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B e r e c z k i G á b o r 7 0 é v e s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E fontos jubileumrólzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmindenképp illendő megemlékezni több módon, körben és műfaj-

ban. A legkevesebb: a virógok dfszftette terem, butéliák j6féle kortyolni val6kkal, dús

tólak fnycsiklandozó falatokkal, poharak csengéseközepette elhangzó köszöntők, ének-,

s netán furulyaszó, majd csitul6 hangzavarban a búcsúzkodós. Marad a fülben és a

szlvben a szép emlék, amelynek részesevolt a család, a barátok, a kollégók és a tanít-

vónyok erre az alkalomra összesereglett közössége.

Egy olyan roppant szerény és bölcs embert, mint ünnepeltünk, nehéz meglepni.

Most megkíséreljük. A jubileum maradandósógót nem a lassan bevette vólt ünnepi kö-

tettel (azaz 20-50-70 szakmabeli, szerkesztők óltal megszabottvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2-4-6 lapos írósainak

gyűjteményével) biztosíthatjuk, hanem - mint ezúttal - Bereciki Gábor vólogatott saját

cikkelnek, írósainak kötetbe foglalósóval. A váloqatás nehéz telaaatát .Rédei Kóroly

professzor vállalta, e munkójóban többen is segítettük.

A kalamaai tanyára visszatérve egy-egy kerti ósós és erdei bogy6gyűjtés szűneiében

Bereciki Gábor talán kezébe veszi a maga kötetét is. Ilyenkor bizonyóra eksodálkazik.

hogy felnőtt élete közel 50 esztendejében mi mindennel foglalkozott, mennyi nyelvben

mélyedt el - teltátva teitelmeiket, összefüggéseiket. Azt is lót ja, hogya kezében tartott

könyv voltaképp szemelgetés jóval terjedelmesebb tudományos életművéből, amellyel

értékben és jelentőségben is egyenrangú a rokon népek folklórjóból és irodalmóból álta-

la teremtett klsebbecske könyvtór. A magyar nyelvű vilógirodalom ezáltol lett teljesebb,

a fordítósok rangjóról pedig a szakmabeliek (költők, ír6k, müvészek) is csak a legna-

gyobb elismerés hangjón szóltak. Mindezen elgondolkodva egy-két percig Bereczki Gó-

bor esetleg annyit elismer (korunk nem túl szép kifejezésével): "hót azért ez nem sem-

miJ" Aztón veszi a kapát, és indul kóposztóskertjébe.

Mindezt látva lelki szemeinkkel, csak annyit kivánhatunk: kedve szerint még igen

sokáiq írja eltervezett műveit, folytassa műfordítói tevékenységét, az ELTEemeritus pro-

fesszoraként sok-sok évig oktassa még a jövő finnugristóit,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'S termelje a finom észtor-

szógi krumplit, paradicsomot és a minél hatalmasabb cukkinikat (amit értesüléseim

szerint ő honosított meg Észtorszógban) a csalódtóI és vendégektől mindig népes, daru-

szótól hangos koongai tójon.
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E tü m o lo o g i l i s izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmarkmeid m a r i k e e le s t

1. marizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlü- 'tulistama, laskma'

Mari sönale lü- 'tulistama, laskma' vastav söna ei tahenda mönedes sugulaskeeltes mitte
'tulistama, laskma', vaid 'Iööma' (nait. soomezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIyo- 'lööma', eesti lööma 'schlagen, stossen,
stechen"). Mönes keeles on sönal ka kaks tahendust, s. t. 1) 'lööma' ja 2) 'tulistama,

laskma' (nait, komi Iyjny 'schiessen, heftig schlagen, stechen").
Köikide nende sönade esialgseks tahenduseks oli töenaoliselt 'lööma'. Nii vöib ka mari

keeles leida seIle tahenduse jalgi, nait.
JJjJWzéiM, M3:>ICblM. nyüna»: '6bIO UIepCTb,3 (M3:>IC 'vilI').

-1- on mari sönas korduva tegevuse sufiks",
Tuleb markida. et ka ungari keeles on möned murdelised valjendid verbiga lő-

'tulistama, laskma', mis on sailitanud tahenduse 'Iööma', nait, fáradt mint a lűtt kutya

'vasínud nagu lüüasaanud koer'. Antud juhul söna lűtt ei saa tőlkida 'maha lastud', vaidvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Iüüa saanud', 'peksasaanud'. Verbi odalő kasutatakse mőnikord ka otseses tahenduses
'Iööma'. Need andrned on parit BÉKÉsrlinnast. 1. Szinnyei murdesönastikus nad ei esine.

2. mari müyrep 'kelder'

Eesti ja soome sönale maa, komi ja udrnurdi mu, hanti mév; mex" 1JJ9J;l, mansi ma, ma
'maa' vastav sőna on mari keeles sailinud ainult liitsönades, nait. müland», mlands (mü-,
m- + landii) 'maa'; rmu-, műj- : mumo 'maas, pörandal'; mw")'V 'maha, pörandale".

Sama tüvi on ilmselt sailinud veel maemari murdes sőna uyepen 'norpe6' == '[k:elder]'
esimeses pooles, kus *mü 'maa' asendas rahvaetümoloogia rnőjul vene sőnas esimese silbi
no" .

3. mari namaste, lamaste 'niinekoor'

Y H. TOIVONEN ühendab nimetatud mari sönad soome sönaga lehmus 'tilia ulmifolia',
eesti IOhmus 'junge linde (weIche noch nicht zur bastgewinnung benutzt werden kann)".'

1 F. 1. WIEDEMANN,Eesti-Saksa sönaraamat. [Kolmas trükk], Tartu 1923.

2 F. 1. WIEDEMANN,Syrjanisch-deutsches Wörterbuch nebst einem wotjakisch-deutschen, St. Pe-
tersburg 1880.

3 YnhlMAPYlI1 [B. M. BACYlnhEB), MapHH Mynp, MOCKO 1926.

4 Ö. BEKE, Cseremisz nyelvtan, Budapest 1911, § 365.

5 Vt. Ö. BEKE, Cseremisz szófejtések. - NyK XL V, lk. 346.

6 MapHiÍcKo-pyCCKHH CJIOBaph, Mocxaa 1956.

lit: ESA 5(1959): 288-293. p.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ö.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEKE seevastu oletab, ct mari ~ nimist» ~ nirhasta ~ namaste . ~ nemesta ~ nemes/a
~ lamaste' 'lehántani való fiatal hársfa (= koore vötmiseks sobiv noor pam)' on liitsönad
ning neid moodustavateks komponentideks on nil. ~ ni ~ ni 'hársfaháncs, hársfa (= niin,
parn)' ja piste ~ pista ~ pista jne. 'hárs' (= parn)',

Teise komponendi esimene haalikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp muutub intervokaalses asendis reegliparaselt ft-ks
ja viimane üksikjuhtudel, mille kohta Beke mainitud artiklis ka teisi naiteid esitab, edasi m- .
iks. n ~ 1vaheldus söna algul on aga mari keeles tavaline.

Kahest esitatud oletusest osutub őigemaks Beke hüpotees, sest terna poolt pakutud
sana *ni piste, *ni pista , mida ta ei tunne, vaid ainult oletab, on töepoolest olemas. Nimelt
leidub V. M. VASSILJEVImari-vene sanaraamatus Hu-söna karval ka HU nUCbm3.

9

4. mari piyol ~ ungari ebihal 'kulles'

Ö. BEKE jargi on ungari eb-hal, ebi-hal, kutya-hal 'kulles' (eb, kutya 'koer', ébi 'koera';
hal 'kala') tölkelaenud mönest türgi keelest (vrd. tsuvasi jaDa-pullj, ja tpylli 'békafi,
froschwurm [= kulles] ';jaDa 'kutya [= koer]', pyla 'hal [= kala]')lO.

Vöiks oletada, margib Beke, et tsuvasi sana on mingi soomeugri liitsöna tölge, sest
soome-ugri keeltes pole sellelaadilised valjendid haruldased, kuid terna andmete jargi ei ole
seda valjendit teistes soome-ugri keeltes peale ungari keele őnnestunud konstateerida.

Ekspeditsioonidel (1954. ja 1955. a.) Mari Autonoomse Vabariigi löunaosas (Volzski
ja end. Sotnuri rajoonis) on kaesoleva artikli autor mitmes kohas üles tahendanud söna
.YJiyvltahenduses 'kulles' (Pi 'koer', kol 'kala').

Sana esineb ka 1. F. ANDREJEVI,D. I. IVANOVIja K. F. SMIRNOVIvene-mari sana-
stikus 11 sana 20JlOeaCmUK mari vastena kujul nU20Jl. Sama sana esineb ka teises tahen-
duses, nait nU20Jl 'psrőa BhIOH, ysac', nUU-KOJl 'rracxaps'."

Mis puutub vaadeldava mari sana paritollu, siis pole kahtlust, et ka siin on tegemist
tölkelaenuga, ja seda nimelt eespool tsiteeritud tsuvas! sönast tahendusega 'kulles', sest
ümbritsevate türgi keelte hulgas tunneb seda sana mainitud tahenduses ainult tsuvasi keel.

Sönad tahenduses 'BhIOH, ycas, nacxaps ' on aga tatari tőlkelaenud, sest seal on 3T

6MblZU 'BhIOH, necrpyunca' üIdtuntud sana (3T 'koer', 6MblK 'kala').'" Samuti tatari
tőlkelaenuga on tegu udmurdi sana nyuu uopue 'BbIOH,14 puhul, sest viimane ühtib nii
tahenduselt kui ka koostisosadelt tatari sönaga.

Vaadeldavate valjendite türgi algupara poolt kőneleb vee! seik, et need ei esine mitte
ainult Voíga-aarseis türgi keeltes, vaid on üsna üldised ka territoriaalselt kaugemais keel-

7 Y. H. TOlVONEN,Wortgeschichtliche streifzüge. - FUF XV, lk. 66.

8 Vt. Ö. BEKE,Cseremisz szófejtések. - NyK XLV, lk. 348.

9 YnblMAPHI1, op. cit., lk. 133.

10 Vt. Ö. BEKE,Kisebb közlések. - KSz XIV, lk. 218; vrd. veel Z. GOMBOCZ- 1. MELlCH,Ma-
gyar etymologiai szótár X, lk. 1467; vt. ka H..PAASONEN,Csuvas szójegyzék, Budapest 1908.

11 H. $. AHJlPEEB, ,U. 11. I1BAHOB, K. $. CMHPHOB, Pyccxo-aapaacxatí cnoaaps, I1:oUD<ap-
Orra 1946.

12 YnbtMAPHI1, op. cit.
13TaTapcKo-pyCCKHH cnoaaps, Kaaans 1950.

14 Y.lI:MypTCKO-pyCCKHH crronaps, Mocxsa 1948.

10



Etűmoloogilisi markmeid mari keelestzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tes, nagu nait. usbekizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUr6aJlUK,15 kasahhi ur 6aJlblK,16 nogai uűi 6aJlblK,17 mis köik

esinevad vene 20Jl06aCTUK vastena, niisiis samas tahenduses kui ungari ebihal. Nönda ei
tarvitse ungari sőna olla tingimata tölkelaen mingisttsuvasi tüüpi türgi-tatari keelest, vaid
vőib sama hasti parineda ÜIíistürgisöriasi. '

5. mari "pin 'koer'

Ö.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEKE töestus, et mari pinere ~ paneye' ~ ppaniye' jne. 'koerapoeg, kutsikas' on
liitsönad, mis on tekkinud sönade pi(j) 'koer' + na diminutiivsufiks + ira 'loomapoeg'
liitumisel, ning arvamus, et n kuulub tüvesse, ei ole paikapidavad." .

Seevastu esineb mari keeles teine liitsöna, milIes on püsinud koera tahendava mari
söna n-haalik, nimelt rohu nimetuse nUHbUlOJl 'BSl3eJIh' esimeses komponendis. Söna
esimene osis (mnn.) tahendab 'koer', teine aga 'jalakas', mida kinnitab ka rohu venekeeine
nimetus (vrd. BSl3b'jalakas').

Üldse vőib mari keeles peale mainitud sana leida veel rohkearvuliselt naiteid rohu
nimetustest, mis on moodustatud koera tahendava nimisönaga, kuid neis ei ole n-haalik
püsinud. Nait. nuűeunsuu 'BbIOHOKnOJIeBoH', nUUnÖ~bl;}IC 'srozn.r, YHliqTO)l{aIOIUHe
OCKOMHHY',nUUCOJlO 'MbIlIIHHbIHropourex'".

6. maripöras ~ pors ~ port 'harmatis'

Y. WICHMANN ühendab eelesitatud mari sönadega komi pui 'reif; udmurdi puzmer 'reif,

rost' - norra lapi bicce 'pruina' jne., seletades mari san as esinevat r-i rotatsismiga."

Seletuse teeb kahtlaseks asjaolu: et peaaegu kaigil rotatsismi juhtudel on mari keeles
olemas ka samatüveline sana, milles pole toimunud rotatsismi. Kaesoleval juhul aga
seesugune sana puudub ja kui r pole rotatsismiga seletatav, siis ei saa mari sönu
etümoloogiliselt ühendada esitatud sugulaskeelte vastetega.

On vőimalik mari sana teisiti seletada, nimelt laenuna vene sanast nopoiua, 'CJIOH

TOJIhKOqTO asmasurero cnera'," kuigi mari sana tahendus on pisut erinev.

Mis puutub foneetilisse vastavusse, siis on vene laensönade o muutumine ö-ks mari keeles
küllalt tavaline nahtus, nait. mari KÖpUlÖK, KÖpUl3K - vene 20pUlOK; mari teaemsneu -

'. 22 .
vene zocmuneu; mafl cmon - vene cmon jne.

15 PyCCKo-y36eKcKHH CJIOBapb, Mocxaa 1954.

16 PYCCKO-Ka3aXCKHH CJIOBapb, Mocxna 1954.

17 PYCCKO-I-lOíaHCKHH CJIOBapb, Mocxsa 1956.

18 Ö. BEKE, Cseremisz szófejtések, lk. 351 ja Cseremisz Nyelvtan § 127; vastupidist arvarnust vt.
H. PAASONEN,Beitrage zur finnisch-ugrisch-samojedischen Lautgeschichte, Budapest 1917, lk.
24; E. N. SETÁLA, Über art, umfang und alter des stufenwechsels im finnisch-ugrischen und
samojedischen. - FUF XII, (Anzeiger), lk. 48 jt.

19 MapHHcKo-pyCCKHH CJIOBapb, Mocxsa 1956.

20 Y. WICHMANN,Über eine art «rhotazismus» in tscheremissischen. - FUF IX lk. 119.

21 C. 11.Oxsroa, CJIOBapb pyccxoro Sl3bIKa, Mocxsa 1953.

I 22 YnhlMAPI1H,op. cit.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Samuti pole haruldane sönalöpulise röhutuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa kadu vene laensönades, nagu nait. mari

npuuax, nupca« - vene npucRza; mari PaM - vene paMa; mari pOJICaMaK, pOWaMaK -

vene pocouaxa; mari WUH, W3H - vene wUHa
23 jne.

Vaadeldavat söna on vöinud möjustada ka mari keeles vaga levinud s- ja as-sufiksiga
substantiivid.

7. mari *sin 'si1m'

Onüldiselt teada, et mari sönas sinza, ~ s.mdza ~ sanDzq" ~ sindzq, ~ sinDzq,' 'siIm' ainult
esiméne osis (sm-, sm-, san-, s!n-) vastab samatahenduslikele sugulaskeelte sönadele, teist
poolt vöib aga vaadelda kui sufiksit, mis esineb ka teistes mari sönades."

On olemas mari söna nUJlCWUH 'rna30K,/5 mille teine pool -WUH on sailitanud arvata-
vásti senini tahelepanematuks jaanud söna ' silm' iIma sufiksita vorrni (esimene pool pii
'handschuh" (= kinnas]').

Teine söna, millega nUJlCWUH on ekvivalentne, on nUJlCOHZO. Nende kahe söna

venekeeine tölge on 'rnasox', milleion palju tahendusi, teiste hulgas ka 'silm (kudumisel)',
mis on antud mari sönade tapseks venekeelseks vasteks. Ülemal toodud oletust toetab veel
asjaolu, et paljudes keeltes on kudumisvőte «silm» seotud sönaga silm (nagemisorgan)

(vrd. ka vene rnasox).

8. mari sar-jJots 'liik metsparte'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y. H. TOIVONEN,27 I. N. SEBESTYÉN28jt. vördlevad, tösi küll kahtlevalt, mari vorme voé .'

sar-voc 'anas acta' ~ jJat's .' sarJ3ot'.~ 'grosse ente, die statt eines schwanzes ganz dünne
fedem hat', eesti vaiz ~ vaiz 'sammetente (oidemia fusca), komi vos 'pfeifente (anas pene-
lope)' ... vgi 'anas penelope', udmurdi vo ·éi 'wiide ente' jne.

Mari söna saab vaevalt siduda eespool toodud vormidega. Palju töenaolisem on, et

meil on tegemist juhusliku kokkusattumisega.
Söna -j3ots tuleneb sőnast pots 'saba', milles esialgne haalik pon seadusparaselt parast

r-i muutunudjJ-ks (vt. nait, ypeou ('XBOlll,'= yp '6eJD<a' + -no lJ 'XBOCT').29

Peale selle tuleb tahelepanu osutada faktile, et antud linnul on ornaparane saba, mida
margivad ka Wichmann (vt. ülal) ja Vassiljev (Yni,iMapHj;j) (sönas tuapeouv - nO'JblWbl-

:>/COKOK uiapeúpu» nuűsiu 'ta sabas on kaks karva'. Viimase tőestuseks vöib veellisada, et
söna nou 'saba' es ineb \innu nimetuses, nait. eypooceo« 'IllHJIOXBOCT',6 sönas e6'1- on
ilmunud a asemele eelmiste vokaalide möjul.

23 Vt. sealsamas.

24 Ö. BEKE, Cseremisz nyelvtan, § 127.

25 Ynb'IMAPYlJ1,op. cit. marksöna alI «nU./IC01I220».

26 M. SZILASI,Cseremisz szótár, Budapest 1901.

27 Y. H. TOlVONEN, Zur Geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden affrikaten. - FUF XIX,
lk. 166-167 NQ301.

28 Vt. 1. N. SEBESTYÉN, Zur Frage des alten Wohngebietes der uralischen Völker. - Acta
Linguistica Academiae Scientiarum Hungarieae 1, fasc. 2-4, lk. 301.

29 YnblMAPYlJ1,op. cit.
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Etümoloogilisi markmeid mari keelest

3THMOJIOmQeCKHe 3aMeTICH O MapHÜCKOM H3blKJzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pe310MevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcrarse paccaarpanaerca 3THMOJIOrHSI BOCbMH CJIOB MapHHcKoro sssnca. YKa3bIBaeTCSI,

qTO MapHHcKoe CJIOBO lü- 'CTpeJISlTb' HMeeT B nexoropsrx poztcrnemrsrx sasrxax COOTBeTCT-

BHe, oanasarouree '6HTb'. I1o-BH,n:HMOMy, 3TO H 6bIJIO nepeoaasansnsra 3HaqeHHeM Ha3BaH-

noro MapHHcKoro CJIOBa.

CJIOBO, COOTBeTCTByromee 3CTOHcKOMy H <l>HHCKoMy CJIOBy maa '3eMJISI', COXpaHHJIOCb B

MapHHcKoM Sl3bIKe JIHIIIb B CJIO)f(HbIX CJIOBaX, nanpmrep B ropno-aapaücxoa ,n:HaJIeKTe B

nepsoti nOJIOBHHe CJIOBa u/epen 'norpe6', B KOTOpOM *mü '3eMJISI' nOSlBHJIOCb nozt BJIlliIHHeM

HapO,n:HOH 3THMOJIOrHH, 3aMeHHB C060H nepBbIH CJIor no- B pyCCKOM CJIOBe.

B MapHHCKOM Sl3bIKe HMelOTCSI CJIOBa namaste ~ lamasle 'rry6, JIbIKO'. Cnenyer npnaaars

npasnnsnsn« npennonoxeane 3. 03K3, KOTOpbIH CqHTaeT, qTO yxasannsre MapHHcKHe

CJIOBa SlBJISIIOTCSICJIO)f(HblMH CJIOBaMH H COCTOSlTH3 KOMnOHeHTOB nii ~ ni ~ ni 'nyö, JIHna' H

piste . ~ piSta ~ pisla 'JIHna '.

MapHHCKoe CJIOBO piyol 'rOJIOBaCTHK' SlBJISleTCSIKaJIbKOH COOTBeTCTByromero synam-

cxoro CJIOBa, a seurepcxoe ebihal 'rOJIOBaCTHK', B03MO)f(HO, BOCXO,n:HT ,n:a)f(e K nepnozry

06IIUIOCTH TIOpKCKHX Sl3bIKOB.

B MapHHcKoM Sl3bIKe HMeeTCSI CJIO)f(Hoe CJIOBO pineye ~ paneye . ~ pafliye' 'meaox', I1c-
XO,n:HOH<l>opMoH nepaoü nOJIOBHHbI CJIOBa SlBJISleTCSIpin 'coöaxa', TaKHM 06pa30M fl OTHO-

CHTCSIK KOpHlO, a He SlBJISleTCSIYMeHbmHTeJIbHbIM CY<l><I>HKCOM,KaK yrsepxnaer 3. 03K3.

B ,n:OKa3aTeJIbCTBO asnnecxaaatraoro MO)f(HO npHBeCTH zrpyroe CJIO)f(HOe CJIOBO nuumuon
'BSl3eJIb', B KOTOpOM aayx fl TO)f(e COXpaHHJICSI (nun» 'cofiaxa', tuon 'BSl3').

CJIOBO pöras ~ pors ~ pört SlBJISleTCSI, nO-BH,n:HMOMy, 3aHMCTBOBaHHeM H3 pyccxoro

nopotua 'CJIOH TOJIbKO QTO asmaamero cnera', .

B CJIOBe nUJlCWUlI 'rJIa30K', BO BTOpOH ero qaCTH (-WUll) COxpaHJIJICSI xopeas CJIOBa

'rJIa3'. CJIOBy nUJlCWUlI 3KBHBaJIeHTHO CJIOBO nUJlC01l220 'rJIa30K'. 06a CJIOBa 03HaQalOT

'neTJIO (npa BSl3aHHH').

B CJIOBe sar-J3od 'BH,n: ,n:HKHXYTOK' aropas qaCTb ero - -jJod npOHCXO,n:HT OT CJIOBa pod

'XBOCT'.
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E t im o ló g ia i m e g je g y z é s e k

1 . M a r izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsar-f3ot'izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'anas acuta'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvöcsök szó finnugor megfelelői között hosszú idő óta szerepet a mari (BUD.)
voc.sar-voc 'anas acuta' (WICHMANN) f3o(i : sar-f3od 'grosse Ente, die statt eines
Schwanzes ganz dünne Federn hat' szó, hol kérdőjellel, mint kétes megfelelő (vö.
TOIVONEN:FUF. XIX, 166-167; SzófSz.; N. SEBESTYÉN1.: ALH. 1, 301), hol pedig kér-
dőjel nélkül (vö. COLLINDER,FUV. 122), pedig a mari szó hangtani és jelentésbeli megfe-
lelése véletlenen alapszik, és mint kétes megfelelőt sem vehetjük számításba.

A mari voé, f30t'i szó önállóan sohasem fordul elő 'vadkacsa' jelentésben, hanem csak

összetételekben. WICHMANNutal arra, hogy az illető madár farka helyén egészen ritka toll
nö. V. M. VASZILJEV szintén megjegyzi, a tuapeou 'poo L~m<OHYTKH'l szónál, hogy
" ... nouuuimotco KOK tuapeupue JIUÜ3Ul" (a farkán két szőrszál van). A madárnak ez a
jellegzetessége szolgált elnevezése alapjául. VASZILJEV szerint is a tuapeou szó a
iuap+ nou, azaz 'szőr + farok' szavak összeolvadásából keletkezett. -r után ap> f3 hang-

változás közönséges a mariban (vö. BEKE, CserNyt. 70).
Másik vadkacsa fajta elnevezés is van a mari ban, amely a sar-f3ot'i "szőrfarok" össze-

tételhez hasonló módon jött létre: eypotceou 'llIHJIOXBOCTKa,nHKa51YTKa',2 eypö:>ICeölJ

'llIHJIOXBOCT'(VASZ. a uaoupman szónál). A szó jelentése tkp. 'árfarok' (eyP:>IC, 8YpÖ:>IC

'ár' '-80lJ, -8ÖlJ' farok).

A madár orosz neve szintén az 'ár' és 'farok' szavak összetétele. A fentiekhez hasonló,
de nem vadkacsa fajtát jelentő összetétel a mariban még a uiypnueou 'OBC5IHKa(11THUa)'

szó is (urypno 'gabona').
A madárnevek mellett néhány növénynévben is előfordul második tagként a f3ot'i

'farok' szó, például: ypeou 'XBOm 1l0JIeBOH(tkp. mókusfarok)', KOJlR80lJ 'CTe6eJIb nozr-
,uopO)I(HHKa(tkp. egérfarok)'.

2. M a r i pi-ral, pi-kol 'ebihal'

BEKE szerint a magyar eb hal, ebi hal, kutya hal 'fiatal békafi, midőn még kifejlődve nin-
csen s farka miatt némileg az apró halakhoz hasonlítható' (CzF.) szavak valószínű leg a
csuvasjaDfj-pulIf, jat-pulIf 'békafi, Froschwurm' úaDa, Szp. jiDa 'eb, kutya', pulii 'hal')
fordításai (KSz. IV, 218), bár azt is fel lehetne tenni, jegyzi meg BEKE, hogyacsuvas kife-
jezés egy finnugor összetétel fordítása. Erre van példa, de tudomása szerint a kérdéses kife-
jezés más finnugor nyelvben nem fordul elő.

I Ynf,'IMAPYlI1 [B. M. BACYlnbEB], MapHH MyT3p, MOCKO, 1926. A továbbiakban: 'yASZ".

2 Mapaücxo-pycciorü cnosaps, Mocxaa, 1956. A forrásjelzés nélküli mari adatok mind ebből
a szótárból valók.

In: NyK 62(1960): 128-331. p.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szűletésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A címben jelzettel egyező összetételű és jelentésű szó van a mari nyelvben is; ilyet én is
följegyeztem a joskar-olai (volt carevokoksajszki) nyelvjárásterület déli részének több hely-
ségébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApi-vol, pi-kol alakban (Pi 'kutya'; kol, -yol 'hal '). Megvan a szóbanforgó kifejezés
a 1. F. ANDREJEV,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. 1. IVANOV,K. F. SZMIRNOVorosz-mari szótárában (Joskar-Ola
1943) is nUJL02 alakban a 20JlOeaCmUK [ebihal] címszó alatt.

A csuvason kívül több más török nyelvben is előfordul ez az összetétel: üzbég
Um6aJlUK,3 kazah um 6aJlb11f,4 nogaj uűm 6aJlblK,5 valamennyi a 'rOJIOBaCHIl(' címszónál.

A mari ban ugyanez az összetétel előfordul még halfajta, mégpedig pi-kol 'menyhal,
bBIOHb', (SzIL.-TR.), (VASZ.) 'nU20Jl 'psrőa BbIOH,yxac' jelentésben is. A rokonnyelvek
közül az udmurt nynu uopue ' BbIOHT(psrőa)" szó mind az összetétel részeinek, mind

pedig az egész jelentésének tekintetében megegyezik az utóbb említett mari kifejezéssel. A
török nyelvekben pedig a tatár sm tianuzu 'BbIOH, neerp YllIK a , (3m 'kutya', tianei«
'hal'f szó egyezik meg a mari és udmurt szavakkal.

A felsorolt példákból ítélve az 'ebihal' jelentésű mari kifejezést csuvas tükörszónakkell
tartanunk, mert a környező török nyelvek közül csak a csuvasban van meg ez az összetétel
ilyen jelentésben. A magyar szó viszont, figyelembe véve a szónak a törökségi nyelvekben
való nagy elterjedtségét, származhat nemcsak a csuvasból; hanem valamely köztörök

nyelvből is.
A 'BbIOH, ycax' jelentésű mari és udmurt kifejezések viszont a tatárból valók.

3. MarijJüt-sor 'áradás, áradat'

A magyar ár 'Fiut, Strom, Strörnung' szónak az EtSz. szerint az obi-ugor és permi nyel-
vekben vannak megfelelései. Ezt az egyeztetést fogadja el B. COLLINDERetimológiai szótá-
ra :s P. PALMEOS megkisérelte még a lív (KETTUNEN, LWb.) űrga, Prt. Sg. ufg~ (Sal.

ürg) 'kleiner Bach' és a dél-észt urg 'Fluss' (NyK. LX, 137-139) idevonását is.

Pontosan megfelel a magyar szónak a mari eyoiuop 'noJIOBO.llPe,pa3JIMB' [vízár, ára-

dás] jelentésű összetételutótagja is. A mari szó, amint az alábbi példák mutatják, elsősor-
ban a tavaszi hóolvadással kapcsolatos áradást jelenti.

.F lacyiumo JlyM oiueu KU5/., I ByOUlOpJICO űupuu-űup nyuuca." [A szántóföldön a
hó fehérlőn fekszik, I Köröskörül a vízárja csörgedez]; "Tuoe naiua UIOUlblM, eyo-iaop

200 biM JlUUblH,,9 [Ez a dolog tavasszal, vízáradás idején történt].

Az április régi mari neve, (VASZ.)eyo-iuop munss, szószerint 'vízár hava'.

Minden valószinűség szerint ide tartozik a mari (SZIL.) soraks 'mocsáros hely az erdő-
ben', amely lehet a sor 'áradás' szó denominális névszóképzős alakja (vö. BEKE, CserNyt.
124-6).

3 PyCCKo-y36eKcKHH crronaps, Mocxna, 1954.
4 PYCCKO-Ka3aXCI<HH CJIOBapb, Mocxsa, 1954.
5 PYCCKO-HoraHCKWI CJIOBapb, Mocxsa, 1956.
6 Y,UMypTCKo-pyCCKHH CJIOBapb, Mocxaa, 1948.
7 TaTapcKo-pyCCKHH CJIOBapb, Kasam., 1950.
8 H. K. OPEWKHH, Ilepasrü rryznnaur KHHra. Maprocaanar. 1946. ll9.
9 1. m. 132.
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Etimológiai megjegyzések (1-3).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EI kell választanunk az áradást jelentö sor szótól a ( WICHMANN,TscherT., 98) KR.

sor 'Schutt, Staubchen. Schmutz' szót, amelynek más finnugor megfelelései vannak (vö.
PAAS. S-Iaute 65, STEINITZ, FgrVok. 36), bár a PAAsoNEN-nél előforduló j3üt-soi, j3üt-

sori 'Schmutz ,der im Frühlíng nach Schneeschmelze überall den Erdboden bedeckt'
(TscherWb.) esetében nehéz eldönteni, melyik sor szóval van dolgunk. (A sort szó i-je

denominális névszóképző. Vö. WICHMANN:JSFOu. XXX6, 22-3).
A csuvasban a mari eyoulOp-hoz teljesen hasonló összetételű a iuue-uiyp ,oőuree

Ha3B. BO.zu,I;600Bme eCTeCTBeHHoesonoaecranmne; pacnpyrnua, norroaozn.ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Wbl8

'VÍz, iuyp mocsár)'? szó.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csuvas (PAAS.) syr 'Morast, Sumpf szó töröknyelvi megfele-

lői azonban ilyen összetételben nem fordulnak elő, és sehol sincs áradás jelentésük, csak:
'rnocsár, ingovány, nádas, sár' (vö, GOMBOCZZ.: MSFOu. XXX, 113).

Ha a fenti mari és csuvas szavak valóban kapcsolatban vannak egymással, akkor sok-
kal valószínűbb az, hogy a mari volt az átadó nyelv, mert a mari j3üt-sor-nak az ugor és a.
permi nyelvekben biztos megfelelői vannak, a csuvas szónak viszont nincs 'áradás' jelenté-
sű megfelelője a török nyelvekben. Sajnos, etekintetben hangtani kritériumok nem állnak
rendelkezésünkre, mert a mari -o-ból a csuvasban a nyelvjárások nagy részében u, y lesz,

például mari ongo csu vas Bg., Sp. PASS unGa (RASANEN:MSFOu. XLVIII, 272), s így
nem tudjuk eldönteni, hogy szókölcsönzéssei vagy pedig csak jelentésbővüléssei van dol-
gunk.

10 H. 11.AWMAPI1H, Cnosaps sysamcxoro }I3blKa. XVII. Heöoxcapsr, 1950.
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E t im o ló g ia i m e g je g y z é s e k zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.Cseremisz KB.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'nél, U. melna 'Pfannkuchen', 'FIaden'

A SKES. a címben jelzett cseremisz szót kérdőjellel a finn mammi 'süsser Kuehen von
Roggenmalz' szóval egyezteti.

A cseremisz szót sokkal elfogadhatóbban származtáthatjuk az azonos jelentésű or.
6JlUH szó régebbi MJlUHövutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI alakjából. Az orosz szó m kezdetű alakja idézett szótár szerint

legutoljára az 1499-ben Moszkvában kiadott bibliában fordul elő. Tudjuk, hogy a nyuga-
tabbra lakó cseremiszek ebben az időben már elég szoros érintkezésben voltak az oroszok-
kal, és a XVI. sz. közepén katonai szövetségre is léptek velük. Így a régi orosz alak köl-
esönvételének nincs kronológiai akadálya.

A szó orosz eredetére már RAMSTEDT is utalt (SUSToim, XVIII, 78), de ö a 6JlUH ala-
kot említi. Ettől azonban hangtani okokból el kell tekintenünk, mert a cseremisz nyelv orosz
jövevényszavai között nem találunk példát szókezdő b-nek m-mel való helyettesítésére.

Az or. MJlUHö és a eser. (WICHM.) KH. mele -na, U. melna között a hangalakbeli elté-

rések többségükben olyanok, amelyekre - a cseremisz nyelv orosz jövevényszavait vizsgál-
va - számos analógiát találunk.

Az i > e megfelelés például elég közönséges mind a hegyi, mind pedig a mezei nyelvjá-
rás orosz jövevényszavaiban: or. MUp 'világ' > eser. M3p (VASzl ua.; me -r-jú.mii 'Welt-
gott' (WICHM.: SUSToim. LIX, 27); or. oumn 'gyermek' > eser. KH. msemsa (VASZ.);
KH. d'e -('9 ua. (WICHM., TseherT. 47); or. eumunu 'halfogó szerszám' > eser. esuun»
(VASZ.) ua.; or. nyj. nUHOJfCaK 'kabát' > eser. pe 'n,d~ak (BEKE, MSZ. 1,454) stb.

Amelna ' alakban az -In- mássalhangzó-torlódást (*meln) a nyelv szóvégi magánhang-
zóval oldotta fel. Tudjuk, hogy -In-re cseremisz szó nem végdhet - kivéve az egészen új
kölcsönzéseket -, mint ahogy -lk, -nk, -lm, -nt, -st stb. sem állhat szóvégen. Ezért a más-
salhangzó-kapesolatra végződő szóvég magánhangzóval bővül, amely a cseremisz magán-

hangzó-illeszkedés szabályai szerint első szótagbeli e, i után az esetek többségében a hegyi
nyelvjárásban -él, a mezeiben pedig a lesz, például: or. euum 'csavar' > eser. euuma
(VASZ.) ua.; or. eecme 'hír' eser. KH. eecma (:'Jf3est'éI)3 ua. stb. Sajnos, más In-re végző-

dő példát nem találtam.
A hegyi nyelvjárásban a MJlUHö > mele-na szóval teljesen analógiás hangfejlődést mu-

tat az or. «pye 'kör' > eser. KH. «upaea (EPlNt ua. - A mássalhangzó-torlódásos orosz
szókezdet feloldása szintén közönséges a cseremiszben: or. epeus 'idő' > eser. 63p3MéI

(VASZ.).

I H. H. CPE3HEBCKHI1,MaTepHaJThI .rr.rraCJIOBap~npenae-pyccxoro ~3bII<a no nHCbMeHHbIMb

naM5ITHHKaMb. Caaxrrterepfiyprt., 1893.

2 VASZ = YnblMAPHI1 [B. M. BACHJlbEB], MapHH MyT3p. MOCKO, 1926.

3 A. CABATKOBA, PyCCKHe3aHMCTBOBaHH51B ropnon napesan MapHHCKoro 513bIKa.Mocxna,
1953. (Kandidátusi disszertáció kézirata.)

4 EPIN = C. r. 3mm, rOpHO-MapHHcKo-pyCCKHH CJIOBapb. K03bMoAeMbaHcK, 1935.

In: NyK 65(1963): 175-177. p.; NyK 65(1963): 404-405. p.
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A cseremisszel szomszédos nyelvekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközül a kazányi tatárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6e.neH '6mm,5 ugyancsak

orosz kölcsönzés, de a tatár szókezdő b miatt nem gondolhatunk a cseremisz szóval kapcso-

latban tatár közvetítésre, mert ebben az esetben a cseremiszben szókezdő p-i, esetleg J3-t
várnánk (1. RAsÁNEN: SUSToim. L, 7).

Az azonos jelentésű csuvas (ASM.) neJzeM (:J pa/am) szintén az orosz 6JlUli-ből szár-
mazik, de ez hangtani okokból még kevésbé jöhet számításba közvetítőként, mint a tatár
szó. Jól magyarázható viSZ011ta csuvas alakból a votj. (WICHM.) G. bil'im 'Pfannkuchen,
FIaden'; 6bUlbbl.M, 6UJlbbl.M '6mm' (UdmRSzI.),6 MUNK. mlllm, mélém 'zablisztből ké-

szült lepény, melyet vajjal v. darakásával kennek be'; MbUlbbl.M, MUJlbblM '6mm' (Udm-
RSzl.), amelyeket a SKES. feltételesen ugyancsak a finn mámmi szóval kapcsolt egybe.

A csuvas p-nek a votják b (1. WrCHMANN:SUSToim. XXI, 7-8), a csuvas a-nek a
votják t (l. WICHMANN:uo. 33) szabályosan felel meg.

A votják b- kezdetű alakok csu vas eredetűek, az m- kezdetűek viszont közvetlen orosz

kölcsönzések is lehetnek (MJlUHb > *mi/ln > mi/1m). Aszóvégi m asszimilációs hatásának a
lehetőségét sem zárhatjuk ki (bilim > mi/1m).

2. Cseremisz KH. nún 'cocna'

BEKE Ö. a NyK. XLV, 345. lapján a következőket írja: "A régebbi szótárakban több olyan
adat is van, melynek nem akadtam nyomára. Ilyen pl. a szintén TROICKlJnál előforduló
pi,í 'magnak hagyott fenyő stb.', amelyet MUNKÁCSI(ÁKE. 268) am. fenyővel egyeztet."

A kérdéses szó megvan VASZILJEVszótárában is, mégpedig nun (:J pan) alakban.
TROICKlJ nem egyszerűen fenyőnek, hanem cocHa-dMRHHUKb 'magnak hagyott erdei fe-
nyő' -nek (pinus silvestris) értelmezi a cseremisz szót.

A cseremisz szó magánhangzója VASZILJEVadata után ítélve helyesen a. A múlt szá-

zadbeli cseremisz vallásos kiadványok helyes írásában közönséges a hegyi a-nek r-vel való

jelölése. Erre BUDENZ cseremisz szótárában is számos példát találunk például: pi! 'felhő';
pizirtem 'nyomni, sajtolni'; kizit 'most' (vö. WICHM.: KR. pel, peze -rtem, ka -zet). A szó-
végi mássalhangzó - VASZILJEVadata szerint - helyesen n és nem n.

Tudjuk, hogy TROICKlJ felhasználta a Kazányi Misszionárius Központ kéziratos cse-

remi sz szótárait, amelyek - erről személyesen is volt alkalmam meggyőződni - szintén i-vel
jelölik a hegyi cseremisz a hangot. TROICKlJnyilván ezek valamelyikéből merítette adatát

3. Cseremisz KH. pu -las 'Schulter'

A cser. (WICHM.) KR. pú -las, 1. pit lakfs, M. pú -l::tS, B. pulu -S 'Schulter KR.,

Achselgelenk' szónak fonetikai szempontból jól megfelel az etimológiai irodalomban eddig
nem említett mord. E. nynana '3aTblJIOK' szó.' A jelentésbeli eltérés is olyan csekély,
hogy az nem lehet akadálya az egyeztetésnek.

5 TaTapcKo-pyCCKHH: CJIOBapb. Ka33Hb, 1950.

6 UdmRSzl. = Y.Il:MypTCKO-pycCKHH CJIOB3ph. Mocxsa, 1948.

3p35IHCKO-pyCCKHH CJIOBapb. Mocxna, 1949.
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WICHMANN(FUF. XVI, 203) a cseremisz szóval egyezteti még a zürj. (WIED.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApuly-
pom 'Schulterblatt, Achsel, Genick' összetételt.

