 

ш а д ы н gonosz szellem, ördög (темная сила, злой духъ, 
бт,съ). М. ь 

т а л а н т а egy kis madár neve (птичка; русское назваше 
неизвестно). М. 
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ш е г е р ь , ш у г у p ь hála, köszönet (благодаренье, хвала, 
слава): шегерь Toppá! hál' istennek! (слава Богу!). Z. 

iegan hecsepecs, a csipkerózsa gyümölcse (шиповникъ). 
sénér-kúrék útifű (поддорожникъ). 
sébélgan giliszta (глиста). 
ш и н г о p с sárga tollú, vörös övű, verébnagyságú madárka 

neve (? tengelicz; — назваше желтенькой птички съ красной 
нояской, величиною съ воробья). М. 

mr'-árem (an.) = árán üröm (полынь). 
н е р ё т ь (egy halfogó szerszám; вянтиры; рыболовный сна-

рядъ). М. 
н и ш szúrás (méh-sz.); gyöngeség, nyápiczság a gyermekben 

(ужалете, уязвлеше, жало; дт/гская хилость, бол'Ьзнь). М. | 
нШе gyönge, hitvány, nyápicz (слабый, плохой). 

némél'ka vető háló ( = наметка). 
paj rész, osztály (часть). — V. ö. tat. per. paj id. 
и а д ь я и nagy fakártus (бадья, большая деревянная чашка). 

М. — V. ö. tat. badjan id. 
п ы г ы т távoli (дальный, отдаленный). М. 
п ы ч, и ы ч а х teljesen, tökéletesen (вовсе, совершенно): и ы ч 

т у т т у м teljesen sötét (совершенно темно). Z. 
yed'i kullancs (клещъ). 
peslak sületlen (lepény, v. kenyér; — плохо испеченный, на 

пр. хлт,бъ или лепешка). 
yirzeíbagar-da az állati belső részek (внутренность животнаго). 
ii ы лак ajándék, adomány; áldozat (дары, нодарокъ; жертва): 

« и ы л а к и а р а г а н: дарствующш — въ молитвенныхъ при • 
зывашяхъ (джаг. б ы л а к, б у л а к, б у л а к б и р- : дарить)» Z. 

и ы р ч к а н barázda-billegető (motacilla; — трясогузка). Z. 
péti szarvas (олень). 
pigän- reményleni, bizni (надеяться). 
п и л и к osztüyrész, birtok, földrész (участокъ, область, часть 

душеваго земельнаго надела). М. 
pirésü angyal (ангель). — V. ö. tat. per päristä id. 
ii л ем kovászos tésztából készült kalács, mely fölül tejjel v. 

vízzel kevert kendermag-liszttel van bekenve (ватрушка изъ 
кислаго Tf.cTa, намазанная толченнымъ кононлянымъ семенемъ, 
разведеннымъ водой или молокомъ). М. 
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pondéy- megpenészesedni (заплеснеть), 
potiäü tanú, bizonyság (свидетель) = поняие. 
pgrzálleyewa akáczfa (tkp. «borsós fűzfa») 

- ну kötelék, szalag (завязка, тесьма) Z. — V. ö. tat. baw kötél. 
pidgan- hullámzani, zavarogni, lázongni (pl. víz v. nép; волно

ваться [о водъ, народв]). — V. ö. tat. bolyán- id. 
purzuj (an.) agárkutya. 
vaksa evet, mókus (бълка). 
в а р а б ы veréb ( = воробей) M. 
vej játék, játszás, mulatság (игра) | vetla- játszani, mulntni 

(играть). 
vera-/ régen (давно). 
vézen- == üzen- szétoldani, leoldani (отвязывать). 
в и т р э н ь т у р р ы madárka neve (птичка; русское назваше 

неизвестно). М. 
в и д и н ь- ieményleni, bízni (уповать). Z. 
в и р ь м е ч е ünnep, melyen a botegségeket kiűzik a házból 

(ираздникъ для изгнашя изъ домовъ болъзней). М. 
в и р э м vízi betegség, sorvadás, daganat (опухоль, чахотка, 

вередъ). М. 
virtlä- ingerelni, uszítani (дразнить). 
magas pirók (снътирь). 
majla- rendezni, intézni, végezni (уладить). 
M а p д a méhraj (рой пчелъ). M. 
м e с л э т hatalom, akarat, kény (власть, воля). М. 
м е р к е м е с sajnálat, részvét, jószívűség; az isten kegyelméhez 

eljutott — halott; ünnepség a betegségeknek a házból való kiűzé
sére (сострадаше, сожалеше, милосерд1е; сподобивипйся мило-
сер д1я Бояая — умерппй; ираздникъ для изгнашя изъ домовъ 
болъзней) М. 

méri duma ? ménma t та ? minek, mi czélból, mit tenni ? 
(зачъмъ, что дълать?) 

morka, sar' kusman sárga répa (морковь): — bojtocska, rojt a 
ruhákon (кисточки нарядовъ). 

mgndér (vir.) kövér, hízott (жирный). 
м о р я н (a kozmodemjanszki kerületben) nyúl (заяцъ). — V. ö. 

cser. м е р а н г е Z. 
la$aga (an.) mocsár, posvány (болото). 
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légér orvos ( = Jieiíapb). 
lép csendes, nyugodt (TMXÍÍÍ, CJÍOKOÍÍHÍÍÍ). 
JI M 6 a fűzfa gályákból készült kosárka, melyben az evő kana

lakat tartják (iíop3HHKa H3T> TajioBbixT, iipyTbeB'b %m coxpaHema 
CTOjioBbixi jioaceKt). M. 

M. B. 



Egy „epe" jelentésű szó az ugor nyelvekben. 

Az ep ének neve az osztjB.-ban Ahlqvist szerint síp és vosrem 
vagy vorsem. Vologodszki osztjB. szótára csak a vosrem szót ismeri. 
(Castrén déli-osztják szógyűjteményében az «epe» neve nincs 
meg.) — Az utóbbinak megfelelő vogul szó: vogB. vosrem, L oserm; 
a vogK. Máté-fordításban (27, 34) ezt találjuk az«epe» nevéül: 
vocerem (a Hunf.-féle kiadásban), voserém (az Ahlqv.-féle recen-
sióban). 

Czélom lesz kimutatni, hogy egyéb ugor nyelvekben is van
nak szavak, a melyek a vosrem, vosrem, oserm, vocerem, voserem, 
vosrem szóalakok kezdő részével (vos, os v. ose, voc v. voce, voé v. 
vose, vos) egyeztethetők. S ki fog tűnni, hogy az említett szavak 
eredetileg «epét» jelentettek, úgy hogy vosrem stb.-nek is a kezdő 
vos rósz adja meg az «epe» jelentést.*) 

De ha az illető szavak már nem jelentenek epét, a mint sza
vaimból már eddig is következtethető, vájjon mit jelenthetnek hát? 
Azt kell majd kutatnunk, hogy az «epe» jelentésű szó értelme 
hogyan módosulhat. 

Az e p e s z í n e s á r g a , plántaevő állatokban z ö l d . I z e 
k e s e r ű . H a t á s á r ó l elég lesz annyit mondanunk, hogy a nép
hit szerint az olyan emberben, a kiben sok az epe, sok a h a r a g 
is, azaz: hogy az ilyen ember igen haragos természetű. Az epe 

*) Hogy a megmaradó -rem (-erm) utórész külön szó-e, úgy hogy 
vosrem stb. összetett szó lenne, vagy pedig kópzőcsoport-e, pl. deminutiv 
képzők halmozódása, azt nem akarom itt eldönteni. (Hihetőleg összetett 
szo: vos-rem, s a rem. e h. lem = ug. Isme, finn lieme stb., vagyis vos-lem 
tkp. vos-lé, «epe-ló». Szerk.) 
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t e r m é k é n e k pedig ugyancsak a néphit az állati m é r g e t 
tekintette.1) , 

Az itt elmondottaknál fogva egy «epe» jelentésű szó tropicus' 
használat folytán leginkább a következő másodjelentéseket ve
hette fel : 

I) s z í n é r ő l : a «sárgá»-nak és «zöld»-nek jelentését; 
II) í z é r ő 1: a «k e s e r ű» -nek jelentését és ebből folyólag 

a « l e l k i kese rű»-nek vagy «k e s e r ű s ég»-nek jelentését is; 
III) a z o n l e l k i á l l a p o t r ó l , a m e l y e t e l ő i d é z : a 

«harag»-nak jelentését, ide számítva természetesen mindent, 
a mi ehhez közel áll, a minő például a ( ( b o s s z ú s á g , g y ű l ö l 
ség)) stb., sőt az « i r í g y s é g » is, úgy hogy ezek a jelentések 
egészen össze is folynak azokkal, a melyek a « l e l k i k e s e r ű»-ből 
fejlődhetnek ; 

IV) t e r m é k é r ő l : a «méreg» jelentését, a mely átme
het a d e l k i méreg»-nek jelentésébe is és minden jelentésbe, 
a mely ebből keletkezhetik, minélfogva ez a jelentéscsoport a II) 
és III) alatt adottal összefoly. 

De vájjon meg is találhatók-e ezek a jelentésfejlődések a 
nyelvek történetében ? Erről a következő példák tehetnek bizony
ságot : 

I) M é r e g : latin fel «epe», de aztán «méreg» is. (L. Finály, 
Lat. szót.) | német gallé «epe», néha «méreg» is. Luthernél olvas
ható: «er w i r d d e r o t t e r n g a l l é s a u g e n o . (L. Grimm, 
Deutsch. WÖrterb.) — gallenzahn a. m. «giftzahn» (Grimm). 

II) « S á r g a és z ö l d » : vog. vosrem «epe; zöld, sárga» 
(NyK. IX., szót., 183. és Hunf., Vog. f. és nép. 31).2) — vosrem-osp 
«epeszinű» (Hunf., Vog. f. és n., 31). — [Klaproth vog. szavai közt 
találhatók: vozerma «grainen» (Hunf., Vog* f. és n., 29), és vosir-
masp, voserman «viridis» (H., V. f. ós n., 31)] | osztjB. (Ahlqv.) 
vosrem «gallé» : vosrem--/orpa (gallenfárbig) gelb | észt sapp (gen. 
sápi) «gallé»; sappima «gelb anstreichen, vergolden» | osztják-
szamojéd pad, pate, pace, pac, patté «galle»; padal,patel,pacel,patai 

*) L. erre nézve Grimm, Deutsch. Wörterb., gallé alatt: «man leitete 
. . . das thiergift aus der qalle hev, es sollte aus dieser flieszen». 

2) Idézhető még V. f. és n., 29., a hol ez áll: rvoierm zöld». 
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«grün» | jurák-szamojéd padén «galle» ; paderaha «blau»*) | görög 
y ólo q «epe»; yoló[ia<poq «epébe mártott; y' olo (i á<p ív oq 
»arany-sárga | orosz jKejnib «gallé» ; JK ejru eHi e «(das) gél
ben »; HÍ e JI Ti H H a «gelbes; (die) gilbe ; gélbe farbe». 

III) «Keserű» : osztjB. (Ahlqv.) vosrem «gallé» : vosremin 
«bitter,, sauer» ; — osztjB. (Volog.) vosremin «keserti, savanyú)); 
vosrema-jita, vosremla-ta «keserűvé válni» ; | mordM. sápii, E. sepe, 
sápé «epe» : M. slipi, E. sepej,sapev «epés, keserű» | osztják-szamo-
jéd (bajhai nyelvjárás) pate «gallé» : patenena «bittér» j latin fel 
«epe» : fclleus «epés, keserű» | gör. / o A ^, yolíov «epe; keserű 
ital, üröm» | francia fiel «galle; (das) bittere, bitterkeitw (Sachs-
Villatte, Wörterb.) | ném. gallé «1. von der gallé selber», «3. von 
gallenbittern dingen» (Grimm); gallen «1. gallig, bittér machen, 
2. g., b. werden» (u. o.) 

IV) « H a r a g stb.» : epés természet «cholerisches tempera
ment*) = ingerlékeny természet | magy. epéskedés «mérgeskedés, 
haragoskodás (Czuczor-Fogarassi szótára) | finn sappea «epéssé 
lenni; megharagudni, elkeseredni)) | gör. y o X/j és y oXíov «epe; 
harag, düh, méreg, gyűlölség«; yoXáco «eszelősködöm; epés 
vagyok, haragszom*); %óXioq «haragos, haragvó»; yoXósig 
«epés, haragos»; yoXów «megharagítok, dühbe hozok, harag
szom)) | lat. fel «epe; gyűlölség, ellenségeskedés, keserűség*.— 

bilis «epe; harag, bosszúság; bú, szomorúság, komorság; őrültség, 
őrjöngés, düh» | francia bile «galle, zo rn» ;— fiel wgalle; feind-
selige gesinnung, feindseligkeit, hass» | orosz íKejniB «gallé; 
jáhzorn» | ném. gallé «1. von der gallé selber; 2. für die gallige 
stimmung . ., zorn, grimm, erbitterung u. á.; b) mhd. besonders 
auch von falschheit, wie sie in neid, bosheit sich offenbart; 3. b) 
von leid und not; 4. endlich heiezen bőse, gallige menschen selber 
gallé» (a Grimm-féle szótárból, a hol a gallé szónak még más átvi-
teles jelentéseit is találni). 

Ezek a példák még sok mással volnának szaporíthatok; de 
úgy hiszem, elég lesz ennyi is, hogy az említett jelentésváltozások 
lehetőségéről meggyőződhessünk. 

