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 'jyBamCKO-pyccKiíí cjiOBapt. Kasára. 1875.), úgy hogy föntemlített czélomhoz 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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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 j ö h e t t e m 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 t a n u l m á n y a i m
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 npoH3HOCHTCfl 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 é s h a 
t á r o z a t l a n u l ejtetnek ki» (a H é nponsHOcarca ŐBrjio H Heonpe^,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 valamenynyien 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 = r rypyx |
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 Zolotniczkinél: 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 czinege (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. toylágé 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 «Luleés 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 megkülömbözteti 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 (ácaTMát. 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 = aMbipTKaübiK 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 aequivalenseit találjuk más forrásokban s különösen Zolotniczkinál.
Az utóbbi szintén észrevette az é hangzónak sajátosságát, van is
külön jegye r á : 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 Jakovlevféle 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 (pügüba, surfba, pügürá, sürüra)» NyK. II, 196, Az idézett két szó
voltaképe 11 : pügü, siirü.
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san az ё hangzást, midőn Zol. y-t ír, pl. t'ewd teve : тувэ, sewäkkiberri 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- mellékalakját), 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, h a n e m az ii és é h a n g o k a t is. Az ü (ill. ii)
jelzésének egy másik módja Zol. s z ó t á r á b a n 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, m i n t az
oroszban, pl. julyaw lusta s= rojiraB; júnéé hiba == lOHyni; jusman
lepény = iocMaH; — vagy jé, pl. jéla szokás — rojia ; jiwé gyakori
= 10. — Nem dönthetem el, vájjon p o n t a t l a n jelzés, vagy dia
lektikus eltérés oka a magánhangzók külömbségének a következő
a d a t o k b a n : sav m o c s á r : mop Z . ; sawla- zajongni: uiOBJia-; kus-(arzi szemöldök: xopm | sokta r ú d : niOKJie | vir. ándéy- (anatriban
ismeretlen) á t k o z ó d n i : HH^LIX- | éengart- die nase s c h n á u z e n :
niHHrhipT- || sik félelem: HIHK ; sip k ö n n y e n : CHII ; si tisztelet ;
réteg : Cbiü | idÜ egér : uibiHíbi; tori p a c s i r t a : Typbi; jabéldi szél
m a l o m (gyermekjáték): H Ő H I A H K ; an-gardi
s z é r ű : aHrap^bi;
anr.tri déli, a l s ó : aHaTpbi.
A csuvasban előforduló m á s s a l h a n g z ó k a következők:
Gutturales

Dentales
I.

,? i .
1 tenues:
Explosivae >medise:
í fortes:
Spirantes
\ •.
r
lenes:
Nasales:
Liquidae

i-hangok:

Falatales
II. III.

Labiales

k
g
y

t
d
s

—
—
yj

t ő é
d' 3 3
s s s

p
"b
—

y
n
—

z
n
l

f
—
—

z
ú
t

wv
m
—

z z
—
—

[ 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)
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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, ap i ia 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, 2 5 ; 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 :
hangsúlyos a szónak legutolsó nehéz szótagja.
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 iiocjrfi^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.
Тиле туе.
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. Сыхласан, 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-gard'íjé еггта-уёггёща búlné, unda vezanén arbáléy púlné; vél arbaléyra 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 larninii 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 dull'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, тариллёк!» тесе J)y\ié&, вёссе каина, астарик ун хысёнрен хавалама тытанна; сав вахатра тилли те шатакран тухса тарна.
астарик саступёсене илсе килне каина вара.
Тилё инсех тарса кайман, вал сул хёрринне пырса выртайна. 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 sawérgala, zawérgala péyné-da, iwétné jáné. vél iwétsa jarzan, torna úiksa
tóné-da «tér'íUl'ék, térítt'ék/» t'ezä cupsa,vésm kájné. éstarik un yiééngän 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 véyétray vél zulbalan pér éstarik púié t'ijäzä blné. vél éstarik Ulla kúrné-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, пётёмнех 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, савалте хурёне 1)ик те, лар; кашт ларсан, туртса пах; т а т а р ,
т а т а р тусан тата шаларах 1)ик,» тенё. Кашкар кайса ларна ;
ларсан, ларсан туртса пахна; т а т а р , т а т а р 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 рёупеda, üU'i-d'ä bulman, pul'l'izäm-da pe'rt-tä julman. estarik sel'eknä Ыmagarán 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, kulagula 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 kedart 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 вахатра 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 йавалана, 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 ; kélarás 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.
Bóka

koma.

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-
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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.

CSUVAS NYELVÉSZETI JEGYZETEK.

.

17

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 óop r b... 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,
x
IoiibiMrb 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
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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?
CiojuieHb cbiiniajiapaci> ,a,eTi>.

nien-ma tgdg£a% koslat'vu?
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;

átíi báné xor laza ;

Тыдамъ, кюлемъ-день-чохне..

üdém, kiilém

1оманъ-каски болза выртре.

joman-gázégé

dené-goxná

Атте баны шоръ-ине,

átíi báné sor' ind ;

bolza

virtfé.

Тыдамъ, сувамъ-день-чохне.

üdém, súwém

Хорынъ-каски болза выртре.

yórén-gázégé

díéné-foxna

Атте баны херле сорыхъ,

át'ii báné yerl'e zóre% ;

bolza

virtfé.

Тыдамъилемъсюмне-день-чохне.й^ет, Wem zumnä déne-fjO%ni
Херле янгаръ болза выртре.

%erl!e jangar bolza vlrtre.

Атте баны порьзинь пизихи;

átíi báné pórzén

biziyyi;

Тыдамъ, сигам-день-чохне . . .

tldém, slyém cKéné-fioyúá

Пожитъ-чиле болза выртре.

póZét cél'é bolza

Атте баны иорьзинъ тодыръ.