4. Zürjén gi 'Welle, Woge'

A zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., Ud., Le., FV. gi 'Welle, Woge' és v, Ud. gini
'wogen, sich bewegen; wimmeln (Leute, Tiere)' szavaknak eddig csak cseremisz és vepsze
megfelelőit ismertük (vö. UOT., SyIjChr. 79). Kétségkívül összetartozik a zürjén szóval a

votj. zuauu 'BOJIHOBaTbcSI,KOJIbIXaTbcSI'a belőle képzett euau deverbális névszó is
(UdmRszl.).

5. Zürjén Igm 'Grind; Kritze, Schorr

A zürj, (FOKOS-FuCHS, SyIjWb.) V., Ud. Igm 'Grind, Kratze, Schorf (V., Ud.) Schorf
(Le.)' szót WICHMANNa cser. (WICHM.) KH. lim, M. la -mo 'Schorf és kérdőjellel a vog.
(AHLov.) lüme 'schmutzig' szóval egyeztette (FUF. XVI, 197). RAVILA(Vir. 1931: 309)
a mord. E. l'eme 'ihottuma, rupi, rupiskerma (etenkin sellainen, joka esintyy lasten paassa)'
szóval bővítette a megfelelések sorát.

A votj. !lOM 'crpyn, KopOCTa' (UdmRSzl.) mind hangtani, mind pedig jelentéstani
szempontból kifogástalanul megfelel a fentebb idézett rokonnyelvi alakoknak. (A zürjén és
votják szó vokalizmusának megfelelésére 1.E. ITKONEN:FUF. XXXI, 288-92.)

6. Zürjén rodni 'sich fürchten'

WICHMANN(FUF. XVI, 203) a zürj. (WICHM.-UOT.) S., Lu. rodni 'sich fürchten, zaghaft
sein, (Lu. auch) schüchtern sein' igét a cser.(WICHM.) KH., J. la ·&:im stb. 'sich fürchten'
igével veti egybe. Ez az egyeztetés azonban E. ITKONENszerint (UAlb. XXVIII, 64) nem
fogadható el.

A zürjén szóval összetartozik azonban a votj. 3YObl1lbl 'nezroyaesars, 3aTpy,UHSlTbCSI,
pacrepsrrsca' (UdmRSzl.) ige, amelynek 'fejét veszti, megzavarodik' jelentése jól illik a
zürjén szó jelentéséhez.

7. Magyar olvadni 'Iiquefio, zerschmelzen'

A szakirodalom olvad szavunknak a permi nyelvekből esak zürjén megfelelőjét ismeri:
(WICHM.-UOT.) Sz., Lu. sil, v., Ud., P. siv, 1. sI 'ungefroren, geschmolzen, aufgetaut'
stb. alakokban fordul elő. Megvan a szó a votjákban is: cunustnsi '1. paaaaprrrscs; 2.
pacrarscs, paCTBopHTbCSI' (UdmRSzl.) formában. Az m - tekintettel, hogy nom en-
verbummal van dolgunk - denominális és deverbális igeképző is lehet.
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8. Cseremisz la , tie 'Korb aus Lindenbast'

A cser. (PAAS.) la .rie 'Korb aus Lindenbast, in dem man, wenn mann auf Jagd od.
Fischfang ging, die Wegzehrung legte' szónak eddig csak a fmnből és a lappból voltak ké-
tes megfelelői (1. TOIVÖNEN:FUF. XIX, 134).

Hangtani szempontból jól megfelel a cseremisz szónak a zürj. (FOKOS-FUCHS) Ud.

lari 'Zuber, in dem man Fische einsalzt'; namiu (o: la($) '60qOHOK'; cyp namui
'60QOHOK .lJ..TUI nasa, na-non nasa'; uepu namui '60QOHOK.lJ..TUI PbI6bI' (SzrSzlKomi.).8

A jelentésbeli eltérés - háncskosár ~ sajtár, hordócska - igen csekély, s mivel azonos
kategóriába tartozó használati eszközökön belül nyilvánul meg, nem igényel különösebb
magyarázatot.

9. Cseremisz koso 'Quaekente'

TOIVONEN a cser. (GEN.) P. koso 'Quaekente, fuligula, rOrOJIb' szót az osztj. (KT.
Szogom '{.ent'3 'QHPOKb (Ente)', Kam. ~ení'3 'eine QHPOKb-Art'; ? magy. kacsa 'Ente';
szam. konzu 'Möwe' alakokkal egyeztette (FUF. XIX, 176).

Összetartozik a cseremisszel a zürj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKOCblCb, xocicu 'cepas yrxa' (SzrSzl-Komi.) je-
lentésű szó. A zürjén adatok alapján azonban az osztják és szamojéd szavak nem tartozhat-

nak össze a cseremisszel - a magyarról nem is szólva, mely nyilvánvalóan szláv eredetű -,
mert a cseremisz szóbelseji mássalhangzó nem affrikátára, hanem s-re megy vissza. A cse-
remisz szóban az s nyilván másodlagos. Az s > s hangfejlődésre különösen szókezdő hely-
zetben szárnos példát találunk az északkeleti és keleti cseremisz nyelvjárásokban, de a szó
belsejében sem ritka ez a jelenség, például M., MM. fsaske, USj. j3aske 'bald, gleich,
schnel!'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< csuv. (PAAS.) vaska- (BEKE: FUF. XXII, 110). VASZILJEVés a MRSzl. jésítet-
len KOC, xoco alakban ismeri a szót.

10. Finn mayra 'Dachs'

A SKES. a fi. mayrü, karj. magra stb. 'Dachs' jelentésű szavakhoz csak a cser. nerye szót
kapcsolja mint kétes megfelelőt.

A cseremisz szót VASZILJEVszótára nspzs, H3p03 'öapcnx' alakban közli.
Összetartozik ezekkel a szavakkal a votj. napou 'őapcax' (UdmRSz1.) szó is. A szótár

jelzi, hogya votják szó csak a déli nyelvjárásokban használatos.

Több körülmény szól amellett, hogya votják adat nem eredeti finnugor szó, hanem
cseremisz kölcsönzés.

Az eredeti szókezdő mássalhangzó a finnségi és szamojéd megfelelők alapján (1. N.
SEBESTYÉNI.: OK. 1, 362) kétségkívül m. Az m > n hangváltozás a cseremiszben jól ma-
gyarázható népetimológiával, mivel a cser. (WICHM.) ner 'Nase; Hügel' jelentésű szó
könnyen hathatott a borz nevére, amelynek egyik szembeötlő jellegzetessége hosszú orra.
A votjákban v-szont hangtani szempontból aligha tehető fel hasonló jelenség. A votják szó-

8 CpaBHlneJIbHhIH cnoaaps KOMH-3hlpsrncKHX mtanexroa. Csncrsraxap, 1961.
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belseji -rd- ismét csak a cser. ner& alak kölcsönvétele mellett tanúskodik, mert a csere-

miszben ez az eredetibb nerre változataként él, a votjákban viszont ilyen hangfejlődésre
nem találunk példát. 9VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Cseremisz kiirme-m 'fára ... mászik'

BEKE ÖOON a cser. (BEKE) CK., Cs. karme -m, CÜ. kar(D)me -m, JT. kartmem stb. a 'fára,
falra mászik, belekapaszkodik (ágba, hajba)' szót a votj. (MUNK.) kormal- 'vakar, karmol,
körmöl' igével egyezteti (NyK. XLV, 343).
A cseremisz szónak, melyben a D,t másodiagos hangok (vö. BEKE, CserNyt. 118) megfelel
a zürj. (FOKOS-FUCHS) V, Ud. kurmavni 'scharren, harken, aufharken; schaben (V), mit
der Hand harken (Ud.)'; «ypuaen»: 'aaxearsmars, HaXBaTbIBaTb, 3a611paTb (ce6e)'

(SzrSzlKomi).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zürjén szó megfelelője a votjákban nem a BEKE idézte adat, hanem a Ksrpaansr 1.
'mynars, ourynsrsart,': 2. 'C)J(l1MaTb,nO)J(l1MaTb,3a)l(I1MaTb' (UdmRSzl.) ige. A votj.
(MUNK.) kormal- tehát hangtani szempontból nem tartozhat ide.

12. Cseremisz kuria -m 'laufen'

A cser. (WrcHM.) KH. karra 'zam, U. kuria -m 'laufen (KH., 0.), rollen (KH.)' szót a
SKES. a fi. karata (karkaan, karaan) 'fliehen, entflihen, entweichen' kétes megfelelőjeként
idézi.

A cser. kuriam alaknak jól megfelel a zürj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKblpJ/COMHbl 'oőpsrcxars, oőerari.', me-
lyet a SzrSzlKomi a FV nyelvjárásból idéz.

13. Cseremisz posern 'elszaporodik'

A cser. (SZIL.) posem 'elszaporodik; (Gen.) reichlich wachsen'; notua 'pa3MHO)l(aeTCJI';
noiua, noca '3aCapl1BaeTCSI(COpHbIMbITpaBaMI1) (VASZ.); nouunu 1. 3aCOpJlTCSI(cop-
HbIMbI TpaBaMH)'; 2. 'pa3MHO)l(aTbCJI,nrroJJ:I1TbCSI,pacnnomrn.ca' (MarRSzl.)lO ala-

kok eddig még nem merültek fel a finnugor etimológiai irodalomban.
A cseremisz szót egyeztethetjük az alábbi zürjén adatokkal: L. noiua 'qaI.l.\a'; Le.

noiuua 'osem, rycroű, qaCTblH (nanp: o nece)'; nouiuotn 'qama' (SzrSzlKomi); noiu

'MorroJJ:oHeJIbHI1K,eJIbOBaSlnopocm.' (KRSzl.). 11

Mindkét nyelvben eredeti szóbelseji mássalhangzóként s-t kell feltennünk. VASZILJEV
s-es adata nyilván másodlagos. A cseremiszben közismert s, S > s hangfejlődés mellett
számos szóban ellenkező tendencia érvényesülését látjuk (vö. BEKE: FUF. XXII, 118, 20).

9 VÖ. UOTILA: SUSToim. LXV, 346-7.

10 MapHHcKo-pyCCKHH CJIOBaph. Mocxna, 1956.

11 KOMH-pyCCKHH CJIOBaph. Mocxaa, 1961.
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V a r vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArégebbi finnugor szakirodalomban a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvar 'Schorf, Grinde, Kruste' szót a zürjén
or 'gennyedtség'; votják ur 'gennyedtség, szemcsipa, var' (NyH.7 160).szavakkal egyeztet-
ték. COLLINDERezenkívül ide tartozónak tartja még a mordvin E. ura 'boil, fester' jelenté-

sű szót is (FgrVoc. 123).
Az egyeztetésnek súlyos hangtani és jelentéstani nehézségei vannak, amire nemrégiben

K. PALLÓ MARGIT hívta fel a figyelmet "Var szavunk etimológiájához" című cikkében
(NyK. LXIII, 217-9). Ö a török nyelvekből kísérli meg a magyar szó származtatását, de a

feltételezett csuvas alakot, amely a köztörök alakok és a kérdéses magyar szó közötti ösz-
szekötő kapcsot jelentené, nem sikerült kimutatnia. Az egyeztetés kétségkívül így is igen

figyelemre méltó. 1

Van azonban még egy lehetőség a magyar szó eredetének megvilágítására. Jónéhány
finnugor nyelvben találunk példát arra, hogy a varr igéből képzett deverbalis nomen egyi-
dejűleg 'varrás, varrat' és 'sebhely, heg, var' jelentésű. Például zürjén eypuc 1. 'WOB,
crposxa', 2. 'urpaw', eypuczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJlÖ3 'cHHHH urpaja'; eypuc myü 1. 'cnen urna', 2. 'cnen
mpaxra' (KoMH-pyccKHH cnosaps. Mocxaa, 1961.) I votják eypuc 1. 'WOB'; 2. 'urpaw'
(Y)];MypTcKO-pyCCKHHcnosaps. Mocxaa, 1948.). - Amint ismeretes, a zürjén és votják
vur- ige nemcsak jelentését tekintve, de etimológiailag is azonos a magyar varr igével. Bi-
zonyos fokig analógiás jelentésfejlődést találunk a cseremiszben: nopeu 'cKJI)l;Ka, 6opa,
py6eu B wHTBe'; nopsu 'urpav OT pansr' (lhbIMapHH [B. M. BacHJIbeB), MapHH
MyT3p. MOCKO, 1926.). Az erza-mordvinból is idézhetünk hasonló példát: py6e11
1. '(WOB) cnsepsxc': 2. '(OT pam.r) CHBepbKC'(PyccKo-3p3~HCKHH crrosaps. Mocxsa,
1948.).

Joggal feltételezhetjük, hogy a magyar varr 'nahen' ige is azonos a 'Schorf, Grinde,
Kruste' jelentésű var főnévvel. Hangtani szempontból csak az ige geminált szóbelseji más-

salhangzója látszik némileg problematikusnak. A gemináció magyarázatául szolgálhatna az
a felfogás, hogyacseremisz (WICHM.) KH. {j -ryem, U. urYf'm ,nahen , igében meglevő
finnugor *k deverbalis igeképző lappang a magyar igében is (1. NyH.7 74). A többi rokon-

nyelvi megfelelésben azonban semmi nyomát sem találjuk ennek a képzőnek (a kétes obi-
ugor megfelelőkben sem; 1. FgrVoc. 123), s sokkal inkább valószínű a magyar ige szó-

belseji r-jének másodiagos geminációja.
Ezek szerint a magyar var szónak eredetileg a nyom, les stb. szavainkhoz hasonló

nomenverbumnak kellett lennie.

I A var= varangy= varacs szócsoportot PAlSDEZSÖ az or (orom, orr, orja stb.) nyelvelemmel veti
össze (MNy. LIV, 56-7 és ALingu. VIlI, 165-6).

25
In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza körébő/. Szerk.: Benkő Loránd. Bp. 1963. Akadémiai,

384 p. 2 t., 3 térk. NytudÉrt. 40.: 50-51. p.
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Köz,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z e lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Köz szavunk megfelelőiként COLLINDERa következő rokonnyelvi alakokat idézi: ? csere-
misz kedal, kadal '(the) middie'; vogul kwatl 'middle, medius'; osztják Mt 'interspace;

(the) middle' (FgrVoc. 91).
A cseremisz szót COLUNDER- mint általában előtte mások is - kétes megfelelőként

idézi. A cseremisz szó első jelentése a szótárak szerint testrésznév ('derék'), sebből fejlőd-
tek a különböző helyjelölő határozószók és névutók (1.: PAAS.] ka/fal 'Weichen'; ka/falne
'in der Mitte, mitten'; ka/falke 'in die Mitte'; ka/fa,t'ian, ka/faUan 'aus der Mitte' stb.), s
így egyáltalán nem vehető bizonyosra a magyar és a cseremisz szó kapcsolata.

Van azonban a cseremiszben egy névutóul .is használatos helyhatározószó, amely jól
egyeztethető a magyar köz, közel alakokkal. Ez a cseremisz (WICHM.) T. 1di5álna, B.
kü8nlnö' 'in der Nahe', 1di8nlkö' 'in die Nahe'; 1di8nI,tJan 'aus der Nahe' (JSFOu. XXX6,

13; "Kji06iJl, Kjio6iJlnö, Kji06i~, Kjio6illb 'B03J1e,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOM~, npn' (YnbIMapHM: i. h.).
SZILASIcseremisz szótárában (a küdol szónál) felveti a szó tatár eredetének lehetősé-

gét, utalva a tatár küt 1. 'After' és 2. 'valamely tárgy talpa' szóra. A tatár szó meglétének

azonban semmi nyomát sem találjuk a cseremiszben, RAsANEN sem említi a tatár jöve-
vényszók között (MSFOu. L.). Megvan az idézetttatár szó csuvas megfelelője a csere-
miszben kutan, kotan 'Steiss, Schweif' alakban (1. MSFOu. XLVIII, 152), de ez hangtani

szempontból semmiképpen sem vehető figyelembe. A tatár kölcsönvétel azért sem valószí-
nű, mert ebben a szókategóriában nemcsak tatár, de csu vas kölcsönzésről sem tudunk.

WICHMANN(1. JSFOu. XXX6, 13) szerint az -1 a cseremisz szóban képző. A hasonló

képzővel ellátott szavakról pedig ezt mondja: "das Stammwort bezeichnet die Nahe, die
Höhe, die Seite, das Hintere, das Untere u. a. ahnliche Raumbegriffe ... " Nincs tehát sem-
mi akadálya, hogyacseremisz szó alapszavául egy *küoa alakot tegyünk fel, melynek az
alapjelentése- mivel a belőle képezett határozószó jelentése 'közelben, közelbe' stb. -
'köz' lehetett, és ugyanolyan irányú jelentésfejlődés ment benne végbe, mint a magyar köz,
kozel esetében.

A cseremisz szót BUDENZ is megemlíti (MUSz. 68), de ma már elévült hangtani érvek
alapján nem tartja valószínűnek a magyar és cseremisz alakok összetartozását. SETÁLÁ

viszont elfogadja az egyeztetést (NyK. XXVI, 409) és SZINNYEIis (NyH.2 39). SZINNYEIn
kívül a Xx. századi irodalomban már csak egyetlen utalást találtam a cseremisz és a ma-

gyar szavak összetartozására PAASONEN .Dst-tscheremissisches Wörterbuch"-jában a
kü&JI szónál.

Talán a minden szempontból tarthatatlan tatár származtatás miatt szorult ki méltányta-
lanul a cseremisz szó a magyar koz, kozel rokon nyelvi megfelelői közül, pedig mind
hangtani, mind jelentéstani szempontból több érv szól mellette, mint a másik kétes megfele-
lés mellett.
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14. CseremiszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApaneias 'éget, pörköl'

SZILASITROICKIJ szótárából idézi ezt a cseremisz szót. RAMSTEDTnélpane 'zas 'braten,
sengen; loben, preisen' alakot találunk. Mindjárt megjegyezhetjük, hogy a 'loben, preisen'
jelentés csak átvitt értelemben a Lllma 'za pis paneies J3ela 'er lobt sich; ist gross in seinen
Worten' szólásban fordul elő, amely szószerint azt jelenti: 'jól süt, pörköl a nyelve'. Így

tehát a cseremisz szónak a 'loben, preisen' jelentését a továbbiakban bízvást figyelmenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkí-
vül hagyhatjuk.

A cseremisz szóra vonatkozólag még a következő adatokat találtam: (VASZ.) nanso-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:JICaM, nOHbbl:JICQM 'name' coenau nOHbbl:JICQM [disznót perzselek]; nanencaui 'na.JIHTb,
oőxorra'n.'; noneuotcaui ua. (MarRSzl.); 'naHb3:J1CaUl', aaxapars 'nousuocaiu: '

Tehát a cseremisz szó az idézett adatok szerint két alakváltozatban fordul elő. A hegyi
nyelvjárásban a paneias, a mezeiben pedig a ponazas alak használatos, amint erre az egyes
szótárak is utalnak.

A cseremisz igében a z képző, amelynek inchoativ és gyakorító funkciója van, pl.:
(WICHM.) KH. a Iem, U. ilf -m 'leben, wohnen' - KH. ala -iam, U. ileia-m 'aufleben,

wieder auflodem stb.'; (VASZ.) ÜOJl2a 'CI1S1cr'- ÜOJl2bl:JIC3Ul '6JIeCTI1T' üyJla 'rOpI1T' -

ÜyJl2bl:J1C3Ul "rneer'.
A képző nélküli igető tehát pane-, pons-, amely hangtani szempontból pontosan megfe-

lel a (PAAS.) mord. E. panems, M. pansms 'backen'; (JUHÁsZ)2 pánems '1. égetni, 2.
sütni; pid'sms-p. 'sütni-főzni' alakoknak. A jelentésbeli eltérés csak annyi, hogya csere-
misz ige jelentése 'braten, sengen', a; mordviné pedig 'backen'. E csekély jelentésbeli kü-
lönbség figyelembe vételévei is elfogadhatónak látszik a cseremisz és mordvin igék össze-
tartozása. A mordvin alak és - véleményem szerint - a cser. paneias stb., a fi. panna
'setzen, legen, stellen' igének felel meg (vö: PAASONEN,MordChr: 105; SETÁLÁ:SUSAik.
XXXIIS: 68; E. ITKONEN:FUF. XXXI, 158; UAJb. XXVIII, 65; SKES.).

A cseremisz ige feltehetőleg a kenyérsütésnek egy ősibb, nyílt lángnál történő módjára
uta!. 3

15. Cseremisz wasa 'vejsze-féle, Fischgerát aus Latten'

A SZllJASItól származó, idézett alakon kívül csupán egy adatot találunk még erre a szóra
WICHMANNlejegyzésében, s ez a cser. M. J3aia· 'Fischzaun'.

I Myrsp (Pyccxo-vapaücxait CJIOBaph). KpacHoKoKIIIaHcK, 1928.

2 JUHÁSZ 1.: Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest, 1961.

3 VÖ. G. RÁNK: Vanha Viro. Helsinki, 1955. 66. 1.
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A cseremisz szót általában finnugornak tartják és magy. vész, vésze, vejsze ; osztj.
(KT. 92) DN. Qt', Trj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ct' stb. 'Zaun, Umzaunung' szavakkal szokás egybevetni (1.
PAASONEN,Beitr. 124; TOIVONEN:FUF. XIX, 159; FUV. 124). .

A cseremisz szóval kétségtelenül összetartozik a csuv. ASM. vaza 'KOTUbl, Fischzaun',
vabia 'serrrep, Fischgerat aus Latten' (1. RAsAN'EN:FUFA. XXIV, 52). RASANENa csu-

vas alakokat cseremisz kölcsönvételnek tartja, nyilván azért, mivel más török nyelvben nem
ismeretes a szó, s bizonyos hangtani körülmények is arra utalnak, hogy nem eredeti csu vas
szóval van dolgunk.

Ha a cseremisz alakokat közelebbről megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy a kölcsönzés

nem a cseremiszből a csu vasba történt, hanem fordítva. A cseremiszben nincs még egy
olyan finnugor eredetű szó, amelyben intervokális helyzetben s - s váltakozásttalálnánk. A
csuvas z-nek viszont szabályos folytatása a cseremiszben az s (s, i)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. RAsANEN:

SUSToim. XLVIII, 30), a csuv. bt-nek pedig a i (ts, t'1) például: csuv. vubtaX > cser.
(GEN.) P. fsozak 'Herd' (1. uo. 37). A legkézenfekvőbb azonban, ha a csuv. vabia alakot
vesszük kiindulási pontul, amely történeti szempontból is régebbi kell hogy legyen (a i má-
sodlagos fejlődés eredménye bt-ből), s a bt-nek találunk a cseremiszben ugyanazon a szón
belül is s és i (t'i) folytatását, például: csuv. ASM. kabia cser. (GEN.) P. kajza; W. Uc. 33
kaza, kasa 'liege' (1. uo. 144). A hangtani érvek alapján tehát a cseremisz alakokat a csuv.
vabia szó kölcsönvételének tarthat juk.

Valószínűnek látszik, hogyacsuvas szó azonos jelentésben, de más alakváltozatban is
megvan a cseremiszben talán későbbi, másodiagos kölcsönzés eredményeképpen. Ez a szó
a (SZIL.) maca 'vej sze; Fischreuse; KOTUbl,pbl6oJIOBHblH cnapam, 113ztpanoxt.; MQIiQ

'KOTUbl, pbl60JIOBHblH cnapan 113npauox' (VASZ.,MarRSzl.). A csuv. bt-nek a cser. t'i
szóbelseji helyzetben - arnint erre fentebb zárójelben már utaltunk - teljesen szabályos
folytatása lehet, és nem ritka jelenség ugyanabban a csu vas eredetű szóban cseremisz
nyelvjárásközi z, z, t'i megfelelés. Jelentéstani nehézség nincs, egyedül aszókezdő m látszik

problematikusnak.
A cseremiszben mind szókezdő, mind szóbelseji helyzetben elég közönséges ajJ - m (és

m - jJ) hangváltakozás, pl.: (SZIL.) meniajem < or. aeasa'n.; MblHbblK < or. BeHHKstb., de

sok esetben, mint például: (SZIL.) miner - winer 'vászon'; winem - műnem 'gödör';
warlange - murlange 'cinege' stb. minthogy a szó etimológiáját nem ismerjük, a hangvál-
tozás irányát nem tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani. Annyi azonban ennyiből is

kiviláglik, hogya vabia - maca szavak megfelelésének nincs különösebb hangtani akadá-
lya, és a két szónak a kapcsolata legalább annyira valószínű, mint a cseremisz szó szamo-
jéd megfelelése (1. FUV.).

A csuvas bt hanggal kapcsolatban RASANENmegjegyzi, hogy" ... begegnet überhaupt
nur in Fremdwörtern" (SUSToim. XLVIII, 36). Azok közül a nyelvek közül, amelyekkel a
csu vas valaha érintkezett, a zürjénben találunk olyan szót, amely jól megfelel a kérdéses
csuvas szónak. Ez a szó a zürj. (FOKOS-FuCHS, SyIjWb.) Pr. vodi 'Wehr zum Fangen

vom Fischen (besonders: zum Fangen von Lachsen)'; (WlED.) vodi 'eine Reihe Pfosten
quer durch den Fluss (zum Anhangen der Netze), Wehr, Fischwehr'; (SzrSzIKomi) FV.,
Sz. 600JlC '3I1MWI5Ipbl6oJIOBHaSlsaropozaca OKOJIO6epera, ycrpaaaaevaa oceusto 113
pana KOJ1beB,3anJIeTeHHblX XBOpOCTOM,JI)151JIOBJ111pbI6bl MOp.uOH311MOIO';(KRSzl.)
600JIC '3I1MWL'lpbI6oJ10BHaSlsanpyna 113KOJIbeB'.

A zürjén szót a fi. vaato 'Zugnetzstange, Netzstange' alakkal és ennek lapp megfelelő-
ivel szokás egyeztetni (1. TOI'!ONEN: FUF. XIX, 94).
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A zürjén szó tővéghangzója a csuvas alak tanúsága szerint még megvolt a kölcsönzés

idején, s az első szótag magánhangzója is a-nak hangzott. Különben az a> o hangfejlődés-
re a zürjén nyelv csuvas jövevényszavaiban is találunk példát (1. WICHMANN: SUSToim.
XXI,26).

16. Magyar rész 'Teil, Stück'

A magy. rész 'Teil, Stück' szónak biztos megfelelőjeként a FUV. csak zürj. roé 'part,
piece' alakot idézi, s a vog. -ras kicsinyítő képzőt, mint kétes megfelelőt.

E. ITKONENa zürjén adatnak esetleges hangfestő volta miatt kétesnek tartja a magyar
szóval való összetartozását (1. UAlb. XXVIII, 75).

A magyar szó pontos megfelelőinek látszanak viszont a cser. (VASZ,)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApbl3e, pusu«

'qaCTb, nona'; KH. pesutc 'xacrs, nona' (MarRSzl.) alakok, amelyekben a k nyilván
azonos a fgr. *k denominális nomen-képzővel (1. NyH. 7 93).

A cseremisz szó első szótagbeli magánhangzója a hegyi alak után ítélve e volt.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. ITKONENnak a zürjén szóval kapcsolatos kételyeit osztva is érdemes megjegyezni,
hogyacseremisz és zürjén alak megfelelése teljesen szabályos. Az első szótagban eredeti
magánhangzóként fgr. *tt-t tehetünk fel, amelynek szabályos folytatása lehet mind a cser. e
(1. E. IlKON"EN:FUF. XXXI, 253), mind a zürj. € (1. uo. 325). A cseremisz szó z-je fgr.

*tJ-re mehet vissza, amelynek ugyancsak szabályosan megfelel a zürj. fs, s a magy. sz.

17. Cseremisz nun! 'HaseI'

PAASONENOst-tscheremissisches Wörterbuch-jában a szóban forgó cseremisz alakra a
következő adatokat találjuk: nUY9 'rOJlOBJlb, Hasel'; nuya : sűman nuya 'rnrcxaps,
Grüngling'. Az orosz nyelvű szótárakban is több adatot találunk a cseremisz szóra: (VASZ.)
OUlMa1lb1020 'nacxapi,', nU1lb1020 'BbIOH, y-rac' (a nueon szónál; osma 'homok', pi
'kutya'); 1l1020 'Mem03ra, MeJlKHepsiőst' (MarRSzl.).

Magam nu kto 'necxapr,' alakban jegyeztem le a szót a Mari ASzSzK Morki kerüle-
tének Pot-jol (or. nersan) falujában.

N. SEBESTYÉN 1. WICHMANNnyomán a következő adatokat idézi a cseremisz szóra

vonatkozólag: C. nukta 'saynen sukuinen kala, pienempi (leuciscus idus féle hal, kisebb)',
Jl.l. nűkto 'eras kala (egy hal)'. A cseremisz szót ő a fi. neikonen 'leuciscus rutilus' halnév-
vel veti össze (1. NyK. XLIX, 62). Ez azonban a fi. neiti "Fraulein ' szó tartozéka. L.
SKES.

A cseremisz adatokban előforduló szóvégi -ta , to, 19 képző (1. WICHMANN: SUSAik.

XXX/6: 24).
A cseremisz szóval összetartozik a zürj. Szlu., KSz. nueuns 'yrops', Lu. nuoeuns,

FVO. IlblO211eU 'necxapoiixa, JlHqHHKa MHHOfH, BbIOH' (SzrSzlKomi; KRSzl.) votj.
uyeunec 'necxapi,' (UdmRSzl.) halnév.

A cser. és a zürj. szóban szóbelseji -rJk- hangkapcsolatot tehetünk fel (vö. COLLINDER,
CompGr. 131).
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A zürjén és votják megfelelőkben az -blllb ; -neü -unec képzőkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. LEHTISALO:

SUSToim. LXXII, 52; 179).

18. Cseremisz KH. so Iam, U. so -lam 'sieden, hervorsprudeln'

A címben említett alakokon kívül igen közönségesek a cseremisz szónak műveltető t képzős
alakjai: (WICHM.) KR. so ·ltem, U. so/te -m 'kochen'. PAAsoNENnál az említetteken kívül a
so/am igének van még 'gebraten werden (am Feuer)', a saltem alaknak pedig 'braten (am
Feuer)' jelentése is, RAMSTEDTpedig a szónak még 'brühen' jelentését közli.

A votj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcynsuu 'nossarscs ny3bIpjlM (OT oxora)' (UdmRSzl.) ige hangtanilag jól

megfelel a fentebb felsorolt cseremisz igéknek, de a jelentést illetően még nem egészen
nyilvánvaló az egybetartozás. Ha azonban az ugyancsak t képzős votj. cynsmuuu '1.
nO.[OKapHTb,2. 06apHTb (KHmTKOM)' (UdmRSzl.) alakokat vesszük figyelembe, akkor

már jelentéstanilag is kifogástalanná válik a cseremisz és votják igék egyeztetése.

19. Cseremisz kuas 'gázló, zátony'

A cseremisz szóra vonatkozólag BEKE Ö. a következő adatokat sorolja fel: M. MM. kuas,
MK., USj. lc'Ias, C. C. kuaJiXs, 1. ku -aJiXs,K. ko 'as 'seicht, nicht tief, flach, breit, niedrig

(Wasser, Grube, Kahn, Trog, Teller, Mütze)' (FUF. XXII, 102); RAMSTEDTnél ku 'as
'Sandbank'; VASZILJEVnélxyaui, «yanu, 'Mem<HH,Mem<o', Kyam-63p 'Mem<oe MeCTO,
nepexar Ha pexe'; a MarRSzl.-ban pedig xyaxiu 'Mem<HH, Herrry60KHH, MeJIKO-
BO.1lHHH'alakban találjuk a cseremisz szót.

A rokonnyelvek közül a votjákban találunk olyan szót, amely mind hangtanilag, mind

pedig a jelentést tekintve jól megfelel a cseremisz alakoknak: (MUNK.) Kaz. kwas 'sekély';
kwasmi- '1. száradni, megszáradni, kiszáradni; 2. apadni, sekélyesedni (vízről mondva)';
«yacs, xyacez 'MeJIKHH' (UdmRSzl.).

A votják szónak a FUV. a következő finnugor megfeleléseit ismeri: Ip. goikes 'dry'
stb.; mord. koske 'dry'; cser. kukso 'dry'; koske- 'to dry (intr.)'; zürj. kos 'dry'; kosmy-

'become dry'.
Az általunk említett cseremisz szót nem találjuk a megfelelések között, s joggal, mert

hangtanilag nem illik ide, másrészt viszont a votják szóval való egybetartozása szintén bi-
zonyosnak látszik. Ez csak úgy lehetséges, ha a cseremisz szó votják kölcsönzés. A votják

alak ya diftongusa szabályos hangfejlődés eredménye a votjákban, a cseremiszben viszont
ez a jelenség teljesen ismeretlen, tehát a kölcsönzés iránya nem lehet kétes.

A votj. S:.>cser. s, s megfelelés is teljesen szabályos. A kölcsönzés idejére vonatkozólag
a hangtani kritériumok alapján annyit tudunk csak megállapítani, hogy az a cser. s > s
hangfejlődés lezárulta után tortént, mert ellenkező esetben a malmizsi és a hozzá közel álló
nyelvjárásokban nem s, hanem s állna aszóvégen.

A C. c 1. nyelvjárásokban a cseremisz szó beilleszkedett a -Ils képzős szavak kategó-

riájába.
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20. Mordvin nepseass '6apcYK'

A folyóirat előző számában megjelent Etimológiai megjegyzések c. cikkemben a fi.
mayra 'Dachs' szó kétes megfelelőjeként említem - az általános felfogásnak megfelelően -
az azonos jelentésű cser. ne 'rye szót. Közben ráakadtam az erza-mordvinban a nepieas
'6apcYK,4 szóra, amely pontosan megfelel a cseremisz alaknak. Érdekes, hogy a szó töve a
cseremiszhez hasonlóan itt is azonos az 'orr' jelentésű szóval. Így nagyon valószínű, hogy

mind a cseremisz, mind a mordvin szó nem függ össze a finnségi alakokkal, hanem egysze-
ruen az orr szó származéka, ami feltehetőleg az állat jellegzetes hosszú orrával függ össze.

A cseremisz -ye képző más állatnévvel kapcsolatban is előfordul (1. WICHMANN:
SUSAik. XXXI6: 8), a mordvin képző pedig állatnevekben igen közönséges.

21. Csuvas nye 'crynara'

A cser. posem elszaporodik szónak fentebb említett cikkemben a zürjénben keresek megfe-
lelést. Azonban a csuv. nye 'crynari.' (Csuvkszl.)' igének mellékjelentései között megta-
láljuk a 'sarrryunrn, (o pacrenaax)' jelentést, amely pontosan megfelel a cseremisz szó
jelentésének, s a hangtani megfelelés is tökéletes. A cseremisz szó s-es alakjai is valószí-
nűbbé teszik a csu vas kölcsönzést, mint a zürjén megfelelést.

22: Magyar vesz 'umkommen, sich verlieren, verschwinden'

A magy. vész (vesz-) igének SZINNYEI(NyH.7) a következő rokonnyelvi megfeleléseit idé-

zi: osztj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuóz- 'elpusztul, meghal'; U08t- 'elveszt'; vog. űs- 'elpusztul, meghal'; xot-üst-
'elveszt'; zürj. vos- 'elpusztul, elvész, tönkremegy'; vost- 'elveszt'; votj. j8- 'elvész, tönkre-
jut'; j8t- 'elveszt'. Ezt az egyeztetést fogadja el a SzófSz. is. A FUV. azonban már csak
kérdőjellel kapcsolja a magyar szót az obi-ugor és a permi alakokhoz. A kétely több okból
is megokolt: 1. a magyar szó obi-ugor megfelelői mind veláris hanga lakot mutatnak; 2. a
permi adatokban felbukkanó szókezdővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv másodIagos (1. UOTllA SUSToim. LXV, 58), s

így nem felelhetnek meg a magyar szónak.
Jól egyeztethető viszont a magyar szó a votj. (MUNK.) vez- 'eltűnni, elhordani magát';

(UdmRSzI.) eesuuu 'HClJe3HyTb,nponacrs 6e3 Be3TH'; Be30H 'H3lJe3HOBeHHe'.

A votják szó jelentése tehát, az orosz értelmezést is figyelembe véve: eltűnik, elvész.
Így jelentéstani szempontból sincs nehézsége a magyar és votják ige összetartozásának.

4 3p3l1HCKO-pyCCKHH CJIOBapb. Mocxsa, 1949.

5 CsuvRSzl. = qyBalllcKo-pyccKHH CJIOBapb. Mocxsa, 1961.
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23. Cseremisz (WICHM.) KH. ká -mem,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU kume -m 'die Angen schliessen'

A FUV. a magyar húny- ige finnugor megfelelői között tartja számon a cseremisz szót a
mord. kona- ; votj. kyn- ; zürj. kun- ; vog. hon- ; osztj. kon-, S. hOn- alakokkal együtt,
amelyekhez mint kétes megfelelő a fl. k;yny- szó is csatlakozik.

A SKES. véleménye annyiban tér el a FUV.-tól, hogy az előbb idézett fl. k;yny- szó
biztos megfelelőinek tartja a felsorolt alakokat, s csak a cseremisz szó elé tesz - ellentétben

a hagyományos felfogással - kérdőjelet. A SKES. eljárása a cseremisz szót illetően feltét-
lenül helyes. A cseremiszben intervokális helyzetben ismeretlen az fl > m hangfejlődés.
Feltételezhetnénk esetleg, hogy valamilyen egyedi hangváltozás történt a szóban. Ennek

azonban ellen? szól az a tény, hogy a szóban forgó cseremisz igének megfelelése van a
votjákban. Erre a következő adatokat idézhetem: (RUdmSzll npuiqypueams 'KbIMbIp'bSl-

HbI'; npuiuypums 'KbIMbIPTbIHbI'. A szótár az idézett votják alakokat együtt közli a

KblHbblpöflHbl, KblHbblpmblHbl igékkel, amelyek viszont a fl. k;yny- és a magy. húny megfe-
lelői.

Mivel n > m hangfejlődésre a votjákban sem találunk példát, így joggal feltételezhet-
jük, hogy a címben idézett cseremisz igék összetartoznak a votj. KblMblpbflHbl, KblMblp-

muuu alakokkal; nem egyeztethetők viszont a magy. 'húny ; fl. kyyny- szavakkal.

24. Cseremisz (PS.) fJal$e 'Schulter'

A cseremisz szónak eddig sem a rokon-, sem más nyelvekben nem sikerült megfelelésére
akadni. (A SZILASICseremisz szótárában említett tat. uéa ; csuv. wiée alakok távolról sem
jöhetnek számításba, mert pl. a csuvas szó jelentése 'lágyék', s a cser.-be átkerült csuvas
vagy tatár köIcsönszóban nem lehet ($ hang.)

A cseremisz szó pontos megfelelőjének látszik a zürj. (WIED.) vots-ly 'Schlüsselbein';
(WUo.) 1. VO($:v.-li '(?) (Ader)knoten an der Hand'; (SzrSzlKomi) FY., I. AV. eomuinu;
Ud. eoiunu 'xnrosuua' (KRSzl.) eoiunu 'xmosaua'. A zürjén szó jelentése kulcscsont (lj

'csont'). A WUo. adata valószínűleg téves. A kérdőjel is erre látszik utalni.
Mind a cseremisz, mind a zürjén alakokban ($-t találunk, tehát a mássalhangzó-

megfelelés kiíogástalan. A cseremisz szó alapján joggal feltételezhetjük, hogy az eredeti
magánhangzó a volt, aminek a zürjénben igen gyakori folytatása o (vö. E. ITKONEN:FUF.
XXXI, 322-23).

25. Cseremisz (WICHM.) KH. má,~ká-ndii, U. mu skándá 'Faust'

A FUV. a cseremisz szó rokonnyelvi megfelelőiként a mord. E. moksna, M. moksönda

'fist'; votj. myiyg alakokat idézi, s kérdőjellel az azonos jelentésű osztj. mecsk szót,
amellyel kapcsolatban COLLINDERmegjegyzi, hogy esetleg zürjén jövevényszó. A feltétele-
zett zürjén alak azonban eddig még nem bukkant fel.

6 PyCCKO-Y.LI:MYPTCKI1H CJIOBapb, Mocxaa. 1956.
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Nyilván a keresett zürjén szó van meg a (SzrSzIKomi) Le. uuoczanmunu '6HTb,
yztapars (KorO-JI. KyJIaKoM)' ige tövében; a (SzrSzlKomi) AV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMbl:>ICblK 'ynap KyJIaKOM,
ryuax': (KRSzl.) uuocu« 'ryMaK' szó eredeti jelentése pedig feltehetően nem ökölcsa-
pás, hanem ököl volt, s ilyen jelentésben került át az osztjákba is.