A vog. oszt. vosrem-be\i voé-ved alakilag egyeztethető szók 

*) V. ö. osztjB. (Ahlqv.) vosta, vosti «grün; himmelblau; gelb» j 
mordE. (Wiedemann) pizc «zöld; kék». (L. Budenz raordv. szótárát.) 
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találhatók meg az ugor nyelvekben—olyan az «epó»-nek jelen
tési köréhez tartozó jelentésekkel, a melyek együttvéve határozottan 
az «epe» concret alapjelentésre utalnak, vagyis a melyek nem 
olyanok, hogy akár az egyik könnyen keletkezhetett a másikból 
(pl. «harag» és •«méreg», mig ellenben «epe»-re utal ez a kettő: 
«harago és «zöld»). 

A votjákban: voz grün; voZges grünlich | vo% zorn, neid1); 
voZze vajitini erzürnen, erbittern (szószerint: haragját v. elkesere
dését előidézni); vo£ani,voz'jaskini beneiden,hassen; sich wundern; 
alighanem ide való ez is: voZdani unzufrieden sein || a zürjénben 
megfelel vez 2) grün, gelb ; grünes, wiese; vefyol, ve£gov, velol, 
ve£ov, vezöl, vez"óv grünlich, gelblich; veiöd grün, grünend | vei 
(neid, eifersucht, eifer, begierde): ve£ kutni, v. petködni beneiden, 
neidisch sein (szó szerint: irigységet bírni; irigységet mutatni); v. 
petködni begierde erregen, verführen, verlocken (szószerint: kí
vánságot előidézni); v. bostö, v. petö man ist neidisch, es gelüstet 
(szósz.: az irigység, kívánság megkap; irigység, kívánság jelentke
zik) ; v. öktini eifersüchtig werden (szósz.: féltékenységet gyűj
teni) ; ve£-gla stürmisch aufgeregt (szósz, mintegy: haragos hul
lámú); veialni, veéavni neidisch sein, beneiden, wetteifern, lüstern 
sein ; veíóytini eifern, nacheifern, eifersüchtig sein oder werden. .—-
A «keserű»-vei rokon másodjelentést mutat: veidög widrig schme-
ckend; v.-jumol fad süsslich (jumol süss, süsslich) [V. ö. észt happu 
sauer, sáure; widerlich, unangenehm; — a s a v a n y ú és ke
serű)) pedig nem egyszer vannak egy és ugyanazzal a szóval 
kifejezve: osztjB. (A.) vosremin bittér, sauer | mord. E. capamo 
sauer, bittér, scharf (von geschmack)] | vi£ gelb, grün; vizgol, vil-
gov, viZol, viéov gelblich | külön említek meg egy kifejezést, a 
melyben Wiedemann a viz szót «epé»-vel fordítja: sijös vosödo 
vizán er vomirt gallé (szósz.: őt zölddel v. sárgával hányatja, azaz : 
ő zöldet v. sárgát hány). Merészség volna ebből az egy kifejezésből 
arra következtetni, hogy viz még most is jelent néha epét. De min
denesetre tanulságos példája annak, milyen közel jöhet néha egy
máshoz az «epe» meg a «zöld» jelentés. 

r) A «neid» jelentésre nézve v. ö., a mit fentebb a ném. gallé szóra 
nézve a Grimm-fóle szótárból idéztem. 

2) V. ö. zürj. pet- — votj. pot- kieredni; átvivő a laMl tekinthető: 
vöz (v. ö. töd- — votj. tud- tudni). 
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A «harag, irigység, féltékenység*) jelentésű votj. voZ, zürj. vez 
szót megtaláljuk Budenz MUgSz.-ában is «acsarog» alatt. Termé
szetes, hogy itt csak olyan szók vannak egymással egyeztetve, a 
melyek «haragot» s hasonlókat jelentenek, t. i. a következők : 

Magy. acsarog , grimmigsein (rusnyán mérgelődni): acsarkod-
vor zorn kniráchen ; ergrimmen, grimmig sein; zornig anschreien; 
— vogP. bét-, uoét- zűrnen, bőse sein | vogK. oc- ergrimmen, sich er-
zürnen; oci zorn; oct-, ostel- zürnen, sich erzürnen; — votj. voz zorn, 
neid | zürj. vez (neid, eifersucht) és ezeknek egyes származékai; — 
finn viha ira, ódium (és származékok) | észt viha zorn, hass, feind-
schaft; vihane-, zornig werden, ergrimmen; — lapp vasse ódium,' 
inimicitia; vassote- odio habere, odisse. 

A zürj.-votj. voz, vez, finn viha és lapp vasse összetartozásán 
alig lehet kételkedni. Elég jól egyezik ezekkel a vog. oc (os, ös, 
uos) is, a mely szó már nincs meg ugyan a vog.-ban, de a fentebb 
említett származékokból kikövetkeztethető. A magy. acsarog- és 
acsarkod-ből, természetesen csak acs- egyezik a votj. VOZ-YSL\, vog. 
oc- stb.-vel. 

Ezekbez azonban Budenz még hozzá adta e mordE. szót: 
azar wütend, bőse (azargado- wüten, rasen, besessen sein), a mely
nek a fentebbiekkel való egyezését igen kétségesnek kell tartanom. 
A jelentés jól egyezik ugyan, de nem úgy az alak. Nem is fektetve 
különösebb súlyt arra, hogy hiányzik a szókezdő v, ámbár a mord
vin nyelv nem igen számítható azok közé, a melyek azt könnyen 
és minden nyom nélkül eltüntetnék, nagyobb fontosságot kell 
tulajdonítanunk a z-nek. Tekintetbe veendő ugyanis, hogy mind a 
zürj.-votj.-ban (voz, vez), mind a vogulban (oc-, os-, os-, uos-), mind 
a lappban (vasse), mind a magyarban (acs-) coronalis képzésű 
p a l a t á l i s spiránst (s, z) vagy ugyanilyen aífricatát találunk (c), 
az a^ar-beli d e n t a 1 i s spiráns ellenében. Pedig a mordvin nyelv 
is palatális spiránst vagy aífricatát szokott mutatni ott, a hol ez a 
a hang a rokon nyelvek tanúsága szerint eredetinek tekinthető: 
magy. savanyú (s = s), mordM. sapama id., mordE. capamo id., 
cser sopo, sapa, zürj. soma, osztjB. surnmim id., vogL. siium id.1) — 

*) A finn liappmne «savanyúi) kezdő /i-ja jóformán szintén régibb 
s helyett áll. V. ö. a litván eredetű lianunm «fog» szót, ebből: íambas. 
(A magy. savanyú rokonságát lásd: MUgSzót. 332—'̂ 34. 1.) — [A mordvin 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. * 
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A finn viha-n&k sem kell régibb visa helyett állania (MUgSz.,.. 
715.1.), hanem lehet az akár régibb visa helyett is. 

Az említett egyeztetések végén még ezt olvassuk a MUgSz.-
ban: Alapalakúi . . . a m. acs- . . . és a vog. oc- erősbűit sziszegő-
jét (c) tekintve, fölvehető: vBns-; v. ö. finn ynseci «unwillig, 
trotzig.» De ha tekintetbe vesszük 1. hogy a többi felhozott szó 
mind mélyhangú (kivéve a zürj. vei szót, a mely a votj. voi-val 
szemben szintén csak voi volt régibben); 2. hogy az említett sza
vak egyikében sincs a sziszegő előtt nasalis és 3. hogy mindenütt 
p a l a t á l i s sziszegőt (v. affricatát) találunk és nem d e n t a l i s t , — 
az ynseci szónak a többiekkel való összetartozását több mint két
ségesnek kell tartanunk. 

Ezek volnának tehát a votj. t>oi-nak Budenznél található 
megfelelői, a melyek jelentése természetesen mind a «harag»-ra 
vonatkozik. Közűlök egyet-mást ismételve, folytatom az «epe» 
alapjelentósre visszavihető és vog. oszt. vos-Ysd egyező szók kimu
tatását. 

Finn: viha (a lapp vasse szerint ebből: visa) : 
a) viha «harag», gyűlölség, ellenségeskedés, háború; on 

vihoissaa?i haragszik, dühös; vihakka heves, tüzes, eleven (1. még 
d. alatt) | vihastu- megharagudni, felindulni, megdühödni | vihava 
haragos, heves, tüzes (1. még b. c. d. alatt) | vihavoitse- fájni, égetni, 
sajogni (1. még d. alatt) | vihoitta- haragítani, keseríteni, ingerelni 
(1. még d. alatt) | vihollise- ellenség. 

b) viha «méregw, mérges anyag (Kai. 9, 242): káarmeen v. 
kigyóméreg (v. ö/Luthernél: der ottern gallé) ; vihat (plur.) gyulla
dás, holt v. hideg fene, üszök (e jelentés legalkalmasabban ere
detibb « m é r g e k v. m é r g e s m a t e r i á k » - í é l e jelentésből 
származtatható) | vihava ártalmas (1. még c. d. alatt). | Talán ide 
vonhatók még a következők i s : viholaise- «hangya» (ismeretes a 
csípős hangyasavról); v. ö. méhe, nominat. mehi nedv, méz és 
mehiláise méh) | viholaise 1. hangya, 2. csalán. 

c) vihakka «éles, keserű» (1. még a. d. alatt) | vihava éles, 
keserű, kellemetlen, undorító (1. még a. b. d. alatt). 

azar egybevetését bizony el kell ejtenem, azon rnég fontosabb oknál fogva 
is, hogy e szó idegen eredetűnek mutatkozik = tatár és perzsa azar (ázat) 
«afflictio, offensio)) [azar etmek affiigere, offendere). Szerk.] 
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d) «zöld» : vihoitta- zöldelleni, tenyészni, virulni (1. még 
a. alatt) | vihakka dúsan tenyésző, virágzó, lombos (1. még a. alatt) 
vihanta viruló, zöldellő ; díszes, pompás | vihanta-, vihannoitse- zöl
delleni, virulni, díszleni | vihava dúsan tenyésző, virágzó, lombos 
(1. még a. b. c. alatt) | vihavoitse- dúsan tenyészni, zöldelleni, virítani 
(1. még a alatt) | vihoa- zöldelleni, tenyészni, virítani. 

Ide vonhatónak látszik még egy magashangú szócsoport i s ; 
mert azonkívül, hogy jeleütése a legkisebb nehézséget sem okozza, 
alakjának kezdő részére nézve is egészen egyezik a már felhozott 
szavakkal: 

viheria, viherá, vihreá (velireii) zöld | vihertii- zöldelleni, -
zöldbe játszani | vihervá zöldes, zöldbe játszó. — V.ö. puna, punaise 
«vörös, piros» mellett: punerta- piroslani; punerva, punertava 
pirosló. 

A finn nyelv észt dialectusában (Wiedemann szótára szerint): 
viha 1. zorn, hass, feindschaft; 2. gift, krankheitsstoff, starker 
stoff, schárfe; 3. scharf, bittér, erbittert, zornig | vihustama eigen-
sinnig sein. Az észt viha 2. alatt felhozott jelentései megerősítenek 
bennünket abban a nézetben, hogy a finn viha szó «méreg» s több 
efféle concret jelentése nem újabb fejlődés. A finn viha stb. szó
csoportra nézve érdekes még Ahlqvist «Kulturwörter der westfinn. 
Spracheno ez. művének következő helye (92 1.): «das im westli-
chen Finnland gebráuchliche vihrm vom stamm viha, scharfe 
fiüssigkeit, gallé (im Estnischen auch: gift), welches auch für 
vihanta grün (von feldern u. dergl.) und vihoittaa ins grüne schil-
lern, grün scheinen, grünen, zum stammwort dient.w Tehát Ahl
qvist is egytövüeknek tartja a viha és vihreá, vihanta, vihoitta- sza
vakat, a viha szó eredeti jelentéséül nyilván szintén «epé»-t véve; 
mert máskép nem igen volna érthető az idézett szavak egyezte
tése. De feltűnő, hogy ő a viha szónak egyik jelentéséül valóban 
fel is hozza az «epé«-t. A finn szótárak legteljesebbike, a Lönnrot-
féle két kötetes finn-svéd szótár, a viha szónak «epe» jelentését 
nem ismeri. Ismerné talán valamely finn nyelvjárás? 

Lapp. vaéée ódium, inimicitia | vassate., vaMatove- tsedio capi, 
fastidire; te taste vassatovab jam hoc fastidio, hoc me amplius non 
delectat (jobban szószerint: ettől már undorodom) | vassatem tae-
dium, fastidium | vassotattem ódium, invidia. (Lindahl-Öhrling: 
Lexicon Lapponicum). Figyelemreméltó itt az «undorodás» (fasti-

4* 
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dium, taedium) jelentós, a mely talán az epe í z é r e való tekin
tettel keletkezett. (V. ö. zürj. widög widrig schmeckend | finn 
vihava keserű, undorító, stb.) 

A c s e r e m i s z b ő l ide vonható: u£árge (cserM. zarga) 
«zöld» | uzarg-, uzargem- zöldülni | uzart-, uzargemd- zöldíteni. Alap
része *u£o kifejthető, tekintve, hogy szintilyen végű szók: joksarge 
«vörös», kozarge hegyes. 

A m o r d v i n b ó l ide való talán: mordE. ozo «sárgakór», 
a minek a moksában akár *va£a is megfelelhetne. (V. ö. mordE. 
oj = M. vaj «vaj, zsír« | E. ojme = vaj ma lélek.) — Hogy a 
mordM. vizei, pize, mordE. piie «zöld, kék» is összefügg-e az emlí
tett szavakkal, nézetem szerint egyelőre nyílt kérdésnek tekin
tendő ; mert látni lehetett, hogy az ugorság legkülömbözöbb nyelvei 
csak v szókezdőt ismernek a tárgyalás alatt levő szócsoportban, 
a mely v egyes esetekben már el is tűnt. 