átíi báné pórzéfi dond'if ;

Тыдамъ, сигамъ-денъ-чохне..

tldém, élyém

Вирене-сюльчи болза выртре.

vérdnd-£ul^é

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

virtfé.

déné-^oyna
bolza

szól.

Zúgó nádas, zúgó n á d a s !
Miért zúg az örökösen ?
«Minden évben bütyköt kell hajtani!» — szól.
Zajgó n é p , zajgó n é p !
Miért zajog ez a n é p ?
«Minden évben lelket kell szaporítani!» — szól.

virtfé.
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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 ys 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 unterhalb 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 n á d : %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 elenyésztetése, 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 : ojagon | 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 Zolotniczki (ki tudvalevőleg jobbadán virjal forrásokból dolgozott) j szó
kezdőt ír, míg az én jadrinszki csuvasaim az illető szókat magánhangzós 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 elenyészteti, de meghagyja nyomát az illető mássalhangzó jésítésében, 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.

Magánhangzók.

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) porczogó, 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 r ú d : 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. ámbértkájék sas : an. gmért-kájék ; an. sadérdat- ropogni: vir. sédérdat-;
vir. jéivés fa: an. jkvés | vir. pogána KyKjia: an. pogani, vir. kéwagargan 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.

Mássalhangzók.

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.sb) 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 orthographiájukban 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 (káréndék 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, kafpolat 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. Petersburg, 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 chamerna chosch püllu-siná ! san jat asnátob, killes san schacher, san
írek . . . . Ijápljá püllu-siná i sir-sina, sukru pem bar rnaná sairemkon, chwar maná chasját pem, Ijápljá abir ehivaráteber pern chasját 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 sérsiná, 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
^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 Anzeigenw 1770. évfolyama már ismertet is (419. 1.). E gazdag nyel
vészeti forrás után alig volnának méltók a megemlítésre a P a 11 a sfóle nagy szótár («Linguarum totius orbis Vocabularia comparativa. 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;eHHbift BT. nojib3y qyBaniT. Ha 'ívBaniCKOH nsum,, ,n,jra y^oÖHMnraro
HMT, ypa3yMT.HÍH ITpaBOCJiaBHaro XpncTiaHCKaro 3aKOna CT. npncoBOKyimeHieMT. HT>KOTopbixT> MOJIHTBT., ÜHMBOJia Bipbi H flecaroCJIOBÍH. BT> KasaHCKOü AKa,a,eMÍH, 1803. ro,na. Anp-fejm MT>c}iu,a.
Mint a csuvas nyelvi hitoktatás legelső irodalmi emlékét Ilyminszki újra lenyomatta «OIIHTH nepejiOJKemH xpucTiaHCKHXT. BftpoyiHTejibHbiXT. 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 m á r eddig is több vallásos tartalmú munká
val járult 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 KasaHCKOü 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, npon3HeceHHHH 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. Ka3aHb. 1853. (oCsuvas beszélgetések és mesék. Szerkesztette Sp. Michailov, 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 csebokszári kerületben mondott a népnek hitre való buzdítása czéljábób).

— 16-r. 10 i.
17. l y B a m 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 Vasziljev 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 Nikolaj 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 Jakovlev nevéhez fűződő irodalom első terméke, melyben mind a czímből 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
x
Ha IyBanicKOMrb 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 BoropoRwnihi 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 T IyBann. 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
l
IyBamcK0Mri, 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,oiiojiHeHiioe. 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. У ч е т е предъ святымъ крещешемъ. Переводъ съ русскаго 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 Богородичны 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 főapostoloknak, 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 nyelven»). — 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: Ознакомлеше 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. ЗолотNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI.
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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 ryöepHÍM B. MarHHTCKHMt, qjieHOMrb-coTpy,n,HHKOM'b Ka3aHCKaro o6in,eCTBa 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> anocTOJIOBTJ 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. Ka3am>. 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 i u b i p s H 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 czigányúton 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. K a 3 a H b , 1 8 8 1 . »

czímű művének

utolsó lapjain, továbbá « M3T, IlOllSflKH Bb CeJIO IIIyMaTOBO, R p ^ H H -

cuaro yf>3^a)) értekezésében (az «H3BT,CTÍa oőm,ecTBa apxeojrorin,
HCTOpÍH H 3TH0rpa0>ÍH IipH HMliepaTOpCKOMT, Ka3aHCK0MT. yHHBepCHTeTÍit) 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 T y Ő e p H 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.
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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 ы р т egy betegség neve, mely akkor támad, ha valaki veszekedők 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)
к ы ш к а р 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).
к о д ы н 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 пгульгемэ 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 ыд 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
тапрадыи:
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 ыд 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 ч о х , 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.

38

MUNKÁCSI BERNÁT.

x а ч M а к, villaforma eszköz, mellyel a lakodalom után a meny
asszonyról a pártakendőt leveszik (розвилки для CHHTÍH СЪ обраченной'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 смъсвю 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 четвсроугольникомъ 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- fényleni (блестъть слабъе) | jeldérga- sugározni (pl. az örvendő arczá
rói mondva),
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я р а б а (jadr.) gyöngysorba fűzött rojtocska (унизанная бисеромъ 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 frangula, 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

40

MUNKÁCSI BERNÁT.

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 т т 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 fényes 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 alakot 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.
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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 снарядъ). 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 л а к 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»)
- н у kötelék, szalag (завязка, тесьма) Z. — V. ö. tat. baw kötél.
pidgan- hullámzani, zavarogni, lázongni (pl. víz v. n é p ; 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 милосер 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, n y u g o d t (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.