26. Cseremisz (SZIL.)pustij 'bél, hurka'

A cseremisz szóra vonatkozólag a címben említetten kívül a következő fontosabb adatokat
idézhetjük: (RAMST.) pust» 'der Magensack'; (PS.) pusta 'Labmagen', müskar-p. od. pus-
ka 'Magen' (müskar 'has'); (VASZ.) nyiuxa 'xpynnax sacrs H3 BHyTpeHHoCTH)J(HBOT-
noro c nepeaapennoü sacrsro nHI.UH';(MarRSzl.) nyuoco 'BHyTpeHHOCTH)J(HBOTHbIXc
nepeaapeaaoa sacrsro nHI.UH'.A cseremisz szó jelentése tehát 'belsőrész, (állati) gyomor'.

A cseremisz szónak pontosan megfelel a zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V. Sz. pit:!
'das Innere'; V. Sz. Pr. pittkas 'in seinem Inneren, innen' stb.; votj. (MUNK.) Sz. pue, M.
G. pue, I. pui; K. pos 'belső, belseje vminek'; Sz. kot-pué, Lk(Jt-pos stb. 'belső részek az
állati testben; kebel, szív' (k(Jt 'has') (vö. TOIVONEN:FUF. XIX, 128).

A -ka; -ta , -to, (-ta) a cseremisz szóban képző (1. WICHMANN:SUSAilc. XXX/6: 12,
24). A -to képzőt WICHMANNnem említi a cseremisz szóképzésről írott tanulmányában,
pedig nem éppen ritka képző, ez van meg például a cser. nukto halnévben is (1. N.
SEBESTYÉNI.: NyK. XLIX, 62).

A képzők -k, -t eleme előtt rt > s hangfejlődés történt, amire a cseremiszben számos
példát találunk. .

A cser. (SZIL.) pusto : tovar p. 'nyélnek való lyuk a fejszében' szó, amelyet SZILASI
BUDENZnyomán idéz, nem tartozik össze a fentebb tárgyalt cser. szóval, mert ennek hegyi
cseremisz változatában az első szótagban a van, amannak viszont u: (VASZ.) KR. nsuumo
'BTYJIKa }l)UI BCTaBKH,nepeBRHHOHvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApysxa y pysnstx 0PY,UHH'.Ez kétségtelenül arra
mutat, hogy két különböző szóval van dolgunk.

27. Cseremisz (PS.) ta lya& 'Fohlen, Füllen'

PAASONENzárójelben még a következő értelmezést fúzi a cseremisz szóhoz: ... 'seit es von
der Stute abgewöhnt ist bis zum Alter von zwei Jahren'. BEKE ÖDÖN (FUF. XXIII, 72) P.
B. M. C. C. ta /ya&, MK. ta I}íioa, UP. ta '/yaoa, UJ. C. C. JT. ta l')'UOo, JO. ta l')'Uoa, V.
ta l')'UOo,K: ta lyü& 'ein Füllen, welches noch nicht eingespannt war' alakjait ismeri a szó-
nak. A cseremisz-orosz szótárak adatai lényegében megegyeznek az eddig idézettekkel:
(VASZ.) maneyoo, manzuoo 'notuans 2 JI., MOJIO,nWIK';(MarRSzl.) maneuoe 'ztayx-
JIeTOK(nourazu, zmyx JIeT), )J(epe6eHoK-CTpHrYHoK'.

VASZILJEV szótárában még egy számunkra érdekes adatra bukkanunk, a mansatc
MaCKa 'Me,UBe,UbHa 2-M rozty' kifejezésre, amely l'-je ellenére, úgy látszik mégis összetar-
tozik a fentebbi cseremisz alakokkal. Ez az utóbb idézett szó is megerősíti, hogy az előbbi-
ekben - ya&, -')'U00 stb. képző van. Ez a képző rendszerint melléknevet képez (1. BEKE Ö.
CserNyt. 129-30), s jelen esetben nyilván a ta .Jyaoa imna 'Fohlen' (1. WrcHMANN:
SUSToim. LIX, 163) jelzős szerkezetből vált önálló fónévvé.
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A cseremisz szó képző nélküli alakja ta l-, amelynek minden szempontból pontosan
megfelel a votj. (MUNK.) to/as 'csikó (az első tél, azaz évután)'; (UdmRSzl.) monec

'CTpHryHoK, .llByxrOLJ;OBaJIhIH»cepeőéaox'. A votják szót felfoghatnánk a to/ 'tél' szár-
mazékának, de ha valóban összefügg a cseremisz szóval, akkor az egyezés véletlen, mert a
cseremisz szót viszont semmiképpen sem lehet a 'tél' szóból magyarázni (vö. cser. tel, tele

'tél '). A votják szó orosz értelmezésében nem is találunk utalást a 'tél' szóra, s talán csak
M~l<.ÁcsI egyéni értelmezéséről van szó.

29. ZürjénvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(WUo.) pus 'lange Fisehreuse'

28. Cseremisz (PS.) o&1r, ooaran 'dieht (Baum)'

Az idézett cseremisz szókon kívül még a következő ide tartozó adatokat találjuk: (PS.)
ooararJam 'Schlösslinge treiben', ooararJdem 'spriessen'.

Bővebb anyagot szolgáltatnak a cseremisz szóra vonatkozólag a cseremisz-orosz szó-
tárak: (VASZ.) ooap 'BeTBb'; ooapzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKy3 'BeTBHCTa~öepésa'; ooop, ooup 'ornpucxa,
BeTOlJKHOT OCHoBaH~ ztepeaa, OT xopneü'; ooupatreiu 'KyCTHTbC~ (pacreaae)';
Ooupamue WypHO qylJKöLJ;öJrnH3W (A bokrosodó vetés sűrű lesz.); (MarRSzl.) ooap
1. 'nopocns, noöer', 2. 'BeTBb, BeTBHCTbIH'.

A cseremisz szóban az -r nyilván azonos a fgr. *r denominális nomenképzővel (1.
NyH. 7 97). Az eredeti alak az ooar lehetett, mert az o/for, o&1r alakok véghangsúlyosak, s
ilyen helyzetben nem képzelhető el a magánhangzó redukálttá válása.

A cser. ooa- tő jól egyeztethető a zürj. (SzrSzlKomi) Vym. VU 00 'BeceIDI~ 3eJIeHb
Ha rryrax; BCXOLJ:bI,POCTOK' (KRSzl.) 00 ,BCXOLJ:bI',2. 'CTe6eJIb'; votj. (WIED.) ud

'Wintersaat, Winterkorn'; (MUNK.) Sz. ud: u. nan 'őszi gabona vetés (fú korában;
03HMb)'; (UdmRSzl.) yo 1. ,BCXOLJ:bI,POCTOK',2. 'paccana'; yoauu 'npopacrars (o
ceueaax), BCXOLJ;HTb(o pacrenasx, 3JIaKax)'.

A penni alakokból származtatja RÉDEI KÁRoLy7 az udmurt népnév ud- előtagját. Az

itt tárgyalt cseremisz megfelelés hangtani szempontból nem mond ellen ennek a magyará-
zatnak. A cseremisz szó ragtalan ooa- töve pontosan egybeesik a cser. (WICHM.) U. ooa
'Wotjake' népnévvel.

A címben idézett adaton kívül a régebbi szakirodalomban nem akadtam a zürjén szóra, s az
újabb zürjén-orosz szótárakban is csak egy helyen találtam meg: (SzrSzlKomi) L. nyw.
'PbI60JIOBa51CHaCTb(BHLJ;sepun.r) H3 npyrsea p516HHbI'.
A zürjén szónak pontos hangtani megfelelője a cser. (VASZ.) now. 'MOpLJ;a(pbl60JIOBHa~
CHaCTbH3 npyrsea)"; (MarRSzl.) KH. now. 'sepura (pbI60JIOBa51CHaCTbH3 npyrses)'.
A zürjén és a cseremisz szó hangalaki egyezése mellett a jelentésbeli egyezés is teljes:
mindkét nyelvben 'vesszőből font varsaféle' a szó jelentése.

7 RÉDEI KÁROLY, Über den Ursprung einiger finnisch-ugrischer Völkernamen (CIFU. 102-3).

--
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30. Cseremisz (PS)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj30stalam 'Iachen'

A címben idézett alakon kívül még a hegyinyelvjárásbeli (RAMST.)j3astala las (ein wenig)
laehen, sehmahen',j3a -Stalas 'auslaehen' változatait említhetjük a szónak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rokonnyelvek közül a zürj. (WUo.) V vas vidént 'lachelnd, heiter dasitzen'; vasjavni

'lacheln'; (SzrSzlKomi) Pees., Szkr., KSz. eaiueuosuu. FV eaiueuosuuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'yJlb16ambCJl'

(KRSzl.) (eaiu 'yJIhI6Ka', eauiuynuu 'yJlbI6HymbCJl' alakokkal hozhat juk kapcsolatba a
eseremisz szót.

A zürjén adatok közül a vas 'mosoly' szót kell alapul vennünk. A eseremisz szó töve

ftost-, j3ast-, mert az -(aj/am gyakorító képző, amely lehet dedominális és deverbális is pél-
dául: (PS.) üstam 'wischen, kehren (mit dem Besen)' - üstalam 'streichen, abwisehen'
vagy pört 'Stube, Zimmer' - partslqm 'heimkehren, naeh Hause gehen'.

A zürj. vas és a eser. j3ast-, j3ost- alakok kifogástalanul megfelelnek egymásnak. Az
eredeti *-st hangkapesolatból a zürjénben szabályosan s fejlődik (1. SUSToim. LXV, 315-
6), a magánhangzók pedig mindkét nyelvben jól magyarázhatók fgr. *a-ból.

31. Mordvin M. taparams '1. összezavarni, bonyolítani: 2. turkálni'

A mordvin szót JUHÁSZ-ERDÉLYI szótárán kívül még a következő forrásokból idézhetjük:
(ErzRSzl.)l Tanauc 'cnyrars, sanyrars; Tanarc '3. aanyraansríi KJI)'6oK HI1TOK';
(MoksRSzl.)2 Tanapauc 'nyrars, cnyrari,'; Tanapice 'nyTaHI1Qa'.

A eseremiszben a mordvin szónak megfelelnek a (PS.) toj39: t.-mo(t'ia la 'verfitzte
Baststopfe'; toj3anem 'sich verfitzen (z.B. die Flachsstopfe, wenn sie vor dem Verspinnen
verwahrt wird, der Bast)', toj3atem verwirren; (VASZ.) moeo 'nYTaHI1Qa'; moeuo«: (a
KyKmblJIC szónál) 'nyramma': (MarRSzl.) moeo 'crryrasumüca ny'IOK HI1TOK,

BepeBKI1'.
PAASONENszótárában a fentebb idézett eser. toft9 adat után zárójelben, megkérdő-

jelezve ott találjuk a mord. tapo szót jelentés nélkül. A mordvin szótárakban azonban nem
sikerült nyomára akadnom ennek a szónak.

1 ErzRSzl. = 3p3SIHcKO-pyCCKIÜí CJIOBapb. Mocxsa, 1949.

2 MoksRSzl. = Moxmancxo-pyccxaii CJIOBapb. Mocxaa, 1949.

In: NyK 67(1965): 115-116. p. [21.]; NyK 67(1965): 339-340. p.
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32.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF in n mahtaa 'können, vermögen'

A finn szó etimológiájára vonatkozólag a SKES-ben a következőket találjuk: ft. mahtas

'voida, taitaa, kyeta; lumota'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI mord. E. mastoms, M. mattsms 'osata, taitaa. [ cser.
ma -Stem, moste -m id.

Hasonló hangalakú és jelenésű szavak a távolabbi rokon nyelvekben a vog. (BA-
LANGYIN-VAHRUSEVA)K. uocmiiax, uoiumn'ax 'MO'lb' (a BepMyHKBeszó alatt) és a
(CSERNYECOV)É. mustunkve '6bITb B03MO)l(HbIM.ll.OnycTHMbIM'és az osztj. (KT. 551
a) Ni. mnc{sa{ti' (mns{a{ti') Kaz. m§ 'c{sirlI, m§c{S~·lI.' l. verstechen, erfassen, begreifen
(aus Erscheinungen), sehlieBien, .voraussagen": ahnen, vorausfiihlen (z. B. ein künftiges
Ereignis); 2. erkennen, wiedererkennen'; O. mostsdá 'herausfínden; erkennen', m§c{sa;slI

(Kaz.) 'zu erkennen versuehen'.
Az osztják szót különben már SETALÁegybevetette a finn, mordvin és eseremisz ada-

tokkal (ÁH. 278), melyet ő mostalem 'fühlen, spüren, wahrsagen, verstehen' alakban idéz.
Az obi-ugor és finn-volgai szavak összetartozásának nincs jelentéstani akadálya.
A finn-volgai alakok első szótagbeli magánhangzója *a-ra vezethető vissza. A vog. szó

magánhangzó ja STEINITZszerint (WogVok.27) ősvog. *il-ra, az osztjáké pedig ősosztj. *0-

ra (vö. STEINITZ,OstjVok. 85) mehet vissza. Ezek a hangok az ősvog-ban, ill. az ősosztj.-
ban hosszú *ü-val váltakozhattak, amelynek fgr. előzménye több esetben *a is lehet (1.
COLLINDER,CompGr. 153-4).

A szóbelseji mássalhangzókat illetően érdekes problémával találjuk magunkat szem-
ben. A finn-volgai és obi-ugor alakok leginkább fgr. *-6t- hangkapcsolat folytatásaként
lehetnének érthetők. Noha ilyen hangkapesolatra eddig nem volt példánk, feltevése mégsem
indokolatlan. Az analógiaként említhető fgr. *-6k- > ft. hk, mord. kS- (hangátvetéssel), eser.
,~kstb. hangkapesolathoz (vö. TOIVONEN:FUF. XIX, 222-4) jól illik az itt tárgyalt szóban
feltehető fgr. *-6t- > ft. ht, mord. st, eser. st, obi-ugor st, st megfelelés. Az obi-ugor és
finn-volgai szavak hangtani és fóként jelentésbeli hasonlósága mindenesetre olyan mértékű,
hogy etimológiai össszetartozásukat nagyon valszinűnek tarthat juk.

33. CseremiszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApustslam 'in derPfanne, rösten'

PAASONENzárójelben még a következő magyarázatot fúzi a eseremisz szóhoz: 'gekoehten
Hafer, aus dem die pusto-Speise im Feuerloeh des Ofens bereitet wird; frisehe Erbsen in
der Pfanne'. VASZILJEVnyuimunau ')I(apIO' jelentésben közli a szót a nypcau canuaui
nyuonunum 'a borsót serpenyőben sütik' példamondattal együtt.

A eseremisz szó kétségkívül összetartozik a mord. (JU1-IÁSZ-ERDÉLYI) M. pustiims
'sütni (forgáeesal)'; (RAVRlA) E. pustams 'braten'; (ErzRSzl.) nyiumauc 'KaJIJ1Tb,
nO.IJ.KaJIJ1Tb(cexreaa noztcomryxa, ropoxa, xononmr H. T. n.)'. Idetartozik másrészről a
votj. (UdmRszl.) nyiumuuu 'l. B30pBaTbcSI, JIOnHyTb, 2. cyunrn., xcaprm,"; ma6a

eunun K6:J/Cbl nyiumuuu ')I(apHTb ropox Ha CKOBOpO.ll.e'(RUdmSzI.) nyiumumuuu
'xcapsrn, (nanp. ropox, CeMHQKH,opexa)' szó is.

Mindhárom nyelvben megvan a szónak a borsót, vagy valami más magot sütni jelenté-
se - s nyilván ez az eredeti -, ami az ételkészítésnek egy ősi, közismert formája.
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Etimológiai megjegyzések (30-36.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mordvin szóval (a cseremisz és votják adatok híján) régebben összekapcsolták a finn
paahtaa 'braten, dörren' jelentésű szót (vö. SUSToim. LVIII, 237), a SKES. azonban még
esetleges megfelelőként sem említi a mordvin alakot. Figyelemre méltó, hogy a hangtani
egyezések mellett a finn szónak is megvan, ha nem is elsődlegesen, a 'borsót sütni jelenté-
se', sőt a finn paahtaa megfelelőjeként idézett lív pJ'fta 'pahtaa (papuja, hemeita)' alak
pedig, mint látjuk, csak 'bab- és borsósütés' -t jelent. WICHMANN(TscherT. 6) a cser.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKR.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o. pusta 'Brei aus gekochten und dann gedörrten (Gersten-, Roggen- od. Weizen-) Grau-
pen' szóval kapcsolja össze a fl. paahtaa alakot, nyilván mert nem ismerte a fentebb tár-
gyaIt cseremisz igéket.

A cseremisz szó mord. E. pusto 'zerstampter Hafer, M. pusta eine Art Brei
(TOJIOKHO)'megfelelőivel együtt (vö. SUSToim. LVIII, 237) valóban szolgálhatott az itt
tárgyalt igék alapjául. Erre pontos analógiát találunk a zürjénben: (WUo.) V., Sz., Pecs.,
L., 0., P. tes, 1. t(js 'TOJIOKHO,talkkuna, gedörrtes, gestossenes (Hafer)mehl, eine Art Brei
daraus'; VL. teskasni 'geröstet werden (Zwiebacke)"; (SzrSzIKomi) Ud. mecsxaenu
nepecyunrrs, 3aCTaBHTbnoztropers (nanp. o sepne, cyxapsx)',

A cseremiszben van még egy, a címben említettel azonos alakú ige, a (PS.) pustalam

'plagen, peinigen', amellyel minden bizonnyal összetartozik a (PS.) pustam 'töten' alak is.
Ezek az adatok nemcsak alakra, hanem eredetükre nézve is azonosak a fentebb tárgyalt
cseremisz szavakkal: A cser. pusta csuvasul (CsuvRSzl.) muuxéne 'TOJIOKHO's az azonos
tőből képzett mUHKeJleH 'MyqHTbCSI,MaSlTbCSI,BbI6HBaTbcSIH3 CM' kifejezés jól össze-
illik a cseremisz igék jelentésével, s így azokat csuvas tükörfordításnak kell tartanunk.

Végezetül megemlíthetjük, hogya cser. pusta kölcsönszóként átkerült a csuvasba is,
ahol (CsuvRSzl.) náuimá 'Karna H3SlqMeHHOHxpynsr' alakban és jelentésben él.

34. Cseremisz numula 'CJlH3HCTbIH'

SZILASITROICKIJnyomán idézi a cseremisz szót. Rajta kívül csak VASZILJEVnéltaláljuk
meg nyuyna 'CJIH3HCTbIH'és a MarRSzI.-ban uyuyna 'CJIH3b,CJIH3HCTbIH'alakban.

A cseremisz szónak pontos megfelelője a mord. (ErzRSzl.) HaeOJlO 'noxpsrrsrű
CJIH3bIO, CKOJIb3KHH';(MoksRSZI.) uaena 'CJIH3b, CJIH3HCTbIH',naenae 'noxpsrrsrü
CJIH3blO'.

A szó belsejében az eredeti mássalhangzó kétségkívül *-m- volt, amelynek teljesen sza-
bályos folytatása a mordvinban a -v-o A szóvégi -la , -lo elem mindkét nyelvben nehézség
nélkül magyarázható képzönek (1. LEIfTISALO:SUSToim. LXXII, 145-52.)

, Az első szótag eredeti magánhangzója *a lehetett. A fgr. a folytatója a mordvinban és
a cseremiszben igen gyakran u, de az sem ritka, hogya mordvinban a, a cseremiszben vi-
szont u, pl. fl, saada, rnord. sajems, cser. suam,

35. Cseremisz HblMbl:JIC 'He~HblH'

A cseremisz szót VASZlLJEVszótárából idézem. A MarRSzI. -ban ugyancsak uuuuo«:
'He)l(HbIH' alakot találunk, de a szótár azt is jelzi, hogy a szóban forgó adat a hegyi nyelv-
járásból való.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A votj. (UdmRSzl.) uyuunec 'M5IrKHH(o aozre)' szó jól egyeztethető a fenti cseremisz
alakkal. A cseremisz 5 (hl) a hegyi nyelvjárásban az esetek jelentős részében *u-ra megy
vissza, s így az első szótag eredeti magánhangzójául *u-t tehetünk fel.

Aszóvégi -i a cseremiszben képző, s bizonyára azonos az uráli *5 denom. melléknév-
képzővel, bár ez általábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ia, -ia alakban fordul elővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. LEHTISALO:SUSToim. LXXII,
196-7). A votj. -l'es képzőből az l' azonos lehet a zürj. l' denom. melléknévképzővel
(1. LEHTISALO:SUSToim. LXXII, 179), az -es pedig igen elterjedt denom. névszóképző (1.
MEDVECZKY:NyK. XLI, 67-8).

36.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o r d v in M. nok2I, nok2la 'ferde, f e r d é n álló'

A moksa-mordvin adatok a JUHÁsZ-ERDÉLYIszótárból valók. Ezenkívül a MoksRSzl.-ból
a HOKJlQ 'yKJIOH,c yKJIOHOM'alakot idézhetjük.

A mordvin szó pontos megfeleléseit megtaláljuk a zürjénben: (WUo.) 1. nuktl' 'Bie-
gung, Krümmung, Fingergelenk'; (FOKOS-FUCHS: SyrjWb.) V. nukil' 'Biegung, krüm-
mung, Haken, (KRSzI.) HIOKbUlb ' craő".

Aszókezdő zürjén n mordvin n megfelelés törvényszerű. A szóbelseji fgr. geminata *-
kk-nak mindkét nyelvben szabályos folytatója a -k. Eredeti magánhangzóként *u-t tehetünk
fel. Aszóvégi zürj. -1; mord. -la képző egyik nyelvben sem szorul különösebb magya-
rázatra. Különben a zürjén szónak (FOKOS-FUCHS, SyIjWb.) v., Ud. nukir 'biegsam,
krumm, schief' változata is van.
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S z é lj e g y z e te k c s e r e m is z g y ű j tő fü z e te m b ő lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WICHMANN YRlONEK,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a nagy finn nyelvtudósnak és gyűjtőnek

az emlékezetére.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Először 1953 telén jártam a cseremiszeknél, utoljára pedig a múlt év nyarán és őszén töltöt-

tem náluk négy hónapot. Közben még hat alkalommal fordultam meg hosszabb-rövidebb
időre Volga menti rokonainknál. Útjaim célja elsősorban a cseremisz nyelvjárások kutatá-
sa, tehát nyelvi anyaggyüjtés volt. Két alkalommal, 1958 nyarán és tavalyaugusztusban
VIKÁRLÁSZLÓVALgyűjtöttünk közösen cseremisz népdalokat: Az én feladatom volt a da-
lok szövegének a lejegyzése. De ezen kívül is akarva-akaratlan minduntalan kapcsolatba
kerültem a nép költészettel. A gyűjtésnél minden más téma elég hamar kimerül, sakkor

maradnak a mesék, mondák, dalok, hiedelmek stb.
Azt szeretném itt most röviden összegezni - bár nem tekintem magam szakembernek -

milyen tapasztalatokra tettem szert gyűjtőútjaim során a cseremisz folklórral és a hitvilág-
gal kapcsolatban. Mi él még belőle, s mi van kiveszőben. Abban a szerenesés helyzetben
voltam, hogy az ún. keleti cseremiszeket kivéve, más cseremisz lakta vidéken szinte min-

denütt megfordultam.
Lássuk először a dalokat, a cseremisz népköltészetnek azt az ágát, amely ritka szépsé-

gével lassan világviszonylatban is tisztes helyet viv ki magának.

A legtöbb vidéken a népdal még elevenen élő része a népköltészetnek. Nincs még meg-
csontosodva, szabadon variálódik, s az az átélés is, amellyel rendszerint előadják, azt mu-
tatja, hogy a népdal még őrzi eredeti funkcióját.

WrcHMANN, PAASONEN és BEKE cseremisz szöveggyűjteményeiben, ahol százával
vannak népdal szövegek, nem találunk altató- és gyermekdalokat. Magam is legalább ezer
dalt lejegyeztem, de csak egyetlen egy altató dalt találtam, mégpedig a hegyi-cseremiszek-
nél, s ez így hangzik:

kuku wika Jambika,
porsan sawac, si polo as.
kek-wla papát taynam-ok,

tan-at, pap-ok, iziem.

Szól a kakukk JamBika,
selyem kendő, ezüst gomb.
A madarak már régen alszanak,
aludj te is, kicsikém.

(Jelaszi kerület, Jasmolkino falu, 1961.)

In: Ethn. 78(1967): 491-495. p.
39
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os::snkojsnlum lumes,
lumosmo werze ulmek-at .
osal son:::!S:::!ZatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApes-ak suk::snulsna.

ala tnnai-ak sáfcJrmek-at.

bi~!r joltosem-at táje ulat,
kaée jottasem-at tá je ulat.

korem jámal pamas kunam koska,

majZe tunam ojsrlena.

Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70: szűletésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A dallam és a szöveg vizsgálata a későbbiekben bizonyára világot derít arra is, hogy ez az
egyetlen altatódal eredeti-e. Széltében elterjedt a cseremiszeknél egy közismert EQlOUl.1\U,

EQlOUl.1\U, 6alO-6Q1o, 'tente, tente' kezdetű orosz altatódal, melyet néha orosz szöveggel,
másszor pedig cseremiszül dalolnak.

Ugyanígy hiányoznak a cseremiszeknél a gyermekdalok is. Ha a fiatalabb nemzedék
tud is egy-kettőt, azt az iskolában tanulták és rendszerint oroszból való fordítások.

Nem akadtam nyomára a cseremiszeknél semmiféle eposztöredéknek, se olyan történeti
énekeknek, mint amilyenekben a mordvin, de az orosz folklór is bővelkedik.

Hiányzik a cseremisz folklórból a ballada. Nem akadunk rájuk a szövegkiadványok-

ban, s én sem találtam. Egyet ugyan feljegyeztem 1958-ban, egy gyilkosságról szólót. Ez a
mi vásári balladáinkhoz hasonlított. A szereplők neve és a dallam minden kétséget kizáróan
mutatta, hogy a ballada orosz eredetű. Érdekes, hogy ezzel szemben a mordvin folklór bő-
velkedik balladákban.

Jellemzők viszont a cseremisz folklórra a különböző ünnepi dalok. Ezek azonban érde-
kes módon elkerülték az eddigi gyűjtők figyelmét.

Ilyenek a cseremisz sorsk-jol (juhláb ) ünneppel kapcsolatos dalok. A sorak-jol a cse-
remi sz újév ünnepe, melyet a régi orosz naptár szerinti újév utáni pénteken tartottak
(nyilván mohamedán hatásra a cseremiszek nem a vasánapot, hanem a pénteket ünnepel-
ték). Ezen a napon külön erre a célra épített vagy bérelt házban álarcos népi színdarabokat
mutattak be, s a lányok, legények daloltak. Az ünnep hasonló néven a csuvasoknál is isme-
retes. Az említett népi színdarabokból se találunk az eddig megjelent szövegkiadványokban,
csupán AKCORIN V. A. közöl egy-két részletet belőlük orosz fordításban a cseremisz népi
színjátszásról írt cikkében.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Íme egy sorék-jol dal, amelynek különben a szövege nem utal
az ünnepre:

Fehéren csillogó hó esik,

behavazatlan hely [mégis] akad.

Rosszakarónk nagyon sok van,

talán szűk lett a világ.

Te vagy az én lány kedvesem,
te meg az én legény pajtásom.

Mikor a horhos fenekén a forrás kiszárad,

akkor válunk el egymástól.

(Mari Tureki kerület, Jelimbajevo falu, 1966.)

I AK~PI1H B. A.: Mapuűcxue uapoonue meampanwnue npeticmenenun. MapHHcKaH rnrrepa-
.rypa HCKycCTBO H aaponaoe TBOplJeCTBo. l1olllKap-Orra, 1966. 116-151.
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Széljegyzetek cseremisz gyűjtőfi1zetembőlzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Más dalok viszont húshagyó keddhez kapcsolódtak (cser. ü-arna 'vajhét'). Ilyen dalt csak a

csuvasokkal határos Zvenyigovoi kerületben találtunk 1966 nyarán. Nem sokkal később
viszont a csuvasoknál tömegesen vettük fel őket.

Tavasszal ünnepelték a sürem-et, amely előtt egyes helyeken egy hónapig, máshol két
hétig fújták esténként a fakéregből készült ördögűző süremkürtöt. Ez a szokás úgy látszik
már sehol sem él, mert az utóbbi évek folyamán már a hangszerre se sikerült ráakadni, de a

középkorúak a Zvenyigovoi kerületben emlékeztek rá, hogy gyerekkorukban még szokás-
ban volt az esténkénti kürtölés. S most lássunk mutatóba egy sürem-dalt:

keée, ke te manme /Jene,
éewer ket az/an mo sues.
ta/ze, ta/ze manme /Jene,
utalzalan mo Sues.

süt5nr, süt5nr manme /Jene,
to/ia sü&~z/an mo Sues.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

pairem, patrem manme /Jene,
sürem pairemlan mo sues.

Ezt mondjuk nap, nap,
ugyan mi ér fel a szép nappal.
Ezt mondjuk hold, hold,
ugyan mi ér fel az új holddal.

Ezt mondjuk csillag, csillag,
ugyan mi ér fel az esthajnali csillaggal.
Ezt mondjuk ünnep, ünnep,
ugyan mi ér fel sürem ünnepével.

(Zvenyigovoi kerület, Krasznij Jar falu, 1966.)

Az erdei áldozásoknál is játszottak bizonyos dallamokat a küs/e-n (az orosz guszlinak meg-

felelő cseremisz húros hangszer), de az öregek egyöntetűen azt vallották, hogy ezekhez a
dallamokhoz nem tartozott szöveg.

Az egyes alkalmakhoz fűződő dalokból százával jegyeztek felvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWrcHMANN, PAASONEN

és BEKE is. A katonadalok közül kettő terjedt el különösen nagy területen. Az egyik, a he-
gyi-cseremisz Kodály feldolgozásában nálunk is ismeretes Folyik a víz, áll a part kezdetű,
amelynek a változatai Joskar-Ola vonalától nyugatra mindenütt ismeretesek, sőt elvétve
ennél keletebbre is előfordulnak. Álljon itt egy eddig ismeretlen változat példa gyanánt:

wütSö joya, sirie ko/Jes,

maie kajena, taie ko&Oa.
kukuio mera. poso /Jen solaita .

saltakse meralta , sowec ten sola Ita .

Folyik a víz, marad a part,
mi elmegyünk, ti maradtok.

A kakukk dalol, a farkát illegeti,

A katona dalol, kendővel integet.

(Zvenyigovoi kerület, Sztaraja Lipsa falu, 1966.)
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szűletésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lakodalmas nótákat minden szöveggyűjteményben bőségesen találunk, alig akadnak vi-

szont halottsirató dalok (kolso muro). GENETznéf és WICHMANN-náe találunk csak egy-
két keleti-cseremisz négysoros halotti dalt, de az autonóm köztársaságban és a környékén
élő cseremiszektől eddig nem közöltek ilyeneket.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA cseremiszeknél nincsenek magyar érte-
lemben vett siratók. A temetéskor nem énekelnek, hanem csak a temetés utáni negyvenedik
napon tartott toron (nőlle pajram). Ezt viszont számos cseremisz vidéken napjainkban is
megülik. A negyvenedik napon énekelt egyik dal így hangzik:

kele /ekme yo&.m sol~/őenat,

kele silme yo&.m ko/enat.

tale nslle pairemet su/Salan,
maize unala tolun u/na.

maize muraltena, pairamém astena,

taize nömnan den uke ulat.
maize ere tay-ak /ina,
taize nömnan den ot ile.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Napfelkeltekor születtél,
.naplementekor haltál meg.
Ma eljött a negyvenedik [napi] ünneped,
mi pedig vendégül jöttünk [a totre;

Dalolunk, ünnepet ülünk,
Ide) te: nem vagy velünk.
Mi már mindig így leszünk,
te nem élsz velünk.

(Mari Tureki kerület, Jelimbajevo falu, 1966.)

Nem esett szó még a munkadalokról. Amit sikerült találnom, mint például a faúsztatók

dalát a zvenyigovoi kerületben, az orosz volt, ugyanígy orosz az egykori volgai hajóhúzók
dala is.

A népdalok legélőbb válfaját képezik azok a kis négysoros csasztuska-szerű dalok,
amelyek ma is tucatjával teremnek, s egy-egy fiatal lány sokszor akár százat is elfúj belő-
lük. Ezeket egy-két dallam ra éneklik, s egyik-másik szöveg és dallam nagy területen isme-
retes. Ilyen például az alábbi dal:

molan maize ex t{mare
os sowa lam joratem?

molan májZe ex tanare

sai. tanernism jöratem?

2 GENETZ A.: Ost-tscheremissische Sprachstudien (JSFOu, VII. 76-7).

3 WICHMANN Y.: Volksdichtung und Volkbráuche der Tscheremissen (MSFOu, LIX. 441-
44).
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ugyan miétt szeretem
annyirazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa fehér kendól?
Ugyan miért szeretem
annyira a kedvesem?

(Morki kerület, Szebe-Uszad falu 1958.)

A hegyi cseremiszek több, sőt sok versszakos dalai helyett keletebbre leginkább négy sor-
ból áll a dal. Ha több versszakot énekelnek együtt, azok összetartozása laza, sokszor alka-

lomszerű.
A népköltészet más rnüfajairól nem sokat tudnék mondani, amit meg ne találnánk az

eddigi gyűjtőknél, A mesélés szokása még elég elevenen él a csererniszeknél, nem nagyon
van idősebb ember aki ne tudna néhány mesét, s a gyerekek is meglehetősen sokat tudnak.
A mese cselekménye sokszor modernizálódott. A novellamesékben felbukkanhatnak olyan
fogalmak is, mint pl. a rendőrség.

Vannak itt is híres mesélők, akik képzeletük és kedvük szerint rakják egymás mellé az
egyes mesemotívumokat. Ilyen volt a 87 éves Nyikonor Alekszandrov (Volgai kerület,
Obsijar falu), akitől 1966 novemberében jegyeztem le egy szép hosszú mesét.

Érdekes megjegyezni, hogy nagy területen a mesének sojak a cseremisz neve, ami
szószerint hazugságot jelent, de az irodalmi nyelvi jomak 'mese' szónak is 'hazugság' a

második jelentése.
Nincsenek a gyűjteményekben viszont az egyes falvak eredetére vonatkozó mondák,

pedig ezek nagy számban találhatók. A cseremisz kutatók tömegesen gyűjtötték össze őket,
s a kiadásukat is tervezik. Elemzésük bizonyára fényt derít a cseremisz településtörténet

számos kérdésére.
A mesék mellett igen népszerűek a találós kérdések, s a legtöbb helyen a fiatalok is so-

kat tudnak belőlük. Ezekben is néha már a mai modem világ tükröződik, mint pl. ebben a

találós kérdésben:

üskrJz oy;:sl,mrJmra, pasam ta lén .lsta . (traktor.)
Nem bika, [mégis] bőg, erősen dolgozik. (Traktor.)

Addig amíg a népdal a mese stb. még elevenen él a cseremiszeknél, erősen kiveszőben van-

nak a cseremisz hitvilág alakjai és a pogány vallás gyakorlása.
A cseremisz hitvilág egyik jellegzetes alakjáról, a nagy mellű, lyukas oldalú, a lovon

fordítva lovagló ow&1-ról, azt mondta tavaly ősszel Ivan Bocsarov 66 éves tokpajevoi
(Mari Tureki kerület) házigazdám, hogy most már nincs. S hogy miért? Mert fél a traktor-
zúgástóI, s elhagyta ezeket a vidékeket. A háziszellem (surt wooai) sem létezik már. Azt
meg a villany riasztotta el.

Ráolvasásokat tudó asszonyokról hallottam még tavaly is, de ezek féltve őrzik tudomá-
nyukat. Különben az eddigi szövegkiadványokban, elsősorbanvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEKE Ödön köteteiben igen
szép anyagot találunk.

A vallásos szertartások erősen kiveszőben vannak, a legtöbb vidéken teljesen ki is vesz-
tek. A szertartásokat, imádságokat ismerő pogány papok, a kart-ok mind öregek. Magam

hetven évesnél fiatalabbról nem hallottam. Velük együtt sírba száll a cseremisz vallás is.
Azok közül a helyek közül, ahol megfordultam, a fentebb említett Tokpajevoban és a

környező falukban élt még leginkább a cseremisz hit. Maradványaival azonban máshol is
találkoztam. Az Orsankai kerület Luzsbeljak nevű falujában pl. az elmúlt év nyarán VIKÁR
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Lászlóval nehezen tudtunk énekeseket találni, mert csütörtök lévén, délután a szauna-fürdő-

be (moMa) mentek az émberek. Tehát a csütörtök megőrizte "szombat" jellegét, bár most
már nem a péntek, hanem a vasárnap a pihenő nap.

Máshol meg azt tapasztaltam. hogy a keresztény és a pogány vallás teljesen összefonó-
dott egymással. Ezt nagyban elösegítette, hogy az ortodox egyház igyekezett a cseremisz

"szent" helyeket kisajátítani. A Volgai kerület Petjal falujában (1955 nyarán jártam itt)

például a falutól kb. egy kilométer távolságra állt a templom az áldozóberek (kűsoto-) szé-
lén, s a forrás mellé, ahova a cseremiszek imádkozni jártak, szintén le volt szúrva egy

szentkép. Sőt a forrás melletti nagy mohos kövön összegyűlt áldozati kopejkákért hét végén
Pötör (or. Pjotr) pópa jött el, tekintet nélkül arra, hogy a pénzt nem az ő istenének szánták.
Érdekes, hogy az erdei kövön összegyűlt néhány forintnyi összegnek megfelelő értékű áldo-

zati aprópénzhez még a gyerekek sem nyúltak, pedig a gyalogút ott vezetett el a forrás
mellett. Abban az időben még lehetett pénteken a forráshoz menő imádkozót látni. Utána,
mikor odamentem megnézni, a forrás tele volt szórva vadvirággal. A forrás melletti hársfa
lehajló ágára pedig fehér vászoncsíkot kötöttek, amely tucatjával állt ott aztán az esőtől
megszürkülve, Ettől a helytől távolabb is állt egy terebélyes hársfa az erdő szélén (a fák

többsége tölgy volt), ennek az alsó gallyai is tele voltak szalagokkalvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz is előfordult, hogy
a vasárnapi istentisztelet után többen az erdőben is imádkoztak. A két vallás ilyen összefo-
nódásaról hallomásból több vidékről értesültem. Az említett faluban házigazdám elbeszélé-

se szerint 1922-ben volt az utolsó nagy áldozás, amelyre több falu népe (mirzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAka/ak) össze-
gyűlt, és lovat is áldoztak.

Az elmúlt év októberének végén Tokpajevoban a már említett Bocsarov 1., mikor elme-
séltem neki, honnan és miért jöttem, sajnálkozva mondta, hogy mért nem jöttem később,
mikor beáll a tél (november 10-15. körül), sakkor én is részt vehetnék az őszi tennény-
betakarítás után tartott áldozáson. Erre sajnos nem került sor, de a szertartás lefolyását
részletesen leírtam, s a szent helyeket is bejártuk egyik nap. A mintegy húsz holdnyi vegyes

erdő, amely a falutól kb. egy kilométerre terül el, ma is érintetlenül áll. Fát nem szabad
kivágni, s ha valamelyiket kidönti a szél, ott korhad el. Egy hatalmas hársfánál szoktak

áldozni, de nyírfánál is lehet. Az áldozat lényegében ma is úgy folyik, mint ahogy
HOLMBERG UNO (HARVA) a cseremisz vallásról írott könyvében" az urzsumi és malmizsi

cseremiszek áldozatát leírja.
A Nagy lsten (kuyu jumo) áldozati berkétől néhány száz méterre még volt egy másik

hasonló nagyságú erdő, a Hegyi Nagy Ember (kursk kuyu djin) erdeje. Ennek a tisztelete
is nagy területen általános. 5 Kísérőm figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert itt még kevésbé

szabad kárt tenni az erdőben. A Nagy lsten megbocsájthatja a letört gallyat, a Hegyi Nagy

Ember nem. A válságos állapotban levő beteget, ha már semmi más sem segít, kihozzák a
Hegyi Nagy Ember erdejébe és kísérőm szerint néha meggyógyul. Ebben az erdőben végzik
a családi áldozatokat. A családfó kiválaszt egy fát és az előtt ölik meg az áldozati állatot.

Az utóbbi években az áldozati állat lúd. A Nagy lsten a fehér ludat kedveli. (Az áldozati
állat nem lehet fekete színű!) Csodálkozva láttam, hogy a családi áldozáshoz kiválasztott
fák szinte kivétel nélkül szép, sima kérgű fiatal hársfák voltak, nem pedig hatalmas öreg
fák, mint a csoportos áldozásnál. Vagy húsz tavalyi tűzhely nyomát olvastam meg. Az ál-
dozati állat csontjait elégették, s utána földet hánytak a tűzre (vízzel nem szabad eloltani).