Es most, miután sorra vettük majdnem az összes ugor nyel
veket, visszatérünk az o s z t j ák-hoz, a mely még egy ide szolgáló 
adatot nyújt: osztjB. (Ahl.) vosta, vosti «grün»; himmelblau; 
gelb; — vosta-voy kupfer | (Vol.) vosti zöld, sárga | osztlrt. vasta 
grün. Ez a vosta, vosti lehet *vos-nak származéka, úgymint vir, ver 
«vér» mellett van: osztB. virti, virti, Irt. verde «vörös». 

U t ó j e g y z e t . 
A vogK. oc- igének hitelessége kétséges. Lehet t. i., hogy oct-

olvasandó helyette. Budenz az oc- igének a következő két előfor
dulási helyét idézi: Máté 2, 16 és 22, 7. Hunfalvynak a Máté
fordításhoz írt szótárában (NyK. IX.) a már említett két helyen 
kívül még ez van idézve : 2, 3. De megvan az oc- ige a Máté-for
dításban még a következő helyeken is: 18, 31. 34. 20, 24. — Mind 
a hat helyen <><•• igét találunk. De tekintetbe veendő mindenekelőtt, 
a mit Hunfalvy a NyK. X. kötetében a 203. lapon mond: «A' Máté, 
fordításában (Wiedemann kiadása szerint) oées», haragvék, haragu
dott)) áll (Mát. 2, 3. 16; 22, 7.) Lehet, hogy ott Wiedemann otstes-t 
írt, mit én félreértésből így: oces (octes helyett) írtam; a' könyvecske 
már nincs kezemnél.» (Tudni való, hogy a vogul Máté-fordításnak 
Wiedemann-féle kiadásában a c mindig ís-vel van írva.) Tekin
tetbe veendő továbbá, hogy a vogul Máté-fordításnak Ahlqvist-féle 
recensiójában az említett hat hely egyikén sincs oc-, hanem két 
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esetben ost- áll helyette (2,3, 16), négyben meg oct- (18, 31. 34. 20, 
24. 22, 7.) Tekintetbe veendő harmadszor, hogy a Márk-fordítás
ban sincs oc- ige, hanem mindig oct- vagy ost- (illetőleg ezek szár
mazékai). És pedig így van ez mind a Popovféle eredetiben, 
mind az Ahlqvist-féle recensióban: a) oct- Mr. 10, 14. 41. 14, 4. 
b) ostel- (Popov), osgel- [recte: ostel-] Ahlqvist) durativum az oái-
igétől Mr. 2, 5. e), octalt- (Pop.), octat- [minden valószínűség sze
rint octalt- a helyes] (A.) Mr. 7, 10; octaltip (P.), octairp (A.) 
BJIOCJIOBHIHÍM (der verláumder, lásterer). d) octipt- Mr. 3, 21 : tau 
öles octiptam (A.) OHrf> BMmejib H3i> eeőn magán kívül, eszén kívül 
való lett, Károli: eszétől eltávozott (octipt- tehát valószínűleg a. m. 
«eszét veszti»). 

Kérdés, hogy mit tartsunk a Satigin-féle vallási tartalmú 
fordításukban találha tá oseytane szóról, a mely Hunfalvy szerint 
(NyK. IX, 206.) «harag»-ot jelent. Ha ez csakugyan az előbb 
említett szavakkal egybetartozik, az oscy kezdő rész talán min
denestül a. m. oci, s oseyt- az igen közönséges-í képzővel való deno-
minalis igekópzés volna. 

VASVERŐ RAJMUND. 



Erza-mordvin népmese. 

Az újabb időben a Kazáni Missionarius-társaság kiadvá
nyaiban közrebocsátott mordvin (főleg erza-mordvin) szövegek 
közt (lásd NyK. XIX, 73) kétség kivül legérdekesebbek a «dalok» 
és «mesék», mint ((mutatványok a mordvin népirodalomból», a 
mint is az 1882 és 1883-ban megjelent két füzetnek a czíme 
hangzik (oőpaHu,bi MOp̂ oBCKOíi napo^Hon diOBecHOCTH). Különö
sen az utóbbiak, a mesék, a melyeknek élénk előadása gyakran 
a párbeszéd alakjával is él, alkalmasak, hogy az élő népnyelvet 
híven bemutassák. Megízelítőül közöljük imitt a «Szép Damaj»-
ról szóló mesét, melynek tartalma jobbadán összevág a «Csihán 
királyurfb czímű székely mesével (Kriza, Vadrózsák 472, 1.) 

Mazi Dam aj. 

Eras ajss mastor langsu Mazi Damaj. Mazi Damajeú skaUoj-
-parneze ulneé. oj-parneze kudo prasonzo asüs. se oj-parnent jars-
neme rivez tonads. Mazi Damaj carkodé: ojeze a-lamo kadnovi; kun," 
das vanstneme, ki ojenze jarsamo jaksi. 

kuvaf a-kuvaf vanstnes : sas rivez, kundas ojde jarsamo. son 
rivezen kandize. rivez inaldi ienze : avaj, Mazi Damaj paro-cif il'a-
mak cavt, líamak mastne; inon fent lamo paro tejan». Mazi Damaj 
meri: aaras, cavdanf kodamo paro tejat ton monen ?» rivez meri: 
«mon Purgine iúazoro pazoú tejtere nze eksezet cijasa». Mazi Damaj 
rivezen apák cavt, isiak noldize. 

Rivez moU, moU, Purgine iúazoro paznen packodé. son, Pur-
gine iúazoro pazúen saz karmai tejterenze Mazi Damajen ekses cij-
seme. nvaj Purgine iúazoro pazl moú kucimem Mazi Damaj ton 
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tejteret cijseme. Purgine inazoro paz! maksik tejteret Mazi Dama
jen ekses : sonzo kondamo supav, vese mastor lango jutak, kosojak a 
mujat. paksanzo peskset erva kodamo stadado,pirenzepeskset surodo, 
kudonzo peskset slugado. Mazi Damaj supav erva mezde, ansak sajen 
polado, pize vastado avul! supav. vana kodamo son minek /» — Pur
gine inazoro paz dumas-arses tejterenze marto. «makssa ino, meri, 
isíamo éupavon ekses. 

Tejterenze cijamodo mejle rivez meri Purgine inazoro paznen : 
«vaj Purgine inazoro paz svat! Mazi Damaj sodamoi kudanzo lamo 
ulii; jismest sinst part isíat. Kit sédet kémet, vadfat ulest: znardo 
kuva juti Mazi Damaj sodamot, pilg'alonzo mastor lukozdaz zemez 
zerni, menet gajnez gajnin. 

rivez mekev kudov murdamodonzo mejle MaziDamajnen meri: 
uja, ada nej, Mazi Damaj paro-ci, Purgine inazoro pazon tejterenze 
sajeme mol'd'anok ! ansak vana meze: koda Purgine inazoro paznen 
motd'anok, ton caiment, lamo ila kortak ; lamo kortamo karmát, prat 
jomavsak. mon mons kiset kortamo karmán, tondet jovtan toso: son, 
meran, pek prevej, lamo kortamo a veckin. 

Mazi Damajde a-vasolo eras sisem-pramo Kafaz. se sisem-
pramo Karazont paksanzo trokska jutamsto kársozost sarazon stada 
pongs. rivez sarazon vanicatnen kevstni: nte kin, meri, sarazon sta-
das ?» —i «te sarazon stadas sisem-pramo Kafazon*, jovtast íenze 
vanicatne. — «vaj sarazon vanii! Mazi Damajen svad'banzo ju
tamsto avul! isía jovtado ; Purgine inazoro paz purgine kevsenze led-
üadiz, tolsonzo pultatadiz, varmasonzo kulovonk-kak pon&avsinze. 
son tejterenze Mazi Damajen ekses makssi. koli ki kevstt'adiz: ne 
kin, meri, stadatne ? Mazi Damajen, jortado ienze. Purgine inazoro 
paz a tokatadiz». •—- motst molst sin, kársozost pongonost utkan 
stada, macejen (digan) stada, kurkan, tuvoú stada, revén stada, 
skalon stada, alasan (jismen) stada. rivez erva stadan vanicatnen, 
sarazon vanicatnen tonavtoz ladso, tonavtinze mereme. — vana pac-
kodst Mazi Damaj marto rivez poks ved cires. se poks vedent 
trokska Purgine inazoro paz tejévé va,dra kéme sed. sedent va-
jenze keveri, sorls vese kinin, rivez Mazi Damajnen meri: «koda 
sintresinek nej te sedent í vana koda tejd'anok ino: mon svajtnen 
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poremest kundan, ton kundat sornovtnemest satargavtnemestn, rivez 

poré poré svajtnen, porinze, Mazi Damaj satargavtnez éavordinze. 

seste rivez Mazi Damajen ponksonzo panaronzo kajavtoz ved mel'ga 

noldinze. Mazi Damaj stapo, ponkstomo panartomo kadové. Purgine 

iúazoro paznen-gak ist'a staposto sas. 

koda sast, rivez Purgine inazoro paznen penatéamo karmáé: 

nvajy, vajy! meze tejit, Purgine inazoro paz svat! mernitl t'ent: kit 

sédet vadrat kémet vl'est ,• sin kov-gak a mastovit, berat. poks vedent 

troks sed langa, jutamsto Mazi Damaj sodamot' kudanzo vese, vese 

vejkest pes, vajáét! kudatnen jutamstost ksnin sédet ez kirdt, londadé. 

sons-kak Mazi Damaj sodamot vajaksnoé, da ujeme son pek kol : 

vedse langstonzo oduéanzo sede kurok kajinze da stapo ujez lisé. vaj 

Purgine inazoro paz svat! Mazi Damaj sodamot kudanzo páron 

part, bojáron bojárt ulneít; sin vesemest vejken pes jismenek uli-

-parnek vajseét. anéak min kavnenek kadovinek : tejteret pek talanov 

nesak. koso t'enze Mazi Damajen koras mirde majeme! part part 

ul'neét Mazi Damaj sodamot! jismenze, sedejak part ul'neét paíanzo 

od'u£anzo! vaj, svatkinem, viéks camav tejevtimek móri esnem Mazi 

Damaj sodamot ikele ! a jismet, a tej teret' pal'anzo sonzo mels a-sdan 

tujit', a tujit ?» — riveé tago lamo peúatéaé t'enze. 

Purgine inazoro pazon tejtereze Mazi Damajúen ponksto part 

ponkst,pal'ado part patát kanneé. Mazi Damaj vejken-gak ese orstak, 

anéak kavksoce ponkst palát orstaé. son sorís catmeni, lásenze rivez 

korti. «araé; meri, Mazi Damaj paro-ci istat ponkst palát a orstí ; 

son a ponkst, a palát ist'at znardojak ez kanneksne». 

Purgine inazoro paz i esenze i Mazi Damaj sodamonzo kise es 

jismenze kildinze.jismenze selmste tolt vergedit', sudo-varastost kacamo 

lisi, pil'est stereks sterdit', pilgest pet'kelks nalkit', pulost judmaks juro-

dit; sinst ardomstost mastor zerneé zerni, menel gajneé gajni; pilgy 

aldost tolt piksternaz jondolks vergedit. sinst ardomstost ovtt vergezt 

tandadez virga orgolit, kujt mol'ema kisest tajmaskodoé engamit, kar-

sigat menet jozov pel udalov keksnit. 

Vana Mazi Damajen svad'bazo sisem-pramo Karazon pakéava 

juti erva mezen stadanzo jutkova. Purgine inazoro paz kozo a neji 
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stada, kevsti: ne kiú, meri, stadatne'! vanicatne merii: ne stadatne 
Mazi Damaj paro-cin. 

Rivez ikelev valtai valiamo karmáé, puloz* anéak erva jonov 
juv juv ! juviii ; svad'bant vasov udalov kadize. sas son vidste sisem-
-pramo Karaznen. ^sisem-pramo Karaz, a sisem-pramo Kar az! 
Purgine inazoro paz Mazi Damajeú ekses tejterenze makssi ; son ton 
laidosot svadba, nalkseme purni. a noldasak, Purgine kevsenze led-
fanzat, jondol tolsonzo pultatanzat, varmasonzo ponzavttanzat /» 
sisem-pramo Karaz riveéúen meri: nmons ino kov tujan ?» — a ton 
tons kov tujat? vana, ne sisem kosiortne alov kekst*. sisem-pramo 
Karazon kardaz kuskasonzo ozornoj sisem kosiort nacko tumoú pen-
genze ulneét. sisem-pramo Karaz ne kosiortne alost keksé. rivez meri 
t'enze: «teste Purgine inazoro pazoú twjemazonzo ila üstnek va. 
Hsat, prat jomavsit; son ton esnet a vecki, ledianzat, pultatanzat! 
koda iredi son, mest kortamo, mest tejneme ilazo kunda, ton catment, 
sirkst ila mert. anéak sirkstat, jómat In — «Kostortnen ledemest 
pultamost purnazo, mon seste-jak sirkst a mefan. koda pultasamam, 
kulovom varrna melga, ilinze ponzavt anéak. mon seste odov veim ez 
od-coraks velavtan. Mazi Damaj sodamonzo sevsa da tejterenze es 
eksezem sajsa, seste uz Purgine inazoro pazon vijeze lem a sati». 