4 HOLMBERG PNO: Die Redigion der Tscheremissen. Porvo, 1926.

5 HOLMBERG U.: uo. 159-176.
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A környék leghíresebb kart-ja a szomszéd falusi (Jelimbajevo) 73 éves Nyikolaj
Kozirjov. Tőle le is jegyeztem egy szép hosszú imádságot. Ez lényeges vonásaiban meg-

egyezik avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEKE által lejegyzett keleti cseremisz imádságokkal, 6 de erről a vidékről eddig
senki sem közölt imádságot. Az adatközlőm megkérdezte tőlem, milyen a magyarok vallá-
sa, olyan-e mint az oroszoké és a tatároké, hogy a túlvilági boldogságukért is könyörögnek,
vagy pedig olyan, mint a cseremiszeké, akik csak azt kérik, hogya földi létben éljenek bő-

ségben.
Tehát még a kiveszőben levő cseremisz vallásra vonatkozólag is lehet anyagot gyűjteni

ezekben az években. A cseremisz falu azonban rohamosan civilizálódik. Tízegynéhány év-

vel ezelőtt még alig egy-két faluban volt villany, ma mindenütt van. Nem láttam olyan há-
zat, ahol ne lett volna vezetékes rádió, s az utóbbi években rohamosan terjed a TV (van
cseremisz adás is). A civilizáció rohamos terjedésének nyilván a folklór gyors háttérbe szo-
rulása lesz a természetes következménye, aminek arra kell serkentenie a kutatókat, hogy az
eljövendő esztendőkben jól kihasználják az anyaggyűjtési lehetőségeket.

6 BEKE Ö.: Texte zur Religion der Ostlscheremissen. Anthropos XXIX, Wien, 1934.
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A z o lm a p ir o s , m in t a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvűr
Kutatóúton a Volga menti rokonoknál

A cseremiszek és csuvasok földjén végzett több hónapos kutatómunka eredményeiről szá-
molt be a Magyar Tudományos Akadémia minapi felolvasó ülésén BERECZKIGÁBOR, a
nyelvtudományok és VIKÁR LÁSZLÓ, a zenetudományok kandidátusa, Most pedig arról
beszélgetünk, ami az akadémiai értekezésből kimaradt. A kutatóút apró, érdekes epizódjai-

ról, élményeiről és - előzményeiről. Hogyan került sor a nyelvész és a zenetudós közös

vállalkozására ?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar tankönyv Joskar-Olában

- Kodály Zoltán kezdeményezésére. Meggyőződése volt, hogy a volgai rokon népek nyel-
vének és népzenéjének együttes tanulmányozása révén mélyebbre tekinthetünk saját nyelv-
történeti és zenei múltunkba. Bartók Béla 1924-ben felfigyelt a cseremisz és a magyar
népdalok sok közös vonására, a harmineas években Kodály is tanulmányozta a dallamok
szerkezetében, hangsorában felismerhető zenei rokonságot.

Érdekes módon kerültek Magyarországra a cseremisz és csuvas dalok, szöveggyűjte-
mények. Egy század eleji finn kutató magyar származású felesége 24 fonográfhengert ho-

zott haza cseremisz dallamokkal. Az első világháború orosz hadifoglyai között harminc
cseremiszt kutatott fel BEKE ŰDÖN nyelvész és igen gazdag nyelvi anyagot gyűjtött. A cse-
remisz fóváros, Joskar-Ola pedagógiai főiskoláján ma is Beke szöveggyűjteményéből ta-
nulnak a diákok.

Mókusok az erszényben

A cseremiszek - nemzeti nyelvükön marik - autonóm köztársasága Kazánytól északra a
Volga mentén terül el. Nyugati szomszédaik, a csuvasok nem nyelvrokonaink. Mégis csak-
nem 300 csuvas jövevényszó található a magyar nyelvben, többnyire a földműveléssel kap-
csolatos szavak: alma, eke, ökör stb.

A két magyar kutató ideje nagyobb részét a finnugor rokonsághoz tartozó cseremi-

szeknél töltötte. Bereczki Gábor jól beszél cseremiszül, de magyar nyelvész legyen a tal-
pán, aki a hegyi, erdei és keleti mari minden változatában perfekt. Nevetve meséli, hogyan
járt a tudományával:

- Kis cseremisz faluban szálltunk meg, és egyszer csak hallom, hogy faggatják a házi-
asszonyomat: tud-e a magyar vendég cseremiszül? Nem sokat tud szegényke - mondta a
néni -, pedig már második napja kínlódom vele.

In: Népszava, 1967. november 26. 7. p. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv. V. cikke - Beszélgetés az MTA felolvasó ulése után
Bereczki Gábor, anyelvtudományok és Vikár Lászlá, a zenetudományok kandidátusával.
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A kő cseremiszül kű, a vér az vűr, az alma olma, de azért nem minden ilyen egyszerű.
A kopejkát például mókusnak nevezik, mert a cári időkben egy kopejkát kaptak a csere-
misz vadászok a mókusprémért.

Schiller - cseremiszűl

Kutatóink repülőgéppel, autón, terepjárón 1700 kilométert utaztak a két autonóm köztársa-
ság területén. Harminc községben és több városban jártak. Sorseliben meglátogatták
Nyikolájev űrhajós édesanyját, Joskar-Olában megnézték Schiller Ármány és szerelemvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÍ-

mű drámájának cseremisz nyelvű előadását, és ők maguk is szerepeltek a televízióban, fa-
lusi iskolákban, kultúrházakban. A nyelvész furulyázott, a zenetudós énekelt: »Felszállott a
páva ... Megrakják a tüzet, mégis elaluszik ... «

- Ilyet mi is tudunk - mondták a vendéglátók, és magnetofonra kerültek a cseremisz
népdalok. 545 dallamot és 200 percnyi élőbeszédet rögzítettek hangszalagra. A gazdag
anyag feldolgozása még folyik, de a két magyar kutató útjának máris világvisszhangja van

a nemzetközi tudományos kongresszusokon.

Jövő nyáron ismét útra kelnek, rokonlátogatásra egy másik finnugor néphez: a votják-
udmurtokhoz.
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é s a c s e r e m is z n y e lv

Napjainkban két olyan elmélet ismeretes, amely részletes bizonyítóanyag alapján kísérli
meg a finnugor nyelvek magánhangzórendszeréveI kapcsolatos problémák tisztázását. Az
egyik elmélet W. STEINITZ,a másik pedig E. ITKONENnevéhez fűződik. Az alábbiakban
azt szeretnénk megvizsgálni, hogyan vannak összhangban ezek az elméletek a cseremisz
nyelv tényeivel.

Mindkét kutató egy előzetesen felállított elmélet tételeit alkalmazta a cseremisz nyelv
anyagára. Tehát kívülről közeledtek hozzá. Én ellenkezőleg, belülről, a cseremisz nyelv
tényeiből indulok ki. Az itt elmondottak nem kutatásaim végső fázisát jelentik. Azt szeret-
ném csak nagy vonásokban vázolni, hogy meglehetősen részletekbe menő előtanulmányok
után, milyen irányban kezdem el a cseremisz első szótagbeli magánhangzók történetének
kibogozását.

Először STEINITZelméletét vegyük szemügyre. Nemcsak a kronológiai sorrend miatt,
de azért is, mert STEINITZelméletében különösen fontos szerep jut a cseremisz, pontosab-
ban a hegyi cseremisz vokalizmusnak.

Mikor STEINITZ kezébe vette RAMSTEDT .Bergtscheremissische Sprachstudien" c.
művét, s elolvasta annak első mondatát, amely így hangzik: "Die Vokale des Bergtschere-

missischen zerfallen in zwei Gruppen, in die voll und energi sch artikulierten und in die
bezüglich ihrer Artikulation reduzierten ... " bizonyossá vált előtte, hogy megtalálta a finn-
ugor vokalizmus történetének kulcsát. Szerinte nem lehet véletlen műve az a hasonlóság,
ami a keleti osztják és egy finn-permi nyelv vokalizmusa között mutatkozik (1. STEINITZ,
FgrVok. 5).

STEINITZnek sikerült jó néhány olyan finnugor etimológiát találnia, amelyben mind a

keleti osztják, mind pedig. a hegyi cseremisz megfelelő első szótagbeli magánhangzója re-
dukált hang, például: osztj. V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlola- 'schmeIzen' ~ cser. KR. sál_;l osztj. V.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnola 'vier' ~

cser. KR. nal; osztj. V. k8fJts 'Kralle' ~ cser. KR. kats (a keleti cseremisz nyelvjárásokban
azonban leülj van, s STEINITZszerint a KR. a ebben az esetben korábbi *a-ből fejlődött) (1.
STEINITZ,FgrVok. 6).

Tehát az osztják redukált O, 8, a hangoknak a hegyi cseremiszben a, *12, a felel meg.
STEINITZszerint a ke1etebbi cseremisz nyelviárásokban, ahol a hegyi cseremisz első szótagi
redukált vokálisok helyén teljes hangokat találunk, ezek redukáltakból fejlődtek. .

Azt a kérdést vizsgáljuk meg először, valóban elfogadható-e STEINITZállítása a hegyi
cseremisz vokalizmus archaikus voltát illetően. STEINITZérdekes módon nem veszi figye-
lembe - pedig WICHMANNés BEKE szövegei alapján lehetősége nyílt volna rá -, hogya
nyugati cseremiszjaranszki és a WICHMANNáltal jaranszk-urzsuminak nevezett nyelvjárás

magánhangzórendszere ugyancsak redukált és teljes hangokra oszlik, sőt, hogy ezek sokkal
jobban megfelelnek a kérdéses osztják hangoknak. A fentebb emlitett cseremisz példák

I Helyesebb lenne a sálá- alak.

In: NyK 70(1968): 23-34. p.
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a jaranszki nyelvjárásban így hangzanak: 5010-, nal, knts. Ha az o,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. hangot STEINITZjelö-

lése szerintsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO, a-vel írjuk, s hogy a grafikai különbözőségeket áthidaljuk, lentebb a
STEINITZátírását használjuk, míg az ő elméletét tárgyaljuk. Ilyenformán a keleti osztják O,
8, a sornak a eseremisz nyelv jaranszki (és még néhány más nyugati) nyelvjárásában O, a, a

felel meg. (WICHMANNés BEKE néhány faluban az o-t zártabbnak hallotta, s U (::s)-valje-
lölte, de ez árnyalati különbség, s számunkra nines különösebb jelentősége.)

A keletebbi eseremisz nyelvjárásokban a fentebb idézett három eseremisz szó így
hangzik: U. su '15-, M. nil' és U. !did. Az a kérdés, hogyahangfejlődés a eseremiszben 5, a
(*12), a > O, il, a > u, Ü, í irányú volt-e, ahogy STEINITZfeltételezi (bár ő az O, il, a fokot,
mint már említettem, nem vette figyelembe), vagy éppen ellenkező.

BEKE ÖDÖN a STEINITZkönyvéről írott rövid ismertetésében (Nyr. LXXII, 40-2) ha-
tározottan a teljes> redukált irányú fejlődés mellett tör pálcát. Szó szerint ezt írja: " ...

WrCHMANNcikkeiből kitűnik, hogya kozmogyemjanszki a-nek a jaranszki nyelvjárásban o

és ::s,az a-nek pedig n felel meg. Nvilvánvaló, hogy esak a teljes u, a redukálódhatott a fel-
sorolt hangokká, fordított fejlődés elképzelhetetlen. Talán még az is latba esik, hogy az
egyik jaranszki nyelvjárásban az eredeti J is redukálódott, mert azt nem tehetjük fel, hogy
mikor minden más eseremisz nyel vjárásban teljes J van, akkor ezek fejlődtek redukált Q-

ből, s egyedül az említett jaranszki nyelvjárás őrizte meg az eredeti állapotot. "

Számos bizonyítékot sorolhatunk fel amellett, hogy a szóban forgó hegyi eseremisz
magánhangzók korábbi teljes hangból fejlődtek, s ebben a fejlődésben a nyugati nyelvjárá-
sok képviselik a középső átmeneti fokot. Hasznos tanulsággal szolgálnak számunkra a ese-

remisz nyelv orosz jövevényszavai. Ezek között is akadnak olyanok, amelyekben végbe-
ment az U > o > a és az í > a hangváltozás, pl.: eser. (BEKE) unéka, CK. onoka', KR.

ana·ka 'unoka' < or. nyj. ynytc; eser. (BEKE) U. sukna, C. sokna' 'posztó' < or. CyKHO;

eser. (BEKE) JO. o ·Iei. 'kaptár' < or. yneű; eser. (VASZ.) KR. núpkauiuk 'intéző' (6i = a)

< or. npuxasuux stb.
Kevés olyan példa akad, amely mind a három nyelvjáráscsoportban megvan, ezért

olyanokat is figyelembe veszünk, amelyekben csak a redukció második fokozatát láthatjuk.
Az oroszban nincs a hang, ezért az ü > il> a hangfejlődésre nem találunk példát. Arra

viszont igen, hogy orosz í-nek a cseremiszben a felel meg, pl.: (BEKE) JT. piln(DZak 'die
Jacke' < or. nyj. nUH<J:JICaK stb. Először bizonyára ű fejlődött az orosz szó r-jéből, s ez ké-

sőbb redukálódott. Hasonló fejlődés fínnugor szavakban is előfordul, pl.: (BEKE) L, V.
rajJili 'róka' - MK. rifJí 'i, UP. ri :f35i; (WrCHM.) Jl,l, pilia -S, J. pilidJ!5 'Nest' - (BEKE)
M., MM., MK. piza -S, UP., USj., US. piza -So Ezek az adatok is nyilvánvalóan az il másod-

lagos volta mellett bizonyítanak.
Mellesleg meg kell jegyezni, hogyacseremisz a, 6, a, a hangokat csak feltételesen ne-

vezzük redukáltaknak, mivcl L. P. GRUZOV eszközfonetikai vizsgálatai bebizonyították,
hogy ezek a magánhangzók szinte egyáltalán nem redukálódnak. Jellemző sajátságuk nem
a redukáltság, hanem a rövidség. Csaknem fele olyan rövidek, mint a teljes képzésű ma-
gánhangzók' A redukált hang terminust, GRuzovval egyetemben, csak a hagyomány

miatt tartjuk meg.
Számos cseremisz nyelvjárásban megtaláljuk a legtöbb esetben őseseremisz *i-re visz-

szamenő a hangot, pl. (BEKE) P., B., UJ. paia -S 'fészek'; c., C . k5t 'kéz' (WrcHM.) U. pal

2 JI. Il. rpY30A, Penyuaposamn.te rnacnsre B znranexrax MapHHcKoro 513hlKa: Bonpocsi
}I,J1aJIeKTOJIOrHH H HCTOpHH MapHl1cKoro 51JhIKa. (TpY.LI:hI MapHYIYI XVIII, I1oIlIKap-OJIa

1964.) 22.
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'Wolke' stb. Ezekben az a hang belső cseremisz keletkezésű, s tárgyalására ennek a cikk-
nek a keretében nem kerítünk sort.

STEINITZutal arra, hogy a kérdéses redukált hangok megvannak a csuvasban és a ta-
tárban is. A csuvasok több mint ezer, a tatárok pedig hétszáz éve élnek szoros kapcsolatban
a volgai finnugor népekkel, amit ezeknek a népeknek a szókincse is világosan tükröz. A

volgai török és a volgai finnugor vokalizmusban mutatkozó párhuzam bizonyára annak a

hatásnak tulajdonítható, amit az őslakos finnugorok az egymást követő kelet-európai nép-
vándorlások során idevándorolt török népekre gyakoroltak (STEINITZ,FgrVok. 138).

STEINITZnek ez a megállapítása nem áll összhangban a turkológiai kutatásokkal. A
Szovjetunióban HCCJIe,uoBaHIDIno cpaBHIiTeJIbHOH rpaMMann<e TIOpKCKIiXSl3bIKOB
(Mocxsa, 1955) címen megjelent kézikönyvben azsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO, a (eirillbetűs jelölésuk O,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<3) hangok-
ra vonatkozólag azt találjuk, hogy ezek megvannak minden kipcsak nyelvben, de fonéma-
ként esak a tatárban, a baskirban, a kazahban és a nogajban fordulnak elő. A többiben
csak az u, u fonéma variánsaként élnek (i. m. 106-9).3

Ekkora területen és ennyi nyelvben finnugor szubsztrátumot feltételezni azonban nyil-
vánvalóan képtelenség. Különösen a esuvas vokalizmus vizsgálata igen tanulságos szá-
munkra. A csuvas irodalmi nyelvben és a nyelvjárások jelentős részében (különösen az
anatriban) az őstörök *u, *ü, *i hangoknak rendszerint a, a a folytatása. Ugyanazt a megfe-

lelést látjuk tehát, mint a keleti eseremisz és a hegyi eseremisz nyelvjárások között. Az
északi esuvas virjal nyelvjárás egyes területein azonban az őstörök *u, »a, *i-nek O, a, a

(ASMARINjelölése szerint: O, 8, e) felel meg. A esuvas nyelv tatár, és részben az orosz jö-
vevényszavai is kétségtelenné teszik, hogy az eredeti (vagy egyes esetekben esak eredetibb)
u, ű, i hangokból először O, a, a fejlődött, majd az o és az a a esuvas nyelvterület túlnyomó
részén delabializálódott, s így lett belőlük a, a. A virjal vidék egyes részein viszont mindmá-
ig megőrződött a közbeeső o, a fokozat.

A csu vas és eseremisz párhuzamos hangfejlődést lássuk egy-egy török etimológián.
Lehetőleg olyan török szavakat igyekeztem kiválasztani, amelyek jövevényként a esere-
miszben is ismeretesek. PI.: oszm., csag., tel., kirg., tat. usta 'mester' - kaz., nog., tat.,

osta, bask. osta, esuv. asta (virjal osta); eser. KR. a ·sta, 1. o ·sta, U. us ta . 'ua'; oszm.,
kirg., jak. stb. bűtün 'egész' - kaz., nog., bask., tat. batan, csuv. petsem (virjal paDam);
eser. KR. pa -ton, J. pa·tan, u. pü ·tan; oszm., türkm. di! 'nyelv', ujg., kirg., alt. stb. til -

bask., tat. tal, esuv. falxe.

Tehát a hegyi eseremiszben az idézett tatár jövevényszavak tanúsága szerint ugyan-
olyan delabializációs folyamat játszódott le, mint a csu vas nyelvterület túlnyomó részén, a
jaranszki (továbbá a vetlugai, a esebokszari, valamint egyes joskar-olai) nyelvjárások pedig
megőrizték az átadó nyelv o, a hangját.

A csuvas hatás a hegyi cseremiszben a legmélyrehatóbb, s az érintkezés mind a mai
napig igen élénk közöttük. Az o, a delabializációja minden bizonnyal együtt ment végbe a

hegyi cseremiszben, s egyes velük szomszédos csuvas nyelviárásokban. Sajnos nem ismer-
jük részletesen a hegyi cseremiszekkel határos esuvas nyelvjárásokat, de MÉsZÁRos Csu-

3 Erre a tényre a cseremisszei kapcsolatban tudtommal D. G. KAZANCEV mutatott rá elsőként a
joskar-olai nyelvjárás redukált hangjairól írott cikkében (l. GRUZOV: i. m. 44). A cseremisz és
a csuvas-tatár párhuzamok kérdését érinti E. ITKONEN (FUF. XXIX, 247-8), valamint L. P.
GRUZOV (SzFU. II, 109-11) is, de mindketten az 0, 11 őscseremisz volta mellett foglalnak ál-
lást.
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vas Népköltési Gyűjteményében a kozmogyemjanszki kerület Piiskert falujából származó

szövegek azt mutatják, hogy ott végbement az o > a,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil > a hangfejlődés. A csuvas nyelvia-
rások közül a kozmogyemjanszki állt legszorosabb kapcsolatban a hegyi cseremisszel. 4

A csuv. u > o,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil > il, i > a hangfejlődés későbbi jelenség (vö. PAASONEN:NyK. XLII,
55), s egy sor más, a csuvas magánhangzórendszerben végbement változáshoz hasonlóan
nyilván tatár hatásra indult meg. A cseremisz nyelv csu vas és tatár hatásnak leginkább ki-
tett nyelvjárásaiban aztán a jövevényszavak tömegével (amelyek egy-két kivételtől eltekint-
ve pontosan tükrözik a csuvas-tatár redukált magánhangzókat) ezek a hangok meghono-
sodtak, s a finnugor - sőt az orosz - eredetű szavakban is terjedni kezdtek, de nem jutottak

olyan általános érvényre, mint a szóban forgó török nyelvekben. A Mari Autonóm Köztár-
saság keleti felében, ahol a cseremiszek leghomogénebb, számszerűleg is legtekintélyesebb

tömbje él és az ún. keleti cseremiszeknél azonban hiányoznak. (Kivéve egy-két tatár hatás-
nak erősen kitett falut a köztársaság keleti határa közelében vagy bent a Tatár Autonóm
Köztársaságban, de erről lentebb részletesebben szólunk.)

E. ITKONEN(vö. FUF XXXI. 201, 242) és L. P. GRUZOy5 szerint az o, il valaha ezen

a területen is megvolt, de belőle idővel teljes hang fejlődött. Ennek azonban semmi nyomát
sem találjuk. Egyetlen apró nyelvsziget sincs ezen a tömbön belül, ahol a kérdéses hangok

megörződtek volna.
A VIKÁR LÁSZLÓval közösen végzett népdalgyűjtéseink során (1958, 1966) feIfigyel-

tem arra az érdekes jelenségre, hogv az O, il hangok elterjedése, egy kisebb déli terület kivé-
telével, pontosan egybeesik az ún. kvintváltó dallamokéval, ami szintén törökös zenei sajá-

tosság.
Végül még egy igen nyomós bizonyítékot hozhatunk fel az O, il hangok török eredete

mellett. Azokban a török nyelvekben, ahol megvan az O, il hang, a következő szótagok re-
dukált magánhangzói mindig labializálódnak, pl.: tat. qolon 'csikó' (a helyesírás nem jelöli
ezt a jelenséget, KOJlblll-nak [qolan] írják), qolonoboz 'csikónk' (qolanabaz helyett)."

A cseremiszben ugyanezt látjuk: cser. U. tu fJar 'ing' ~ ace. tu fJaram, 1. to 'yor ~ ace.
to 'yorom; cser. U. ka pct'iak 'párna' ~ ace, küpct'iakam 1. k{;Pctsilk ~ ace. kilpctsilk{;m.

Az elmondottak alapján bizonyosra vehetjük, hogyacseremisz első szótagbeli o, il, a, s
a delabializác.ó folytán belőlük fejlődött hegyi cser. a, a hangok nem eredeti ek, hanem a
szomszédos török nyelvek hatására korábbi u, il, i-ből fejlődtek. Ilyen egyezés egymással
sok évszázados szoros kapcsolatban álló nyelvek esetében nem lehet véletlen. Az a tény,
hogya szóban forgó hangok egészen távoli török nyelvekben is megvannak, valamint az,
hogyacsuvas, és a tatár hatás a cseremiszben rendkívül erős, fordítva viszont összehason-
líthatatlanul kisebb, mind a török> cseremisz irányú hatás mellett szól.

4 T. M. MATBEEB, KpaTI<HH 0630p syaamcxax )J}laneKTOB. MaTepHaJIbI no syaatncxoil
)J}IaneKTonomH. Qe60KcapbI, 1960.51.

5 JI. n. [PY30B, él>oHeTln<a )J}IaneKTOB MapHHcKoro Sl3bIKa B HCTOpHqeCKOH OCBemeHHH.

tÍoUJKap-Ona 1965. 46. 1.
6 Hccneaoaaaas no cpaBHHTeJIbHOH rpaavarnxe TIOpKCKHX Sl3bIKOB. Mocxsa, 1955. 110.
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Mari Autonóm KöztársaságponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Az 0, ÍizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhangok elterjedése

IIIAz o, Íi-böl delabializálódott a, a hangok elterjedése

LJ Az o, Íi helyén u, ü van

Az O, il (> a, a) a cseremisz föld nyugati részén egy összefüggő nagy területen regisztrálha-
tó. Egyes vidékek lakossága itt az erdős, mocsaras felszín miatt rendkívül gyér, s így a
nagy terület nincs arányban a lakosság számával. BEKE ÖDÖN gyűjtéséből ide tartoznak a

jaranszki (1., JO., JP, JT.), a vetlugai (V), a csebokszari (C., CN.) és részben ajoskar-olai
(CK, CC) valamint a delabializálódott a, a alakokat mutató hegyi (K., KA., KJ., KK.,
KM., KN., KS.) nyelvjárások. Ezekben a nyelvjárásokban az esetek többségében ugyan-
azokban a szavakban vannak redukált magánhangzók. Szép számmal találunk azonban pél-

dát eltérésekre is, mikor egyes nyugati nyelvjárásokban redukált hangot várnánk, s ehelyett

teljes hang van. Elég, ha BEKE ÖDÖNnek a cseremisz nyelv csuvas jövevényszavai hangtör-
téneti tanulságairól írott cikkére (FUF. XXIII, 66-84) utalunk. Itt csak két tanulságos eset
bemutatására szorítkozom: cser. (BEKE) v., 1. una, CK., C. ona-, K. Xa na 'Gast' < csuv.

(PAAS.) xana, Szp. xona; (BEKE) JO., C. utarem, K. ala 'rem 'retten, befreien' < csuv.
(PAAS.) XaDar. Az első szóban a V. és a 1., a másodikban pedig a JO. és a C. nyelvjárá-

sokba akkor kerültek a szóban forgó csuvas szavak, mikor még a csuvasban u volt, s a ké-
sőbbi u > o változás nem terjedt ki rájuk. Hasonló esetre a finnugor szavak között is talá-
lunk példákat, pl.: cser. (BEKE) V. kűts, C. küti, JT., JO. killS, K. hIs 'Nagel' stb.

Ezek a példák is a kérdéses hangtani folyamat viszonylag kései, másodIagos volta
mellett szólnak.

A nyugati cseremisz nyelvjárásokon kívül az o, il hang megvan egyes falvakban a Mari
Autonóm Köztársaság legkeletibb részén, sőt a határon túl is. Így például a köztársaság
keleti csücskében Szardajal és Arbor faluban, valamint ezek környékén. Ezt a nyelvjárást a
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cseremisz dialektológiában szardajal-arbori nyelvjárás néven emlegetik az utóbbi időben. 7

Tágabb értelernben a malmizsi nyelvjárásokhoz tartozik.
1966 októberében két hetet töltöttem Arborban, s feltünt, hogy az o,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil elterjedése az

itteni nyelvjárásban számosesetben nem esik egybe a nyugati nyelvjárásokkal. A tatár jö-
vevényszavakban következetesen megőrződik az 0, il, ami érthető, mert a cseremisz lakos-
ság szoros kapcsolatban van a környező tatársággal, s szinte teljes a kétnyelvűség. A finn-

ugor eredetü szavakban viszont korlátozottabb az 0, il előfordulása, mint a nyugati vidéke-
ken. Hadd idézzünk néhány olyan szót, amelyben itt a nyugati nyelvjárásoktói eltérően tel-
jes hangot találunk: buryem 'ruha', buda' 'vár (V.)', ku&:tle -S 'vágtat', kurie -S 'fut', Ium
'hó', tupsale-i 'csapkod, korbácsol', pui 'hajó', supse's 'szív (V.)', u ·10 'van'; bür 'vér',
bűt 'víz', kűr 'kéreg', lüm 'név', tun 'tő' stb. .

Ezek a kivételek amellett szólnak, hogy ebben a nyelvjárásban erős tatár hatásra a
nyugati nyelvjárásoktói függetlenül kezdett terjedni az 0, il, s innen a számos eltérés.

Ugyanez áll a Tatár Autonóm Köztársaságban élő ún. menzelinszki cseremiszekre is,
akiknek a nyelvjárásáról N.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. ISZANBAJEVtájékoztat bennünket. 8 A mintegy kétezernyi
menzelinszki cseremiszség szintén kétnyelvű. A 4-5 éves gyerekek is tudnak tatárul. Az

alig néhány tucatnyi szóból, amelyet ISZANBAJEVfelsorol, szép számmal találunk olyano-
kat, amelyek eltérnek nyugati megfelelőiktől. Így többek között a nyugati nyelvjárásokban
redukált hang van, a menzelinszkiben teljes, pl.: hur 'kéreg', hud 'köröm', sUllii 'zab'. A
nyugati nyelvjárásokban teljes hang van, a menzelinszkiben redukált: kűvo 'nagy', kűt

'hat', bil/Xis 'vetni', milkas 'méh', pilskerme 'mogyoróbokor, mogyoróIiget', siin 'in', sillö
'lélegezz' stb.

Hasonló jelenségeket látunk Z. V. ücsxrsvnek a malmizsi nyelvjárások magánhang-
zó-fonémáiról írott cikkében. 9 UCSAJEVelsősorban Bolsoj Kityak falu magánhangzóit írja

le. Megjegyzi, hogy a cseremisz lakosság folyékonyan beszél tatárul is, sőt néha a család-
ban is tatárra fordítják a szct. Itt is találunk mindjárt olyan szavakat, amelyek alakja ellen-
tétes a nyugati nyelvjárásokéval. A várt redukált helyett teljes hangot találunk az első szó-
tagban, pl.: muiér 'pár', J3üailiyas 'megnedvesedni', süJ3ilr 'duda', vagy fordítva redukált

áll a várt teljes hang helyett: J3ilrili 'Ahle'.
Idézett cikkében UCSAJEV arról tudósít még bennünket, hogy kb. 25 km-re Bolsoj

Kityaktól van két falu, Kanimas és Malaja Sovanka, ahol az ° annyira elterjedt, hogy
szinte kiszorította a teljes u hangot.

Láttuk, hogy ahol a cseremisz nyelvterület keleti részén megvan az 6, Ü, ott mindenütt
erős a tatár hatás, s nem lehet kétséges, hogy ezzel kapcsolatos ezeknek a hangoknak a
megjelenése és terjedése. Nyilván ezzel magyarázható az i redukciója is, amely nagy mér-
tékben folyik a szardajal-arbori nyelvjárásban, pl. p.l1.ls 'fUI' ~ (WICHM.) M. pili J; nil

'négy' ~ (WICHM.) M. nil' stb.
ISZANBAJEVugyanerről értesít bennünket a menzelinszki nyelvjárást illetően (i. m.),

(de ő a-vel jelöli az i-bő\ fejlődött redukált hangot), pl. sndise '9' ~ (WICHM.) U. inde Ja,
M. inoé 'sa; alaiiis 'feléledni' ~ (WICHM.) U. iláia -m stb.

7 JI. Il. [PY30B, O COCTaBe cpoHeM capnaam.cxo-apöopcxoro rosopa MapHHcKoro 1I3bIKa
(TpYLJ:b1 MapH1111 XVI. I1oIIIKap-OJIa 1959.) 145-53.

8 H. H. I1CAHEAEB, 113 Ha6JIlOLJ:eHHH HaLJ:cpOHeTHKOH rosopa MeH3emrnCKHX MapH (Bonpo-
Cbl MapHHCKoro lI3bIK03HaHHSI, C60PHHK CTaTeH, asmycx r, I1oIIIKap-OJIa 1964.) 89-103.

9 3. B. Y4AEt>, Fnacaue cpoHeMbl MaJIMbDKCKOro LJ:HaJIeKTa MapHHcKoro 1I3bIKa. (TpYLJ:b1
MapH1111 XvIII. I1oIIIKap-OJIa 1964.) 127-40.
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A hegyi cseremisz redukált magánhangzók tehát, amelyekre STElNITZ a keleti osztják
redukált magánhangzók mellett elméletét alapozza, semmiképpen sem tekinthetők eredeti-
eknek.

Egész sor kérdés marad azonban még az eddig megtárgyaltak után is problematikus.
Először is, ha a központi'" nyelvjárások teljes u,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAü hangjai eredetiek, mi lett a csuvas és
tatár kölcsönszók O, a-jével. Két lehetőséggel kell számolnunk. Az O, a hangok a csuvasban
újabb keletű ek. A magyar-bolgár-török érintkezés idején kétségtelen még nem voltak meg
(1. PAASONEN:NyK. XLII, 55). A cseremisz-csuvas érintkezések első időszakában is ez
kellett hogy legyen a helyzet. A cseremisz nyelv régi csuvas jövevényszavainak teljes
hangjai a központi nyelvjárásokban még az eredeti ócsuvas hangállapotot tükrözik. Később
viszont a megfelelő tatár hangokkal egyetemben hanghelyettesítéssei vették át őket ezekben
a nyelvjárásokban. Erre a cseremiszek finnugor szomszédainak, a votjákoknak anyelvéből
is meggyőző példákat idézhetünk. A tatár o hangot a votják is ugyanúgy u-val veszi át,
mint a cseremisz központi nyelvjárások, pl.: votj. (MUNK.) kuréak 'játékbáb'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> tat.
(RADL.) korcak 'Puppe, Statue'; votj. (MUNK.) tusmon, dusmon 'ellenség, gonosz ember'
< tat. (RADL. ) dosman 'Feind, Wiedersacher'; votj. (MUNK. ) usto 'művész, mester, mű-

ves' < tat. (RADL.) osta 'Kunstier, Meister' stb.

Az orosz nyelv alábbi török kölcsönszavai tatár megfelelőiben is o hangot találunk: or.
mynyn '(irha)bunda' ~ tat. (RADL.) toMp ua., or. myuau 'köd' ~ tat. (RADL.) toman ua.,
or. uynau 'kamra, éléskamra' ~ tat. (RADL.) cO/i'm 'ua.', or. uynox 'harisnya' ~ tat.
(RADL.) colgáű 'Fuülappen' stb. Sajnos az orosz etimológiai szótárak legtöbb esetben a
törökségi szavak hangalaki közelsége miatt nem jelölik meg az átadó nyelvet. Mivel azon-

ban az orosz nyelv a csuvassal, a tatárral és a baskirral volt a legszorosabb érintkezésben,
feltehetőleg a fenti szavak is többségükben ezekből származnak, s akkor itt is ugyanazt a

hanghelyettesítést látjuk, mint a votjákban.
A felsorolt votják és orosz szavak mind megvannak a cseremiszben is (1. RAsANEN:

SUST. L.). A cseremisz központi nyelvjárásokban e szavak első szótagjában teljes u hangot

találunk, máshol redukáltat. A votják és orosz példák is megerősítik, hogy nem szükséges a
cseremisz központi nyelvjárásokban feltenni az o, a egykori meglétét.

A csuv., tat. a hang nem jelent különösebb problémát, mert ha a központi nyelvjárások
nem az eredetibb csu vas vagy tatár teljes i hangot őrzik meg, akkor rendszerint az e nyelv-
járásokban széltében meglevő belső keletkezésű a hanggal helyettesítették.

Vannak cseremisz nyelvjárások, pl. a BEKE ÖDÖN, Mari Szövegek 1. kötetében közre-
adottak közül a küksnuri, vagy az általam is vizsgált Pöt-jal (or. Ilemenns falu és környé-
kének nyelvjárása (1. NyK. LXV, 49-69), valamint a Volzsszki kerület északi részén

Pomari község környékének a nyelve, ahol csak az o hang van meg, az a hiányzik. Megvan

viszont az a Pomaritói és Pöt-jaltól délre a tatárok közvetlen szomszédságában. Ennek a

kérdésnek a részletesebb vizsgálata fényt deríthet az o, II hangok terjedésére a cseremisz-

ben.

*

10 A Mari Autonóm Köztársaság Novotorjali, Szemuri, Kuzseneri, Paranygai, Maritureki, Morki,
s részben a Szovjet és a Volzsszki kerületeiben élő cseremiszek összefüggő tömbjét nevezem
így. Ezek a nyelvjárások igen közel állnak egymáshoz, s az irodalmi nyelv is elsősorban rajtuk
alapul.
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Ezek után térjünk át E. ITKONENelméletére, s vizsgáljuk meg, mennyiben támogatják ezt a
eseremisz nyelv tényei.

ITKONEN,mint tudjuk, a balti finn nyelvek magánhangzóviszonyaiból kikövetkeztetett

protofinn vokalizmusból indul ki, s az alapnyelvre nem redukált és teljes hangokat tételez
fel, hanem rövideket és hosszúkat. Nézete szerint azok a finnugor nyelvek, amelyekben

napjainkban ismeretlen a rövid és hosszú magánhangzók korreláeiós ellentéte, későbbi fej-
lődésük során vesztették el ezt a sajátságot, de a rövid és hosszú magánhangzók egykori
megléte ezekben ma is kimutatható, mert más folytatásukat találjuk.

Vizsgáljuk meg ilyen szempontból a eseremisz nyelvet, s lássuk, igazolást nyer-e
ITKONENtétele az adatok széles körü egybevetése után.

A eseremisz és a balti finn nyelvek között található rninden egyes etimológiai megfele-
lést megvizsgáltam, s arra az eredményre jutottam, hogy az egyes balti finn magánhang-
zóknak rendszerint kettős megfelelésük van a eseremiszben (figyelmen kívül hagyva a bi-

zonyos hangtani környezetben bekövetkezett későbbi fejlődést, mint pl. asrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj vagy az s pala-
talizáló, illetőleg az m és afi labializáló hatását stb., ami az esetek jelentős részében a kü-
lönböző nyelvjárások adatainak összevetéséből is kiviláglik). Ez a kettős megfelelés azon-
ban, amint erről meggyőződhetünk, nines semmi összefüggésben a balti finn magánhang-
zók rövid vagy hosszú voltával.

A balti finn rövid magánhangzók esetében eltekintek a teljes bizonyító anyag felsorolá-
sától, zárójelben közlöm azonban az illető jelenségre található etimológiák számát. A balti
finn hosszú magánhangzót tartalmazó etimológiákat azonban mind közlörn.

PF.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII *a - eser. o: fi. jalka 'láb' - eser. o. jol, KH. jal/2 fi. kala 'hal' - eser. u., KH.
kol; fi. maksa 'máj' - eser. u., KH. moks (32).

PF. *a - eser. u: fi. kaarne 'holló' - eser. 0., KH . ku 'rnai; fi. sarve- - eser. u., KH.

sur; fi. tamme- 'tölgy' - eser. U. tu ma, KH. tum (22).

A hegyi eseremiszjal 'láb' stb. alakokat másodiagos fejlődésnek tartom egy korábbi
*jol alakból. A hegyi eseremisz o> a hangváltozási tendencia számos esuvas eredetű szó-
ban is érvényesü It (1. BEKE: FUF. XXIII, 66 kk.), sőt jó néhány oroszban is, pl.: eser.
(BEKE) KH. fia kas 'viasz' < or. eoc«; eser. (RAMST.)lamat: sakar 1. 'Brotseheibe' < or.
JlOMOmb;eser. (VASZ.) KH. xauum, auum 'hámiga' < or. xouym stb.

Az idetartozó etimológiáknak mintegy a felében a PF. *a-nak o felel meg a hegyi ese-

remiszben.
Emellett a PF. *o-nak is több esetben a megfelelését találjuk a hegyi eseremiszben (a

mezei ben viszont o van), pl. fi. ponte- 'nyél' - eser. KH. pa nds; fi. jousi 'íj, kézíj' - cser.
KH. ja 1]ei; é. totkes 'Sehieie, eyprinus tinea' - eser. KH. ta ·ta stb. Ezek a példák is a he-
gyi eseremisz másodiagos o > a hangváltozási tendeneia mellett bizonyítanak.

Nyolc esetben a PF *a-nak mindkét eseremisz nyelvjárásban a felel meg, pl.: fl. vasta-

'szemben' - eser. u., KH. fiastares stb. Tudjuk azonban, hogya eseremiszben a szóbelseji
hangsúlyos a-nak rendkívül erős asszimiláló hatása van az első szótag hangsúlytalan ma-
gánhangzójára, pl. or. tpouap» 'lámpa' > eser. (rs.) panar; or. conoam > cser. (rs.)
saldat. A eser. KH . la ·ksa 'Grube Vertiefung' (- fl. lakso, laakso) esak a hegyi nyelvjá-

rásból ismeretes, ahol az a lehet másodlagos. Egyetlen szó képez kivételt, a eser. u., KR.
manam 'sagen'.

II A PF. a közfinn (protofinn) rövidítése.

12 A forrásjelzés nélküli cseremisz adatok WICHMANNtólvalók.
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A cser. U. sa·&;, KH. sa·& 'hundert' (~ fl. sata) és a cser. U. ala- al, KH. al 'das
Untere, unter' (~fl. ala-) alakok a-je csak *u-ból fejlődhetett. Mind az S, mind az I induká-
ló hatását gyakran tapasztalhatjuk a cseremisz nyelvjárásközi u. ~ a megfeleléseknél is.

Végeredményben megállapíthatjuk tehát, hogya PF. *a-nak a cseremiszben az álta-
lunk vizsgált etimológiákban két szabályos folytatása van: o és u.

A PF. *Ciáltalánosan elfogadott vélemény szerint másodiagos nyúlás eredménye, külön
nem térünk ki rá.

PF. *ti ~ cser. e: fl. jarve- 'tó' ~ cser. U. jer, KH. jár; fl. karke- 'fekete harkály' ~
cser. U. ke 'rfJ; fl. lahte- '(el)indul' ~ cser. U. lekta -m, KH. Iti ktam (13).

PF. =a ~ cser. i: fl. káte- - cser.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu., KH. kit; fl. sakia 'harcsa' - cser. M. si]: si j-ro1,

KH. si: si '-rol; fl. tayte- 'tele' ~ cser. U. titj (20).

A PF. *ti-nek a cseremiszben ugyancsak két fó folytatását találjuk. Az i folytatáshoz
soro lom a fl. pahkina 'mogyoró' ~ cser. puks; fl. jaahty 'hűl, lehűl' - cser. U. fü 'sta , KH.
ű 'sta-féle megfeleléseket, amelyek csak *i-ből fejlődhettek a környező mássalhangzók hatá-

sára.
Az olyan megfeleléseknél, ahol a nyugati nyelvjárásokban i, a többiekben pedig e van,

mint a fl. vtivy 'vő' ~ cser. u.jJe 1]a, KR. f3i 1]ga esetében, ott a nyugati alakokat tartom
eredetibbnek. Emellett tanúskodnak a cseremisz nyelv csu vas jövevényszavai is, pl. csuv.
sir 'schreiben' > cser. Jl.l., 1., KH. sir-; B., T. ser-, M. serem; csuv. lIS 'Familie' > cser.
KH. jis, U. jes (vö, RASÁNEN: SUST. XLVIII, 92-3). A csuv. i-t a cseremisz hanghelyet-
tesítéssei r-vel vette át, amely sok mezei nyelvjárásban e-vé változott. Ugyanilyen az or.
3bz6Ka 'bölcső' > cser. (BEKE) K, Y, JO. si -pka, cn, CK sepka szó is.

Az orosz z-nek is tucatnyi szóban találjuk e folytatását, mégpedig elsősorban a keleti
nyelvjárásokban, pl.: cser. (BEKE) CK pe 'n(d'iák 'kabát' < or. nyj. nunoocax; cser. U.
me r-jú.mii 'Weltgott' < or. MUp 'világ' (cser: jú -má 'isten' ) stb.

A hegyi nyelvjárásban sok esetben ti megfelelése van a PF. *ti-nek, mint pl. a fentebb

idézett cser. KR. jar 'tó' esetében. Ez azonban korábbi *e-ből fejlődött, amit számos csu-

vas jövevényszó is mutat (1. BEKE: FUF. XXIII, 72-3), s a PF. *e-nek is több esetben felel
meg a hegyi cseremiszben ti, míg a mezei nyelviárásokban e van, pl.: fl. me 'mi' - cser.
KH. ma, U. me; fl. kevát ~ cser. U. kene 'z, KH. ka 1]gaz.

PF. *e - cser. e: fl. kehá 'kör, kerület' ~ cser. U. ke ljá , KR. ke lsa 'Sonne'; fl. se

'ez, az' ~ cser. KH. se '8a; fl. te 'ti' - cser. U. te, KH. ta (9).

PF, *e ~ cser. i: fl. mene- 'megy' - cser. U. mie -m, KH. mi 'em; fl. peni - cser. U. pi,

KH. pi; fl. vehna 'búza' - cser. U. j3i 'sta , J., Jl.l, j3i -Sta 'Speit, Dinkel' (26).
Az i képviselethez sorolom a cser. U. fsür, KH.f3ar 'vér', cser. u., KH. műks 'méh'

stb. alakokat, mert az ű csak korábbi *i-ből fejlődhetett. Hasonló fejlődésre tömegével talá-
lunk példát a cseremisz nyelvjárásokban.

PF. = s - cser. e: fl. lieme- 'leves' - cser. u., KH. lem; fl. niele- 'nyel' - cser. U.
nela -m, KH. ne -lam; ? fl. piele- 'szél, oldal' - cser. u., KH. pel.fiel (3).

PF. *e - cser. i: fl. lienee '(meg)lehet' - cser. U. lia -m, KH. li -am; fl. lietsku 'bölcső'
- cser. U. luske; fl. siene- 'gomba' - cser. (BEKE) JT., JO., v., K sin, P., B. M., U. C.,

C . sen (3).

Tehát a PF. *e-nek a cseremiszben e és i megfelelése van, ugyanúgy, mint az *e-nek.

A PF. *i-nek csak a cser. u., KR. i 'Jahr' (- fl. ikti) esetében felel meg minden nyelv-
járásban i, Egy-két esetben a nyugati nyelvjárásokban r-t a keletiekben e-t találunk pl. cser.
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KR. pi ·(tsa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ., Jl,l. pi ·(tsa, v., T. pe lia, M. pe ·(da, B. pe(tfe' 'Zaun, Einzaunung' (- fl.

piha). (Ez is a keletiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi > e szórványos hangfejlődésről mondottakat erősíti meg.)
Néhány más esetben (5) a szókezdő vagy szóbelseji mássalhangzók hatására az r-ből ű

fejlődött, pl.: cser. v., KR. leü 'Stein' (- fl. kive-). Az esetek túlnyomó többségében (12)
azonban a nyelvjárások egy része megőrzi az i-t, egyes nyugati nyelvjárásokban pedig a

(ritkán J), több keletiben viszont a lesz belőle, pl.: cser. (BEKE) P., B. UJ., CÜ., JT. pal,

UP., USj., US. pil, M., CK. pí/',C. pil, JO., v.. K. pal 'felhő' (- fl. pilve-).

A hegyi cseremiszben az i > a hangfejlődés nyilván a csuvassal egyidőben és annak
hatása alatt ment végbe, de egyes esetekben belső keletkezésű a-vel is számolni kell. Az a
kérdése a mezei nyelvjárásban még külön vizsgálatot igényel.

Ugyanezt a fejlődést látjuk a PF. *f esetében is: fl. Iiippo 'lepke' - cser. (BEKE) UJ.

laJ3e', JT. la f3e, KR. la pa; fl. niine- 'faháncs' - cser. V. ni, KR. ni; fl. viite- 'öt' - cser.
(BEKE) V. J3i ·d, JT. J3ats, KR. J3ats; fl. siile- 'sün' - cser. KR. sa 'la; fl. tiine 'hasas' -
? U KB· ..v JU ~. v. cser.., . füz, . tu -Z(J.

PF. *0 - cser. o: fl. pove- 'kebel' - cser. V. po -mas, KR. po 1Jgas; fl. sonta 'trágya' -
cser. V. so nds, KR. sa 'ndfi, fl. tohti- 'mer' - cser. v., J. tosta -m (22).

PF. *0 - cser. u: ft. kota 'kunyhó' - cser. v., KR. kű .8[j; ft. oksa 'ág' - cser. V. KR.

uks; fl. kolme '3' - cser. V. kum, KR. kém (27).

PF. *ö - cser. o: fl. kuole- '(meg)hal' - cser. V. kole -m, KR. ko -lem, fl. luo- 'elhány'
- cser. V. longa -m, KR. 101Jgam; fl. nuole- 'nyíl' - cser. T. nJ 'Ia: nJ le-piks; fl. suole-

'bél' - cser. V. so ·Ia, KR. sol; fl. suoja 'enyhe' - cser. (BEKE) P., B. soi-, KR. sai-; fl.
tuome- 'zelnice' - cser. v., KR. 10 -mbé (6).

PF. *ö - cser. u: fl. nuole- 'nyal' - cser. V. nule -m, KR. na -lem; é. nörjas 'Forelle' -
? cser. M. nuran; ft. nuoho- 'seper, kotor' - cser. V. nuie rn; ft. ruoto 'szár, nyél' - cser.
(BEKE) UJ. rüŐ6, KR. a 'r8a; fl. sua mu 'pikkely' - cser. (BEKE) UJ. süm, CK., C. som,
KS. süm; fl. tuo 'az' - cser. U. tu·8[j (6).

A cser. V. u - KR. a megfeleléssei részletesen foglalkoztunk a redukált hangokkal

kapcsolatosan. A fl. nuole- 'nyíl' - cser. nJ 'Ia megfelelésében az ö csak *o-ra mehet visz-
sza, amely a korábbi *fl hatására keletkezett (1. E. ITKONEN: FUF. XXXI, 215). A fl.
ruoto 'szár, nyél' - cser. rüŐ6 megfelelésében az u csak *u-ból keletkezhetett. Hasonló

változás ra könnyen találunk példát: cser. (VASZ.) pysansiu 'BC11HIXI1BaeTC~'- pysanmsu
,c1pSlXI1BalO'.

Ugyancsak közönséges az u > ű s után, mint a cser. süm esetében (1. fentebb a cser.

süŐ6 'száz' példát). A CK., C. som alakot szabályosnak tekinthetjük, mert ezekben a
nyelvjárásokban van sporadikus u > ö változás (1. BEKE: FUF. XXIII, 81). A fl. suone-

'ín' megfelelése a cseremiszben (BEKE) B. sün, M. son, UP., USj., US. sün, UJ., C, C
son, P., BJ., BJp., MK., J., V., K. SÜn. Itt az J olyan nyelvjárásban is előfordul, ahol nem

várnánk. E. ITKONENcser. CM., U. sin adata (FUF. XXXI, 166) is amellett szól, hogya
szó magánhangzója esetleg őscser. *í-re megy vissza.

A PF. *ö-nak tehát hat esetben felel meg a cseremiszben o, s ugyanannyiban u. A meg-
felelés ugyanúgy oszlik meg, mint a PF. *0 képviseleteiné1.

PF. *u - cser. u: ft. lume- 'hó' - cser. V. Ium, KR. Iam; fl. jumala 'Isten' - cser. V.

jú -mii, KH. ja 'ma; fl. muna 'tojás' - cser. V. mú 'na, KH. ma 'ná (31).
PF. *u - cseL o: ft. tule- 'jön' - cser. U. tala -m, KH. to 'Iam; fl. une 'álom' - cser. U.

ó -mé, KH. am; fl. udar 'tőgy' - cser. U. J308a -r, KH. fia ·8ar (8).
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PF. *ü - eser. u: fl. kuute- '6' - eser. U.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKH. kut; fl. juo- (*jüy-) - eser. U. füa -m,

KH.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjü 'am; fl. kuukso 'Garrulus infaustus' - eser. U. kupsa ·Ia, M. kuksú '/'0, KH.

kapsa 'Ia; fl. kuusama 'lonc' - eser. U. kaza: os-kaza fJonda, M. kuze: os-kuze ; KH.

kú 'za: kú za-J3anda; fl. puu 'fa' - eser. u., KH . pu; fl. souta (*süy-ta) 'evezni' - eser. U.
sue -m, KH. su 'em; fl. suu 'száj' - eser. U. su: ima-su, KH. im-su 'Nadelöhr'; fl. suurus
'liszt, korpa' - eser. U. süra 's, KH. sa 'ras; fl. tuule- 'szél' - ? eser. tul 'Stunn' (a csere-
misz szó lehet a esuv. [PAAS.] taval 'szélvész, vihar' szó átvétele is); fl. uuhi 'anyajuh' -
eser. U. uiga, KH. !izga ' 'Schafpelz'; fl. uute- 'új' - eser. U., KH. u (11).

PF. *ü - eser. o: fl. kuule- 'hallani' - eser. U. ko/a -m, KH. ko -lam; fl. kuurna 'be-
vágás, barázda' - eser. U., KH. ko 'ma; fl. kuuse- 'Iue-, jegenyefenyő' - eser. U., KH. koi

(3).
Veszélyes ilyen csekély számú etimológia alapján statisztikai összehasonlításokat vé-

gezni, de talán mégsem véletlen a megfelelések aránya: PF. *u - eser. u 31; PF. *ü - eser.

u ll, PF. *u - eser. o 8, PF. "ű - eser. o 3.
A eser. füa -m, jü 'am alakban aszókezdő j, a süra -S alakban pedig az S.r mássalhang-

zó-környezet okozta IIhangrendi átesapást.
A hosszú magánhangzók kérdésének megfejtéséhez nem járul hozzá a balti finn a meg-

felelésének vizsgálata a cseremiszben. A teljesség kedvéért vessünk azonban egy pillantást

erre a hangra is.
PF. *ü - eser. i (a, a): fl. syyla 'szemölcs' - eser. U. sa 'yal'a , M. si 'nl'e; fl. pysy-

'megmarad, kitart' - eser. u., M. piia -m, KR. pi 'zam; fl. kylma 'hideg' - eser. U. ka 'lma,
M. ki 'bne, KM. ka 'lma (16). , ,

PF. »o - eser. a: fl. tyma 'enyv' - eser. U. lű ma; fl. syle- 'öl' - eser. U. sü 'I'a , KH.

sal; fl. tyve- 'tő' - eser. U. tűn, KH. tarJ, (lrJ (ll).

A PF. *ü-nek a cseremiszben tehát ugyanazok a megfelelései, mint a PF. *i-nek. Igaz
ugyan, hogy II esetben ü felel meg a cseremiszben is a PF. *ü-nek, de hasonló hangtani
helyzetekben a PF. *i-nek is rendszerint ű megfelelését találjuk, pl.: fl. siile- 'sün' - eser.

KR. sa '10; fl. syle- 'öl' - eser. U. sül'a (a különbség csak annyi, hogy az első példában
eredetileg *s, a másodikban *s állt); fl. nime- 'név' - eser. U. lüm; fl. tyma 'enyv' - eser.
U. la ma stb. A II esetből 5-ben szókezdő s-t találunk, s az s-nek a cseremiszben erősen
labializáló hatása van, pl.: or. 3bl6Ka 'bölcső' - eser. (BEKE) P., MK. sipka', de UJ
süpka ,

E. ITKONEN szerint az alapnyelvben négy hosszú magánhangzó volt: é, t, ö, ű, s ezek

nyoma az egyes rokonnyelvekben ma is felfedezhető eltérő képviseleteik folytán. A fentebbi
rövid áttekintés azonban a cseremiszt illetően arról győz meg bennünket, hogy a balti finn
hosszú magánhangzóknak ugyanazt a képviseletét találjuk, mint a rövideknek. Tehát a ese-
remisz nem bizonyít amellett, hogy a finnugor alapnyelv ismerte volna a rövid és hosszú
magánhangzók korrelatív rendszerét. Ami a hangszínt illeti, a balti finn magánhangzórend-
szer viszont kétségkívül nagyon fontos támpontot nyújt az őseseremisz vokalizmus rekonst-

ruálásához.
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Zwei betrachtliche Theorien gibt es heutzutage, welche die Probleme der Vokalsysteme der
finnisch-ugrischen Sprachen zu klaren versucht. Die eine knüpft sich an den Namen von
W. STEINITZ,die andere an den von E. ITKONEN.Die Abhandlung untersucht, in welchem Maüe
diese Theorien, den Sprachfakten des Tscheremissischen gegenübergestellt standhalten.

W. STEINITZhalt die reduzierten Vokale a, a (*Ü), a des Bergtscheremissischen für ursprün-
glich. Eine mehr eingehende Untersuchung beweist jedoch, 'daB sich diese Laute aus früheremsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO,

u bzw. a durch Delabialisierung entwickelt hatten. Dagegen sind die Laute O, u und a der west-
lichen Mundarten des Tscheremissischen aus früherem u, ü bzw. i entstanden. Das wird auch
durch die russischen Lehnwörter der tscheremissischen Sprache und durch die interdialektalen
Abweichungen des O, u und a bewiesen. Die betreffenden reduzierten Vokale sind auch im
Tschuwaschischem und Tatarisehem vorhanden. In einem Teil der tschuwaschischen Mundarten
zog sich in betreff der Laute o und u derselbe Delabialisationsvorgang voll, wie im Bergtschere-
missischen und dies geschah offenbar nicht unabhangig von einander. Die Laute o und U, wie
bereits auch von anderen darauf hingewiesen wurde, sind auch in ganz femen türkischen Spra-
chen vorhanden, darum können sie im Tschuwaschischen und im Tatarischen nicht durch ein
finnisch-ugrisches Substrat erklart werden. In den tscheremissischen Dialekten verhalten sich die
den Lauten o oder u folgenden reduzierten Vokale ebenso, wie in den türkischen Sprachen.

Die betreffenden reduzierten Vokale sind im Tscheremissischen unter türkischem Einfluf er-
schienen, und sie waren im Urtscheremissischen nicht vorhanden, wie dies auch von E. ITKONEN
angenommen wird. Der ursprüngliche Lautzustand wurde in den vom Verfasser als zentral ge-
nannten tscheremissischen Dialekten bewahrt, welche die kompakteste und auch zahlenmaüig
ansehnlichste Gruppe der Tscheremissen verkörpem. Diese Dialekte übemahmen die tschuwa-
schisch-tatarischen Laute o und u - gleich dem Wotjakischen und dem Russischen - durch Laut-
substitution.

Nach der Behandiung der Theorie von STEINITZunterwirft der Verfasser die won F.
ITKONENeiner Prüfung, und er kommt zu dem Ergebnis, daf die ostseefinnischen Vokale ge-
wöhnlich zwei Hauptentsprechungen im Tscheremissischen haben, doch habe dies mit den Quan-
titatsverhaltnissen der ostseefinnischen Vokale nichts zu tun. Im Tscheremissischen finden wir
genau dieselbe Fortsetzung der ostseefinnischen langen Vokale vor, wie die der kurzen. Die
tscheremissische Sprache zeugt nicht davon, daf die finnisch-ugrische Ursprache das Korrela-
tionssystem der kurzen und langen Vokale gekannt hatte.



W ic h t ig e r e I a u t g e s c h ic h t l i c h e L e h r e n d e r r u s s i s c h e n

L e h n w ö r t e r im T s c h e r em is s i s c h e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neben dem Tschuwassischen und dem Tatarischen übte die russische Sprache den be-
deutendsten EinfluB auf das Tscheremissische aus. Dieser Einfluf beginnt im Grunde
genommen im 16. Jahrhundert. Auch früher könnten russische Lehnwörter ins Tscheremis-

sische gelangt sein, doch zur massenhaften Übemahme schufen erst die historischen Ver-
anderungen des 16. Jahrhunderts günstige Bedingungen. So ist jene Periode der tschere-

missischen Sprache, auf deren phonetische Veranderungen wir auch mit Hilfe der russi-
schen Lehnwörter schlieBen können, aufvier Jahrhunderte anzusetzen.

Welches sind diese Veranderungen, oder wenigstens die wichtigsten von ihnen? Was
den Konsonantismus anbelangt, verdient vor aliem das Problem der LautveranderungsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs (z)

>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS (i) Aufinerksamkeit. Ich verfolge hier nicht das Ziel, die Erscheinung ausfuhrlich zu

untersuchen, beschranke mich lediglich darauf, was mit Hilfe der russischen Lehnwörter
feststellbar ist.

Da die Lautveranderung sponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> s im Tscheremissischen bei dem überwiegenden Teil der
tschuwassischen Lehnwörter erfolgt ist, bei den tatarischen Lehnwörtem jedoch nur in

geringerem Masse, kommt PAASONEN,was die Chronologie dieser Erscheinung betrifft, zu
dem SchluB: »möglicherweise war dieser Lautwandel in den ersten Zeiten der tatarisch-

tscheremissischen Berührungen, im XIII. Jahrhundert, noch nicht beendigt« (PAASONEN,
S-Laute, 119). BEKE (FUF XXII, 92) macht auf die Wichtigkeit der ins Russische über-
nommenen tscheremissischen Ortsnamen, was den Lautwandel s > s betrifft, aufinerksam,
untemimmt aber keinen Versuch, die Zeit des erwahnten Vorgangs naher zu bestimmen.

Betrachten wir zuerst die aus dem Tscheremissischen ins Russische gelangten Orts-
namen. Leider könn en wir uns hier nur auf zufalligerweise zum Vorschein gekommene
Angaben stützen, da die systematische Sammlung der tscheremissischen Ortsnamen erst
gegenwartig im Gang ist.

BEKE (a.a.O.) erwahnt zwei Ortsnamen: tscher. UP oraslamu(t1as - russ. Orysla-

Muöas; tscher. B koila-jal - russ. Kozlajalovo.
WICHMANNUrzumer Texte stammen aus der Gemeinde Ser-nur und Umgebung. Der

russische Name der Gemeinde lautet Cepityp (s. SUST LIX, VIlI). Im Wörterbuch von
VASIL'EVist der Name des Ortes ebenfalls in der Form Il.lepnyp zu finden. Den Namen
der Stadt Sanéursk bringt WICHMANNaus mehreren Dialekten: tscher. J Sarutsara -ala,

San(dzara -ala, JU Son(DZara', U San(d~flra', T San(D'iflra" Die einschlagigen Daten
VASIL'EVS:Illamapa, Ilh.nruapa. VASIL'EVbemerkt auch, daB die Stadt im Jahre 1584
begründet worden ist. Wir können noch eine Angabe aus dem in der jüngsten Vergangen-
heit erschienenen Artikel von F. 1. GoRDEEV anführen': tscher. IllY.IU>IMapH, russ.

1 <1>.H. rOp.uEEB, Pyccxas TonOHHMKKa MayI-likKOH ACCP. Bonpocsr MapHHcKoro 1I3bIKO-
3HaHHlI, C60pHHK crareü, asm. 1, crp. 47. Houncap-Ona 1964.

In: Congressus Secundus Internationalis Fenno-Ugristarum Helsingiae habitus 23-28. VIlI. J 965.

Pars 1. Acta Linguistica. Helsinki, J 968. Societas Fenno-Ugrica: 70-76. p.
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CIO.LI:yMapb.Der erwahnte Ort befindet sich im Bezirk Mari-Turek, im nordöstlichen Teil
der Autonomen Republik der Mari.

Diese Ortsnamen sind wahrscheinlich nach derri Erscheinen der russischen Ansiedler
ins Tscheremissische gelangt, also aufkeinen Fall früher als vor der Mitte des 16. Jahrhun-
derts. Die Angabe von BEKE aus Birsk kann jedoch kaum aus der Zeit vot dem 18. Jahr-
hundert stammen, bevor die Tscheremissen sich massenhaft im Osten niedergelassen
haben.

Hier können wir noch andere russische Wörter verwenden, die über das Tatarische ins
Tscheremissische gelangt sind. So z.B. die Wörter tscher. (WICHM.) U üstesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl, (BEKE) UJ
üstaj3a '1, JO űstél 'Tisch'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< tat. ostal < russ. cmon; tscher. (BEKE) UJ, CK kasa.f,
(RAMST.) kasal 'Kissel'; (VAS.) KblUWJl 'KbICeJIh' < tat. kesal < russ. KUCeJ/.b, die vermut-
lich nicht vor dem 16. Jahrhundert ins Tatarische und von dort spater ins Tscheremissische
gelangt sind.

Was die Terminologie im Zusammenhang mit dem Christentum betrifft, haben wir im
Tscheremissischen folgende Wörter russischen Ursprungs gefunden: (BEKE) UJ kres
'Kreuz' < russ. «pecm; (Szil.) prieas 'das h. Ahendmahl', pricasajas 'das h. Abendmahl
nehmen'; (BEKE) C pri(t'ia 'sam pooaoam[e] ó 'pl 'er nicht gebeichtet hat', (SAV.)núpuaiu
'npWIaCTHe' < russ. npuuacmue; (Bd.) ospodstva 'regnum' < russ. eocnoocmeo; (VAS.)
cnaiu munso 'aarycr, cnaur-iiyvo, Ha3BaHHe 60)l{eCTBa, 60r cnaca' < russ. enae;
(RAMST.) tsas 'Glück', (SZIL.) eQsQn 'glücklich', (VAS.) K uaiu 'CqaCTHe' < russ.
cuacmue; (RAMST.) tsaso -mna 'Kapelle, Grabkapelle', (VAS.) uaiuornsa 'qaCOBIDI' <
russ. lIaCOBliR. Da die Verbreitung des Christentums bei den Tscheremissen nach der Mitte
des 16. Jahrhunderts begonnen hat, können auch diese Wörter nicht vor diesem Zeitpunkt
ins Tscheremissische gelangt sein.

Ein Wort wie tscher. (Bd.) eas 'hora', (BEKE) B das, (RAMST.) tsas 'Stunde, Uhr';
(VAS.) K uaiu 'qaCbI' < russ. uac, uacu weist ebenfalls aufneuere Zeiten hin.

AuJ3er in den erwahnten Wörtem hat sich der Lautwandel s > s noch in folgenden
russischen Lehnwörtem vollzogen: (RAMST.)j3esla, (BEKE) KS (j3e -sla 'Ruder', (MarRSl)
K eeuoia 'BeCJIO' < russ. BeCJlO; (Bd.) cesle 'honestus', (Kanc.) ueiune '3HaTHo, qeCTHO'
< russ. uecms; (RAMST.) tseso -mga 'Fitzelband' < russ. mecéuxa; (RAMST.) tsisti 'rein',
(SAV.) uuuimasuu 'qHCTHTb' < russ. uucmuű 'qHCTHTb'; (Bd.) jasl'a 'praesepe',
(RAMST.) ia -sla 'Krippe', (KANc.) suuna 'suunr', (VAS.) űauina 'id.' < russ. RCJlU; (BEKE)
CK "jeil: 'wenn' < russ. eCJlU; (BEKE) B kariiridas 'Tarantas', (VAS.) rapunoaiu-opea

'rapanrac' < russ. dial. xapanoac, (BEKE) CK cidte 'Blech' < russ. »cecms, (Szi!.)
pasma, (PS) posma 'Leinwand', (RAMST.) pa -sma 'Strahne (z.B. Garn)', (VAS.) nouosa,
(MarRSI) K nauosa 'nacvo ' < russ. naCMO (tschuw. pűsmo, tat. basma); (RAMST.)
poleia 'die Schlittensohle', (MarRSl) K noncoca 'nonossa' < russ. nOJl03, nOJl03bR;

(VAS.) pauia 'Me.LI;BSlHaSlpaca' < russ. poca; (VAS.) poacauax; poiuauar, pOUWMaK

'pOCCOMaxa' < russ. pocouaxa; (SZIL.) rus, (PAAS.) id., (RAMST.) id., (BEKE) K 'rus
'Russe', (VAS.) pyw 'pyCCKHi1' < russ. pycb; (SZIL.) rusta 'eine Art Sieb beim
Branntweinbrennen', (PS) rusta 'Feder, etwa einen Arschin hah er, viereckiger Bierseiher
aus Lindenrinde', (VAS.) pyiuma 'JIy6aqHbIH xopoő, Ha6HTbIH COJIOMOH,UJUl

nponycxam.s nasnoro cycna' < russ. pycmoexa; (BEKE) K sakar 'Zucker' < russ.
caxap; (BEKE) K sa -zan 'Haufen', pű-saian 'Halzhaufen', (VAS.) uuuscsu, iuaocsn,
wa:J/C3 'caxem,' < russ. caxcens; (BEKE) C, N sert'eska 'rúdszeg az első tengelyben' <

russ. cepoeoiur: (BEKE) P, MK sipká, JT stp 'ka, JO, V, K si pka, B, M sapka·, UJ
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Wichtigere lautgeschichtliche Lehren der russischen Lehnworter im Tscheremissischen

süpka-,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUSsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsipka, CÜ, CK sepka,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC sapka 'Wiege' < russ. 3b16Ka; (SAV.) UlMOJl

'CMOJIb'; (Bd.) stan 'fundamentum' < russ. cman; (SZIL.) seste 'Stange' < russ. uiecm;
(Bd.) stolm 'columna', (BEKE) KN, KA sto -lma 'Saule'; (SAV.) iumonuu 'cTOJI6' < russ.
cmosui; (BEKE) C sta 'ras 'Waldhüter' < russ. cmopoo«; (VAS.) tuytusa 'Ky'IKa CHonOB
onpezt BH.Zl;a'< russ. cycnou; (Szil.) ukSac 'Essig' < russ. yKCyC; (BEKE) UP zapa J, UJ
sopa's 'Vorrat', (VAS.) iuanaui, tuonatu 'sanac' < russ. sanac; (SEBEOK-RAUN) zara
'twilight', (BEKE) JT zara-st!Ot!r 'Venus', (.KANc.) »capa 'saps' < russ. saps. In einigen
Fallen. wie z.B. im Wort sta 'ras, kann der Lautwandel auch Ergebnis einer Assimilation
sein, doch im Zusammenhang mit dem überwiegenden Teil der Wörter kann diese Mög-

lichkeit nicht in Betracht kommen.
Sowohl in Wörtem finnisch-ugrischen Ursprungs als auch in Entlehnungen aus dem

Tschuwassischen und Tatarischen gibt es neben dem Lautwandel s > s auch einige
Beispiele für eine Entwicklung in entgegengesetzter Richtung. Das sind von den Wörtem
fmnisch-ugrischen Ursprungs, z.B. (BEKE) C, CN tiste 'Namenszeichen, Stempel', mord.
teste, t'estsfJ. 'Stem, Zeichen, Merkmal'; (WICHM.) U fti 'stá , Mftista 'Spelt, Dinkel', (PS)
fsiste 'Speit', mord. E vis, M vis, viM 'Spelt' (s. BEKE, FUF XXII, 119).

Auch unter den russischen Lehnwörtem finden wir zahlreiche Beispiele fúr diesen
Lautwandel: (BEKE) mosna 'Hoden', (VAS.) uocua 'SlMua (nOJIOBOMopran)' < russ.
uouata; (MarRSI) K mycuma 'nyumna' < russ. oyiuuua; (SEBEOK-RAUN) maská

'bear', (Bd.) maska, moska, meska 'ursus', (RAMST.) ma -ska, 'Bar' < russ. MUUlKa (vgl.
wotj. Munk. Sar. miska 'Ehrenname des Baren'; s. noch ERDÖDI,NyK LX, 33); (VAS.)

üapucxa 'rrporrerapaii' > russ. spuocxa.
Viele der oben erwahnten russischen Lehnwörter konnten, wie bereits gesagt, aus histo-

rischen Gründen nicht vor dem 16. Jahrhundert ins Tscheremissische gelangt sein. Die ho-
he Zahl der russischen Lehnwörter, die den Lautwandel s > s mitgemacht haben, die Zeug-
nisse der Ortsnamen sprechen alle dafür, da/3 dieser Proze/3 des Lautwandels auch in den
westlichen Gebieten des tscheremissischen Sprachgebiets noch in das 17. Jahrhundert über-
gegriffen hat. Die 1775 herausgegebene erste tscheremissische Grammatik' sowie das
Wortmaterial der aus dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts stammenden handschriftli-

chen tscheremissischen Wörterbücher spiegein, was die besprochene Lautveranderung be-
triffi:, bereits den heutigen Lautzustand wider. Der Lautwandel s > s mu/3te also in der ers-
ten Halfre des 17. Jahrhunderts auch in den westlichen Gebieten noch angehalten haben, bis

zur Mitte des 18. Jahrhunderts jedoch war er sicher bereits abgeschlossen (ausgenommen
die Mundarten von Malmyz und im Osten, wo dieser Vorgang bis heute noch nicht abge-
schlossen ist). Da der Lautwandel s > s im Tscheremissischen bereits lange vor der be-
sprochenen Periode vor sich gegangen war, gelangte das russ. s durch Lautvertretung in der

Form von s ins Tscheremissische, und ist auch heute in den Formen so vorhanden, in denen
der Lautwandel s > s nicht erfolgt ist, z.B. (PS, Szil.) jasla 'Krippe' < russ. jasli.

Die Entwicklung der tscheremissischen Vokale weist im Spiegei der russischen Lehn-
wörter ein viel bunteres Bild auf als die der Konsonanten. Es sind dies in der Mehrheit
Lautveranderungen mit Tendenzcharakter, die nicht die gesamte tscheremissische Sprache
ergriffen hatten, doch beim Zustandekommen ihres heutigen Vokalsystems eine auüerst
wichtige Rolle gespielt hatten.

Die wichtigeren dieser Tendenzen sind folgende:

2 TH. SEBEOK - A. RAUN, The First Cheremis Grammar (1775), Chicago 1956.
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Für die Lautveranderung oponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> a führt BEKE (FUF XIII, 68-71) auííer tschuwassischen

und finnisch-ugrischen Beispielen auch einige russische Lehnwörter an. Diese Erscheinung
ist besonders für die westlichen Dialekte charakteristisch. In vielen Fallen fínden wir auch
in den Wiesendialekten anstelle des russischensrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo ein a, z.B. tscher. (PS) panar 'Laterne' <

mss. iponaps; saUiat 'Soldat'< russ, conoam; diese Veranderung ist aber unter dem Ein-
fluű des betonten a der zweiten Silbe vorsich gegangen. Áhnliche Falle können natürlich
auch in den westlichen Dialekten auftreten, doch im überwiegenden Teil der Falle ist dieser
Umstand nicht gegeben.

Zur Illustrierung der Erscheinung führen wir einige Beispiele aus den westlichen Dia-

lekten an: (BEKE) KJ3akas 'Wachs' < russ. BOKC; (RAMST.) la 'mat : sakar l. 'Brotscheibe'
< russ. JlOMOmb; (RAMST.) ta J3ar 'Axt' < russ. monop; (MarRSI) K xauumuua

'xovyrnaa' < russ. xouymuua; (BEKE) IT ma .fzU 'Rubel' < russ. MOHem. Au13er den er-
wahnten haben wir für diese Lautentwicklungstendenz noch rund zwanzig Beispiele

gefunden.
Wörter wie (RAMST.) kambert 'Couvert, Briefumschlag' < russ. KOH6epm; (WICHM.)

ka mJ3et 'Konfekt' < mss. xotupema sind eindeutig nicht alter als die zweite Halfte des ver-
gangenen Jahrhunderts. So nahm diese Tendenz in den Westmundarten nur in der jüngsten
Vergangenheit ein Ende, wenn sie überhaupt ein Ende genommen hat.

Für die a > o Lautentwicklung kann man Beispiele in erster Reihe in den Wiesen-, in
kleinerer Anzahl auch in den Westmundarten finden. Doch diese Beispiele sind nicht

übereinstirnmend: es können auch russische Dialektforrnen sein oder sie sind vielleicht
entweder durch tschuwassische oder tatarische Vermittlung ins Tscheremissische geraten,
und so ware es vorlaufig gefahrlich, lauthistorische Folgerungen claraus zu ziehen.

Für die Lautentwicklung u > o, die sporadisch in den westlichen Dialekten zu beobach-
ten ist, zitiert BEKE (a.a.O. 76) ein bestimmt russisches Lehnwort, das Wort (RAMST.)
oli.tsa 'Straüe, Gasse', dem wir aus spateren Textsammlungen noch die Formen (BEKE) K
oli.tsa, oli.tsa, (WICHM.) KB oll ·(tsa 'StraBe' < russ. ynuua hinzufügen können. Diese
Lautveranderung ist noch in folgenden russischen Lehnwörtem zu sehen: (VAS.) K 605lfi

'onacasrá, CTpaLIIHbIH' < russ. 6y5/.H; (MarRSI) KOaUiH51 'KBaLIIlUl' < russ. K6aUiH51;

(VAS.) roáup (*KOOblp) 'xyzrpsr' < russ. xyopu; (BEKE) JT loitsi 'na 'Kienspan, Span' <
russ. nyuuua; (RAMsr.) mota jas 'verhindem', (VAS.) uomaűsu 'MewaTb' < russ.

uymums; (BEKE) JT o 'pl, K oxol, (WICHM.) KB .oyol 'Ecke', (MarRSI) K OZOJl 'yrOJI'

< russ. yZOJl; (MarRSI) K moneu 'zryőeu' < russ. oytieu.
Die Zahl der für die Lautentwicklung u > o gefundenen Beispiele betragt nur rund ein

Drittel der Beispiele für die Lautveranderung o > a. Daraus kann die Schlufsfolgerung ge-
zogen werden, dall diese Lautveranderungstendenz wesentlich früher zu wirken aufgehört
hat als die o > a.

Für die Lautveranderung u > a, die im Bergdialekt in vielen Fallen eingetreten ist, zi-
tiert BEKE (a.a.O. 79) mehrere russische Lehnwörter, z.B.: K ta.fap 'Schafpelz mit Kra-

gen', K ka jar 'Locke, lockig'. Aufserdem kann noch erwahnt werden: (VAS.) K «uuau,

(MarRSI) xuuau 'KYMaq'; (VAS.) «ucna 'ryCJIH'. Alle der angeführten Beispiele sind in

gleicher Lautform auch im Tschuwassischen anzutreffen (ausgenommen tscher. k{j j{jr, das
im Tschuwassischen kaD{jr lautet). Nur das Wort (BEKE) K {jn{j·ka 'Enkel(in)' < russ.
r3HyK, yuy« scheint ein sicheres Beispiel für die besprochene Lautveranderung zu sein.
Letzteres Wort ist in tscheremissischen Sprachdenkmalern der zweiten Halfte des 18. Jahr-
hunderts bereits enthalten.
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In mehreren russischen Lehnwörtem der westlichen (ausgenommen der Kosmodem-
jansker) und der benachharten Wiesendialekte ist die Lautveranderung uponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> o (bzw. ::s)

erfolgt. Die von uns gefundenen Beispiele für diese Erscheinung sind folgende: (BEKE) JT
kssma-yu 'Papier' < russ.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKyMaK '6yMa:>KHaSlTKaHb'; (BEKE) V, TJ o')-t:Jr(tso 'Gurke' <
ross. 02YPe/1; (BEKE) JO o -le] 'Bienenstock' < russ. yneű; (BEKE) JT cno ka, (WICHM.)
JV ::sn::ska. 'Enkel' < russ. 6HyK, ynyx; (BEKE) CK pessta 'verlassen' < russ. nycmoű;

(BEKE) CK pot 'Pud' < russ. nyo; (BEKE) C sskna 'Tuch' < russ. CyKHO. Den zitierten
Beispielen nach zeigt sich die Lautveranderung u > o (bzw. ::s) auch in den russischen
Lehnwörtem in den Dialekten, wie im Falle der von Ö. BEKE untersuchten tschuwassischen
Lehnwörter.

Die Entsprechung russ, t - tscher. e ist in erster Linie für einige Wiesendialekte be-
zeichnend. Diese Lautveranderung finden wir z.B. in folgenden Wörtem: (VAS.) K3m3H

'CBl-lBaJIbHHK'< russ, «umuna; (RMarSI) Kpscmoc 'XpHCTOC' < russ. Xpucmoc; Jl3MOH

'JllfMOH' < russ. JlUMOH; (SEBEOK-RAUN) me/na 'pancake', (WICHM.) KB mele na, U
melna 'Pfannkuchen, FIaden' < russ. MJlUH; (Sketan 1,33) Mempu, (Cavajn, 5) Mempuű

< russ. ~Mumpuu; (WICHM.) V me -r-jűmé 'Wcltgott', (VAS.) M3p 'MI1P' < russ. MUp;

(BEKE) CK pe .yl(d~ak 'Mantel' < russ. dial. nUHO:JICaK; (BEKE) B strepka 'Geige', (VAS.)
cmpsnxa, cxpsnxa 'CKpHIlKa' < mss. cxpunxa; (BEKE) CÜ, CK sepka 'Wiege' < russ.
3b16Ka; (VAS.) Ul3H 'mana' < russ. UlUHa; (VAS.) uiesman '60JIbHHua' < russ. tunumans;

(VAS.) '1,3KOmKa 'qaxoTKa' < russ. '1,UXOmKa und in cinigen ahnlichen Fallen.
Für die entgegengesetzte Lautentwicklung in den Wiesendialekten ist es mir gelungen,

zwei Beispiele zu finden: (BEKE) UJ min(d~aja OS 'trauen' < russ. eenuams; (Szil.) rtsttka

'Gatterzaun' < russ. peusémtea. Im Bergdialekt ist die Lautveranderung í > e nur in einem
Fali vor sich gegangen, und zwar in dem bereits erwahnten Wort meZe -ná, im Falle
(RAMST.) li(tsas 'heilen' < russ. neuums sehen wir ein Beispiel für die entgegengesetzte
Entwicklung e > i. Das sind jedoch isolierte Erscheinungen. In den Fallen, in denen in den
Wiesendialekten der Lautwandel i > e vor sich gegangen ist, haben die Bergformen den
ursprünglichen r-Laut bewahrt. Diese Tatsache unterstützt die Wahrscheinlichkeit dessen,
daü bei den Entsprechungen i - e zwischen den Berg- und Wiesendialekten der i-Laut des
Bergdialekts der ursprünglichere ist.

Ich hatte gem noch die tscher. Laute ö und u im Lichte der russischen Lehnwörter be-
sprochen, doch ermöglicht der Umfang dieses Problems es nicht, bei dieser Gelegenheit
darauf einzugehen.

Abkürzungen
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,,Az aranyfonó lányok"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű k ö n y v h ö z

Észtországot a Balti-tenger és a Finn-öböl fogja közre, területe mintegy 45 000 krrr'. Az
észtek lélekszám a kb. 1 millió, közülük több mint 900 000 Észtországban él, amely napja-
inkban az egyik legfejlettebb szovjet szövetséges köztársaság. A művelt.emberfők számát, a

könyvkiadás csillagászati adatait stb. tekintve az észtek a földkerekség legkulturáltabb
nemzetei közé emelkedtek. Hogy a könyvkiadás terén maradjunk, elég egyetlen példát meg-
említeni: egy-egy észt klasszikus mű nemritkán 50 OOO-espéldányszámban is megjelenik, s

gyakran napok alatt el is fogy, ami a tízszerte nagyobb lélekszámú magyarságnak is becsü-
letére válnék.