vana rivez Mazi Damaj marto Purgine inazoro pazon vese 
martonzo saz kudatne marto lomari uli-paroso kavanii. lamo sin ista 
simét jarsaét. Purgine inazoro paz iredé. rivez Purgine inazoro paz 
svatonzo marto kardajs jakamo-pakamo lisét. jakaét jakast, sisem 
nacko tumoú kosiortne vids lotkaz, riveé m,eré ienze : «Purgine ina
zoro paz svat! ton vijevat, vijevat, ne sisem nacko tumoú kosiortne a 
ledevü, apuitavit ient». — «ledsin, pultasiú!» meri son. rivez va-
lonzo-jak pradomo ez kenert, koda carrr! carodi, mastorozo zer-zer ! 
zeradi. Purgine inazoro paz set sisem kostortnen ledinze. mastoront 
zernemanzo marto tusto ravu£o kacamo kepiaé: jondol-tol set sisem 
kostortnen nolsez nolsemest karmáé, sisem-pramo Karaz akodme-jak 
ez kenert: jondol-toloé sonzo nacko pengtne marto rumstaé rvmstize, 
sevez seviz. rivezke se skane u£ pejdi, u& pejdi. «mejs pejdat, rivez 
svaya ? keiem savtnat. rivez, langsom ila pejdt! Ke&em va ili savtne: 
vese kudonk-cink kidovoks velavtoz varrna melga ponzavsin.'n rivez 
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meri: «da koda, svatkinem direnem, a pejdems langsotf ne pengtne 
pultamo-s pultavét, kulovost t'ent a pon&avtovii!» — koda kepeti, 
koda kepeti blagoj varrna jondol-purgine marto l son kidóvtnen tusto 
peleks kepedez kov-ja sravtinze. rivezen sedejeze ojmas: son sisem-
-pramo Karazon velmemado pek pelneí. 

svad'bas nalksevs : kudat-svatt es kudovast sralest. Mazi Da
maj od sajen polanzo marto ansak kavnesk kadovst. sas riveé da meri 
íenze- ((Mazi Damaj paro-ci, a Mazi Damaj paro-ci ! melezet paro 
va nej; mon ton i urvakstiten i éupalgavtiten! mon kedstet lamo a 
vesan: erva samstom ansak mesok sarazt». Mazi Damaj meri t'enze: 
«ja paro, paro, rivez paro-ci! azo pir udalov: mon tov kacan fent 
mesok sarazt». 

zaboron troks riveznen peskse mesok jortst. rivez mesokont 
ukstemenze-jak ez kenert, tosto tuZat kiskat koda kirnavtit da gresnoj 
rivezen seske seviz. Mazi Damaj riveznen mesok sarazon tarkas me
sok t'uzat kiskat kucs. 

Élt-volt a földön Mazi (szép) Damaj. Mazi Damajnak tehén
vajas kádja volt. Vajas kádja a padlásán (tkp. a ház-tetejében) 
volt. Azt a vajas-kádat eddegélni rákapott egy róka. Mazi Damaj 
észrevette, hogy vaja kevés marad; kezdte meglesni, ki jár az ő 
vaját enni. 

Sokáig, nem sokáig leste : jött a róka, kezdett a vajból enni. 
0 a rókát megfogta. A róka kéri őt (rimánkodik neki): «Oh, 
Mazi Damaj uram! ne üss agyon, ne ölj meg; ón neked sok jót 
fogok tenni.» Mazi Damaj mond: «Nem, agyonütlek! mi jót teszel 
te nekem?» A róka felel: «En Purgine (mennydörgő) úristen 
leányát megkérem számodra.)) Mazi Damaj a rókát nem ölvén 
meg, csak úgy eleresztette. 

A róka ment, mendegélt, Purgine úristenhez érkezett. 0 Pur
gine istenhez jővén, kezdte az ő leányát Mazi Damaj számára 
megkérni. «Oh Purgine úristen! engem Mazi Damaj küldött a te 
leányodat megkérni. Purgine úristen! add oda leányodat Mazi 
Damajhoz. Hozzá fogható gazdag vőlegényt mást nem találsz. 
Hozzá hasonló gazdagot, járd be az egész földet, sehol sem találsz. 
Legelői tele vannak mindenféle nyájjal, kertjei tele vannak gabo-
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nával, házai telvék szolgákkal. Mazi Damaj mindenben gazdag, 
csak elvett feleségben, kedves hitestársban nem gazdag. íme mi
lyen ő nekünk!» — Purgine isten tanakodott leányával. «Igen, 
odaadom őt, úgymond, olyan gazdaghoz.* 

Miután leányát megkérte, mond a róka Purgine istennek: 
«Oh Purgine úristen, nászuram! Mazi Damaj vödnek nagyon sok 
násznépe van; az ő lovaik jófélék. Utak, hidak erősek, jók legye
nek. Mikor valahol átkel vőd Mazi Damaj, lába alatt inogva dö
rög a föld, zengve zeng az ég.» 

A róka hazatérése után Mazi Damajnak mondja: «No, gyere 
most Mazi Damaj uram, Purgine isten leányát elvenni menjünk! 
Csak nézd mit (mire vigyázz): a miut Purgine istenhez megyünk, 
te hallgass, sokat ne beszélj; ha sokat fogsz beszélni, fejedet (ma
gadat) elveszted. En magam helyetted beszélni fogok. Te rólad 
ott ezt mondom: ő, mondom, nagyon okos, de sokat beszélni 
nem szeret. 

Mazi Damajtól nem messze lakott a hétfejű Karjaz. Midőn 
a hétfejű Karjaznak szántóföldén keresztül mentek, velők szembe 
tyúk-nyáj akadt. A róka a tyúk-őrzőket kérdezi: «Ez a tyúk-nyáj, 
úgymond, kié?» — Ez a tyúk-nyáj a hétfejű Karjazé», feleltek 
neki az őrök. — «Oh tyúkörzők! Mazi Damaj lakodalmi népének 
átmenetelekor ne úgy beszéljetek; Purgine úristen mennykövével 
meglő (agyonüt) benneteket, tüzével (villámával) eléget bennete
ket, szelével (viharával) hamvatokat is szétszórja. 0 a leányát 
Mazi Damajhoz adja. Havalaki kérdez titeket: ezek kinek, úgy
mond, a nyájai? Mazi Damajói, feleljetek néki. Purgine úristen 
(akkor) nem bánt benneteket.)) —• Mentek, mendegéltek ők, velők 
szembe kacsa-nyáj, lúd-nyáj, tehén-nyáj, ló-nyáj akadt; a róka 
minden nyáj őreit azon módon tanítá beszélni, a mint a tyúk
őrzőket tanította volt. ,:;j*i 

íme Mazi Damaj és a róka egy nagy víz partjához érkeztek. 
Azon a nagy vízen át Purgina úristen jó erős hidat csináltatott 
volt. A híd oszlopai kőből, maga egészen vasból való. A róka Mazi 
Damajnak mondja : «Hogyan romboljuk szét most ezt a hidat? 
Hát nézd hogyan tesszük: én az oszlopokat rágni kezdem, te 
rázni, ingatni fogod.» A róka rágott rágicsált, megrágta az oszlo
pokat, Mazi Damaj megingatva ledöntötte. Akkor a róka Mazi 
Damajjal a gatyáját, ingét levetkőztetvén, a vízen eleresztette. 
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Mazi Damaj meztelen, gatyátlan, ingetlen maradt. Purgine úris
tenhez is úgy meztelenül jött. 

Mikor megérkeztek, a róka Purgine istennek panaszkodni 
kezdett: «Jaj, j a j ! mit tettél, Purgine úristen, nászuram ! mond
tam neked: az utak, hidak jók, erősek legyenek; azok nem érnek 
semmit, rosszak. A nagy vízen keresztül a hidon átkeléskor Mazi 
Damaj vödnek egész násznépe egytől egyig elmerült! A násznépek 
átmenésekor vashidad nem tartott, eltört. Maga a vőd Mazi Damaj 
is sülyedő-félben volt, de úszni ő nagyon ügyes; a vízben magá
ról ruháját igen gyorsan leveté s meztelenül úszva kijött (kiúszott). 
Óh Purgine úristen, nászuram! Vödnek Mazi Damajnak nász
népei jelesnél jelesebbek, nemesnél nemesbek (úrias, előkelő) 
voltak; ők mindannyian egyig (az utolsóig), lovastul jószágostul 
elmerültek. Csak mi ketten maradtunk meg. Leányod ugyanis 
(tkp. látod) nagyon szerencsés, mert hol találni neki Mazi 
Damajhoz fogható férjet! Jók, nagyon jók voltak vödnek Mazi 
Damajnak lovai, annál is jobbak voltak ingei es ruhái! Óh ná-
szocskám, megszégyenítettél (tkp. szógyen-arczúvú tettél) engem 
Mazi Damaj vőd előtt! Lovaid pedig, meg leányod ingei, nem 
tudom, kedvére lesznek-e, nem-e'?» — A róka még sokat panasz
kodott neki. 

Purgine isten leánya Mazi Damajnak a legjobb gatyákat s a 
legjobb ingeket vitte. Mazi Damaj egyet sem ölt magára, csak 
minden nyolezadik gatyát, inget öltötte föl. 0 maga hallgat, 
helyette a róka bőszei. «Nem ! úgy mond, Mazj Damaj uram olyan 
gatyákat, ingeket nem ölt fel; ő olyan gatyákat, sem oly ingeket 
soha nem viselt.*) 

Purgine isten mind maga, mind Mazi Damaj veje számára 
a maga lovait fogta be. Lovainak szeméből tüzek fénylenek, orr
lyukaikból füst jő, fülük orsóként pörög (fon), lábuk mozsártörő
ként tánezol (játszik), farkuk szórólapátként gabonát szór; az ő 
vágtatásuktól a föld dörögve dörg, a menny zengve zeng; lábuk 
alól tüzek szikrázva (pattogva) villámokúi fénylenek (czikázva). 
Az ő vágtatásuk elől a medvék, farkasok ijedten az erdőbe sza
ladnak, a kígyók menőútjokban elbódulva megmerevednek, a 
héják az égre, a felhők mögé bújnak. 

íme Mazi Damaj lakodalmi népe a hétfejű Karjaz mezején 
át, mindenféle nyája közt átmegyen. Purgine isten a hol csak-
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nyájat lát, kérdezi: ezek, úgy mond, kinek a nyájai ? Az örök 
mondják: ezen nyájak Mazi Damaj úréi. 

A róka előre elillanva elillanni kezdett, csupán farkát csó
válja juv juv! mindenfelé; a násznépet messze hátra hagyja. 
Ő egyenesen a hétfejű Karjazhoz jött. «Hétfejű Karjaz, te hétfejű 
Karjaz ! Purgine isten Mazi Damajhoz adja a leányát; ő a te 
házadban szándékozik lakodalmat tartani. Ha nem ereszted őt. 
Purgine menykövével sújt téged, villámával eléget, szelével szét
szór!» A hétfejű Karjaz mondja a rókának: «Hát én magam hová 
menjek?» — «Te hová mégy? nézd, azon hót farakás alá bújj.» 
A hétfejű Karjaznak udvara közepén roppant nagy hét rakás 
nedves (friss, nyers) tölgyfa-hasábja volt. A hétfejű Karjaz azon 
farakások alá bújt. A róka mondja neki: «Innen Purgine úristen 
elmenéséig ki ne jöjj ám! Ha kijösz, fejedet veszted; ö téged nem 
szeret, meglő, eléget! Mikor ő részeg, akármit is kezdjen beszélni, 
tenni, te hallgass, egy kukkot se szólj. Csak egy kukkot, s veszve 
vagy!» — «A farakásokat meglőni, elégetni akarja bár, én akkor 
sem szólok egy kukkot sem. Ha ő engem eléget (is), csak hamva
mat szélbe (tkp. szél után, mentében) ne szórja szét. Én akkor 
újra feléledve fiatal legénnyé változom. Vejét Mazi Damajt meg
eszem, leányát meg magamhoz veszem. Aztán már Purgine úristen 
ereje hozzám nem ér.» 

íme a róka Mazi Damajjal és Purgine úristennek vele jött 
egész népével idegen házban, idegen jószágban vendégeskednek. 
Sokat ittak, ettek ők úgy. Purgine úristen lerészegedett. A róka 
Purgine nászurával kimentek (az udvarba) járkálni. Jártak-keltek, 
a hét nedves tölgyfa-rakás átellenében megállván, a róka így szólt 
hozzá: «Purgine úristen, nászuram, te Purgine úrist3n, nászuram ! 
te erős vagy, hatalmas vagy, (de) azt a hét nedves tölgyfa-rakást 
nem lőheted meg, nem égetheted el.» — «Meglövöm, elégetem !» 
mondja ő. A róka szavát sem ért rá befejezni, mikor carr ! ropog 
(csattan), a föld zer-zer! dobog (megrendül). Purgine úristen azt 
a hét farakást meglőtte. A földrengéssel együtt sűrű fekete füst 
emelkedett; a villám azt a hót farakást nyaldosva nyaldosni 
kezdte. A hétfejű Karjaz sóhajtani sem ért rá: a villámtűz őt a 
nedves fákkal együtt emésztve megemésztette, éve megette. A ró-
kácska akkor már nevet, már nevetgél. «Miért uevetsz, róka nász
nagyom? Megharagítasz (haragom kelted). Róka, rajtam ne ne-
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vess! Ugyan meg ne haragíts ! egész házatok-táját (tkp. házatok
udvarotok) hamuvá változtatva szélbe széjjel szórom!» A róka 
mond: «Dehogy, kedves nászocskám, nem nevetek én rajtad. 
Az a rakásfa elégni elégett, (de) hamvait te szét nem szórhatod!)) 
— lm hogy támad rettentő nagy szél (vihar) villámmal-menny-
dörgéssel! 0 a hamvakat sűrű felhővé emelve valamerre szerte
szét szórta. A róka szíve megnyugodott: ő a hétfejű Karjaz feléle
désétől nagyon felt. 