Az észtek párját ritkító, ádáz történelmi viharokon átjutottak ela máig. Sanyarú törté-

nelmük az oka, hogy ez a tehetséges, életrevaló nép számbelileg nem tudott megizmosodni.
A régészeti kutatások szerint már az i. e. 3. évezredben ott laktak az észtek ősei a Balti-

tenger vidékén. Időszámításunk első századaitói kezdve telepesrajok indulnak innen észak

felé, s ezekből a telepesekből alakult ki idővel a finn nép. A finnek és észtek külön néppé
váltak, de nyelvük annyira közel maradt, hogy ma is jól-rosszul megértik egymást. Tehát
az észtek ugyanolyan nyelvrokonaink, mint a finnek, de a magyar köztudat, méltatlanul,
kevésbé tartja őket számon.

Az észtek önállósága a XIII. század első negyedéig tart. A viking világban még meg
tudták őrizni függetlenségüket, de az 1208-tól 1227-ig szinte évről évre megújuló német
keresztes hadjáratoknak nem tudnak ellenállni. A két évtizedes harcban elpusztult az észt

férfilakosság színe-java. Végül elesett Lembitu, az észtek vezére is, s az országon megosz-
toznak a németek és a velük szövetséges dánok. A népet megkeresztelték, s a földet kiosz-
tották a lovagok között, akiknek utódai azt csaknem kerek hétszáz esztendeig bitorolták.

Német volt a földesúr, az észt jobbágy lett a saját földjén, s ha elvétve egy-egy felemelke-
dett közülük, az is németté vált.

Egymást érték a felkelések, zavargások, de változás csak a XVI. század második felé-
ben következett be, mikor anémet lovagállam összeomlott, s Svédország, Lengyelország,
Dánia osztozott rajta, míg 1629-ben Svédország birtokába vette szinte egész Észtországot.
Csak Saaremaa szigete maradt a dánok kezében, s a keleti Petseri-vidék került orosz ura-
lom alá. A svédek igyekeztek kordában tartani a féktelen ném et földesurakat, s a reformá-
ció meghonosítása kapcsán fellendült a népoktatás. l632-ben, négy évvel Pázmány nagy-

szombati egyeteme előtt, megalapították a mindmáig működő, híres tartui (Tartu német

nevén Dorpat) egyetemet. Az InI-ben megkötött uuskaupunki béke alapján Észtország
Oroszországhoz került, s ezzel vége szakadt az észt történelem egyik legnyugodalmasabb
korszakának, amelynek emléke "régi jó svéd időkként" még sokáig megmaradt a nép ajkán.

Anémet földesurak megkapták régi jogaikat, s most igyekeztek kamatostul visszasze-
rezni, amit egy évszázad alatt elvesztettek. Hiába volt orosz az államhatalom, Észtország-
ban német világ járta. Német volt a közigazgatás, az egyház, az iskola, s csak a múlt szá-

In: Észt népmesék (Kullaketrajad. Eesti muinasjutud). Bp. 1968. Európa. 167 p. (Népek meséi)
Utószó: 155-160. p.
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zad végén kezdte háttérbe szorítani az oroszosítás. Anémet földesurak szertelen kizsákmá-

nyolása okozta, hogy az 1905-ös forradalom olyan nagy visszhangra talált az észt paraszt-
ság körében. Az öregek még ma is emlékeznek rá, hogy festette éjszakánként vörösre az
eget az égő földesúri kastélyok tüze.

Az észt nemzeti ébredés a polgárosodás megindu lásával , a XIX. század első felében
kezdődik, de kiteljesedése a 60-as 70-es évekre esik. Ennek egyik kísérő jelensége a népköl-
tészet felé fordulás. Az észtek előtt ott lebegett a finn Kalevala példája. Lönnrothoz hason-
lóan Kreutzwald az észt népi hős, Kalevipoeg köré csoportosuló mondákat egységes egész-
szé kovácsolta, sa 19000 sorból álló eposz 186I-ben látott napvilágot. (Jegyezzük itt meg
zárójelben Kreutzwald nevével kapcsolatban, hogy az észteknél oly gyakran felbukkanó
német nevek csak kivételesen utalnak német eredetre. Ha' az észt gyerek középiskolába ke-
rült, elnémetesítették a nevét. Kreutzwald szüleit Ristmetsnek hívták, aminek szó szerinti

fordítása a ném et név.) A Kalevipoeg megjelenése új lendületet adott a népköltészet gyűjté-
sének, s ez a lendület hosszú évtizedeken keresztül lankadatlanul folytatódott. A tartui
K.reutzwald Irodalmi Múzeum népköltészeti osztályának anyaga 1960 elején 787 908 lapra
terjedt. Ennek az irdatlan mennyiségű anyagnak a megoszlása műfaj és lapterjedelem sze-

rint kerek számokban a következő volt: népdal 350 000; mese, monda, tréfa 95 000; találós

kérdés 100 000; közmondás, szólás 170 000; népszokások, hiedelmek 285 000 stb.
Az e kötetben közreadott mesék csak egy csepp a tengerből, válogatás a válogatások-

ból. Az első tekintélyesebb válogatás Kreutzwaldé, 1866-ban jelent meg Helsinkiben, s a
könyv nemcsak az észtek között vált népszerűvé, de lefordították németre, oroszra, lettre,
litvánra, sőt részben angoira és franciára. Most itt magyarul is megjelenik belőle néhány
mese.

A mesék nem tisztelik a határokat, gyakran sok ezer kilométeres utat járnak be. Az észt
mesék között is bőven találunk olyanokat, amelyek a környező népektől kerültek hozzájuk.

Különösen az orosz, anémet, s a skandináv népek mesevilága hatott az észtre. Természete-
sen sok a hasonlóság az észt és a finn mesék között is, de ez teljesen érthető, hisz a két nép
egy tőről sarjadzott, s később is mindig kapcsolatban volt egymással. Az orosz mesék ter-

jedését elsősorban a katonaság segítette elő. A XVIII. század utolsó éveitől kezdve Észtor-

szágban is toborozzák a legényeket a cár hadseregébe. A szolgálati idő kerek 25 esztendő
volt, s ezalatt bőven adódott idő, hogy az észt katona megtanulja, s aztán hazahozza az
orosz meséket. Az ország délkeleti részén élő ún. szetuk pedig évszázadokon át közvetlenül
érintkeztek az oroszokkal. A német mesék elsősorban a földesúri kastélyokból terjedtek.
A cselédek és a dajkák észtek voltak, a földesúr és a környezete pedig német. Persze ezek
az idegen mesék, ha alapelemei kben őrzik is eredetüket, az észt környezetben alaposan át-
alakultak.

Ebben a vékony kötetben arra törekedtünk, hogyelsősorban ne azokat a meséketponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmu-

tassuk be, amelyeket már német vagy orosz népmeseként ismerünk, vagy esetleg nálunk is
megvannak, hanem inkább azokat, amelyek jellegzetesen észtek. Ilyenek pl. a vizianyó, vizi-

apó meséi, bár ezek se csak az észteknél fordulnak elő, sok hasonlóságot mutatnak Észak-
kelet-Európa finnugor népeinek meséivel.

A kutatók szerint a legelterjedtebb és legkedveltebb észt népmesei motívum az édeslány
és az árvalány története, amelyre ebben a kötetben is találunk néhány példát. Az egyik kö-
zülük, A kakukk című, amelyben a gonosz mostohától sanyargatott árva lány kakukká vál-
tozik, számunkra szokatlanul végződik. A rossz elnyeri büntetését, a mese vége mégis szo-
morú, mert a lány megmarad kakukknak. Az észt népmesék között sem gyakori ez a típus,
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de konkrétan ez a mese szám os változatban él, sőt a népdalokban is találkozunk ezzel
a motívummal. A mese variánsaiban az árva lány néha fecskévé, fülernülévé vagy bíbiccé
változik.

A magyar mesékben hozzászoktunk a kötelező "egyszer volt, hol nem volt" kezdethez,
amelyet az igényesebb mesemondó még alaposan meg is cifráz, ilyenformán esetleg, hogy
"a nagy üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta farkú malac túr" stb. S ennek megfelelően a
mese végének is megvannak a szokásos zárómotívumai. Az észt mesék ilyen szempontból
igénytelenebbek. Az elején legfeljebb csak annyit mond a mesélő, hogy "élt egyszer régen",
vagy "volt egyszer régen". Különben az észt muinasjutt .mese" szó is szó szerint régi törté-
netet jelent. Előfordul ugyan néha a .messze, hét országon, hét tengeren is túl" kezdet, de
ez leginkább az erős orosz hatásnak kitett szetuknál. A befejezésnél nem ritka a "ha meg
nem haltak, még most is élnek" fordulat, de távolról se általános. Igen gyakori viszont, mi-
kor a mesélő a végén megjegyzi a történetben szereplő csodatévő eszközökkel kapcsolat-

ban, hogy nem tudja, később mi lett velük, hova kerültek, vagy egyes szereplők további
sorsáról mondja ezt, s ezzel vége a mesének. Így végződik válogatásunkban példáulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA két

tarisznya c. mese.
Az észt tündérmesékkel kapcsolatban meg szokták említeni, hogy ezekben jóval keve-

sebb a borzongató, véres jelenet, mint a hasonló német mesékben, s nincsenek bennük
olyan rémisztő boszorkányok, mint az oroszokban.

A tengerből kimászó sárkánykígyónak, akivel a hősnek meg kell küzdenie, először há-
rom feje van, utána a megszaporodott fejek száma hat vagy kilenc, s végül tizenkettő, tehát
a háromnak kisebb vagy nagyobb többszöröse. Nálunk a hétfejű sárkány a közönséges. Az
észteknél sem ismeretlen a hetes szám. Gondoljunk csak A hét ftú meg a hét lány c. mesére.

A sárkány mellett az ördög az észt mesék negatívalakja. Az észtben az ördögre számos

szó van, de sajnos a magyar fordításban nem nagyon van lehetőség ezek visszaadására.
Az ördöggel kapcsolatban gyakori, hogyamesehős szorult helyzetében eladja lelkét az

ördögnek, később azonban megpróbál túljárni az ördög eszén, hogy megszabaduljon tőle.
Ez sikerül is neki, mert az ördög erős, de ostoba, akit egy kis furfanggal be lehet ugratni.
Ezt látjuk A mennydorgés ellopása, A rászedett ördög és A szénkása c. mesékben.

Talán a hajdani totemizmus emlékét őrzik A medve vő és A királylány bocskora c. me-
sék. Az északi vidékeken a medvét tisztelték leginkább. A hajdani medvekultuszról számos

észtországi régészeti lelet is tanúskodik.
Ezrével jegyeztek fel állatmeséket is az észteknél. Ezek szereplői elsősorban vadállatok.

Az állatmesék hőse leggyakrabban a róka és a farkas, a háziállatok közül pedig a kutya és
a macska, ritkább an a ló, juh, ökör stb.

Számos észt állatmese, mint pl. A róka és a farkas a lakodalomban, A madarak és a

négylábúak háborúja stb. nálunk is ismeretes. A válogatásnál azonban ezeket mellőztük.
Az észt mesékben a magyarokhoz hasonlóan a paraszti életszemlélet s a paraszti élet

hétköznapjai tükröződnek, csak persze az észt viszonyok sok tekintetben mások voltak. A
különbözőségeket még csak fokozzák az eltérő földrajzi körülmények.

A földesúr mindig gonosz, kegyetlen. Az észt jobbágy helyzete sanyarúbb volt a ma-
gyarénál. Annyi szolgáltatással tartozott urának, aki német lévén, legtöbbször kerékbe törte
jobbágyai nyelvét is, hogy alig tudta szerét-számát. Még a múlt század eleji jobbágyfelsza-
badítás is sokáig csak írott malaszt maradt. A mesékben sok emlékét találjuk a feudális
időknek. Megtaláljuk bennük az észt népi szokásokat, hisz a mesehősök ugyanúgy élnek,
mint bármely más közönséges paraszt. Az eladó lányok csütörtökön és szombaton este
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készítgették a kelengyéjüket, ekkor jöttek hozzájuk vendégségbe a legények, ekkor állítottak
be hozzájuk a kérők. A mesében is pontosan így történik.

Az észtek a halottaikat torral búcsúztatták el. A temetésre házi árpasört készítettek. Ez
a szokás bukkan fel A szénkása c. mesében. De sört csinál magának a veréb is, amint az
egyik állatmesében olvashatjuk.

A mese szereplői is leülnek a Szent Iván-éjiponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtűz mellé, hogy vidám mulatozás közben
töltsék el az éjszakát.

Az észtek, fmnek, de az orosz északi vidékek jellegzetes intézménye is a szaunafurdő.
Ezt is megtaláljuk A két tarisznya c. mesében.

A mesélés régebben nagyon kedvelt időtöltés volt az észteknél. A gyűjtők sok-sok híres

mesemondó nevét és meséit örökítették meg. Egy-kettőnek a nevét is említsük itt meg.
A vak Kaarel Jürjensontól 250 mesét jegyeztek fel a harmineas években. Peeter Kaaritől a

harmineas évek végén, élete utolsó két éve folyamán, 300 mesét gyűjtöttek, sok más nép-
költészeti alkotás mellett. Amíg a sok ezer soros epikus énekeket színte mindig nőktől je-
gyezték le, a híres mesemondók férfiak voltak, s csak elvétve akad köztük nő. A legtöbb
mesét azok tudták, akiknek a foglalkozása sok járás-keléssel járt. Így például a falusi sza-
bó, aki tanyáról tanyára vándorolt, vagy a pásztor, aki minden éjjel másik tanyán hált. Sok

jó mesélő akadt a vándorkolausok között is, akik rendszerint meséléssel fizettek a vacsorá-
ért és az éjjeli szállásért.

A mesélésre sok alkalom kinálkozott. Az egyik az ún. alkonyati pihenő ideje. Ez ősszel
és télen volt szokásban. Azon a szélességi fokon, amelyen Észtország van, ősszel és télen
jóval hosszabbak az éjszakák, mint nálunk. Vidékektől fuggően egy, két sőt három alka-
lommal is (de ebben mindig benne volt a csütörtök) este nem gyújtottak egy darabig vilá-
got. Pihentek, vagy a szomszédba mentek. Ez volt a mesélés ideje. Ehhez a szokáshoz még
az a hiedelem is tartozott, hogy az alkonyati pihenő alatti jóízű beszédtől, meséléstől hízik,
gyarapszik a jószág. De járta a mese az éjszakai lóőrzőknél, a halászoknál, míg a vihar

elülését várták, a tanyától távol eső kaszálókon, ahol csapatosan gyűltek össze a tűz mel-
lett, s az öregebbek Szent Iván éjszakáján is szívesen töltötték meséléssel az időt. Meséltek,

míg sorukra vártak az emberek a malomban és a kovácsnál is.
Nemcsak a pihenőidőben meséltek azonban, hanem a könnyebb munkák alatt is. A

hosszú őszi és téli estéken a tágas gabonaszáritó csűrben tartózkodott a család, mert itt volt
a hatalmas kemence, a ház többi helyiségét viszont nem lehetett fúteni. Az asszonyok fon-
tak, a férfiak faragtak vagy bocskort készítettek (bőrből vagy háncsból). Munka közben
szívesen hallgattak mesét.

Néha a gyerekek is segédkeztek a munkában. A hálókötést a gyerekek is végezték, vagy
ha több világosságra volt szükség, ők tartották a szurokfáklyát. Hogy elkerülje szemüket az

álom, meséltek nekik, sőt lehetőleg olyat, ami izgalomban tartotta őket. Ez azért érdekes,

mert más népeknél éppen azért meséltek a gyerekeknek, hogy elaludjanak.
Évekkel ezelőtt lmejlööl (Varázsfurulya) címen megjelent Észtországban egy magyar

mesekötet, ami azóta népszerű olvasmánnyá vált. Reméljük, hogy a magyar közönség is
szeretettel fogadja az észt népmeséknek ezt a szerény csokrát.
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Az a Volga-vidéki gyűjtés, amelyet VIKÁRLÁSZLÓbarátommal jó tíz esztendeje végzünk,
nincs közvetlen kapcsolatban VIKÁRBÉLÁVAL, közvetve azonban szerves folytatása annak

a nagy munkának, amelynek VIKÁRBÉLAés nemzedéke úttörője volt. .
A Volga-vidék népei nyelvének tudományos igényű kutatása a múlt század negyvenes

éveiben indult meg. A magyar REGULYANTAL 1845-ben, Szibériából visszatérőben Ka-
zá.nyban és környékén egy egész évre megszakította útját, és a Magyar Tudományos Aka-
démia kérésére hozzákezdett a cseremisz, a mordvin és a csuvas nyelv tanulmányozásához.
Értékes anyagát később BUDENZ JÓZSEF tette közzé. 1844-ben rövid időre megfordult
Kazányban a nagy finn kutató, MATTHIASCASTRÉNis, aki itt egészítette ki egy Helsinki-
ben katonáskodó hegyi cseremisztől gyűjtött anyagát. A magyar BÁLINTGÁBOR kazányi

utazását kell még megemlítenünk, aki az 1870-es évek elején a keresztény tatárok nyelvével
foglalkozott. REGULY, CASTRÉNés BÁLINTGÁBOR a gyűjtők első, úttörő nemzedékéhez
tartozott. Őket követi a nagy számú derékhad, mely a nyolcvanas évek közepén látott mun-
kához. Ez a gyűjtők klasszikus nemzedéke, ehhez tartozott VIKÁR BÉLA is, aki a Volga-
vidék több kiváló kutatójával, pl. a finn PAASONENNALszemélyes jó barátságban is volt.

Az 1880-as évek közepétől a helsinki Finnugor Társaság és a Helsinki Egyetem számos
kutatót küld ösztöndíjjal a különböző volgai rokon népekhez, de az itt élő török népek sem
maradnak ki a kutatásból. VOLMARlsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPOR.K.KA 1885-ben a mezei cseremiszeknél gyűjtött,
ARVIDGENETZ két évvel később a keleti cseremiszeknél. G.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. RAMSTEDT,a kiváló altais-
ta pedig 1898-ban a hegyi cseremiszeknél volt néhány hónapig. A magyarok közül MUN-
KÁCSIBERNÁTtöltött hosszabb időt 1885-ben a votjátoknál.

A helyszíni gyűjtőmunka terén minden bizonnyal a finn PAASONENÉaz elsőség, aki
1889-1890-ig, majd 1898-1902-ig végzett kutatást a Volga-vidéken. Elsősorban a mordvi-
nokkal foglalkozott, de tekintélyes cseremisz, csuvas és misertatár anyagot is gyűjtött.
YRJÖ WICHMANN 1891-ben és 1894-ben a votjákoknál járt, majd 1905-ben és 1906-ban a
cseremiszeknél.

A magyar MÉsZÁRos GYULA 1906-7-ig gyűjtöttjelentős mennyiségű anyagot a csu-
vasoknál.

Végül megemlítjük még azt a nagyarányú gyűjtőmunkát, amelyet BEKE ÖDÖN és
MUNKÁCSIBERNÁTaz első világháborúban Magyarországra sodródott cseremisz és votják

hadifoglyok segítségével végzett.
Az első vi1ágháború val lezáródik a külföldiek által a Volga-vidéken végzett gyűjtő-

munka, s több mint négy évtizeddel később, az 1950-es években kezdődik meg újból.
Magam kilenc alkalommal fordultam meg ezen a vidéken. Ebből három alkalommal,

1958-ban, 1966-ban és 1968-ban VIKÁR LÁSZLÓVALközösen gyűjtöttem. Ezeknek az

utaknak elsősorban népdalgyűjtés volt a célja.
Amint már említettem, a múlt század végén és a jelen század elején szép számmal for-

dultak meg ezen a tájon gyűjtők. Ilyen meglehetősen széleskörű gyűjtés után nyelvészeti
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téren ritkán nyílik lehetőség szenzációs felfedezésre. A nyelvészeti gyűjtőmunkát ma nem
ez jellemzi, hanem az eddigi ismeretek kiegészítése. A múlt századi és a század eleji kuta-
tók a közlekedési nehézségek miatt szívesen tartózkodtak huzamos ideig egy helyen. Ma-
napság már mód van a gyors mozgásra. Így aztán elég könnyűszerrel tisztázni lehet egy-
egy nyelvjárás területi elterjedését. Például a cseremisz nyelvjárásokról már sikerült szinte

teljes képet kapni, s ez számos nyelvtörténeti problémát is segít megoldani.
A forradalom előtt itt járt kutatók diktálás alapján jegyezték fel anyagukat. A finn

WICHMANN 1905-ben már fonográfot is vitt magával, de ezt elsősorban zenei felvételekre
használta. (Közbevetőleg hadd említsem meg, hogy több század eleji kutatónak él még ma

is az emlékezete azon a helyen, ahol jártak.)
Ami a lejegyzési módot illeti, magam is gyűjtöttem diktálás nyomán, de amint lehető-

ség nyílt rá, áttértem a magnetofonra. A magnetofonnal való gyűjtésnek nagy előnye, hogy
az így rögzített prózai szövegek sokkal elevenebbek, színesebb stílusúak, mint a régi kuta-
tók diktálás után lejegyzett szövegei. A régi kutatók szövegei szinte kizárólag az illető nép
népköltészetének, szokásainak, vallásának a leírásáttartalmazták. Mi most elsősorban a
beszélt hétköznapi nyelvet igyekszünk rögzíteni, hiszen a régi gyűjtők erre kevesebb gondot
fordítottak. De a nyelvész gyűjtő is akarva-akaratlan minduntalan kapcsolatba kerül a nép-
költészettel, szokásokkal, a pogány vallással stb. Gyűjtés közben, ha minden más téma ki-
merül, ami bizony elég gyakran előfordul, ekkor jönnek a mesék, mondák, dalok, hiedel-
mek.

Felmerül a kérdés, hogy a ma összegyűjthető anyag nem sokkal szegényesebb-e, mint a
múlt század végén vagy e század elején volt. Erre azt felelhetjük, hogy nem. Kétségtelen,
hogya fiatalabb generáció már sok esetben nem őrzi a hagyományos népköltészetet (bár
kivételek vannak, pl. a hegyi cseremiszek és egyes kisebb nyelvszigetek esetében), de az
idősebb nemzedéknél még mindent meg lehet találni.

Nincs most idő arra, hogy e rövid korreferátum keretében részletesebb áttekintést adjak
a nép költészet egyes műfajainak helyzetéről, ezért egy szűkebb terület, a cseremiszek po-
gány hitvilágával kapcsolatos személyes tapasztalataim at szeretném röviden elmondani.
Azért is választom ezt, mert addig, amíg a népdal, a mese stb. még elevenen él, erősen ki-
veszőben van a cseremisz hitvilág és a pogány vallás gyakorlása.

A cseremisz hitvilág egyik jellegzetes alakjáról, a nagy mellű, lyukas oldalú, a lovon
fordítva lovaglósrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAowoo-ról azt mondta 1966 őszén Ivan Bocsarov, akkor 66 éves házigaz-
dám, hogy manapság már nincs OWCtl. S hogy miért? Mert fél a traktorzúgástói, és elhagy-
ta ezeket a vidékeket. A házi szellem, a surf wobaz sem létezik már. Azt meg a villanyfény

riasztotta el (a 60-as években ugyanis minden cseremisz faluba bevezették a villanyt.)

Különösen az autonóm köztársaság keleti részén élő pogány cseremiszeknél, de még
inkább a tatárok közé beékelt cseremisz falvakban sokáig erősen tartották magukat az ősi
cseremisz nevek. Ma azonban már csak 50 éven felüli férfiaknak és nőknek van ilyen neve.
Érdekes, hogy a pogány nevek gyűjtése elkerülte a régi kutatók figyelmét. Éppen ezért a
múlt év nyarán igyekeztem minél többet összegyűjteni belőlük. Eddig körülbelül 300-at
sikerült találnom. Hadd említsek meg néhányat belőlük. A férfiaknál kedvelt név az Izerge

'kis fiú', azaz kisebbik fiú, Kuyerye 'nagy fiú', azaz nagyobbik fiú. Ezekből a forradalom
után számos családnév is keletkezett. Az orosz -in képzővel Izergin, Kugergin lett belőlük.
A nőknél ugyancsak nagyon elterjedt volt az Izübar 'kis lány', kisebbik lány, Kuyübar

'nagy lány', tehát nagyobbik lány. Gyakoriak a nőknél az ilyen nevek még: Pasalee 'szor-
goska', Una/ce 'vendégecske', Üja/ée 'Vajacska' vagy csak egyszeruen Ü&ras 'Leányka'.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Volga-vidéki nyelvészeti gyűjtés

A pogány vallásos szertartások erősen kiveszőben vannak, a legtöbb vidéken ki is
vesztek teljesen. A szertartásokat, imádságokat ismerő pogány papok, a kartok mind öre-
gek. Magam hetven évesnél fiatalabbról nem hallottam. Velük együtt sírba száll a csere-

misz vallás is.
Azok közül a helyek közül, ahol megfordultam, az autonóm köztársaság keleti vidékén

Tokpajevóban (ahol az előbb említett Ivan Bocsarov is lakott) és a környező falukban él
meg legelevenebben a cseremisz hit. Maradványaival azonban lépten-nyomon találkozha-
tunk máshol is.

1966 nyarán egy Luzsbeljak nevű faluban pl. nehezen tudtunk VIKÁRLÁSZLÓVALéne-

keseket találni, mivel csütörtök lévén, délután a szauna-fürdőbe mentek az emberek. Tehát a

csütörtök megőrizte szombati jellegét, mivel régen a cseremiszek vasátnapja a péntek volt.
Máshol meg azt tapasztaltam, hogy a keresztény és a pogány vallás teljesen összefonó-

dott egymással. Ezt nagyban elősegítette, hogy az ortodox egyház igyekezett a cseremisz
.szent" helyeket kisajátítani. A Volgai kerület Petjal falujában (1955 nyarán jártam itt) a
falutól körülbelül egy km távolságra állt a templom a pogány áldozóberek (küsoto) szélén,
s a forrás mellé, ahová a cseremiszek imádkozni jártak, ugyancsak be volt szúrva egy
karóra erősített szentkép. Sőt a forrás melletti nagy mohos kövön összegyűlt áldozati ko-
pejkákért a hét végén Pötör pópa jött el, tekintet nélkül arra, hogy a pénzt nem az ő istené-
nek szállták. Érdekes, hogy az említett mohos kövön összegyűlt néhány forintnyi összegnek
megfelelő aprópénzhez még a gyerekek sem nyúltak, pedig a gyalogút ott vezetett el a for-

rás mellett. Azt mondták, hogy meggörbül a kezük, ha vesznek belőle. Abban az időben
még lehetett pénteki napon a forráshoz menő imádkozót látni. Utána, mikor odamentem
megnézni, a forrás tele volt szórva vadvirággal. A forrás melletti hársfa lehajló ágára pedig
fehér vászoncsíkot kötöttek, amely tucatjával állt ott aztán az esőtől megszürkülve. Ettől a
helytől távolabb, a berek szélén is állt egy terebélyes hársfa, ennek az alsó gallyai is tele
voltak szalagokkal. Az is előfordult, hogy a vasárnapi istentisztelet után többen az erdőben
is imádkoztak. A két vallás ilyen összefonódásáról hallomásból több vidékről értesültem.
Az előbb említett Petjal faluban - házigazdám elbeszélése szerint - 1922-ben volt az utolsó
nagy áldozás, amelyre több falu népe összegyűlt, és lovat is áldoztak.

1966 októberének végén Tokpajevóban, mikor elmeséltem a már említett Ivan Bo-
csarovnak, hogy honnan és miért kerestem fel azt a tájat, sajnálkozva jegyezte meg, kár,
hogy nem később jöttem, mikor beáll a tél (úgy november 10-15. körül), sakkor én is részt
vehetnék az őszi terménybetakarítás után tartott áldozáson. Ezen ma is áldoznak fiatal bi-

kát is, persze nem eszik meg az egészet, a maradék húst megfagyasztják és elteszik télire.
Az áldozáson nem vettem részt, de a szertartás lefolyását részletesen leírtam, s egyik

nap a szent helyeket is bejártuk. A húsz holdnyi vegyes erdő, amely a falutól kb. egy km
távolságra van, ma is érintetlenül áll. Fát nem szabad kivágni, s ha valamelyik fát kidönti a
szél, ott korhad el. Egy hatalmas hársfánál szoktak áldozni, de nyírfát is lehet választani.
Ez a berek a Nagy Isten (kuyu jumo) áldozati berke volt. Ettől néhány száz méterre még
állt egy másik, hasonló nagyságú erdő, a Hegyi Nagy Emberé (kursk kuyu jelJ). Ennek a
tisztelete is nagy területen általános. Kísérőm figyelmeztetett, hogy vigyázzak, mert itt még

kevésbé szabad kárt tenni az erdőben. A Nagy Isten megbocsáthatja, ha valaki letör egy
gallyat, a Hegyi Nagy Ember nem. A válságos állapotban lévő beteget, ha már semmi más
nem segít rajta, kiviszik a Hegyi Nagy Ember erdejébe, s házigazdám szerint néha felépül.
Ebben az erdőben végzik a családi áldozatokat. A családfó kiválaszt egy fát, s az előtt ölik
meg az áldozati állatot. Az utóbbi években az áldozati állat a lúd. A Nagy Isten a fehér
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ludat kedveli (az áldozati állat nem lehet fekete színű). Csodálkozva láttam, hogy a családi
áldozáshoz kiválasztott fák szinte kivétel nélkül szép sima kérgű fiatal hársfák voltak, nem
pedig hatalmas öreg fák, mint a csoportos áldozásnál. Vagy húsz tavalyi tűzhely nyomát
olvastam meg. Az áldozati állat csontjait elégették, s utána földet hánytak a tűzre, mivel
vízzel nem szabad eloltani.

A környék leghíresebb pogány papja, kart-ja a szomszéd falusi, akkor 73 éves Nyikolaj

Kozurjov volt. A falusi párttitkár, aki a gyűjtésem megszervezésében segítségemre volt,
vezetett el hozzá. Elmondtam neki cseremiszül jövetelem célját. Az öreg eleinte szabódott,
de végül felengedett és elmondott egy szép hosszú imádságot. Erről a vidékről még senki

sem jegyzett le eddig a cseremisz vallásra vonatkozó adatokat. Bizonyára nem lesz érdekte-
len, ha felolvasok egy részletet belőle szó szerinti magyar fordításban:

Húsvét nagy istene!
(Lám itt)srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil számodra készitett kenyér és só,
a számodra főzött méhsor,
a nagy, gyöngy tollú,

fehér ludadból készült húsos béles.
Okos észért,

jó fiakért,

szép jószágért
az enni-innivaló bőségéért
könyörgünk tehozzád

Eljött a tavasz istene,
A háromféle barmot
az isten dombjára kihajtottad,
a mély sártól óvd meg őket,
óvd a száraz tüskétől,

óvd a rossz betegségtől,
legelőjükön kovér füvet nevelj,

nyugodt fekvőhelyet adj nekik,

Az erőtlent megerősitsd,
két-három irányból
az istállóba gyűjtsd őket.

(Miután ezt megadtad, kenyéráldásért konyorgűnk hozzád)
Elment a tavasz,
három vasat egymáshoz szoritva
erősítsd meg az elöl húzó ló szűgyét,

bennünket pedig áldj meg okos ésszel.
A szántóföldre kimenve,

két-háromszoros mélységű barázdát
hasitson az eke.
A vetőmagot kosárba téve,

kézzel elszórva,
ahová egy mag esik, ott ezer teremjen,
a gyökere erős legyen,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a szára kemény legyen,
a kalászát ezüst harmathoz hasonlóvá tedd,
majd hideg széltől óvd,
ködtől óvd,
férgektől, bogaraktói Óvd,
langyos esőddel neveld,
meleg napoddal érle Id.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Miután ezt megadtad, eljött a nyár istene,
elérkezett ti betakarítás ideje.
A mezőre kimenve,
a földünk végénél megálltunkkor
add, hogy szép legyen a gabona.

A föld egyik végétől a másikig
görbe sarlód suhogtatva járunk,
marék helyett kéve,
kéve helyett kereszt,
kereszt helyett asztag legyen.

Az ősz istene befogott a gabonahordó szekérbe,
egyik nehéz terhet a másik után hozza,
két-három kévét, ha kicsépelünk
a szérű szélére szórva,

az út szélére szorva,
annyi legyen a szem, mint a Vjatka homokja.
Langyos szellőddel segítsd megtisztítani a magot,
áldd meg bőséggel a szérűt,

áldd meg bőséggel a malmot,
áldd meg bőséggel a szitát, a teknőt,

a sülő kenyeret.
Add, hogy az éhesen jövőt jóllakva engedjük útjára,
a kérőt pedig teli kézzel bocsássuk el,

a kenyéráldásért könyörögtünk tehozzád,
kérünk, adj a kenyér mellé megfontolt észt is.

Eljött a tavasz istene,

járjuk a réteket,
a rét javaiból részeltess bennunkett
Magasan szálló madarad van,
magasan szálló vadludad van,
zöld mellű vadkacsád van,
hódod van, vidrád van.

Add, hogy a rét javai asztalunkra kerüljenek.
A felső isten zára kinyiljék,

az alsá föld zára kinylljék,

két köd között
segíts bennünket
játszva, nevetve élni!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Tehát ezekben az években még a kiveszőben lévő cseremisz vallásra vonatkozólag is lehet
anyagot gyűjteni. A cseremisz falu azonban rohamosan civilizálódik. Tízegynéhány évvel
ezelőtt még alig egy-két faluban volt villany, ma mindenütt van. Nem láttam olyan házat,
ahol ne lett volna vezetékes rádió, s az utóbbi években rohamosan terjed a televízió (van
cseremisz adás is). A civílizáció rohamos terjedésének nyilván a folklór gyors háttérbe szo-
rulása lesz a természetes következménye. Ennek arra kell serkentenie a kutatókat, hogy az
eljövendő esztendőkben jól kihasználják az anyaggyűjtési lehetőségeket. A helyi cseremisz,
votják, mordvin, csuvas stb. tudományos kutató intézetek munkatársai egyedül nem tudnak
megbirkózni ezzel az óriási feladattal, ezért jól jön a segítség, s a kulturális együttműködés
mindkét fél számára nagyon hasznos, gyümölcsöző megvalósítására nyílik itt tág lehetőség.
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Notes on the song-texts

L in g u i s t i c o b s e r v a t io n s

The songs published in this volume constitute valuable source material, not only for musi-·
cology and folkJore, but also for Finno-Ugric linguistics. Thanks to modem facilities of
communication, we have visited a considerable number of localities in Cheremis language-
areas, including several for which no published, Iinguistic material is available. In addition
to the research trips made with LÁSZLÓ VIKÁR, 1 have had repeated opportunities to make
linguistic collections by myself. In the course of these tours, it was possible to obtain an
adequate picture of the dialects of the Mari Autonomous Republic and of the Cheremis-
inhabited neighbouring regions. A precise knowledge of dialeetal boundaries is of use to
musicologists also, since these boundaries coincide, in most instances, with those of musi-
cal forms. Cheremis dialeetal differentiation can be accounted for by earlier tribal separa-
tion, memories of which are reflected in female clothing and primarily in the head-dress,

today.
In transcribing the texts,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 have used Setala's symbols, though in a somewhat simpli-

fied form. One-letter symbols denote affricates, so that instead ofzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAts, ti,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdz, d~, ts, dz

1have used lY, t,3, 3, c, and 3, andft is shown by w.

WICHMANN and BEKE used c, ::t and r. symbols to mark reduced o, u, and ü. Here the
letter ű is used both for c and ::to It is c1ear from the tapes, that one and the same person
may pronounce this sound sometimes with a tonal colour resembling o, sometimes resem-

bling u. u has been chosen for general use since there is historicai evidence that this sound
developed from u. In speciali st literature on Cheremis linguistics, the sound is marked by
an inverted Cyrillic y. In fact, these are not reduced sounds, since they are characterized by
alighter tonal colour; but they are very short. The same applies to the sounds a and a.
These are distinctly articulated and markedly short, palatal or velar variants of e.

il is here used in place of the symbol r..
In regions strongly under Tartar influence, the sound marked with UJ (Swedish u) is of-

ten accompanied by ü as a facultative variant, since in the Tartar idiom it is pronouneed a.
Particularly in the Mountain-Cheremis songs an unvoiced consonant in intervocalic

position, or an unvoiced initial consonant preceded by a voiced consonant, will often as-
sume a voiced or spirant character. This modification is consistently marked by WrCH-

MANN and BEKE in their text publications. But they did not have the use of the tape-
recorder and therefore had to simplify certain observed phonetic changes. Our tape-
recordings show, however, thata performer repeating a line will often pronounce the same

word in different ways. For example:

Sa/am sola poksalnet lastra aumet salya,

Saliim sola woksalnet lastra tumet salra.

In: Cheremis Folksongs. Vikár László társszerzővel. (Transl.: Imre Gombos) Bp. 1971. Akadémiai,

544. p. 8 t. Bibliogr. 541-544. p.
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(In the middie of Sa/am village there stands an oak-tree with wide-sp reading branches.)
Since, however, the present book is intended primarily for musicologists, and since

entering into such detailed text-notation would make it cumbersome for non-linguists, it

was thought better to leave unmarked the sporadic cases where unvoiced consonants be-
come voiced or spirant.

Nor have word stresses been marked either, since their general rule is very easy to un-
derstand. Among the Mountain Cheremis, as weil as in the Lipsha and Kokshaga-Oshla
dialects, penultimate syllables are stressed. In the Volga, the Central and Vyatka dialects,
stress is laid on the final full tone, save for e, o, and 6, which have developed from reduced

sounds, and therefore rem ain unstressed. If ali the vowels in the word are redueed, the first
syllable receives the stress. In the Eastern-Cheremis dialect, the last full sound is always
emphasized (including also the e, o, and 6 vowels). Irregularities are shown specially.

Earlier eollectors, and in first plaee ÖDÖN BEKE, made use of administrative district
boundaries prevailing at the time of their studies, These, however, rarely coincide with
dialeetal boundaries. BEKE, for example, placed the texts colleeted from Tursho Muchaksh

in the Yaransk dialect, and those from Chikhaidorovo (correctly: Chikhaidarevo, recently a
fringe area of Yoshkar Ola) in the Yoshkar Ola dialeet, beeause they were eollected from
different administrative units. They are in fact variants of one and the same dialeet.

Following the revolution, developing Cheremis autonomy has radically ehanged the
administrative boundaries, and the last twenty-five years have seen eonsiderable modifica-
tions. Even Cheremis linguists made the mistake of basing dialeetal c1assification on the
new administrative boundaries. For example, the dialeet term ed Malmizh by WICHMANN
and BEKE has been call ed the Urzhum dialect.

Obviously, administrative boundaries - subject to change, and inconsistent with dialee-
tal differentiation - eannot provide a basis suitable for a c1assification of the dialects. A
more stable basis is required.

The term Mountain Cheremis has been used traditionally in both Soviet and Western

literature. Initially it was used with reference to the Cheremis living on hills of the right
bank of the Volga (Russian: ropuas cropoaa). The eonnotation is not quite exact since
the Mountain-Cheremis dialeet is also used on the plains of the left (Russian: rryroaas
cropona). In August, 1968, I spent a month in the densely wooded and thinly populated
region north of the Mountain-Cheremis area, in the Kilemari distriet of the prevailing ad-

ministration. To my surprise, I found that the mountain dialect extended as far as the
northern boundaries of the Cheremis Autonomous Republic, and furthermore, it also ex-
tends (according to statements from local informants) to overlapping areas also. These
Cheremis call themselves koila mars, that is, Forest Cheremis. Consequently, a more exact
term for the dialeet would be Mountain-Forest Cheremis. But we have eollected verbal
dialeet material only on the right bank of the Volga. From Yelasi and Mikryakovo,

WICHMANNand BEKE published a number of songtexts that are not infrequently inc1uded
(as variants) in our collection also. The Cheremis texts colleeted by RAMSTEDToriginated
from the vicinity of Vilovatovo, where we also collected.

Many thousands of Cheremis live along the Vetlyuga river, first of alI in the Ton-

shaevo district of Gorki county. They speak a language very similar to the Mountain-
Forest Cheremis-dialect. ÖDÖN BEKE colleeted a few texts and considerable lexicaI mate-
rial from them. He call ed their dialect VetIyugan, and this term is accepted. Another Che-
remis group lives in the vicinity of the city of Yaransk. Its idiom resembles the Mountain-
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Forest dialect. This is what is traditionally tenned Yaransk dialect. We have not personally
visited the two last-mentioned dialect regions. An isolated dialeetal spot is represented by
the idiom of Lipsha village, Zvenigovo district. The dialect seems to be a more archaic
variant of the Mountain-Forest Cheremis-dialect. Our collection is the first to publish texts
from this area.

In extensive stretches of land east of Lipsha, the Volga dialect is spoken, a term
(introduced by those working on the Cheremis) that could hardly be replaced by any other,
in spite of the fact that the dialect-area extends from the Volga towards the East. This dia-
lect was termed Cheboksari by ÖDÖN BEKE. He, however, published only text variants,
closely related to our collections from Krasny Var. But the variants from Kokshamari and
Sidelnikovo, distinguished by a c-izing feature, are so far unknown. .

The existence of the ú andsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil phonemes (or of ú in certain places) is the most typicai
feature shared by variants of the Volga dialects. This is what most cJearly distinguishes
them from the rest of the dialects and, primariJy, from those termed Central in our classifi-
cation. The Central dialects, to be discussed in the following, constitute the basis of Che-
remis literary usage.

Similarly, the existence of ti and il, and the c-izíng feature, are characteristic of the
dialect adjacent to the Volga dialect in the northwest, spoken in Orshanka ..Medvedevo and
partly in Yoshkar Ola, and in the Soviet districts within the terrltories of the Autonomous
Republic, as weil as in the vicinity of Kirov and Pizhanka, outside its boundaries. The texts
named Yaransk-Urzhum by WICHMANN belong to this dialect. The region where

WICHMANNworked belonged at that time to the Yaransk district; but since the dialect con-
cerned constitutes a transition between the western and eastern dialects, WICHMANN gave
it the name Yaransk-Urzhum. He colleeted in the village ofUpsha, as did we. The words of
the songs gathered in Luzhbelyak and Staro Kreshcheno also belong to this dialect.

Arnong the collection of BEKE, the texts from Tursho Muchaksh and Chikhaidarevo

belong here. In view of the existing administrative boundaries, he classed his collection
from Tursho Muchaksh, situated three kilometers north of Upsha, as belonging to the

Yaransk, that from Chikhaidarevo with Yoshkar Ola dialects.
On the other hand, L. P. GRUZOV (MCTOpH'IeCKaSlrpavuartnca Mapaiicxoro Sl3bI-

Ka. MOllll<ap-OJIa, 1969. p. 47.) regards the whole idiom as belonging to Yoshkar Ola.
Neither of the two terms is acceptable. The nam es applied by WICHMANNand BEKE are
out of date, and GRUZOV's term is objectionable since the dialect is also spoken in regions
far from Yoshkar Ola, beyond the frontiers of the Autonomous Republic and having no
connection with Yoshkar Ola. No one river courses through the regions mentioned, so as to
justify the use of its name as a term. The two Kokshaga and the two Oshla rivers, however,
by and large comprise this area, and perhaps their combined names might serve to name
the dialect.

As expressed by WICHMANN's term Yaransk-Urzhum, the Kokshaga-Oshla dialect
forms a transition between western and eastern usages. It contains the sounds 11, and ll, as
does the Volga dialect, but here the stresses show an agreement with those of the western
regions, while in the Volga dialect they conform rather with those of the Central dialects.
The habit of c-izing is characteristic of the whole of the region; but in the eastern borders,
influenced by the adjacent dialect area, i! is often pronouneed in place of c. This change is
also supported by the sp read of literary usage - through schools, radio and TV, etc.
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East of the Kokshaga-Oshla dialect region, and extending well-nigh to the eastern
frontier of the Republic, we find arather uniform dialect in the most populous Cheremis
bloc. This is the idiom on which Cheremis literary usage is based. In Cheremis scientific
circIes, the dialect is usually tenned the Morki-Sernur dialect, after the two most signifi-

cant villages in the area. There are, however, other communities in the region with no less
cIaim to participate in the tenn. In my opinion, it would be more appropriate to apply the
tenn Central dialects, so as to stress the fact that this idiom is also geographically situated
in the centre. The texts, labelled as Morki by W. PORKKA, and Urzhum by WrcIDv1ANN
and BEKE, originated from this dialect area (as also the latter's collection from Üshüty-tür,
which he cIassed with Yoshkar Ola). We too visited many places in this area. The Central
dialects have preserved numerous ancient phonetic featúres. They are characterized by the
absence of the ti andsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil sound, the presence of which in other regions 1 ascribe to Chuvash
and Tartar influence (ef Nyelvtudományi Közlemények LXX, 23-30). They do not ob-
serve the rules of vowel hannony, which again is a secondary development in regions ex-
posed to Turkic influence (the primitive Finno-Ugric hannony of vowels had been lost in
Cheremis long before the Turkic impact came into force). Especially in the Sernur region,
the o, e, and ö vowels are strongly reduced in final unaccented position. Nevertheless, in
my transcriptions, which aim to give the fullest possible rendering of the phonemes, they
are marked as full-value sounds. Reduction of this kind is also an ancient feature. The full-
value o, e, and ö sounds, where present, have come into being through the sp read of labi-
alization from reduced phonemes.

The song-texts colleeted in the village of Shurabash in the Tartar Autonomous Repub-
lic belong to this dialect, but a number of phonetic changes characteristic of Tartar (for
example, jponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> j, e > i, etc.; sometimes a > UJ, etc.), have taken place, owing to long bilin-

gual co-existence with the Tartars.
In the eastern borderlands of the Mari Autonomous Republic, in the region of Kirov

east of the boundaries, and also in isolated Cheremis-inhabited spots of the Tartar
Autonomous Socialist Republic, the dialect spoken is that to which WrcIDv1ANNand BEKE
applied the tenn Malmizh. Both seholars published texts from this dialect area, which in-
cIudes many variants; common characteristics of the se are: -lak, marking the plural, and a

strong tendency to preserve the Finno-Ugric sound s. Under Tartar influence, vowel har-

mony has developed to some extent, and the ti and il sounds have also appeared in certain
places. In our collection texts originating from Mari Bilyamor, Yelimbaevo, U1isyal, Kny-
agor, Poch Kuchuk and Staraya Knya are representative of this dialect.

The tenn Malmizh, however, is inexact, since the dialect is used in many other dis-

tricts, in addition to those listed above. As the powerful river Vyatka flows through the

entire region, it might weIl lend its name as a tenn to cover the full extent of the dialect

area.
1 could not accompany LÁSZLÓVIKÁRon his colleeting tour in 1964, but with knowl-

edge derived from the collections ofWICHMANN and PAASONENmade in the region he vis-
ited, 1 had no difficulty in writing down, transcribing and translating the material from

tape-recordings of excellent quality, and from the Cyrillic notations of Cheremis spelling.

Nevertheless, personal field-experience was lacking. It was not always possible to establish
whether agiven pronounciation was local or reflected literary influence.
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The dialect is termed Eastern both in Soviet and Western literature, and this term may

be accepted.
To summarize, 1 distinguish the following dialects, proceeding from West to East:
(1) Mountain-Forest dialect (if only the Cheremis living on the right bank of the Volga

are considered, this can be termed Mountain dialect for the sake of brevity)

(2) Lipsha dialect

(3) Vetlyuga dialect

(4) Yaransk dialect

(5) Kokshaga-Oshla dialect

(6) Volga dialect

(7) Central dialect

(8) Vyatka dialect

(9) Eastern dialect (unmarked in the Map).

• SernursrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

í .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
":: : ' ..• ' : ..•.'.:. .Mork, Jv
.' .: ..\ .r-;

2 . =-:~-=--.-=-~'\ ( 1 O Mountoin-I'orest

.-_-_-._-_=...:~6. >.:---:,>/ 2 0 LiPSM

<-:. -O:-~< J 3 fSSJ Vetlyugo

".~~e~6igo~o,...~-~· 4 ~·o·oCld Yorons~

~VOIZhSk 5 [[[] KokShogo OSh,o

6 O Volgo

7 O Central

8 m Yyano

Cheremis dia/eels
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szűletésnapja tiszteletére

The folksong-texts of the Cheremis published hitherto were colleeted as words only,
recited without tunes (apart from some phonograph recordings made by WICHMANN). The
words of songs contained in this volume, however, have been taken down along with their
tunes; as such they reflect the modifications undergone du ring performance. A habit of
inserting an n sound to facilitate pronunciation can be often observed in the western area.
The phenomenon is not unknown to Chuvash songs. Consonant c1usters in middie position
are not infrequently pronouneed in an entirely arbitrary way, particularly in the Vyatka

dialect, by means of a full-value, or sometimes a reduced sound. These alleviating sounds
are shown in round brackets, while sounds casually omitted by the singer are shown in
square brackets.

1 have made, and publish here, word-for-word Htingarian translations of the texts.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

They may seem rough but have perhaps the me rit of offering more direct access to the
origina!.

The contents of this volume off er a survey of Cheremis folksongs and their typicai genres
as weIl. As already mentioned, the genre of lyrical songs is the only genre in Cheremis
folksong. No trace whatever ofheroic ep ic, or ofepic fragments, has been discovered. Nor
have we been successful in finding historicai songs, such as are abundant in Russian and
Mordvin folklore.

The ballad genre is equally absent from Cheremis popular poetry. A ballad from
Morki, recorded in 1958, described a murder, but from the evidence of the names of per-
sons, and from the tune, it was of Russian origin. The complete absence of this genre in
Cheremis regions is striking, the more so since it is widespread in the popular poetry of the
Mordvins, the nearest relatives of the Cheremis.

No original Cheremis lullabies have been found, nor do the collections of PAASONEN,

WICHMANN or BEKE inc1ude a single specimen of this genre among the several hundreds
of other songs recorded by them. At the same time, a Russian lullaby enjoys wide currency
among the CheremissrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(EaIOUlKu, 6moUlxu, 6mo-6mo 'hush-a-bye, hush-a-bye'). The
words, beginning with the lullaby phrases given above, are sung, sometimes in the Russian,
and sometimes in the Cheremis version.

Children's songs are also unknown to the Cheremis. If the younger generation has be-
come aequainted with one or two specimens of this genre, it is due exc1usively to school-
teachers' having translated them from Russian.

In contrast to the Mordvin population, the Cheremis do not sing any improvised lament
over the corpse immediately following a death. Mention will be made below of the
strophic, lament-like songs performed on determined dates in commemoration of the de-
ceased.

From various people information has been gathered relating to the pagan sacrificer
(kart) who habitually performed some simple chanted prayer during his silvan sacrificial

I It is mentioned here that also the English translations of the Cheremis songs are kept as close
as possible to the original.
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rites. In addition, aceording to the testimony of the old folk,' certain definite tunes without
words were also performed on the küsle.

Songs attached to various calendar days, or to particular events, are fairly widespread
among the Cheremis. Such are, for example, those sung when recruits are being escorted
from the village. Two variants of the relevant stanzas seem to preponderate in major areas.
One begins with the words "The water is flowing, the bank remains" (see Nos. 162, 182,
304), the other "Good-bye to you, good-bye to you" (see Nos. 123, 146, 152). In Tsarist
Russia, even in the second half of the last century, the usual term of regular, military serv-
ice was twenty-five years. Then there came the period of world wars and other wars in our
century, when the enlisted son very often did not return at ali. Times may have changed
since then, but the young man leaving for military service is mourried, and informants
(women) often sang their laments weeping at memories of past experiences.

Another large group of songs is connected with proposing to a girl or with wedding
ceremonies. On the fonner occasions, the so-called "girl's drinking" songs are usually per-
formed when those who ask for the girl' s hand see her home. The girl, if willing to marry
the young man, tastes the brandy offered her by the party of her intended.

A widcspread wedding song in eastern parts of the Cheremis areas begins with the line

"Wedding is coming" (see Nos. 143, 155). The eastern regions abound in songs performed
in honour of a relative or friend, who is greated, praised or bidden farewell.

Previous linguistic collections contain a very modest number of lament-texts performed
in memoriam, and the present volume includes the first lament-tunes ever to be published.
These are sung at burial feasts held on the third, seventh, and most frequently on the forti-
eth day, after the burial. On such occasions the clothing of the departed is placed in the

middie of the room, or courtyard, or worn by the closest friend of the deceased (if male),

and alI the participants behave as if the lamented corpse were present. These songs are of a
responsive character; sometimes the dead is addressed by the mourners, sometimes those
left behind are addressed by the corpse.

A further considerable group of songs belongs to various pagan festivals.

Such are, for example, those connected with the festival called sorak-jol (sheep's leg)
feast (see No. 154). The sorék-jol is celebrated in honour of the New Year on the first Fri-
day following the New Year in the Russian calendar. (Evidently under neighbouring Mus-
lim influence, the Cheremis have adopted the custom of celebrating Friday instead of Sun-
day.) On this day, a sort of masked play was performed in a house specially built or hired
for the purpose, when also the girls and young men sang songs. The festi val is also known
to the Chuvash by the name of "sheep's leg".

Again, other songs were performed on Shrove TuesdaysrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(ű-arna 'butterweek'). Songs
of this kind have only been found in the Zvenigovo district, bordering on the land of the

Chuvash (see No. 173). This type of song is widespread throughout the Chuvash region.
(In Chuvash it is termed savan1i jurri.)

At the coming of spring, they used to celebrate the sürem-feast; for a period of two
weeks or in some places a month, villagers went about blowing homs of bark on evenings
prior to that feast. The horn was known as the sürem-horn and was regarded as having ex-
orcizing power. The custom seems to have died now; it is not practiced anywhere, nor has

2 On the Cheremis panan religion see U. HOLMBERG (Harva): Die Wassergottheiten der fin-
nisch-ugrischen Völker. MSFOu. XXXII.
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this musical instrument, used in former times to expel evil spirits, come to light as yet, al-
though rniddle-aged folk of the Zvenigovo district stilI remember the custom ofblowing the
hom from their early years. The sürem-feast also had special songs of its own, some of
which survive to this day (see No. 215).

Another great spring feast is known as aya-pajrem = 'plough-festival'. This used to be

held when work in the fields began in early spring. Songs connected with this feast have
only been colleeted from the population living in the territory of the Tartar Autonomous

Socialist Republic.
In addition to those enumerated above, we have included in the volume several songs

not particularly attached to one or another calendar day, though stilI containing pagan re-
ligious motifs (see Nos. 1,80, 101). .

The ancient Cheremis popular beliefs and religious traditions of the pagan past have
reached a stage near to oblivion, and in most regions and particularly in the western re-
gions, they are already extinct. The pagan priests who are still alive, the kart, are without
exception old people. I have heard of none under seventy. Certainly, they will carry the last
memories of pagan rites and myths to their graves .

.Mention should be made here ofponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhay-day. No special songs are attached to this day by
the Cheremis, though these exist among the Chuvash, but the day of hay-making is a real
festi val in many places, celebrated with much singing and dancing. Particularly the Che-
remis groups living in the vicinity of the Volga observe the custom ofmigrating to the ex-
tensive fens adjoining the river, at the time when the hay is mown. After the day's work,
the young people entertain themselves with singing and dancing to the small hours of the

morning.
1 had the opportunity of spending a relatively long period in a village of the Mountain

Cheremis, Yasmolkino, Yelasy district, du ring the summer of 1955. In that village, it was
customary, even at that time, for the girls to come together in the evenings for a party, at
which they sang without any kind of instrumental accompaniment. The same custom pre-

vailed in neighbouring villages also. Each girl would write down the words of her favourite

songs in a copy-book, so that she might take it to the singing party.
The most popular musical instrument of the region was the kűsle, and every girl knew

how to play it. It was held that a girl was unlikely to be asked in marriage unless she could
play at least a few tunes on the küsle.

*

Cheremis verse and stanza-construction show a close affinity with those of Chuvash, Tar-

tar and Votyak ethnic groups. These structural features appear to have reached the Che-
remis areas through the Volga-Turkic peoples, but it is not our intention to enter into a
deeper analysis of this question.

An overwhelming majority of the songs published in this volume reflect Cheremis
ways before the 1917 revolution. Many a peculiar trait of pre-revolutionary tim es has been
preserved from the fields of both material and spiritual culture, especially in the mode of

life and manner of thinking of the elder generation.

It has been our aim to collect the earliest possible layers of Cheremis folk music. Nev-
ertheless, a considerable number of songs in our collection tell of work done in the kolkhoz
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or, in general, of work and the glory of the new life. What is more, names of concepts that
have come into general use following the Second World War also occur in the song-texts=-
words such as tractor, tractor driver, club, movie, etc.

The Cheremis villages are now on the way to rapid transformation; the old style of life
is being ousted by the new. In consequence, and as a concomitant development, traditional
folklore will be pushed further into the background. When colleeting in the Mari Turek
district in the autumn of 1966, I heard from Ivan Bocharov, aged 66, who acted as my
landiord at that time, that a very typicai figure of ancient Cheremis popular beliefs, called
owoo, a scraggy, female creature with large, pendant breasts, who used to ride a horse with
her face to its tail, no longer lived among them. Why? Because she was afraid of the trac-
tor and had therefore left the region. The spirit of the hearth calledsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsurf wooot has also
followed su it, scared by the electric light.

In the thirties every Cheremis vilJage was electrified, and no house is to be found with-
out its radio and possibly its TV set, the number of which has increased recently, owing to
the broadcasting of programmes in Cheremis.

In spite of alI technicai progress, however, ample scope still remains for the collector.
Nevertheless, time is pressing, and pressing time is partly responsible for the appearance of
this collection.
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Z u d e n T h e s e n u n d A n t i t h e s e n

in d e r f in n i s c h -u g r i s c h e n V o k a l f o r s c h u n g zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Im Bande 41 dieser Zeitschrift (S. 212-251) publizierte ERKKI ITKONENeinen umfang-
reichen Artikel, in dem er sich eingehend mit meinem in Band 70 der Nyelvtudományi
Közlemények erschienenen Aufsatz (W. STEINITZ és E. ITKONEN finnugor vokalizmus-
elmélete és a cseremisz nyelv) beschaftigt. Mein Artikel wurde spater, in unveranderter
Form, auch in deutscher Sprache veröffentlicht (Die finnisch-ugrische Vokalismustheorie
von W. Steinitz und E. Itkonen und das Tscheremissische; ALH 19, S. 305-319). Obwohl
ich mich nicht veraniaBt fühle, auf grund der kritischen Bemerkungen von E. ITKONENmei-
nen Standpunkt bezüglich irgendeines der wesentlichen Punkte meines Artikels zu andern,
möchte ich doch eine kurzgefaBte Antwort nicht unterlassen. Mein Artikel stelIt nicht - wie
ich dies übrigens auf der ersten Seite desselben anführte - die endgültige Fassung meiner
Forschungen dar. Ich beschrankte mich lediglich darauf, die Probleme in groüen Zügen zu
skizzieren. Bei dieser Gelegenheit möchte ich in erster Reihe meine Behauptungen mit

weiteren Beispielen belegen.
Die hauptsáchlichstenFehler, die E. JTKONENsMethode enthalt, sind m.E. folgende:

1. Er zieht die Tatsache des tscheremissisch-tschuwaschisch-tatarischen Sprachbundes
nicht genügend in Betracht, und bemüht sich, die Reihe der identischen Erscheinungen als
Resultat von separaten, voneinander unabhangigen Entwicklungsvorgangen zu deuten; eine
Darstellungsweise, weIche jedoch, im Falle einer derartig starken Interferenz, jeder Logik
entbehrt. 2. E. ITKONEN führt die heutigen Mundart-Unterschiede mechanisch auf das
Urtscheremissische zurück. 3. Er zieht in erster Linie die seine Theorie unterstützenden
Beispiele in Betracht, und laBt die oft in gleicher Anzahl vorhandenen Falle, die zu seiner
Theorie im Widerspruch stehen, auüer Acht oder bezeichnet diese als Unregelmaüigkeiten.

2. Das Problem der reduzierten und Vollvokale

Wie ich in meinem Artikel darlegte, halte ich die reduzierten Vokale der ersten Silbe im
Tscheremissischen für eine auftürkische Einwirkung zurückzuführende sekundare Erschei-
nung. Ich möchte darauf hinweisen, daB auf das Vorkommen der VokalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{jI in den

entfernteren Kiptschakischen Sprachen, meines Wissens D. G. KAzANCEV die Aufmerk-
samkeit lenkte.

Meiner Ansicht nach wurde der urtscheremissische Vokalismus hauptsachlich in den
zentralen Mundarten (meine Benennung) erhalten. Nach E. ITKONENwürde ich die Dia-
lektgruppe von Malmyz-Kilmez für die archaischste halten. Ich benutze diese Benennung
überhaupt nicht, halte sie auch nicht für glücklich gewahlt; viel passender ware dafür der

IDem Beispiel E. ITKONENSfolgend werden im weiteren diese zwei Phoneme, welche Y. WICH-

MANNund Ö. BEKE mit 0, ;::s bzw.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArJ bezeichneten, auch meinerseits einheitlich ű, (j bezeichnet,
und ich werde diese Bezeichnungsart sogar auch für die entsprechenden tschuwaschischen und
tatarischen Laute verwenden.

In: VAJb. 43(1971): 18-27. p.
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Terminus: Vjatkaer Dialektgruppe. Die tscheremissische Bevölkerung dieses Gebietes be-
steht aus kleinen, sporadischen Gruppen, die in den meisten Fallen von Tataren umgeben
sind. Zwar weist diese Mundart archaische Eigenarten auf, so z.B. hinsiehtlich der Bewah-
rung der Laute s undsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi, doch fand bei vielen Gruppen unter tatarischem Einfluf ein starker
Labialisierungsprozef statt, und so bildete sich die Vokalharmonie heraus.

Die zentralen Mundarten werden dagegen von der gröísten und am meisten homogenen

Masse der Tscheremissen gesprochen. Die Vokalharmonie ist in diesen Mundarten unbe-
kannt. Der Wurzelendvokal wurde reduziert, z.B. kornii 'Weg', süOá 'hundert'. Der redu-

zierte Vokal á der zweiten Silbe ist zweifellos im Vrtscheremissischen entstanden. (Der

Vokal a blieb nur erhalten, wo sich die vollkommene Vokalharmonie - unter türkischer
Einwirkung - als Sekundarerscheinung entwickelte). Indiesen Mundarten ist das Phonem
ű, il unbekannt. Zu den zentralen Mundarten gehören die von den Mundarten UP VSj VS

stammenden Aufzeichnungen aus Ö. BEKEs Sammlung und die von der Mundart V aus

WICHMANNs Samrnlung. In diesen Mundarten fallt die Betonung immer auf den letzten

Voll-Vokal, wenn jedoch alle Vokale reduziert sind (z.B. in WICHMANNsU-Mundart, wo
in der ersten Silbe oft die Entwicklung i > á vor sich ging), so auf den ersten. Es herrschen
hier also diesel ben Betonungsregeln wie im Tschuwaschischen, was keineswegs dem Zufall
zugeschrieben werden kann. In einigen zu dieser Gruppe gehörenden Mundarten entwickel-
ten sich aus dem reduzierten Vokal der zweiten Silbe die Vokale 0,6, e (z.B.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ. BEKE: VJ
CÜ), doch blieben diese auch weiterhin unbetont. Yor allen Dingen beweist diese Aus-
nahme von den Betonungsregeln ihre sekundare Herkunft. Die Betonung Jag im Urtschere-
missischen auf der ersten Silbe, die reduzierten Vokale dieser Silbe entstanden erst spater,
nach Verlegung der Betonung infoige des tschuwaschischen Einfluűes.

2.1. Nach ITKONENsind die Vokale ű, il (und die aus denselben entrundeten Laute a,
c) auch schon fur das Vrtscheremissische vorauszusetzen. Gegenüber dieser Meinung halte
ich fur schwerwiegende Argumente diejenigen Malmyz-Kilmezer Sprachinsein, wo unter
Einwirkung der tatarischen Zweisprachigkeit der Lautwandel u > ű, ü > il, i > ,1, c, ebenso

wie im Tatarischen, nicht nur teilweise, sondern mit Ausnahme weniger Wörter restlos vor
sich ging. ITKONEN bemüht sich, diese Erscheinung auch in diesen Fallen als innere Ent-
wicklung zu deuten. Unter anderem erwahnt er au ch die Mundart von Sardajal-Arbor.

Dieses Mundartgebiet wurde bisher am eingehendsten von mir studiert (1963 drei Wochen,
1966 zwei Wochen, 1968 zwei Wochen lang). Mein Freund L. P. GRUZOV, der zum ersten
Male über diese Mundart schrieb, verbrachte nur 1-2 Tage in diesem Gebiet und konnte
sich über diese Mundart natürlicherweise kein umfassendes Bild machen (was er nach
spateren lnformationen zum Teil nachholte).

Hinsiehtlich der reduzierten Vokale der ersten Silbe bestehen zwischen den in Sardajal

und Arbor gesprochenen Mundarten wesentliche Unterschiede. Im übrigen sind beide
Untermundarten des sogenannten Malmyz-Kilmezer DiaJekts.

Sardajal, ebenso wie auch Arbor, ist die letzte tscheremissische Siedlung an der Grenze
der autonomen Republik. Die Bevölkerung ist zweisprachig, und die enge tatarische-
tscheremissische Berührung besteht wohl seit mehreren Jahrhunderten, da wir in beiden

Sprachen eine ganze Reihe von identischen Lautveranderungen vorfmden. Auűerdem bilde-
te sich im Tscheremissischen die Vokalharmonie aus. Im Tatarischen hat z.B. die Entwick-
Jung e > i; i > c, t ; 6 > UJ; j > .1 stattgefunden. Dementsprechend figurieren in der Sarda-
jaJer Mundartftir 'Ort, Stelle', J3is 'andere', liktis 'hinausgehen', pil 'Halfte' uSW., anstatt
J3er, J3es, lektes, pel, und p.u5is 'binden', sms 'Rauch', s,1zis 'fühlen' anstatt piOes, sikS,
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sizeszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(der LautwandelponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi > ! ist nicht in allen Fallen vor sich gegangen), -femer mtur 'Erd-
beere', piurt 'Haus', wroaz 'Seite' anstatt mor, port, 6roaz; und ebenso jirJ 'Mensch'
jomak 'Marchen', jwrata 'lieben' anstattjerJ,jomak,j6rata.

Auüerdem finden wir im Tatarischen auch die Lautentwicklung u > ű, a > il. Die
Erhaltung des Vokals u konnte ich in der Sardajaler Mundart nur an einsilbigen Beispielen,
wie bei lu 'Knochen', pu 'Baum, Holz' feststellen; auííer diesen nur in den Wörtem kuku

'Kuckuck' und kuro 'groü' sonst ist überall der Vokal ű gebrauchlich.
Der Vokal ű hat sich im überwiegenden Teil der Falle zu il entwickelt, ist jedoch in

derartigen Wörtem wie küj 'Stein', müj 'Honig', püj 'Zahn' usw. beibehalten worden oder
ist, wie einige Dutzende von Beispielen zeigen, zu ULumgewandelt worden: mULy{js 'Biene',
PULy{is 'Haselnuü', JULIa 'brennen', jwr 'Regen' usw.; in anderen Wörtern jedoch finden
wir in allen Fallen Ü: J3illXi 'saen', kilsta 'befehlen', pilnj6 'Kiefer', silliö 'hundert' ilp
'Haar', ilskilt 'Stier' usw.

Ich möchte auf die beschranktere Verbreitung des Vokals il als auf einen sehr wesentli-
chen Umstand hinweisen.PONMLKJIHGFEDCBAI n Verbindung mit ahnlichen Erscheinungen in anderen Mund-
arten werde ich hierauf noch zurückkommen.

In der Arborer Mundart ist die Frequenz der Phoneme ű, il viel geringer und stimmt
mit derjenigen in den westlichen Mundarten im groüen und ganzen überein, obwohl, wie

ich in meinem Artikel erwahnte, viele Abweichungen festgestelIt werden können. Auch die
Vokalveranderung i > .1 ist, mit der Sardajaler Mundart verglichen, von geringerem Aus-
maís. Die tatarische Einwirkung ist auch hier sehr stark, sogar die Kinder sprechen auch
tatarisch. Der Vokalw kommt auch hier vor, z.B. miaks 'Biene' pw~ 'Krummholz', tap

'Haar' uSW., kommt aber bei weitem nicht so háufig vor wie in der Sardajaler Mundart.
Der Konsonant j ist hier erhalten worden. Die Vokalharmonie ist auch hier stark aus-
gepragt,

Wie meine Tonbandaufuahmen bekunden, weisen die Phoneme ű, il, ! manchmal die
Allophone u, a, t auf Eine und dieselbe Person benützt Z.B. die regelrechte Form pűra

'hineingehen' und sagt sodann, in einer starker betonten Form, pura. Ebenso verwendet
eine andere Person neben der Form ,las 'leben', auch die Form ilen 'lebend'. (In beiden
Fallen ist von bejahrten Leuten die Rede, bei denen literarische Einwirkungen kaum vor-
ausgesetzt werden können). Hieraus ergibt sich, daü die Reduktion der Vokale u, ü, i in der
Arborer Mundart noch im Gange ist.

Die bisherigen Darlegungen resümierend können wir also sagen, daű im Malmyzer-
Kilmezer Mundartgebiet die Reduktion der Vokale u, Ü, i in denjenigen Gegenden erfolgt

ist, in denen ein starker tatarischer Einfluf und eine umfangreiche Zweisprachigkeit fest-

gestelIt werden können. Von anderen Fallen haben wir bislang keine Kenntnis.

2.2. Wie ich schon weiter oben erwahnte, kann man in der Sardajaler Mundart bezüg-
lich der Frequenz der Phoneme ű und il eine bedeutende Abweichung feststellen. Auíserdem
gibt es andere Mundarten, wo der Vokal il vollkommen fehlt und nur il benützt wird.
Solche sind z.B. die von Ö. BEKE aufgezeichneten küksnurere Texte (Tscheremissische

Texte 1. 366-539) und die meinerseits veröffentlichten Sprachproben aus den Dörfem
Petjal und Azjal des Wolgaer Mundartgebietes (Nyk 65.49-69).

Im Dorfe Obsíjar (tscher. Upser) des Volzsker Bezirks, welches ebenfalls zum Wolgaer
Mundartgebiet gehört, fand ich gleichfalls ű vor, und der Vokal il kommt nur in ein paar
Wörtem vor, Z.B. k{;ld 'müssen', kilres 'reillen, zerreifsen', t{;k{;la 'knuffen, stoüen'.
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Die zentralen Mundarten kennen die Vokalhannonie nicht und enthalten das einzige
reduzierte Phonem a, Z.B. kurék 'Berg', ütSar 'Madchen'. Im Tschuwaschischen, im Tata-
rischen werden die reduzierten Vokale der folgenden Silben labialisiert (ALH 19. 310). Zur
Umwandlung der Form kurék in kűrűk, ist nur die Labialisierung des Vokals a erforderliehsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(a> ű unter dem Einfluf des u in der ersten Silbe). Im Falle der Form ütSar bedeutet jedoch
die Entwicklung a > il eine viel tiefer wirkende Ánderung, und zwar die Bildung der
Vokalhannonie. Ebendeshalb widersteht das Sprachsystem dieser Umwandlung in
gröüerem Maüe, worauf die Unterschiede betreffs der Verbreitung der Vokale ű und il
zurückzuführen sind.

2.3. Für die spate Verbreitung der Umwandlungen uponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> ű, ü > il spricht auch die
Tendenz der Vokalenentwicklung u > O, Ü > ö. Diese wurde in erster Linie in den westli-
chen Mundarten wirksam, aber auch in den benachbarten, von BEKE mit C CN CK JT
bezeichneten Mundarten. Das spate Auftréten dieser Tendenz ist durch den Umstand
bewiesen, dall sie auch bei russischen Lehnwörtem wirksam wurde, z.B.: K ol.tsa, oli.tsa '

'StraBe' < russ. ulica; JT oral, K oyol 'Ecke' < russ. ugol; JT Ja JP v K topets 'Dresch-
flegel' < russ. dubec usw. (zahlreiche Angaben bei BEKE FUF 23. 76-80).

Bei derartigen Wörtem wie K jo(tske - JT ju(tsu'}'fZ 'stechende Schmerzen mahlend';
Ja JP mot - CK műt 'Wort'; K olak CK C JT Ja űlak 'einsam, menschenleer (Platz)'; K
[omam - CK C J V sűmam 'rnüde werden'; Ja tos - CK C JT liis 'Kem' usw., oder Ja
korudzem - JT V kiln(Dzem 'Graben'; KN löfJcika - K laj3aka, C lilj3ake 'unter'; K longem
- JT V liltJGem, C liltJgem 'schaukeln'; Ja JP V kosen - JT kilsen 'Beutel, Sack',

(RAMSTEDT) K kesan 'Tasche'; V songem - JT siltJGem 'hammern, schlagen, klopfen'
usw., ist die Vokalentwicklungstendenz u > o, Ü > ö in einigen Mundarten der Reduktion ű,
il zuvorgekommen, aus we1chem Grunde letztere nicht mehr stattfinden konnte.

2.4. In mehreren Mundarten wurde das aus dem i gebildete ü oft reduziert, was
ebenfalls für die sekuridare Natur des Vokals il spricht. Bezüglich dieser Erscheinung kennt
E. ITKONENsechs Beispiele (FUF 31. 245-46), und bei diesen nimmt er die Schwankung

urtscher. a, ! - il an, was vollkommen unwahrscheinlich ist, denn - wie dies aus den weiter
unten angefúhrten Beispielen ersichtIich ist - kann man in vielen Fallen - selbst auf grund
der Theorie von ITKONEN- keine urtscheremissischen a, !, il voraussetzen, sondem nur den
Vokal i : P j3il'e, Kj3il'a , UP USJ USj3ül'a , CK C CNj3el'e - JOj3ill'il, V j3illil 'Baumsaft';

P B BJ M MK UP USj US j3iJ1em, K münem - JT műnem, Ja j3ilnem 'Grube, Brunnen'; P
BJ j3arl'a tJge, KS j3arl'ötJga - V j3ilrlatJGa, 'Bachstelze'; B BJ eltalam, K eltálem - IP
illtalem 'umannen, umfassen'; MM imasse, KS imai[s]sa, UJ ümase - JT ilmase, Ja
ilmassa, V ilmasa 'vorjahrig, vorigen Jahres'; K keles, UJ C JT kaleS, P B MK CŰ CK

kűles - C killes 'müssen'; UJ JT laraSlem, Ja V K layastem - C CN lilyi1stem 'jucken'; K
lim, UJ Iümo - C JT lűmo, Ja JP V lilmil 'Schorf, Kratze, Grind'; MM milande, UJ

miilande. CK mul'ande, (WICHMANN) K muland» - JT j3illanDe 'Erde, Erdboden'; MK
nimal, JT niimal= V ilmal 'untere, Unterteil'; UP pilialam, UJ palialam, Ja V pa&':ilam -
JT pillialam 'verteidigen, hüten'; USj pirem, P B BJp MK pürem, JT K porern - CC
pilrem 'Saum '; USj pjrtSas, UJ JT par8ás, CK pür8ái, Ja part5akS, V paroas - C pilrt5i1.i

2 Die ohne Quellenangabe angeführten Daten stammen aus dem Manuskript gebliebenen tsche-

remissischen Wörterbuch von Ö. BEKE.
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'Wand'; MMsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApiskem, UJ paskem, JT K puksem - JO V pilskem 'Knoten, Nabel'; VSj
sima, VJ sama, K saméi ,,' JT silma 'glatt'; VSj VS siranem, stranern, MK VJ .saranem, V
K saréinem - JO silranem 'schmeIzen'; B C saf3a, K saf3éi- JTsilf3a 'Los'; UP VSj VS
MK simas, VJ samas - JO JP silméiks 'Steinbeere'; VJ C Csamalanem, K semalanem -
JT .silmalanem, JO silméiléinem 'dicht, dunkel werden (Wolke)'; MK sirkama, VP

sirkama, VSj sirkama, K sarktiméi - JO V silrktima 'Brustspange, Brosche'; MK VP VSj

VS t'iimem, K tsemem - JT JO tsilmem 'ausspannen, ausstrecken'; VJ t'iin(d~a, P BJp
t'iün(d~éi, KA KS tsiln(dza - JT tsiln(Dza 'eiterige Pusteln, Hautausschlag'; P B M CK
tJin(d~e, MK t'iin(d~a, VP VSj VS t'iin(d~a, JO tserudzs, V tsan(Dza - JT tsiln(Dzö

'Flitter'.

2.5. In seinem in Rede stehenden Artikel bemüht sich E. ITKONEN,die Beweiskraftder
russischen Lehnwörter hinsiehtlich der Vokalentwicklung u > ű, zu verkleinern, obwohl
diese Erscheinung in einer bedeutenden Anzahl von Wörtern auftritt, so daB sie nicht auüer
Acht gelassen werden kann. Die Tatsache, daB es russische Lehnwörter gibt, bei welchen
dieser Prozeü nicht stattfand, kann nicht als Gegenargument gelten, denn die russischen
Lehnwörter wurden im Laufe von mehreren Jahrhunderten nach und nach in das Tsche-
remissische eingegliedert, und die Vokalentwicklung uponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> ű ist natürlicherweise lediglich bei
den alten Lehnwörtern vor sich gegangen, und sogar auch bei diesen nur teilweise. Nach
GRUZOV möchte ITKONEN diese Vokalentwicklung auf analoge Wandlungen zurück-
führen. Es ist aber klar, daB bei einer derartigen Anzahl von Wörtern und Mundarten ana-
loge Wandlungen anzunehmen, eine Übertreibung darstellt. Die von ITKONENangeführten
Gegenbeispiele: K mélojets 'Jüngling' < russ. molod'ec; K pax,atir 'Held' < russ. bogatyr

gehören nicht hierher, denn in diesen Wörtern hat der Lautwandel o > a stattgefunden und
nicht u (> u) > a; uns interessiert aber eben dieser letzte re Wandel.

Die mir bekannten diesbezüglichen Beispiele sind folgende: (GRUZOV) kU6ur

'Haarlocke' < russ. kudri; (GRUZOV) cUyUn 'Roheisen' < russ, cugun (Istoriöeskaja gram-
matika marijskogo jazyka: vvedenije i fonetika. Jóskar-Ola 1969, S. 119); CK krűgom

'ringsherum' < russ. krugom; UP VJ kumaya, JT kamara, KM3 kamara 'Papier, Baurn-
wolle' < russ. kumak 'Baumwollgewebe'; (GRUZOV) kűrűzo, KM karaza 'Pfeffer-
schwamm' < russ. gruzd'; VSj CÜ kurifsa, CK kuruzf3a, JT kurzf3a, V kuruzf3a 'Spitze' <
russ. kruieva; CK C msl'e, JT mul'o, K molé 'kleine, winzige Fische' < russ. mol'; P B UJ
CÜ mur8a, JT mur8a 'Fischreuse' < russ. morda; VJ purs - prna, CK purus - prona, CN
purus - poma, C purus - prana, JT purus - prna, JO purus - poma 'Balken (viereckig
zuhauen)', K paras 'viereckiger Balken' < russ. brus; CK pűsta 'verlassen' < russ. pusto;

P B VP VJ JT put, CK JO JP put 'Pud' < russ. pud; V sukna, Csukno 'Tuch' < russ.
sukno; JT tsűtka 'furchtbar' < russ. iudko, VSj VS uf3ar(tJa, CC JT uyUr(tso; V uyUr(tsu

'Gurke' < russ. ogurec; K ul'a , JO Vu/ei 'Bienenstock' < russ. ulej; K oliitsa, olutsa JT
űli.tsa 'Gasse' < russ. ulica; VJ VP unska, JT űnűka, (RAMSTEDT)Kanaka 'Enkel' <
russ. md. unuk.

ITKONENnennt - nach KAzANCEV- femer (S. 221) die Wörter trűbka 'Tabakpfeife'
< russ. trubka und uyUI 'Ecke' < russ. ugol.

Von den angeführten Wörtern existieren purus 'Balken (viereckig zuhauen)' und put

3 Meine eigenen Aufzeichnungen aus der bergtscheremissischen Mundart- Variante, welche am
linken Wolgaufer gesprochen wird. Sie selbst nennen sich kozla mara, d.h. Waldtseheremissen.
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'Pud' im Tschuwaschischen (paras, pat), und somit könnten diese aus dem Tschuwaschi-

schen übemommen worden sein.
In der ersten Silbe der Wörter mol', morda, ogurec benutzt die russische Schrift-

sprache den Vokal o, die tscheremissischen Wörter weisen jedoch eindeutig auf u hin.

2.6. Die Zahl der interdialektalen Schwankungen u -srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű, ü - il ist weit gröüer, als die-
jenige der ITKONENbekannten Beispiele. Da die restlose Anführung derselben keinen we-
sentlichen Fortschritt auf dem Wege zur Lösung des Problems bedeuten würde, beschranke
ich mich hier darauf, nur die vom ITKONENals il > ü Lautveranderung bezeichneten und

bei ihm nicht angezeigten Falle anzugeben. Es handelt sich hierbei um folgende Beispiele:
Kpan(Dza - C pün(d~6 'Kiefer'; K pstskam - CN jJüt'ikam 'schneiden, abhauen'; KA

ra&'i1Jtim- C rüOa1Jam, JT rüOa1Jam 'verrosten'; KA KS rssk» - C rüsko 'kraus (Haare)';
KA rezem - C rűzem 'schütteln, rütteln'; KJ SamSar - V sÜ1Jsar 'eigensinnig, halsstarrig';
K ta - JO V tü 'jener'; K tsetsme - CC JT tsűtsmo, V tsütsm6 'Trummfaden'; K ajJarti -
CC üjJara, JT üjJra, iljJilra 'kleine Mücke'; K emel '- C űmé! 'Schatten'; KA aiyar - C
ü:ífUr, CN ü;fUr 'Werkzeug, Mittel, Sache'.