A lakodalom végigtartatott (tkp. eljátszódott): a násznépek 
eloszoltak haza (tkp. házaik szerint = ki-ki a maga házába). Mazi 
Damaj fiatal feleségével csak ketten maradtak. Jött a róka és 
mondta neki: «MazI Damaj uram, te Mazi Damaj uram! Immár 
kedvedre van minden (tkp. kedvedbe jó im most); én téged meg
házasítottalak s meggazdagítottalak! Én tőled sokat nem kérek: 
minden jövésemkor csak egy zsák tyúkot.» Mazi Damaj mond: 
«No jó, jó, róka komám ! Menj (csak) a kert alá : én oda küldök 
neked egy zsák tyúkot.» 

A kerítésen át a rókának egy tele zsákot dobtak. A róka a 
zsákot alighogy kioldotta (tkp. oldani sem ért rá), a mint abból 
(egyszerre) rőt kutyák ugranak elő és a bűnös rókát nyomban 
fölfalták. Mazi Damaj a rókának egy zsák tyúk helyett egy zsák 
rőt kutyát küldött. 

J e g y z e t . A hangfestő szókat, melyeket a fordításba átvet
tünk (61. J. juv juv 1 carr! zer!) a mordvinban egyszersmind az 
illető igéknek alapszavai s így mintegy reduplicatio gyanánt szol
gálnak! juv juv ! juv ni (csóvál), carr! carodi (ropog, csattan), zer-
zerf zeradi (dobog, rendűi). Teljesebb alakú reduplicatio gyanánt 
ugyanazon igétől való gerundium szerepel: zernez zerni, gqjneé 
gajni dörögve dörög, zengve zeng. B. J. 



Ismertetések és bírálatok. 

Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja (Journal de la 
Société finno-ougrienne) I. Helsingfors 1886. 

Finnországban az 1883 év végén egy külön társaság alakult, 
mely az ugor (finn-ugor) népeknek főleg nyelvészeti, de egyszers
mind őstörténelmi és ethnographiai szempontból való tanulmá
nyozását tűzte ki czélúl; neve: F i n n - u g o r t á r s a s á g (Suo-
malais-ugrilainen seura). Czeljához képest e társaság arra vállal
kozott, hogy a jelenlegi ugor népek közt, meg olyan terüle
teken, a hol hajdan ugorság lakott, tudományos kutatásokat 
tétessen, s így azt az ismeretanyagot, melyet ezen nagyobbrészt 
már pusztulófélben levő népekről most még meg lehet szerezni, a 
tudomány számára biztosítsa és megőrizze. E szermt, a mennyire 
anyagi ereje is megengedi, kiküld az illető vidékekre egyes kuta
tókat, határozott, pl. nyelvészeti vagy másirányú föladattal; ter
mészetesen közzé is teszi e kiadások eredményeit saját közlönyé
ben, mely egyéb e tárgykörbe tartozó dolgozatokat is befogad. 

Látni való, hogy a finnek is nemzeti tudományosságuk érde
kében fontos dolognak tekintik a nyelvrokon népek tanulmányát, 
úgy hogy tüzetesen ennek előmozdítására áldozni is készek.*) 

*) Tudnivaló, hogy a Finn-ugor társaság első alaptőkéjót adakozá
sokból szerezte meg, vagy 150 alapitó tag egyszerre 40,000 finn márkát 
( = 2 0 , 0 0 0 frtot) adván össze, és pedig az alapítók névjegyzékét végignézve, 
köztük sok olyant is találunk, kinek — úgy vélnők — kisebb gondja is 
nagyobb lehet az ugor népek tanulmányügyénél: ú. m. kereskedőt, mér
nököt, építészt, orvost, gyártulajdonost, bankigazgatót, hajóskapitányt, 
vámigazgatót; nagy számmal vannak professorok, de vannak nagy urak 
i s : két polgármester, senatorok ós egyéb előkelő hivatalnokok, főpapok,. 
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A finn-ugor társaságot pedig sehol sem nézhetik szivesebb rokon
szenvvel mint itt mi nálunk, — abban az országban, melyben a 
nemzeti tudomány ugyanazon népek tanulmánya iránt tüzetesen 
érdeklődik, sőt régibben is újabban is annak előmozdításához is 
hozzájárult. Hiszen nálunk is van «finn-ugor társaság*, habár 
nem is név szerint; magában foglalja azt a Magyar Tudományos 
Akadémia, mely az illető teendőket a Nyelvtudományi bizottsága 
által láttatja el,1) — s a mely annak idejében Regulynak úttörő ugor
nyelvi nyomozásaihoz adott módot, valamint újabban hasonló 
nyelvészeti tanulmány-utakra küldött ki fiatal képzett nyelvészeket: 
a lappokhoz két izben Dr. Halászt, s a votjákokhoz Dr. Mun
kácsit, — ki legközelebb megint útra kel a vogulokhoz. Sőt nem 
csak «finn-ugor», hanem szélesebb altáji társaságot foglal magá
ban a mi Akadémiánk, mert az ugoron kivűl egyéb altáji nép- és 
nyelvcsoportra is kiterjesztette a figyelmét: így a keleti törökség 
kutatása czéljából tett közép-ázsiai útjában támogatta Vámbéryt, 
kazáni-tatár és mongol tanulmányaiban Bálintot, s nemrégiben az 
ő megbízásából látogatott el dr. Munkácsi votják útja alkalmával a 
csuvasokhoz is, s dr. Kunos egyre folytatja az oszmán-török nyelv
tanulmányt, különösen népköltészeti szövegek összeszerzesén fára
dozván. S tudva van, hogy Akadémiánk e mellett mind ezen nyel
veket illető ismeret-anyag, valamint a földolgozó munkálatok köz
lésére tért nyújtott, úgy egyes külön kiadványokban, mint főképen 
ezen folyóiratban, a Nyelvtudományi Közleményekben.2) De 

és az ólén ő exc. Finnország gubernátora ós az államtitkár. Az alapítókhoz 
csatlakoztak az első évdijas tagok (90-en), a kik között egy pékmesternek 
is ragyog a neve. 

*) Az Akad. Ügyrend a Ny. Bizottságot erre vonatkozólag így uta
sítja: «A tágabb ér-telemben vett magyar nyelvtudomány (teszi működése 
körét), melynek föladata: a magyarral hasonalkotású altáji nyelveket be
hatóan tanulmányozni, s a mennyiben lehető, ismeretöket előmozdítani; — 
ez ismereteket tudományosan földolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a 
magyar nyelv tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szol
gáljanak.)) 

2) A «Vázlatok a m. t. Akadémia félszázados történetéből)) ez. füzet
ben 1881. Hunfalvy P. a «Ny. Közlemények))-ről, mely az ő «Magyar 
Nyelvészeti)-ének folytatója lett, jogosult megelégedettséggel így nyilatko
zik: «E tizenhat kötet (a mennyi 1881-ben megvolt) annyi nyelvtudományi 
anyagot, részben tökéletesen kidolgozott munkát is foglal magában, a meny-
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visszatérve a tulajdonképeni «finn-ugor társaság*)-hoz, még érde
kes egybetalálkozásnak kell a mi részünkről azt a körülményt 
jeleznünk, hogy ugyanakkor, midőn a társaság meginduló műkö
désének első vállalataképen, Jaakkola magister urat tanulmányútra 
küldte ki 1884 tavaszán a svéd-lappokhoz, innen is a Nyelvtud. 
Bizottság megbizásából ugyanoda indult Dr. Halász, sőt egy jó 
darabig ketten együtt is utaztak és működtek Svédországnak Jemt-
land tartományában, míg az utóbbi tovább nem ment északra a 
Lule- és Pite-lappmarki nyelv kutatása végett. 

Mielőtt azomban a finn-ugor társaság fentczímzett első 
«Aikakauskirja»-jának ismertetésébe fognék, czélszerü lesz mindjárt 
itt a társaságnak további vállalat]airól röviden megemlékeznem. 
Ugyancsak mag. J a a k k o l a K., ki 1884-ben Jemtlandban a 
svéd-lapp nyelvet tanulmányozta, még 1885-ben is rándult ki 
ugyanazon vidékre, hogy még több svéd-lapp szöveget gyűjtsön s 
a nyelvtani anyagot tökéletesbítse. Első és második útjáról való 
jelentését, finn nyelven, közli az Aikakauskirja. — Az 1885. év 
nyarán, mint a társaság küldöttje, utazott Dr. P o r k k a V. Ka
zánba, s miután itt a cseremisz nyelv kutatására való előkészületét 
még kiegészítette, szeptember elején az erdei cseremiszek közé 
költözött, Unsa faluba (Czarevokoksajszk vidékén), későbben Morki 
faluba, hol egy cseremisz tanító segítségével élhetett. Az évi jelen
tés szerint bő nyelvanyagot hozott haza (egyebek között 70 cser. 
dalt s egy hosszú pogány imádságot), de egészségi állapota még 
nem engedte meg neki, hogy kutatása eredményeit földolgozza és 
közzé is tegye.*) — 1886-ban a társaság figyelme megint a lapp
ság felé irányúit, mely a finneknek úgyis leginkább van kezük 

nyiről és milyenről 1848 előtt \a lóban senki sem álmodhatott minálunk». 
Azóta e gyűjteményből még négy kötet jelent meg, s most már annyi ós 
oly terjedelmű közlés jelentkezik, hogy a külön kiadás czélszerűbbnek 
látszik. így jelentek meg tavai a «Votják népköltészeti hegyományok» 
Munkácsitól, egy kötetben, s a Halász gyűjtötte Svéd-lapp szövegek I I I . 
része már csak külön jelenik meg, mint az «Ugor füzetek» 9-dik száma; 
Kunos «Oszmán-török népköltési gyüjtemóny»-ónek I. kötete szintén tavai 
jelent meg, s I l- ika sajtó alatt van ; Munkácsinak kéziratban elkészült 
votják szótára, mely azomban ez idén még nem kerülhet kiadásra, szintén 
egy jo kötetet fog tenni. 

*) Figyelemre méltó első munkája, egy finn dialektus gondosan ki
dolgozott ismertetése: «Ueber den Ingrischen l)ialekt». Hfors 1885. 

NYELVTÜD. KÖZI/TCMKNYF.K. XXI 5 
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ügyében; s kiküldte az Enare-lapp dialektus, az Enare (finnesen 
Inari) tó vidékére mag. Forsmann A. V.-t, kivel együtt ment még 
a legészakibb finnség tanulmányozása végett, mag. Cannelin JL, 
meg régészeti nyomozás czéljával Stenvick K. A társaság 1886-ki 
évi jelentése (Uusi Suometar dec. 3. számában) Forsman nyomozó 
működésének eredményéül fölemlíti, hogy mintegy 100 mesét és 
elbeszéllést, 20 dalt, 200 példabeszédet gyűjtött, melyek alapján 
az Enare-lapp nyelvet behatóan ismertetni fogja. — 1887-ben 
magára a finnségre szorítkozott a kutatás, mag. Basilier azt a 
megbízást kapván, hogy Archangelszk és Holmogori vidékén, a 
Dvina partján, állítólag lakó karjalai vagy vepsz-féle finnekről biz
tos tudomást szerezzen. Tüzetes utánjárásának eredménye, hogy 
ott finnség már csakugyan nincsen, s így a nyomozónak hely- cs 
családnevek, valamint a csúdokról szóló mondák gyűjtésével kel
lett beérnie. 

A finn-ugor társaságnak szabálya tartja, hogy évi közgyűlésén 
(decz. 2-kán, Castrén születése évfordulóján) a finn-ugor tanul
mányok haladásáról évijelentés terjesztessék elé. Ehhez képest az 
«Aikakauskirja» I. egyszerre két ilyen jelentést hoz, német nyel
ven (Jahresbericht über die fortschritte der finnisch-ugrischen 
studien) az 1883—84 meg 1884—85 évekre vonatkozólag, a tár
saság titkárától, 0. Donnertől. E jelentések az illető szakirodalmak 
termékeiről értesítvén, első sorban finn ós magyar nyelvű munká
kat és kisebb dolgozatokat is idéznek, kisebb számmal német, 
orosz és más nyelvüeket. Bele esik ez időszakba pl. Genetz, Az 
oroszkarjalai és oloneszi finn nyelv ismertetése (Tutkimus Vénáján 
Karjalan kielestá, és: Aunuksen kielestá; textusok, szótár, nyelv
tan); Szinnyei, Finn-magyar szótár; Wiedemann, Grammatik der 
syrj. Sprache; Friis, Lexicon lappónicum; Porkka, Über den ingri-
schen dialekt; Winkler, Das Uralaltaische und seine gruppén 
Budenz, Ugor alaktan, I.; Setálá, Lauseopillinen tutkimus Sata-
kunnan kansankielestá; Magyar Nyelvőr; Budenz-Album ; Virit-
tájá (a Kotikielen Seura kiadványa); — Ahlqvist, Unter den Wo-
gulen und Ostjaken; Majnov, Mordvan kansan háátapoj a (mordvin 
nép lakodalmi szokásai, oroszból); id. A mordvin nép jogviszonyai 
(oiiepKi, lopiLWiecKaro őtiTa); Pulszky, A rézkor Magyarorszá
gon; Aspelin, Antiquités du nord finn-ougrien; Kuzneczov> 
Archseologiai és ethnogr. tanulmányok (apxeojioro-STHorp. 9TIO;I,M) 
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stb. stb. Természetes, hogy a jelentések annyi munkának csak álta-
nosságban a tartalmára utalnak s a szerint csoportosítják, de a 
tisztán bibliographiai közlést is szívesen vesszük, csak azt jegyez
vén meg, hogy olyan munkákat mellőzni kellene, a melyeknek 
tisztán csak gyakorlati czéljuk van, a nélkül, hogy az illető szak
ismeret előbbreviteléhez hozzá járulnának (pl. Lengyel és társai, 
Magyar-olasz szótár; Parmentier, Vocabulaire m agyar-francais; 
Jaakkola, Vieraskielisten sanojen kirjoittamisesta; Setálá, Vaháinen 
suomalainen lukukirja; Goldisiu, Gramatica limbei magyaré; 
Singer, Simplified grammar of the Hungárián language). 

Ugor nyelveket illető eredeti szövegközlés kettő van az Aika-
kauskirjában: «Votják nyelvmutatványok» és «Tustjan czár»-ról 
szóló mordvin hősi ének. A votják szövegeket gyűjtötte még Ami-
noff T. G., ki 1878-ban a votjákok közt járt (jelesen Ulongnrt és 
Jaksur Bedja falvakban kutatta a votják nyelvet). Aminoff maga 
az ő votják nyelvtanulmányát még hiányosnak tartván, a szerzett 
nyelvanyagát még újból revideálni akarta a votjákok közt, de be
tegsége s korán bekövetkezett halála (1881) nem engedte meg 
neki, hogy szándékát megvalósítsa. Ennél fogva a hagyatékából 
közzétett szövegek fölszerelése valamennyire fogyatékos maradt. 
Hiányzik jelesen több szokatlan hangjelelésnek magyarázata; pl. 
fölül pontos ú; alul egy kis 2-vel való u; alul pontos u; circum-
flexusos ú, mely aligha hosszú ü, mert ez meg finn írásmód szerint 
van MM-val; e és « meg é; az o jóformán az észt hangjel lés sze
rint == i vagy I. Itt-ott még íráshiba is maradt vagy az ír sa nem 
volt jól olvasható: 35. 1. d'(e)zouun ezt tenné «lavitsan alla», a 
34. 1. dekée, s majd alább bekce, stb. Foglaltatnak pedig e közlés
ben: 51 meg 36 találós mese, 1 dal, 10 rövid mese Jaksur Bedjá-
ból, 94 tal. mese Ulingurt és Vuzgurtból, és 11 varázsige; az 
utóbbiak, valamint a találós mesék finn fordítással. Alaki fogyaté
kosságok mellett azomban e szövegek főleg megérthető tartalmuk
nál fogva bírhatnak beccsel. 

A mordvin hősi éneket Majnov V. jegyezte föl, orosz tudós, 
ki épen a mordvinságnak életviszonyaival sokat foglalkozott (lásd 
a fent említett munkáit). Elénekelte volt előtte egy mordvin pa
raszt, Vaszilcsikov Tichon Mamalájben (Penzai gub., Krasznoszlo-
bodszk), és pedig, a mint a közlő megjegyzi, bizonyos ájtatos 
ünnepélyességgel. A közléshez franczia fordítás járul, mely tüze-
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tesen az eredetihez ragaszkodik. Ez a költői szöveg valóban 
igen érdekes, mert az utolsó moksa-mordvin fejedelem emlé" 
két örökítette meg, mint az IV. Iván (Rettenetes Iván) előre ter
jeszkedő hatalma elől egy idegen czár (az énekben Kitaj) oltalma 
alá menekül, a ki Majnov szerint csak a Kazáni tatár khán lehet. 
Az éneknek nyelve nyilván moksa-mordvin, noha az eléneklő lakó
helye Erza-földön van (Erzd-mastir). Talán ebből is lehet magya
rázni, hogy az énekben bajosan érthető helyek vannak, a melye
ket utóvégre nyelvi hibáknak kell tartanunk; t. i. abból, hogy a 
moksa nyelvű éneket egy olyan erzanyelvű ember tanulta el, a ki 
annak nyelvét nem tökéletesen sajátjává tette s így a hagyomá
nyos alakot itt-ott fogyatékosan adhatta csak vissza. Máskülömben 
e fogyatékosságot a följegyző rovására kellene fognunk. De akár
hogy van a dolog, annyi bizonyos, hogy többhelyt a franczia for
dítás értelme sehogy sem jön ki a közölt mordvin szavakból. Csak 
egyet-kettőt idézek ennek bizonyítására. így a 11. sorban: naro-
don son karmáé snaminza «lui le peuple commenca qu'il sóit glo-
rifié» pedig így csak ezt teheti «a népet ő kezdte dicsérnie (azaz : 
dicsérni őfc)» | 13. sor: son, vdrda-skaj, maksak sumbra par-si 
«á lui o Haut-Dieu, donne trés-bon jour» (son mellett nincs meg 
a dat. jelelése; sumbra se. si «egészség», par-si «jószág») | 23.sor: 
ton pák cebdrdt ulht sovsem narodom «sois trés bien avec tout le 
peuplew (szövegbeli hibának kell lenni: cebáriit már ezt teszi «jó 
vagy», s mégis következik ulht «légy»; narodom a «népem», de 
erza alak; az egész biztosan sehogy sem fordítható) | 24. as meze-
viks af sódat «rien tu ne sais» (mezevik kell; talán sajtóhiba) | 
99. 102. ton sasindas «tu es venu» (nagyon különös 2. személyre 
az -s végű alak, a mely 3. szem.; 144. sor meg szintilyen jakas az 
1. szem.-ről) | 46. asi mastai saván «ne pouvait prendre» (saván 
mint w-végti infinitivus nagyon különös) stb. 

Igen sajnálni való, hogy csak ilyen fogyatékos alakú textust 
nyújthatott a közlés, mert az ének tartalma igen érdekes, s ezt — 
a corrumpált helyek mellett is, meglehetősen mégis kivehetjük. 
Közlöm itt, a mennyire lehetett, javított fordításban. Csak még 
meg kell jegyeznem, hogy a hős Tustjan czíme ocuzar a fordítás
ban (i grand tzar»-val van adva, a mi azt a nézetet tünteti ki, hogy 
ocu-zar-b&n az orosz car szó volna meg. Voltakópen ez ocu-azir-
ból való, az azir (erza azoro) «úr, gazda» szóval, szószerint «nagy 
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úr» = fejedelem (király v. czár); megfelel az erza iúazoro (ine-
azoro). 

A f e h é r c z á r T u s t j á n é n e k e . 

A Szura folyó partján — ,Koparcz' hegy tetején — lakott a 
moksa fehér czár, neve Tustjan. Fa palota van, öt emelet. Szü
letésnapja [jött], szerzett a születésnapja miatt ünnepet; gyűj
tötte mind a népet össze s kezdett [velük] inni. A nép kezdte 
őt dicsérni és egészségéért imádkozni: «Neki, fölső Isten, adj 
egészséget, jószágot! 0 [csak] tiz altint eszik egy évre (azaz: egy-
egy embertől vesz, adóba) s nálunk hét évben egyszer van katona
ság (értsd: katonaállítás). Mi igen jól élünk». — A moksa czár most 
kerthez közeledik (?): igen magas tölgyfa [van ott], a tölgyfán 
készült méhkas, a méhkasban [van] a méhkas-asszony (méh ki
rályné). . . . szól (a méhasszony): «. . . , minek mulatsz: semmit 
sem tudsz!» (Felel T.): «De mit kell nekem sírnom ?» «Te reád 
támad a moszkvai czár, neve igen haragos (rettenetes) Iván Vaszi-
lyevics ! Hamar jő bozzád vendégül, hamar vágja le a fejed». — 
A moksa czár kezdett sírni, ott bojárai közt könyörögni, katonái 
közt kezdett könyörögni: «Hamar gyülekezzél, moksa népem ! Jön 
a moszkvai czár, neve haragos Iván Vaszilyevics; megölnek engem, 
a moksa czárt».— Gyorsan összegyűjtötte bojárait, gyorsan össze
gyűjtötte a népét; palotáját a moksa czár üresen hagyta, s elment 
bojáraival együtt; elment ő maga az élén, de a népei megmarad
tak ; katonáit magával vitte, minden kincsestül, kicsi gyermekeik
kel ; de nem bírta magával vinni az oldal-népet (a távolabbi kör
nyékbelit vagy a folyóparti népet ?), az megmaradt a hol lakott. 
Valamennyit nem bírta magával vinni, de a mely népet magával 
bírt vinni, [azzal] eljutott a fehér úrasszony (királyné) tűzhelyéhez 
s készített hidat a Euna (Volga ?) vizén át. Levágott száraz ruda
kat (gerendákat), rakta a gerendákat a folyón át, s alkotott a Rú
nán át gerenda-hidat; átkelt a Eunán a gerendahídon, átkelt nap
nyugat felé. Megtalálta a Vladimiri gubernium királynéját, oda 
ment a moksa czár s megkérdezte (megkereste), hogy által mehes
sen (az ő országán). S a királyné megizente a czárnak, hogy az ő 
palotája mellett menjen el, de a palotába be ne jöjjön. Elment 
mellette (a palota mellett) a moksa czár, s ő (a királyné) nyilat 
lőtt a czárra, lőtt a jobb kezével. A moksa czár kezdett sírni, par 
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naszkodni: «nagy istenem, tápláló atyám, mily jól éltem, s ma a 
szerencsétlenség ért engem ! a királyné bánt (?) engem». S szól ő 
bojáraihoz: «adjátok nyilamat, a hét pud nehézségűt! adjátok 
kezembe orosz íjamat, íjamat a hetven pud nehézségűt!)) A sereg 
s az ö bojárai adták neki, neki a kezébe az íját, a hetven pud 
nehézségű íját s a hét pud nehézségű nyilat. Lőtt a czár jobb tér
dén, lőtt a királynéra jobb kezével, a királynéra a bántás miatt. 
Lőtt a palotájába, annak szögletébe, s leszakadt a palota földre. 
A királyné látta palotája leszakadását, látta s megijedt, megijedt s 
maga vetette magát, a fölső ablakon át, le egy kőre, s agyonütő
dött. Megijedtek mind az emberek (a királyné emberei), oda men
tek mind az emberek a moksa czárhoz, őtet megkérni kezükben 
kenyérrel, őt megkérni kezükben sóval. «Mondd meg nekünk ide
gen ember! honnan jöttél? vájjon hős vagy-e, vagy czár? vájjon 
jöttél-e földünkbe lakni? a mi királyasszonyunkat megölted, s mi 
fejedelmünk nélkül maradtunk; noha téged nem akarunk, [mert] 
királyasszonyunkat megölted, [dej erőd miatt légy czár a mi föl
dünkön, s mi csak reád fogunk hallgatni)). — Tnstjan, moksa czár, 
hallgatta s kezdett velük beszéllni: «En jó embjsr vagyok s ti 
vagytok jó emberek, de a ti földeteken nem akarok czárúl lenni; 
nekem népem igen sok, nekem földem igen sok; hanem azt aka
rom tőletek, hogy vezessetek el engem, oda a hol lakók nincse
nek)). — Neki a bojárai kezdtek szólni: «Te veled mi elmegyünk, 
mi velünk téged elviszünk, napkelet vidékére. Amott egy jó czár 
vagyon, jó czár, kinek neve Kitaj.» «Micsoda czár?» kérdezte 
Tustjan. «Egy jó czár, a milyen te vagy, az országában szabadság 
(azaz: szabad, lakatlan föld) igen sok van». 0 szólt a bojáraihoz: 
«Járjatok! vigyetek engem e czár elé, a kinek neve Kitaj; én más
hova nem megyek». A bojárok vitték őt magukkal, elvezették a 
palotán (K. palotáján) át. Midőn bement, Kitajnak, a czárnak 
adott ő arany tányéron sok arany pénzeket, a pénzt a moksa czár 
Kitajnak rá fektette az asztalra; s Kitaj czárnak lábaihoz borult s 
sírni kezdett : «Lógy Kitaj igen jó ! hozzád járultam én moksa 
czár, fejemet hajtpttam előtted Kitaj; végy engem országodba, a 
hol szabad föld van, hogy népemmel lakjam». Kitaj kezdett vele 
beszéllni, kérdezni: «Micsoda ember vagy?» — «En jó ember 
vagyok, a moksa czár, nevem Tustjan». — «De mely vidéken lak
tál?*) «A Szura folyó partján, öreg hegy tetején, a hegy neve 
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Koparcz». Kitaj szól hozzá: «De hogyan te jó czár, miért jösz én 
hozzám?» — «Én jövök hozzád szemvízzel (könnyel), testemben 
betegséggel. Moszkában trónra lépett (?) egy czár, neve az Igen-
haragos (Eettenetes), igenharagos Iván Vaszilyevics». Kitaj czár 
őt jobb kézen fogja s háromszor megcsókolja; eléhívta bojárait s 
így szólt: Ez a megsértett moksa czár, vezessétek el jó helyekre, 
és népének mutassatok szabad helyet». S elvezetik Kitaj országá
nak déli részébe, a tengeren túl, annak hosszában. 

Ez ének (moraf) tehát egy kis nyoma az epikai költészetnek 
a mordvinoknál is, míg a többi most ismeretes népköltemónyek 
mind lyrai jellemüek vagy balladaszerüek. De ez utóbbiak (az 
erza ^esrci-gyűjtemény meg Ahlqvist moksa dalai) egyszersmind 
megmutatják, a mit fentebb megjegyeztünk, hogy a Tustjan éneke 
valóban igen fogyatékos és hibás nyelvi alakban van följegyezve. 

Következik ez után az Aikakauskirjában dr. H e i k e l , eth-
nographiai czikke a « m o r d v i n ház» (kud)-ió], rajzokkal illu-
strálva. Szerzője ebben érdekes mutatványt nyújt a volgai ugor 
népek (mordvinok, cseremiszek) közt tett ethnographiai tanulmá
nyaiból, melyeket későbben egy nagyobb munkává dolgozta ki, a 
mordvin és cseremisz házépítést fejtegetvén, összevetve a finnek 
és észtek építésmódjával (megjelent 1887. a Suomi XX. köteté
ben, ezen czímmel: «Bakennukset Ceremissillá, Mordvalaisilla* 
Virolaisilla ja Suomalaisilla», s németül mint a finn-ugor társaság 
IV. Aikakauskirjája: «Die Gebáude der Ceremissen, Mordwinen, 
Esten und Finnen*). A nyelvész is talál benne a maga számára: 
adalékot a mordvin szókincshez, az épületrészek és fölszerelésekre 
vonatkozó mordvin elnevezésekben. 

Megemlítendő még A h l q v ' i s t rövid czikke «Eráástá seka-
konsonantista Ostjakin kielessá» (egy vegyes-consonansról az oszt
ják nyelvben). Ez azon hangzó, melyet ő külön mellékjegyű Z-vel 
ír (a mi átírásunkban / és l) «melynek elején t s végén l egybe
olvadva hangzik». Ejti a Kondinszktól éjszakra lakó osztjákság a 
Berezovtól Obdorszkig való terjedek közepetájáig. Ahlqvist leírja 
a hangzó ejtése módját, s megjegyzi, hogy Kondinszk táján neki 
megfelelőleg í-t ejtenek (valamint idegen szókbeli l helyett is t-t, 
pl. tuh^aúet,saktat,iekar — ox. kfWH, aHreji'L, é&wiüjf/b, Jieiiapb), míg 
Obdorszknál tiszta l hangzik. Némelykor s-féle hang hallható benne 
(t helyett), minélfogva az orosz esetleg ilyen szót kölcsönözve, 
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azt s-vel ejti, pl. sor (copi.) áradásvíz — osztj. lör (tör, lör). 
A vogul nyelv megfeleltet az oszt. Z-nek részint t, részint l han
got, pl. lon%: tonka lóköröm, le-: te- enni, jogol: jout íj | lou : J lu 
ló, lunt: lunt, Iont lúd; nol: nol, nil nyíl; lal: tal, tál öl. De a 
magyarban is találja a kétféle megfelelést (l, t): az utóbbira példái 
a tolva] (=oszt. lölma%) és köt- az oszt. kel «kötél»-vei szem
ben. Ámde szó közepén és végén a magyar nyelv külömben csak 
Z-et mutat azon oszt. I ellenében is, mely a finnben is t (illetőleg 
d): pl. tele = oszt. tel, f. táyte (táyde), s így a kel, f. köyte (köyde) 
ellenében is csak kel-féle m. alak illenék. A köt- igének pedig a 
finnben alkalmas mását találjuk a kytke- (lp. katke-J «numella 
ligarew igében, a várt m. *kel helyett pedig megvan változata tel a« 
telek «strick, schnurw szóban (1. MUg. Szótár: köt- és telek). — 
A finnben meg az oszt. Z-vel szóközepén l és t (d) áll szemben (új-
példák : oszt. kili sógor = f. kyty ,• pol, pot fischwehr: f. pato gát); 
de s is, különösen szókezdőül (syö-, sala, sula, syli). — Még fejte
getésre vár az a kérdés, hogy ilyen esetekben, hol egy vogul t elle
nében oszt. I, l meg finn [ós más ugor nyelvbeli) s hang mutatko
zik, csakugyan melyik tekintendő eredeti hangnak: az explosiv t-e 
vagy a spiráns s ? 

A már fent érintett úti és évi jelentéseken kivűl az I. Aika-
kauskirja még alkalmas befejezésül a «finn-ugor népek»-ről hoz 
egy czikket, mely elágazásukat, jelenlegi lakóhelyeiken való elter
jedésüket tárgyalja, és pedig egy színezett e t h n o g r a p h i a i 
t é r k é p kíséretében, egyszersmind jelenlegi lélekszámukat is az 
elérhető adatok szerint közölvén. Az egész nép- és nyelvcsoportot, 
melyet a finnek «finn-ugor»-nak szoktak nevezni (nálunk csak 
«ugor», de nem «magyar-ugor» is) Donner két csoportra osztja: 
I. F i n n vagy c s ú d - v o l g a i - p e r m i csoport, melynek 1. osz
tálya : nyugati-finn és volgai, t. i. finn (és dialectusai: vót, karjalai, 
vepszá, észt, lív), lapp, mordvin, cseremisz; 2. osztálya: permi, t. i. 
zűrjén és permi, votják. — II. Ug o r csoport: magyar, vogul, osztják.. 
Nem levén most a helye, hogy erről az osztályozásról vitatkozzunk, 
csak kijegyzem még, hogy mennyire rúg az egyes népek lélek
száma s az összes ugorságé a Donner használta adatok szerint: 
Finnország nagyfejedelemségnek finn nyelvű lakosa (1880-ban) 
1.756,380; karjalai finnsóg Oroszországban: 192,314; vótok és 
vepszek 142,689; észtek 746,522; lívek 2,541; lappok összesen 
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29,419; mordvinok (erza 764,500, moksa 384,300) összesen 
1.148,800; cseremiszek 259,745; — zűrjének 85,432; permiek 
67,315; votjákok 276,000; — vogulok 6,558; osztjákok 23,000; 
magyarok (1880-ki számlálás) 6.445,487. E szerint a balti finnek 
és lappok = 2.897,071 ; volgai és permi népek *= 1.837,292; ugor 
csoport=6.514,945; vagy az egész finn-ugor csoportulIV4 millió. 

B. J. 

Das türkische Sprachmaterial des Codex Comaiiicus. — Nach 
der Ausgabe des Grafen Kuun (Budapest 1880). Von Dr. W. R a d 
loff. St. Petersburg 1877. ( = Méínoires de l'Académie Imp. des 
se. de St.-Pétersbourg. VII. Série, Tome XXXV, Nro 6.) 

Mint egy eltűnt törökfajta népnek egyedüli nyelvemléke a 
Codex Comanicus nyelvészeti szempontból szerfölött érdekes. Föl
téve ugyanis, hogy belőle a kún-török nyelvnek biztos jellemvo
násai vehetők ki s ezek még eléggé bő nyelvanyaggal megvilágít
hatok, ki lehet egyszersmind e nyelvnek helyét jelölni, melyet az 
ismeretes török nyelvváltozatok (dialektusok) közt elfoglalt s 
ezzel együtt a kún néptörzsnek szorosabb hovatartozását meghatá
rozni. De a nyelvészeti tanulság, mely a codexben rejlik, még sem 
nyerhető egyszerűen összeszedő rendezéssel, hanem előbb még a 
sok részben tökéletlen és egyenetlen irású följegyzések biztos elv 
szerint való olvasását kell megállapítani, más szóval: a codexbeli 
szók és szövegek alaki restituálása kívántatik meg. Igaz, hogy 
gr. Kuun Géza, ki e codex gondos kiadása által nagy érdemet szer
zett magának, már a tanulság kifejtéséhez is módot nyújtott, a 
mennyiben a kiadáshoz csatolt Prolegomenákban a kún nyelvről 
alaktani rajzot is ád, s egyik Vocabulariumban a codex török szó
kincsét is összeállította. De ebben megtartotta még a codexbeli 
alakot, melynek tökéletlen voltáról neki sincs kétsége; a megiga
zító olvasásra és következetes átírásra még nem vállalkozott. Ez 
voltakópen külön föladat, a melynek megoldásához aligha más 
bírhatott nagyobb készültséggel és ennélfogva készebb kedvvel 
mint a fentjelzett tanulmány szerzője dr. Radloff, a híres török 
nyelvkutató, a ki annyi élő török dialektust közvetetlen tapaszta
lás alapján ismerője s a ki előbbi tanulmányaiban épen a török 
nyelvek hangalaki viszonyaival behatóan foglalkozott (1. erre vo
natkozó munkáját: «Phonetik der nördlichen Türksprachen» 1882). 
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De hát hogy lehet egy 5—600 éves régi följegyzésnek töké
letlen írásmódját megigazítani, s annak helyes olvasását megálla
pítani? Bizony sehogy sem lehetne, ha e följegyzés nyelvének 
nem volnának külömben ismeretes másai s e nyelvtársaknak bizo
nyos részint közös, részint külön-külön hangalaki sajátságai, a 
melyek megvoltát azon régi írásban is jogunk van föltételezni. 
S a jelen esetben még segítségünkre van, hogy a kún nyelvanyag 
nem irodalmi szokáson alapuló írásmód alkalmazásával van föl
jegyezve (a mely régibb conventiohoz ragaszkodva, a tényleges 
ejtéstől esetleg eltérő lehet), hanem első följegyzéskónt jelezik 
meg, a melyben idegen anyanyelvű, de mívelt emberek saját írás
módjukat a tényleg hallott hangok a mennyire lehetett hű meg-
jelelésére használni iparkodtak. Saját ismeretes írásmódjukból 
nem telt ugyan ki minden sajátos idegen nyelvhangnak biztos 
megjelelóse, de az ingadozás, melynek ilyenek kifejezésében mu
tatkoznia kellett, könnyen rávihet bennünket, hogy a török nyel
vek hangszerében az illető nehezebb fölfogású hangokra ráismer
jünk s azokat a szó-olvasásunkban fölvegyük. Ez alapon ki is. 
fejtette dr. Eadloff a kún nyelv hangrendszerét, az egész anyag 
gondos gyűjtése és összehasonlítása mellett számba véve, hogy a 
kún följegyzések melyik része mily eredetű (olasz vagy német) 
leírótól ered, — egy külön előző tanulmányban, mely németül a 
Techmer-féle Zeitschriftben (1884—1885) jelent meg: «Zur 
S p r a c h e d e r K o m a n e n w . 

Ebben először is a vocalis-rendszert vizsgálván, constatálja 
Radloff, hogy az a, o, u írására nézve, a többi töröksóget tekintve, 
semmi ingadozás sincs a kún följegyzósekben; azomban a magas
hangú (úgyn. palatális) Ű Ü vocalisokra, kivált az olasz feljegyzők
nél, szintén az o, u betűk szolgálnak. E mellett az o, ö meg az u, ü 
használata kún szókban megegyező az altáji, kirgiz, krimi török-
séggel, miszerint a kunban még nem állott be az o, ö-nek u, //,-vé 
válása, meg az u, /V-nek azon o, ö-re hajlása, mely a volgai (kazáni) 
dialektusban tapasztalható (pl. kún ot = alt. kirg. krim. ot, de kaz. 
ut; kún kos, olv. köz = alt. kos, kirg. köz, kr. gőz, de kaz. kHz ; — 
unut-: ~ alt. kirg. kr. unut-, de kaz. pngt-; cun, olv. kün = alt. 
kirg. kün, kr. gün, de kaz. kon). Hasonlót tapasztalunk a kún ci 
vocalisra nézve (e, a-val írva), a mennyiben annak kaz. i felel 
meg: sert te = alt. kr. sün, kirg. sen, de kaz. sin; bel derék: alt. 
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pál, kirg. bel, kr. bál, de kaz. bil. — Hogy a kétféle, magas- és 
mélyhangú i vocalis, vagyis i és i, melyet a középázsiai dialektu
sokon kivül az egész törökség használ, a kunban is megvolt, abból 
lehet következtetni, hogy magashangú szókban arra ingadozás 
nélkül i szolgál (csak ritkán a csak graphicus különbséget tevő 
y is), a mólyhanguakban ellenben, hol i kell, tétováz a följegyzés 
i (y) és e közt: alt. kr. it kutya, bir egy = kún it, bir ; alt. kr. Mz 
leány, kis tél = kún kiz, chex meg kis, ches; a kazáni i (melyet 
Bálint e-vel ir, Ilminski írásmódját követve) tehát szintén a kun
ban még nem mutatkozik. — E szerint a kunban is megvolt a köz
török 4—4 hangú kettős vocalis-sor: a o i u, a ö i ii. Ebből azom-
ban, különös bizonyítás nélkül is, a h a n g z ó - i l l e s z k e d é s 
megvolta is következik, melynek egyenes bizonyító nyomai is 
Cszrevehetők. De még egyéb a köztörök vocalismust jellemző saját
ságok is megvannak: így az o, ö vocalis csak az alapszótagban 
fordul elé; továbbá az alapszótagbeli o ö a ü vocalisoknak labiális 
attractiója (azaz, hogy ezek után úgyn. könnyű, illetőleg szttk-
ejtésű vocalis a következő szótagban nem i, i, hanem csak u, ii 
lehet) kihat rendesen két, néha három szótagra, és pedig inkább 
zártakra mintsem nyíltakra. — Diphthongusok fordulnak elé : au 
(irya: au, ao, av, avu, ov, oiv) és aii (írva: eu, öv, öw, öu), meg 
/-végűek: ai, iii, oi, öi, ui. Itt föltetsző, hogy Eadloff az ou, öu-t 
egészen kizárja, noha a följegyzés Írásmódja ilyenekre is utal s 
ezek legalább az alapszótagban, habár esetleg au, a./i-vel válta
kozva, fölveendőknek látszanak. Mert végre a kún nyelvben is 
lehettek, kisebb eltérésű dialektusi színezetek, melyek a följegy
zésben egymás mellett tükröződnek. Egy esetünk van legalább, 
melyben az öii hangzót határozottan követelünk: öiirdn- tanulni 
(R. áüran), öw-vel írva (ouranirmen disco, stb.), mely szóban más 
török dialectusok is ö-t mutatnak (oszm. ögren-, öjren-, kaz. öjrán-, 
jak. üöriin-); szintígy saü- «szeretni* mellett söü- fogadható el 
(többnyire söv-, söu-, sov-nak írva). — Hosszú vocalisokat is jelez 
Radloff, ezeket: a, i, Ti, ü, de némely eseten, hol az eredeti írás 
diphthongus-jeggyel élt, a későbbi tanulmányban elejtette: pl. ül, 
fiú (írva oul, most csak így is olvassa), buzü borjú (busov, most: 
buzau). így bátran a beik, sőt beyik-rxek írt szót inkább ie/A-nek 
olvasnók, mintsem bik-nék. , 
••;,,•,.;.; A consonansokra térve át E. ezek rendszerébe a következő-
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ket foglalja: q, k, t, p, s, s, c (= ts) \ y, g, d, b, z, j | m, n, n, r, 
i (l) | w, j ; néha idegen szókban még: y (h) é s / . E szerint meg
volt a kún nyelvben a kétféle gutturalis: hátrább ejtett q, y és 
előbbre ejtett k, g, mélyhangú és magashangú vocalis előtt; a kü-
lombsóget a följegyzésben nem tünteti ugyan föl következetesen 
az írásmód, de egyes jelekből megállapítható, valamint a vocalis-
jellemből is következik s az egész többi törökségben tapasztalható. 
Az s ós s megkülömböztetését inkább találjuk a német följegyzők
nél, mintsem az olaszoknál, a miből E. azt sejti, hogy a codex 
első részének olasz írója északi Olaszországból való volt, hol maig-
lan s és s között álló hangot ejtenek, miszerint az a török s és s 
megkülömböztetésére nem is volt képes. — Különösen fontos a c 
(— ts) hangnak megállapítása, melyre nézve E. el is tér gr. Kuun 
olvasásától, ki annak többféle jeleléséből a közönséges török 
c (— ts) hangot veszi ki. Az utóbbi annak szintén előforduló kü-
lönj egyét (mely «signo Graecorum s perquam simile») a kiadásban 
c-vel helyettesítette. Eadloff pedig először is arra utal, hogy a tör. 
ac- «nyitni» igét az első résznek olasz glossatora a^-valírta (azar-
men, aztim, azkil igealakokban) s egyéb tör. e-vel való szót is £-vel, 
pl. zizak (•= cicek), ziray (— ciraj) ; pedig neki saját olasz írás
módja szerint a z jegy dz (g)-fé\e hangot jelölt, mely aztim, azkil-
ban keménynek vagyis = c (ts) kellett lenni. Továbbá ha az olasz, 
valóban ezt hallotta: cicek, ciraj, bizonyosan ezeket nem z-vel, 
hanem c-vel írta volna, mely i előtt c-nek hangzott. Nem is szorult 
volna az olasz az e, i előtt is alkalmazott különjegyre (e-féle), a 
mellyel c helyén írva vannak pl. cirak, cibin, ceri (ceribasi). A né
met glossatoroknak is megtetszhetett az elótalált s-féle különjegy,. 
mert a saját irásmódjukbeli ez (— c azaz ts) jegyet [v. ö. ezam,, 
czege, csűrükké = zahm, ziege, zurück) alkalmatlannak találták; 
de használják ők is a z jegyet (mely német szavaikban is c értékű: 
pl. hok, .zucht, ^urukke): bizac kés, kuzlu stark, izim ( = tör. bicak, 
küclüfiőim). Mind ezekből azt kell következtetni, hogy a kún nyelv
ben nem ís-féle c, hanem ís-féle c volt, a milyen egynémely török 
dialektusban máig is szokásos; jelesen a tobolszki (irtisi), barabai 
és csolim tatárok meg az úgyn. m i s e r - e k (a Szaratov, Penza, 
Szimbirszk és Novgorod guberniumokban lakó tatárok) ejtésé
ben. — Egyéb hangalaki momentumok (szókezdő és végző conso-
nansok, több szóközépi consonans érintkezése) vizsgálatából még 
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<;sak azt tartom kiemelendönek, hogy a kún nyelvben a szókezdő j 
mellett már a 3 is kezdett föllépni, mely most a volgai dialektusok
ban ; helyett meglehetős általánossá vált. 

A kún-török nyelv hangrendszerének némely sajátságaira, 
jelesen a c (nem c) haug meg a szókezdő j-nek megindult assibi-
latiójára, Radloff azon nézetét állapítja, hogy e nyelv először is a 
nyugati dialektusok, vagyis az Irfcis vidéki, kirgiz, baskir és volgai 
dialektusok csapatjáhos számítandó, de ezek közt megint legköze
lebb áll a volgaiakhoz, kivált ptdig a m i s e r-tatár nyelvhez, a 
mellyel szinte azonosnak tekinthető, csakhogy némi tekintetben 
(vocalismusra nézve) annak régibb alakját tünteti föl. 

A fent jelzett újabb munkájában («Türk. Sprachinateriab) 
kitárja most Radloff a Codex Cumanicusban foglalt szókincset és 
nyelvszövegeket — az imént ismertetett hangtani tanulmányán 
alapuló következetes egyöntetű átírásban. Az ő kún szótára («Ko-
manisch-deutsches Wörterverzeichnissw) még különösen az által 
válik becsessé, hogy a kún szók mellé a többi törökséggel való 
egyezést is följegyzi, kivált a közelebb álló (volgai, kirgiz, altáji s 
egyéb szibériai) dialektusokra levén tekintette], s így a mennyire 
lehet a kún szókincset igazolja és hitelesíti; hasonlóképen jelzi az 
idegen eredetű szókat. Magától értetődik, hogy a szóknak a codex-
ben való eléfordulása is, többnyire külömböző szóalakok idézésé
vel, ki van mutatva. Miután így az egyöntetű alakban megjelenő 
kún szókincsen könnyen áttekinthetünk, egyszersmind érdekes lát
nunk, mi van benne olyan, a mit egyéb török vagy idegen nyel
vekből nem lehet igazolni, legalább még most nem lehet, a minek 
tehát ilyen igazolását meg keresnünk kell. S itt azon lehetőségre 
lehet utalni, hogy egyik-másik ilyen szónak mását még a csuvas-
ban fedezzük föl, melynek sokszor igen különösen elváltozott szó
alakjai vannak, vagy egyik másik volgai és uráli ugor nyelvben, a 
melyeknek török elemei közt egy-egy elfelejtett török szó menedék
helyet találhatott; vagy végre a magyar nyelvben, melybe ilyen 
szók főleg csuvas réven át, tehát esetleg tetemes elváltozással jutot
tak. Ilyen tekintetből ide iktatom Radloff kún szótárából azon szók 
jegyzékét, a melyek még nincsenek a többi töröksógből is ki
mutatva; megjegyezvén, hogy azok többnyire a codexnek egyet
len egy helyén fordulnak elé. 
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arakli telse quoddam genus («tele 
fabriane») 

alabuta dornen ? 
asau hülfe ? 
asm sehr (asru, de astri is, mely 

R.-nál külön is áll 'astri] 
«unterhalb») 

ábra- vertheidigen 
ajnák alléin 
áru kraft (cod. erűt) 
ár dán jungfráulich 
álpák ? (cod. «oberik», K. — 

csag. alpuk «ornament cousu 
sur le collet d'un vétement) 

dcik (?) trage (cod. ezic) 
aminc ruhe (van ánc is) 
orbu schleuder 
ockak husten 
oprak kleidungsstücke 
ökcdii kim vorgestern 
örgüc- weiden (orguzurmen) ' 
őrs ambos (ors) 
özán widerspenstig 
öbiigá die au 
irts luchs [or. pbictj 
isir- schüren (das feuer) 
igárlik neid 
ind fein, dünn (ingga) 
Mm netz, fischgarn 
ipkin violett 
ujak- untergehen: kim ujakti 
ürcik grill e 
idam durch, durch vermittlung 
uturyu hobel 
usku v. uskuC?) schabeisen 
üksiin- sich erinnern 
ügriin- sich abwenden, abscheu 

habén 

ürpiik schmuck am kleide [v. ö. 
oprak ] 

kana brett 
kai wild (kaal) 
kaltak kupplerin 
kasrau striegel 
kasában reisezelt (?) [kir. kos / 
kosurukla- drei füsse der pferde 

koppéin 
kirda strick, tau 
kist rak leopárd 
kustun- seufzen, atmen, áchzen 
kuburkuc kochtopf 
kuma liebhaberin 
kdrki axt 
kárták zimmer 
kártmá birne m. körtvej 
karca schnell (?) 
kdrsdfd fául 
kármán festung, stadt 
halápién aussatzig 
kdciktir- verzeihen 
kásáná grabhügel 
kámác ungesáuert 
könán- sich ergötzen 
köndsü quecksilber 
köncák hősen 
kifúr krumm 
kiiáz stolz, küazlii adj. 
kiikál unkraut 
janlam widerhall 
jazan- zweifeln 
japarla- zusammenfügen 
jársü(?) unartig, wild (jarsöv) 
jdrsit- reizen 
jorala- wünschen 
jiltrin glas (v. ciltrin) 
jikáii kirche : 1. alább. 
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juancan tráge cciran heuhaufen? (K. fortasse 
taraya ein graben «equus subruberw ?) 
tdk tdk háufig, ssepe cinaj gattin, frau 
touguc niörser ciná- sticken (hímezni) 
tontarma spange cükül- umfallén 
tombur pauke saurak schádel 
törági turm (toragi) sayak kinn (mentum) 
tlnt- (?), tint- herausgehen, ent- sar geier 

springen sárii (sárig) zahm 
tilta- ausdenken : tiltayansóz sincla- betrachten (considerare) 
tü hirse (tu, tuuj) sir- werfen (sirrimen) 
tujana Öffentlich sudari zuriick 
tulkma ein ganzes holz (nicht bálái ewig (?) 

gespalten) bigáü áhnlich 
tuturyan reis (rizs) buja pech 
tüpkür speien büsrü biliigen. 
diiláiC?) ewig? 

Egészben véve nem sok a még igazolatlan nyelvanyag 
vagy 100 szó a 2000-ből, a mennyire körülbelül a szótár czikk-
számát lehet tenni. Nem vettem föl néhány szót, melyet még 
könnyen a törökségből igazolni lehet; pl. jana- (jani-) drohen= 
kaz. janu- (Bal. janiu), csuv. jona- id. | julü rettung, erlösung 
(julűci erlöser) =3 kaz. jol- loskaufen, auslösen, csuv. sul- id. | 
timar medela = oszm. perzs. timar pflege, abwartung (des kran-
ken) | kista- zwingen = kaz. kista- antreiben. Más esetben gróf 
Kuun jegyzetei is figyelemre méltók: sücük darm (E. idézi: or. 
cbiiiyr'L gefüllter schweinsmagen, magenwurst, K. meg oszm. su$uk 
«wurst», s e szerint a cod. suzug-ja, inkább sucuk-nak olvasandó) | 
toyram bolus: K. csag. toyra- in frusta dividere (R. türam alatt: 
kirg. túra- ,• v. ö. oszm. toyra-, kaz. túra-). — De az igazolásnak 
fent jelzett mellékforrásaiban is találukk már valamit: jorala-
«wünschen» igénél eszünkbe jut a mord. jóra- «wollen» | kana 
brett: cser. onga (cserM. yanga) id. = csuv. -/urna id. (e h. yuna, 
a minek tat. kana szépen megfelel, v. ö. yumus = karnis nád) | ták 
tdk háufig, syepe = csuv. íek immer. 

Magától értetődik, hogy a cod.-nek egyáltalában nem igazol
ható szavaira semmit sem lehet építeni. Mert tudni kell, hogy a 
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cod.-ben, a mint most előttünk van, határozottan alaki hibák van
nak, akár eredeti íráshibák azok, akár az írásnak részbeli olvas-
hatatlanságából származók. Ezt most Radloff is tapasztalta, mint 
azelőtt a kiadó gr. Kuun is. Ezért Radloff csak ?-jegygyei hoz fel 
némely szót, s itt-ott erősebb javító olvasást enged meg magának, 
pl. ásná- gáhnen (pedig cod. esvermen, nem esnermen), ütmcis 
stumpf (cod. unamas). Másutt meg, a hol nincs igazoló szó segít
ségére, a codex tökéletlen írásmódja miatt esetleg az olvasás nem 
állapítható meg biztosan, pl. asau hülfe (cod. assov), bár asau is 
lehet, a mint írja is R. 79. 1., egy kún szövegben; hogy sir- «wer-
fen» valóban mélyhangú szó, erősen nem állítható, mert cod. sir-
rimen után akár sir- is lehet. Sőt az igazolástól is azt kell kíván
nunk, hogy teljesen, minden ízivel megfelelő szót nyújthasson, ha 
csak valamely rendes továbbképzés nem forog fenn az egyik vagy 
a másik részen; így pl. a cod. jafilam «widerhall» szó a kaz. jafiaru 
(janaru) által még korántsincs eléggé biztosítva. — Néha a szó
jelentéssel is baj van, a mennyiben a cod. egyes glossái mellett 
egészen hiányzik a fordítás, a mely esetben egy bármennyire 
egyező török szónak azon volta még sem állítható. Kivált ha a 
bizonyos helyen közölt szócsoport fogalomköre sem igazíthat el; 
vagy pedig a codexnek odavetett értelmező szava magában nem 
világos; pl. cod. tovrami «arkrinn-glich», a miben K. ezt sejti «eine 
krume glich». R. tehát kénytelen volt a «klein zerschnitten» for
dítás mellé is ?-jegyet vetni. Radloff talán jobban is tette volna, ha 
az ilyeneket kiválasztva, egy külön jegyzékben adja vala. Szeren
csére ezek száma aránylag oly csekély, hogy azon a tanulságon, 
melyet a teljesen igazolt kún szókból merítünk, semmit sem vál
toztathat. 

Szólanom kellene még a codexnek néhány olyan szaváról, a 
melyekhez, úgy látszik, magyar szóknak is van közük (pl. cod. 
eruv: m. erő ; cod. }ih-ov, gich-öv : m. egy-ház); de ezt most más
korra kell halasztanom. BUDENZ J. 
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