E. ITKONEN führt diese Falle auf die Einwirkung der östlichen Mundarten zurück.
Diese Annahme ist völlig unbegründet, denn z.B. hat sich der V-Dialekt (welcher identisch
ist mit der in der tscheremissischen linguistischen Literatur als Tonsajevsker bezeichneten
Mundart) schon seit Jahrhunderten nicht nur von den östlichen, sondem auch von den
westlichen Dialekten abgetrennt.

2.7. Zum Schlu/3 wollen wir sehen, wie es mit den tscheremissischen Entsprechungen
des tschuwaschischen i steht, welchen E. ITKONEN eine so groüe Bedeutung beimillt.

Der tschuwaschische Vokal i, welcher in den tscheremissischen Mundarten beinahe

völlig fehlt, ist nur in den an der Grenze des tschuwaschischen Sprachgebietes gesproche-
nen (BEKE)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC CN-Dialekten vorhanden, wo die tschuwaschisch-tscheremissische Zwei-
sprachigkeit ziemlich verbreitet ist (der Vokal i ist auch in der nordöstlichen USj Mundart
vorhanden, dieser Laut spiegelt jedoch nicht den Laut i der tschuwaschischen Lehnwörter
wider und gelangt aus diesem Grunde durch Lautsubstitution ins Tscheremissische.) Die

tscheremissischen Mundarten ersetzen tschuwaschisch i gewöhnlich durch i (> e - 6, Ü, a,
a) bzw. durch u - o.

Uns interessiert dieser letztere FalI. Betrachten wir also einige diesbezügliche Beispiele:

K V JO JT UJ US su/ak, UP USj su/ak 'Sünde' < tschuw. sjlax, sulax; JO V suk(tsu,
JT JU CÜ sukso, UP USj US suk(t1a, MK suk(t'iu, P B M suk(t'io 'Enge!' < tschuw.
sfXt'ii; K JO UP uta, JT C C M B P uto 'überflüssig, ungerade' < tschuw. iDa, uoé; K V 1

C CUM B P tuna 'Farse' < tschuw. tina.
Die Situation ist auch bei den russischen Lehnwörtern ahnlich: K JT musnak 'Arsenik'

< russ. mysnak; (RAMSTEDT)K putajas 'forschen, erforschen' < russ. pytat' usw.
Und daf dieses auf tschuwaschisch i zurückführbare u in der Mundart CK IT in ein

oder zwei Fallen reduziert wurde, stelIt einen sehr gewöhnlichen FalI dar, so daf es
überhaupt nicht erforderlich ist, komplizierte Lautsubstitutionen anzunehmen. Auch in
anderen Fallen kommt es Yor, daű der Bergdialekt das u bewahrt; anderwarts wiederum
wird dieser Vokal reduziert, z.B.: K kutan - IT 10 IP V CK C kűtan 'Stei/3, After, der

Hintere' < tschuw. kuoama 'Mastdarm'; K sündsk (ü < ? u), JT silnd{1k, CC JO V sunduk
< tschuw. sunDax,.
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Die Lage ist also dieselbe wie bei einigen tschuwaschischen Lehnwörtem, bei weJchen

u auf i zurückzufuhren ist.
ITKONENbehauptet, daB sich bergtscheremissisch u, welches dem tschuwaschischen i

entspricht, nie in (uponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» a umwandelte. Dies entspricht nicht den Tatsachen, denn man kann
wohl andere HUle fúr diesem Lautwandel finden, z.B. tscher. (RAMSTEDT) K saktas 'ein-
steckken, verbergen' < tschuw. (CuvRSI) six 'ukromnyj, ukrytyj ot postaronnych'.

2.8. Der dritte problcmatische Laut ist urtscher. *i. Nach E. ITKONEN war das aus
dem i reduzierte a in der ersten Silbe schon im Urtscheremissischen vorhanden. In den-
jenigen östlichen Muridarten, in denen dem westtscheremissischen a heute ein i entspricht,

ist der Lautwandel a > i vor sich gegangen. .
Wie schon oben bemerkt, erachte ich es überhaupt nicht für erforderlich, ein urtschere-

missisches a in der ersten Silbe vorauszusetzen. Im Tschuwaschischen und im Tatarischen
hat sich parallel mit dem Lautwandel u > U, ü > il aus dem i > .1, a entwickelt. Das in den
westlichen tscheremissischen Mundarten in der ersten Silbc vorkommende a führe ich auf
tschuwaschische Einwirkung zurück. In deri.Mundarten CK C CN JT in denen die Vokal-
harmonie in kleinerem Maüe anzutreffen ist, wurde a durch a ersetzt. Im Osten dagegen, in
der Gegend von Sardajal, Arbor und Menzelinsk ging und findet der Lautwandel t > !, a,

aufgrund eines auüerst starken tatarischen Einfluíses statt. Im Gebiete der zentralen Mund-
arten (z.B. in den Dialekten UP UJ CL') kommt in der ersten Silbe a ebenfalls yor. Inwie-
fem dies das Resultat einer inneren Entwicklung und inwieweit dasjenige der türkischen

Einwirkung ist - auf diese Frage kann ich vorlaufig keine Antwort geben. DaB es sich hier-
bei aber um eine neuere Erscheinung handelt, dies wird durch folgende Lehnwörter be-
wiesen: UP rizsk, UJ razak, JT koz-rizak 'eine Pilzart' < russ. ryiik; MK t'iiyan, UP C
t'iayan, JT tsayan, K tsiyan 'Zigeuner', Tons. csryün 'id.' (A. A. SAVATKOVA,Russkie

zaimstvovanija v marijskom jazyke, Joskar-Ola 1969, S. 122); P MK sipka BM sapka, UJ
[űpka usw. 'Wiege' < russ. zybka; P M MK des, UJ jas, CŰ das, CK t: ')is, JO K jas,

KA djis 'Familie' < tschuw. Jis. (Russisch und tschuwasehiseh i wird im Tscherernissi-

sehen oft durch i ersetzt).
Der Lautwandel i > 0, a fand auf einem sehr groBen Gebiete statt, aber die Mundarten

MK US USj bewahren in allen Fallen ursprüngliches i. Wie auBerdem durch viele Bei-

spiele belegt ist, erscheint i auch in voneinander weit entfemten Mundarten; eventuell hat
sich aus ihm e entwickelt. Dies alles spricht fúr die Originalitat des i, und nicht fúr den se-

kundaren Lautwandel a> i.

Es seien hier jedoeh zur Demonstrierung dieses Tatbestandes einige eharakteristisehe

Beispiele angefuhrt:
P B M UJ CC naktam, MK UP USj JT niktam, JO JP V niktam, K naktam 'abhauten,

sehinden, abziehen'; P B M US UJ C C t'ia /a, MK UP USj t'ii/a , JT tsa/a, JO V tsa/a, K
tsilá 'alle, alles'; P B M UJ CÜ t'ia j3astem, MK t'iijJistem, UP Usj US t'iijJastem, CC JT
tsijJastem, JO V tsijJastem, K tsaj3astem 'kneifen, brennen'; P BJ MM MK UP USj US
kisa, B kasa, BJp kasa, UJ kasa, JT kasa, JO kasa, K kisa 'Spur'; BJ iza, BJp MK UJ CÜ
iza, M MM C iza, JT aza, JO aza, V K aza 'alterer Bruder, der jüngere Bruder des Va-
ters'; P B UJ CÜ JT salam, M MM salam, MK si/am, UP USj US si/am, CK si/am, C
,Wam, JO K sal'am 'sieh verbergen, du rchgehen'.
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3. Es ist noch eine Frage geblieben, zu der ich Stellung nehrnen möchte: das Problem des
Lautwandels o > a im Bergtscheremissischen.

BekanntIich entspricht dem a der ostseefmnischen Sprachen und des Mordwinischen
im Bergtscheremissischen oft a, in den Wiesenmundarten dagegen o. In diesen Fallen hált
E. ITKONEN das a des Bergdialektes für den ursprünglichen Laut. Viele Erscheinungen

sprechen jedoch dafür, daf bergtscheremissisches a sich in diesen Fallen aus dem o

entwickelte. Den Beweis dieser Annahrne sehe ich in folgendem:

3.1. Den ostseefínnischen und mordwinischen *a-Vokalen entspricht auch im Berg-

tscheremissischen oft o, z.B. tscher. K ko8am, 'bleiben' - fl. kadota; tscher. K kok 'zwei'

- fl. kahte-; tscher. K kok 'Fisch' - fl. kala; tscher. K kom 'Schale, Rinde, Kruste' - fl.
kamara; tscher. K komdié 'Deckel' - fl. kante-; tscher. K k01Jgala 'Achselhöhle' - e.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

kanla; tscher. K loksén.dzam 'behauen' - mordw. E. laksems; tscher. K moks 'Leber' - fl.
maksa; tscher. K optas 'Schlinge, Falle' - fl. ahtaa; tscher. K osa 'weiB' - mordw. E. aso;

tscher. K p01Jga 'Schwamm, Pilz' - mordw. E. pange; tscher. K sol 'Ulrne' - fl. salava;

tscher. K solastam 'stehlen' - fl. sa/a; tscher. K tos 'MesserIiicken, Axthelm' - fl. tahko;

tscher. K tosta - mordw. E. tasto.

3.2. Andererseits entspricht dem ostseefmnischen und mordwinischen *0 - *u im Berg-
tscheremissischen nicht selten a, in den Wiesenmundarten dagegen o, z.B.: tscher. K

an(Dzal 'das Vordere' - fl. otsa; tscher. K J3a8ar 'Euter' - fl. udar; tscher. K J3atska

'Kufe, Zuber, Bottich' .- mordw. E. otska; tscher. K J3az 'Wurzel, Ader' - mordw. uio;

tscher. K jamam 'verschwinden, verloren gehen' - mordw. E. jomams; tscher. K janget

'Bogen (zum Schieüen)' - fl. jousi; tscher. K kaja 'dick, fett' - fl. kuu; tscher. K kajas

'Gewohnheit, Charakter' - mordw. koj; tscher. K kaska 'schnell, reiBend (Fluü)' - fl.
koske-; tscher. Kpandas 'Bart' - mordw. E. pondaks; tscher. Kpanda 'Stock, Stab' - fl.
ponte-; tscher. K saktam 'sieben' - mordw. E. suvt'eme; tscher. K saktem 'klingen' - ? fl.

soida; tscher. K sajal 'das Hintere' - ? fl. suoja; tscher. K sanda 'Mist, Dünger, Urin' -
fl. sonta; tscher. K tsama - ? fl. sonne-; tscher. K tata 'Schlei' - e. totkes.

In solchen Fallen, wie z.B. der tscheremissischen Korrespondenten des fmnischen
Wortes sonta, nirnmt ITKONENzufallige Reihenübergange an (*sonta > urtscher. "sándi»>
W sanda, Osonda) (S. 245).

Es ist interessant, daB dieses Wort im tschuwaschischen Dorfe Maloje Karaékino, das

in der Nachbarschaft der Bergtscheremissen liegt, in der Form SOnDa 'Abtritt' aufgezeich-
net wurde (L. P. SERGEJEV: Dialektologiéeskij slevar öuvasskogo jazyka. Ceboksary
1968). Dies jedoch weist darauf hin, daf das bergtscheremissische sanda sich auf eine
ursprünglichere Form: sonda zurückführen la.J3t.

3.3. RAsANEN (Tschuw. Lehnw. 79-80) führt ebenfalls zahlreiche tschuwaschische

Lehnwörter an, in denen im Bergtscheremissischen a erscheint, obwohl wir auf grund des
tschuwaschischen Wortes dies nicht erwarten würden.

Hier könnten die tschuwaschischen Lehnwörter der wotjakischen und mordwinischen

Sprache nur in dem Falle in Betracht kommen, wenn man beweisen könnte, daf die
Tscheremissen, Wotjaken und Mordwinen gleichzeitig mit dem Tschuwaschischen in

Berührung karn en. Das Wotjakische und das Mordwinische haben in den tschuwaschischen
Lehnwörtem zweifellos den ursprünglichen a-Laut bewahrt, das Tscheremissische spiegelt
dagegen eine spatere Phase wider.
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3.4. Eine ganze Reihe russischer Lehnwörter weist auf den Lautwandel oponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> a hin, wel-
cher in den westtscheremissischen Mundarten stattgefunden hat; so z.B. (RAMSTEDT) K
azém ~ P B M UP oizam, MK ozűm, CN ozsm, BJp UJ JT JO ozsm, V ozűm 'junges
Getreide, Pflanze, Setzling' < russ. ozim; Kamat, JO V amata ~ P B M UJ omsta, MK
oműta, UP JT CK omst 'Kummet' < russ. xomut; K jJakas 'Wachs' < fUSS. vosk; JO
kfJarajem 'krank sein' < fUSS. xvorat'; JO V kapna, (RAMS'ffiDT)K kapna ~ PB MU C C

JT K kopna 'Schober' < russ. kopna; K lamét 'Schnitt' < russ. lomot'; K JO JP mansala ~
P B M UJ mo/ja/a, MK mo(t'iula, USj mu(t1ala, CC JT V mo.tsala 'aufgeweichter
Lindenbast' < russ. mocalo; JO parfialem, (RAMSTEDT)K parfialas ~ P B M MM MK
UP USj UJ JT porJ3alem 'einstürzen, versinken'; K JO V partas ~ P B M UJ CÜ JT
portas, MK portus 'Filz, Filzdeck' < russ. portiSée; K JO V tofsar= P B M U C C JT
toJ3ar 'Axt' < fUSS. topor usw.

Das Wort Kamat usw. ist auch im Tschuwaschischen vorhanden (xumut, Xamat,

xomat), das (MarRSI) amatina 'id.' « russ. xomutina) kommt jedoch nur noch im
Tscheremissischen vor. Im tschuwaschischen Worte können wir auch sonst *a annehmen,
so daB Kamat auch in dem Falle für den Lautwandel o > a spricht, wenn es auch ein
tschuwaschisches Lehnwort ware,

ITKONEN steHt die Frage (S. 245): »Was für eine Lautwandeltendenz ist z.B. in den
Wörtem des K-Dialekts kostrulii 'Kasserolle, Kastrol' < russ. kastrul'; oprel1\.prilmonat'

< fUSS. aprel'und torelka < fUSS. tarelka zu sehen?«
Die Antwort lautet: gar keine. Dies sind gewöhnliche russische mundartliche Formen

der Wolgagegend; derartige Formen können wir dutzendweise im Tscheremissischen
vorfinden. Das Wort oprel' erscheint im Wörterbuch von DAL' nicht, die anderen zwei
W örter aber sind angeführt,

Die neueren russischen Lehnwörter, wie z.B. (RAMSTEDT)K kambert 'Briefumschlag'
< russ. konvert; (WICHMANN) K kamJ3et 'Konfekt' usw. können im Rahmen dieser Studien
nicht in Betracht gezogen werden, da diese russische schriftsprachliche Formen wider-
spiegeln.
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A f in n e k ő s t ö r t é n e t e

A " F in n o r s z á g t ö r t é n e t e " c ím ű k ö n y v 1 . f e j e z e t e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A finn történelem legrégebbi korszakait elsősorban az összehasonlító nyelvtudományra tá-
maszkodva vizsgálhatjuk. A ilyelvtudomány eredményeit jelentősen kiegészítik a régészeti,
a nép raj zi és az antropológiai kutatások.

Az összehasonIító nyelvtudomány már több, mint egy évszázada módszeresen bebizo-
nyította, hogy a finn nyelv az ún. finnugor nyelvcsaládba tartozik. A finnugor nyelvek vagy
legalábbis jó részük rokoni kapcsolatai már sokkal régebben ismeretesek voltak. (AsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfinn-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ugor megjelölés a múlt század második felében közkeletűvé vált tudós szóalkotás.)

A finn nyelv rokoni viszonyban van az észt, lapp (sabme), mordvin, cseremisz (mari),
zürjén (komi), votják (udmurt), osztják (hanti), vogul (manysi) és a magyar nyelvvel. J

Később az is bebizonyosodott, hogy ezek a nyelvek nem állnak magukban, rokonság
fúzi őket azponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAún, szamojéd nyelvekhez, a nyenyechez, enyechez, nganaszánhoz, szelkuphoz
és kamaszhoz. A finnugor és a szamojéd nyelvcsoportot közös névvel uráli nyelveknek ne-
vezzük. Az utóbbi évtizedben az uráli terminus használata sokkal gyakoribb, sőt sok tekin-

tetben háttérbe szorítja a finnugor kifejezést. Ezért mind gyakrabban emlegetnek finnugor
nyelvtudomány helyett uráli nyelvtudományt.

Folyik az uráli nyelvek távolabbi rokoni kapcsolatainak felderítése is. A tapogatózás
mindenekelőtt két irányban ígér sikereket. A kutatók egyrészt az uráli és az indoeurópai
nyelvek, másrészt pedig az uráli és az altáji nyelvek rokonságának a bizonyítékait igyekez-
tek feltárni. Az előbbi téren különösen a svéd BJÖRN COLLlNDER,a másikén pedig a ma-
gyar FOKOS-FuCHS DÁVID szerzett kimagasló érdemeket. Egyelőre azonban egyik nyelv-
csoporttal sem tekinthető bizonyítottnak az uráli nyelvek rokonsága (annál is inkább, mivel

az altáji nyelvcsoporton belül sem bizonyos még egyes nyelvcsoportok összetartozása).
Vizsgáljuk meg közelebbről, hogy hol volt az a terület, közkeletű szóval őshaza, ahol

az uráli nyelvek őse kialakult. A hagyományos, évtizedeken keresztül sokak által vallott

felfogás szerint ez a vidék valahol Európa északkeleti sarkában terült el, sőt az Urál hegy-
ségen is átnyúlhatott. Az utóbbi évtizedekben még néhány őshazaelméletet állítottak fel, s
korai lenne véglegesen állást foglalni. Ezeknek a kutatásoknak mégis van egy igen jelentős
eredménye. Jól körülhatárolható földrajzi egységet jelölnek meg a számításba vehető elmé-

letek. Csaknem mind valahol Kelet-Európának a Balti-tengertől az Urálig vagy valamivel
azon túl terjedő erdős övezetén belül keresik az uráli népek ősi szállásterületét. Az utóbbi
években egyre inkább gyarapodik azoknak a régészeknek, antropológusoknak, nyelvészek-
nek a tábora, akik az Urál hegység és Nyugat-Szibéria mellett foglalnak állást.

Az uráli nyelvet beszélők a földrajzi, életmódbeli és közlekedési körülmények folytán
nyelvileg csak annyira lehettek egységesek, hogy a különböző nyelvjárások képviselői több-

kevesebb nehézséggel megértették egymást. Ez a nyelvi különbség már magában is hordoz-
ta a szétválás okát, amelyhez még a gazdasági körülmények vagy esetleg egy idegen népes-
ség nyomása is hozzájárulhatott. Itt jobbára csak feltételezésekre vagyunk utalva.

J A zárójeles megjelölés az illető nép saját elnevezése.

In: Dolmányos István: Finnország története. Bp. 1972. Gondolat. 11-18. p.
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A szamojéd csoport kiválását időben az i. e. IV évezred elejére szokás tenni, a finn-
ugor alap nyelvnek két ágra - az ugorra és a finn-permi csoportra - szakadását pedig kb. az
i. e. Ill. évezred elejére. Ezeket is csak meglehetősen hozzávetőleges adatoknak tekinthet-
jük. Az utóbbi időben különösen a szovjet-észt nyelvészek és régészek, fóként a régészeti
kutatások eredményeire hivatkozva olyan véleményt hangoztatnak, hogya szétválás még
ennél is korábban történt. Ezt a felfogást rajtuk kívül még több más tekintélyes szovjet tu-

dós is támogatja.
A hagyományos nyelvészeti időmeghatározásnak van egy igen sebezhető pontja. Abból

indul ki, hogyafinnugor nyelvekben vannak olyan indoeurópai jövevényszavak, amelyek
határozott iráni jelleget mutatnak (finn: sata, magyar: száz; finn: sarvi, magyar: szarv

stb.). Ezek ajövevényszavak megvannak az egész finnugor nyelvterületen, tehát a finnugor
egység idején történt a kölcsönzés. Ebből logikusan következik, hogy a fmnugorok még
együtt éltek, mikor az indoeurópai nyelvcsalád már több ágra szakadt. Ennek megfelelően
az indoeurópai nyelvcsalád feltételezett szétágazása utánra tették a finnugor egység felbom-
lását. Ennek awnban az a kellemetlen hátulütője, hogy ha az indoeurópai nyelvészek felfo-
gása módosui (mint például a neves bolgár indoeuropeista,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. I. GEORGIEVa hagyomá-

nyosnál lényegesen korábbi időpontra teszi az indoeurópai egység felbomlását), akkor mó-
dosítani kell a finnugor álláspontot is.

A felbomlott finnugorságból bennünket most nem az ugor ág, hanem a másik, az ún.
finn-permi csoport érdekel. A nyelvi adatok kétségkívül bizonyítják, hogy ebben a korszak-

ban fejlődésnek indult az állattenyésztés (talán ez az életmódbeli változás volt a finnugor
szétválás egyik fó okozója is), de a földművelés kezdeteinek is határozott jeleit taláijuk.

Ebből a csoportból egyesek szerint i. e. 1500 körül kiválnak a permiek, akik csak több,
mint két évezred múltán, kb. az i. sz. IX. században válnak ketté, és alakul ki az egyik cso-
portból a zürjén (komi), a másikból pedig a votják (udmurt) nép.

A permiek kiválása után megfogyatkozott a csoport neve: finn-volgai. Ekkor válik a
földművelés számottevő megélhetési forrássá. Mikor ez a közösség is felbomlott, kiváltak

belőle a volgaiak, a későbbi cseremiszek és mordvinok elődei. Együttélésük igen rövid Iehe-
tett, mert a két nyelv erősen különbözik egymástól. A volgaiakhoz tartoztak még a merják

és a muromák is. Említésre méltó, hogy a merja nép területén alakult meg az orosz
Rosztov-Szuzdáli fejedelemség, és a X-XIII. századig beolvadtak az oroszokba, s fontos
szerepet játszottak a nagyorosz nép kialakulásában.

A finn-volgai egység felbomlását régebben az i. e. I. évezred középére tették. A voIgai-
akat hátrahagyva a maradék népesség tovább húzódott nyugat felé - szól a hagyományos
felfogás -, s elérte a Balti-tenger vidékét. Itt érintkezésbe kerültek a balti népekkel, a ké-

sőbbi lettek, litvánok stb. elődeivel. Ebben az időben azonban még laza kapcsolatban vol-
tak a hátrahagyott volgaiakkal, mert néhány balti szó eljutott a mordvinba és a cseremiszbe

is. De mikor az i. e. évszázadokban a balti hatás megerősödött, véglegesen megtörtént a
szétválás, mert ezek a szavak már csak a balti-finn vagy más néven finnségi nyelvekben és
a lappban vannak meg.

Ezen a téren vannak a legnagyobb véleménykülönbségek.

Elsősorban a régészek mutattak rá arra, hogy eredményeik lényegesen eltérnek a nyel-
vészek felfogásától. Az észt H. MOORA és L. JAANITS,hogy csak awkat említsük, akik
legtöbbet foglalkoztak a kérdéssel, gazdag régészeti és embertani anyag megvizsgálása után

arra a meggyőződésre jutottak, hogy a mai Észtország területén az i. e. Ill. évezred végétől
egészen az írott források megjelenéséig nincs semmi jele olyan arányú beáramlásnak kelet
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felől, amely a finnségi népek őseinek beköltözésére mutatna. Ettől az időtől töretlen a fejlő-
dés, tehát a bevándorlás azt megelőzően történt. Ez a felfogás Észtországban annyira álta-
lános, hogy ezt tanítják az iskolákban és ezt találjuk a népszerüsítő művekben is. A finn
nyelvészek közül is Y. TOIVONENés az ő nyomán E. ITKONENszintén azt vallja, hogy a

finnségi népesség, ha nem is olyan korai időpontban, mint ahogy az észtek tartják, de leg-
alább i. e. lOOO-ben már a Baltikumban élt. A mordvinba és a cseremiszbe került balti

szavak pedig nem feltétlenül a Balti-tenger közelében élő, hanem a jóval keletebbi balti
törzsek nyelvéből közvetlenül is bekerülhettek ezekbe a nyelvekbe. Annál is inkább, mivel a
mordvinok és cseremiszek régebben jóval nyugatabbra laktak.

A kiváló dán nyelvész, V. THoMSEN, aki behatóan foglalkozott a balti és a finnségi
nyelvek kölcsönhatásával, megjegyezte, hogy ezek a szavak nem mutatnak arra, hogy akár
a baJtiak, akár a finnségiek maguk mögött hagyták volna a kőkorszakot. Ezt a feltevést

látszik megerősíteni tehát az észt régészek kutatása. E szerint az újabb nézet szerint a finn-
ségi népesség már huzamosabb idő óta a Baltikumban élt, mikor az i. e. II. évezredben
megjelentek a keleti részeken a balti törzsek, a mai lettek, litvánok elődei. A finnugorok és
a baJtiak hosszú időn keresztül éltek egymás mellett, sőt egymással összekeveredve, míg
végül is a déli részeken a balti, északabbra pedig a finnugor lakosság került túlsúlyba, vég-
bement az asszimiláció. A kevert területeken rendkívül erős volt a kölcsönhatás, ami mély

nyomokat hagyott mindkét népcsoport nyelvében. Nemcsak a szókincs, de a hangtan és a
mondattan területén is. A kölcsönzött szavakból ítélve a balti hatás különösen az állatte-
nyésztés és a földművelés területén volt nagyon jelentős.

Minden finnségi nyelvben nagyszámú balti jövevényszót találunk, csak a lappban van
mindössze néhány tucatnyi. Ebből a nyelvészek azt a logikus következtetést vonták le, hogy
a balti hatás elején váltak ki a finnségi tömbből a lappok elődei, akik később összekevered-
tek egy szamojéd törzzsel. A lappok kialakulására vonatkozó másik nézet szerint a mai
lappok elődei, egy szamojéd nyelven beszélő népesség, átvette a finnségi népektől ezek
nyelvét. Ez a nyelvcsere évszázadokon keresztül fokozatosan ment végbe. Tehát a nagyfokú
keveredést mindkét elmélet feltételezi. Ezt különben a lappok antropológiai vizsgálata is
kétségkívül bizonyítja.

Minden finnségi nyelvben nagyszámú balti jövevényszót találunk, s ezek nagyjából
mindenütt azonosak. Vannak azonban olyanok is, amelyek csak az egyikben vagy a másik-

ban vannak meg. Ezt régebben úgy magyarázták, hogy a kérdéses szavak eredetileg meg-
voltak mindenütt, de később kivesztek. Ma már azonban a régészeti leletek alapján bebizo-
nyosodott, hogy egyes balti csoportok felnyomultak egészen északra a finn ugor csoportok
közé, és így lehetőség nyílt arra, hogy egyes szavak közvetlenül bekerüljenek a környező
finnségi lakosság nyelvébe.

A balti hatás mellett a finnségi nyelvek germán kapcsolatai a legszámottevőbbek. Ré-
gebben a germán érintkezés korát is jóval későbbi időpontra tették, mégpedig időszámítá-
sunk első századaira.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H. MOORA ezzel szemben azzal érvel, hogy a germán jövevényszók olyan kulturális,
valamint gazdasági és politikai állapotokra utalnak, amelyek az i. e. utolsó évezredben
uralkodtak. Például a legrégibb finnségi germán jövevényszavak egyike a finn: rauta, észt:
raud 'vas'. Ennek a szónak a kölcsönvétele semmiképpen se lenne indokolt időszámításunk
elején, annál inkább viszont 500-700 éwel régebben, amikor a Baltikum lakossága meg-
ismerkedett a vassal. A jövevényszók egész sora utal az i. e. 1. évezredbeli állapotokra.
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A finnségi nyelvek germán jövevényszavait két csoportra oszthatjuk. Az egyik csoport
szavai igen közel állnak a germán alapnyelvhez, mint például a finn: r ika s 'gazdag',
la mma s 'juh', kun ing a s 'király' stb.

A másik csoport a skandináviai germánokra utal, tehát későbbi eredetű. Ebből a cso-
portból lényegesen több van a finnben mint más finnségi nyelvekben.

A germán jövevényszavaknak tehát az i. e. I. évezredben kellett zömükben átmenniök a
finnségi nyelvekbe. A régészet tanúsága szerint az i. sz. első évszázadokban, amikorra a
germán hatást régebben tették, lényegesen gyengül az érintkezés a finnségi törzsek és a
germánok között.

A nyelvészek felfigyeltek arra a tényre is, hogya germán eredetű kultúrszavakon kívül
vannak más természetű germán kölcsönzések a finnségi nyelvekben, pl. finn: a rma s

'kedves', ka un is 'szép' stb., melyek semmiképpen se magyarázhatók csak kultúr- és keres-
kedelmi kapcsolatokkal, hanem szorosabb érintkezésre utalnak. Erről tanúskodnak a kü-
lönböző temetkezési szokások és módok is. Mindez magyarázatot nyert, mikor a régészek
az i. sz'. 1. évezredből származó ideiglenes germán településeket találtak alíveknél, sitt-ott
az észt és finn tengerparti vidékeken is. Valószínű, hogy ezek környékén kevert lakosságú
helyek is keletkeztek.

A lappon kívül, melyet ma már nem lehet finnségi nyelvnek tartani, hét finnségi nyel-
ven beszélő népet vagy népcsoportot tartunk számon, Ezek a következők: a fmnek, karjaIa-
iak, vepszék, izsórok, észtek, vótok, lívek. A jelenleg közel négy és félrnilliós fmneken, a
kb. egymillió fót számláló észt népen kívül a többiek jóval kisebbek. Az 1959. évi szovjet
népszámlálás adatai szerint a karjalaiak száma 167300, a vepszéké 16400, az izsóroké
1100, a vótok számát pedig nem is tudjuk pontosan, mindössze néhány tucat 50 évesnél
idősebb ernber beszéli, a lívek száma nem egészen félezer. A történelmi források vallomása
szennt azonban a X-XI. században az izsórok kivételével valamennyi nép jelentős volt.

A finnségi népek, amelyek nyelvileg igen közel állnak egymáshoz (talán az egyes szláv
nyelvek kapcsolatához lehetne hasonlítani a köztük levő viszonyt, hiszen bizonyos fokig
meg is értik egymást), nem egyszerre alakultak ki. A nyelvi bizonyítékok alapján a legré-
gebbi finnségi törzsi csoportosulások, amelyekből a későbbi finnségi népek kialakultak, az
alábbiak voltak: a lívek, a dél-észtek, északi-észtek, a karjalaiak és a vepszék. A törzsi
nyelvek kialakulása az i. e. 1. évezred közepén kezdődik meg.

Legdélebbre laktak a lívek, tőlük északra a dél-észtek, akik az i. e. I. évezredben elkü-
lönültek a többi finnségi népességtől, hogy később ismét közeledjenek az északi észtekhez.
Ez a közeledés szigorú an véve máig sem fejeződött be. Az észtből vált ki a vót nyelv. Az
izsór nyelv, amelyet másként inkerinek is emlegetnek, tulajdonképpen a délnyugat-karjalai
nyelvjárás és a XVII. századi finn telepesek nyelvének a keveredéséből keletkezett.

Szándékosan hagytuk legutoljára a finneket. Az északi, északkeleti észt nyelvjárások-
hoz igen közel áll a finn nyelv, amelynek az alapja a finnek egyik nagy törzsének, a Hame
törzsnek a nyelve. Bizonyosra vehetjük, hogy a Hame törzs közvetlen genetikus kapcsolat-
ban volt az északkeleti észtekkel. Általánosan elfogadott felfogás, hogy Finnországnak a
finnek által való birtokbavétele az i. sz. I. évszázadban kezdődik. A Finn-öblön keresztül
hajózva keltek át egymást követő rajokban. Először az ország délnyugati részét szállták
meg, magukba olvasztották az ott élő skandinávokat, s innen terjeszkedtek az ország belseje
felé. Az északi észtek áttelepedését a nyelvi' bizonyítékok mellett az is valószinűvé teszi,
hogy az emlí tett időszakban ennek a vidéknek a lakossága igen sűrű volt. Persze nemcsak
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innen mentek telepesek. Hogy ez így van, arra a legjobb bizonyítékot a helynevek szolgál-
tatják.

Nagy számban kellett hogy induljanak telepesek Saaremaa szigetéről is. PI. a saare-
maai Pöide, Karja helységeknek megvan a finnországi Pöytya és Katjaa megfelelője. De
például a délnyugat-észtországi Parnu vidéki helynevek egész sora, mint pl. Parnu, Halik,
Nauvaste, Audru és Saugamegvan Finnországban Perniö, Halikko, Nauvo, Aura és Sauvo
alakban, s hozzá valamennyi az ún. Varsinais-Suomi (Törzs-Finnország) tartomány terüle-
tén. Az áttelepülésokainál talán azt is figyelembe kell venni, hogya lettek dél felől erősen
terjeszkedtek, s ez szintén arra késztette a finnségi lakosságot, hogy nyugalmasabb szállás-
helyet keressen magának. A már említett fmn Ha.IDetörzs mellett a nyugati észt vidékekről
áttelepültek keveredéséből jött létre a másik nagy finn törzs a Suomi, amely idővel az egész
finn nép névadója lett (a finnek ugyanis, mint eléggé köztudott, Finnországot Suominak,
magukat pedig suomalainennak nevezik). A mai Észtország területéről a VII-VIlI. száza-
dig tartott az áttelepülés. A finn nép azonban nemcsak ebből a két törzsből ötvöződött, ha-
nem jelentős szerepet játszottak kialakulásában a Ladoga-tó vidékéről északnyugat felé
rajzó karjalaiak. A délnyugatról és délkeletről terjeszkedő lakosság aztán összetalálkozott,
és a víziutak mentén tovább terjeszkedett észak felé, egyrészt magába olvasztva, másrészt
pedig északabbra űzve az ott élő lappokat. A finn nyelvjárások térképe mind a mai napig
tükrözi az északra nyomuló úttörők szüntelen vándorlását, valamint a nyugatról és a kelet-
ről jött elemek egybemosódását. A finnek neve először Tacitus G erma n iautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű művében
bukkan fel. A klasszikus auktor többek közt ezt hja róluk:

"A fennusok szörnyen vadak és undorítóan szegények: se fegyverük, se lovuk, se hajlé-
kuk, füvet esznek, ruhájuk állatbőr, földön hálnak és egyetlen bizodalmuk a nyíl, amelyre
vas hiányában csonthegyet raknak. Vadászatból élnek a férfiak és az asszonyok egyaránt,
mert ezek is elkísérik őket mindenhová és részt kémek a zsákmányból. Még a gyermekek-
nek sincs a vadállatok és az időjárás viszontagságai ellen egyéb menedéke, mint a gallyak-
ból összetákolt kunyhó: ide térnek vissza a fiatalok és ez az öregek szállása. De azt hiszik,
boldogabbak így, mintha szántóföldeken nyögnének, házakban fáradoznának, remény és
kétség között maguk vagy mások vagyonával bajlódnának. Sem istennel, sem emberrel
nem törődve elérték, ami a legnehezebb, hogy még vágyaik sincsenek.'?

Fentebb már szóltunk arról, hogy a finn-volgai korszakban fontos megélhetési forrás a
földművelés, amely a balti hatás folytán már magasabb fejlettségi fokot ért el jóval idő-
számításunk kezdete előtt. Tehát Tacitus (i. sz. I. század vége) írása semmiképpen sem vo-
natkozhat a szorosabb értelemben vett finnségi népességre, jobban illik azonban a vadász-
halász, gyűjtögető életmódot folytató lappokra. Annál inkább, mivel a fin n elnevezés is,
amely a germán fenn , fin n 'gyalogló, kóborló' szóval függ össze, eredetileg a lappokra vo-
natkozott. A skandinávok hívták így őket. A lappok helyét azonban idővel egy másik nép
foglalta el, a mai fmnek, s ekkor ezekre ruházták át a régi népesség nevét. A példák egész
sorát hozhatnánk a történelemből, amikor hasonló névátruházás történt.

A finnek saját Suom i, suoma la in en nevére már nehezebb magyarázatot találni. Jobban
mondva, magyarázat van garmadával, de nem meggyőzőek. Még a két leginkább elfogad-
ható magyarázat, amely egyrészt a finn: suom i, lapp: éuombd 'halbőr' szóval hozza kap-
csolatba a finnek nevét, amelyet a ruházatukról kaphattak, a másik az ósvéd: söme 'csapat,
csoport' jelentésű szó.

2 Szabó Árpád fordítása
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Mind a balti, mind a germán hatás nagy szerepet játszott a finnségi népek etnogenezi-
sében.

A harmadik huzamos és elég jelentős hatás a szlávok részéről érte a finnségi népeket.
Mint az előbbi két esetben, a szláv hatás kezdetét illetően is erősen megoszlanak a vé-

lemények. Aftnn MIKKOLAa szláv hatásról írt nagy munkájában arra a meggyőződésre
jutott, hogy egyes szláv szavak már az i. e. évszázadokban bekerülhettek a finnségi nyel-
vekbe. Ezek ugyanis olyan hangtani sajátosságokat mutatnak, amelyek az ősoroszban már
nem voltak meg. Például a finnségi régi szláv jövevényszavak egy részében megőrződött az
orrhangú magánhangzók nyoma, amely pedig állítólag már az ősoroszban elveszett. Ilyen
például a finn: kuon ta lo 'guzsaly' szó, amely a mai oroszban kugye ijn a k hangzik.

A másik olyan hangtani sajátosság, amely az oroszra jellemző, bizonyos mással-
hangzó-kapcsolatok feloldása. Sok finnségi szláv jövevényszóból azonban ez hiányzik, pl.
finn: pa lttin a 'gyolcs'; orosz:SRQPONMLKJIHGFEDCBAp o lo t n o ; finn: vá r ttin a 'orsó'; orosz: ve r e tyeno stb.

A finn KALIMAfeltételez egy olyan ősorosz nyelvjárást. amely nem ismerte a mással-
hangzó-kapcsolatoknak ezt a feloldását. S azt is bizonyítani próbálták, hogy az orrhangú
mássalhangzók is megvoltak még egyes ó- és ősorosz nyelvjárásokban.

Kiváló finn nyelvészek, mint Y. TOIVONENés az ö nyomán E. ITKONENmég nemrégi-
ben is a Kalirna-féle álláspont mellett szálltak síkra, és szerintük a finnségi nyelvekre gya-
korolt szláv hatás attól az időtől kezdődik, amikor a VI. században az észak felé terjeszke-
dő keleti szlávok elérik a finnségi népeket. Tehát a finneket már elsősorban mai hazájukban
éri a szláv hatás. Ezért is emlékeztünk meg róla itt.

Az ősi szláv-finnségi kapcsolat mellett törnek pálcát azonban továbbra is az észt nyel-
vészek. Egyes szláv jövevényszavakban olyan hangtani változások mentek végbe, mint pél-
dául a tiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> s i-ve fejlődése. Ezt azonban csak a finnségi nyelvek balti jövevényszavaiban
találjuk, a germán hatás idején már nem hatott ez a hangtani folyamat, tehát ezeknek a
szavaknak a germán hatás előtt kellett a finnségi népesség nyelvébe kerülnie. (Problemati-
kus viszont, hogy nem a balti nyelvek közvetítésével jöttek-e ezek a szavak, s így nem köz-
vetlen érintkezés eredményeképpen jutottak a finnségi nyelvekbe. )

Az észtországi régészeti kutatások, különösen az ősi asvai település feltárása, szintén
azt látszik megerősíteni, hogy a finnségi törzsek szoros kapcsolatban voltak a nyugati,
luzsicei szláv törzsekkel, s így volt lehetőség a szókölcsönzésre is. Ezek a kapcsolatok
megmagyaráznák a finn: vena la in en 'orosz' jelentésű szót is, amely először nyugati szlá-
vokat jelentett, és később vivődött át a keleti szlávokra is. E. ITKONEN ezzel szemben
skandináv kölcsörzésnek tartja a kérdéses szót. Mindkét fél nyomós érveket sorakoztat fel,
de a vita eldöntéséhez még egyik félnek sincs elegendő bizonyító anyaga.

A régi szláv kölcsönzések nem túl nagy számúak a finnben (sokkalta több a keleti
nyelvjárásokba bekerült későbbi orosz jövevényszó), de azt mutatják, hogy a földművelés,
szövés-fonás, építkezés területén elég sokat tanultak a keleti szlávoktói, s rajtuk keresztül
ismerkedtek meg a kereszténységgel. Orosz eredetű a finnben a r is ti 'kereszt', pa pp i 'pap',
pa ka na 'pogány', s még néhány hasonló szó.
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HeCKOJIbKO JIeT TOMy uasan H. 3P.l(EH, nO,lI;bITO)l(HBaSlpeaynsrarsr HOBeHlIIHX HCCJIe-

.l(OBaHHH OTHOCHTeJIbHO npaHCTOpHH MOp.l(OBCKOrOH MapHHCKOrO HapO.l(OBihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(VAlb .

41, B. 286-291), npHlIIeJI K cnenyromevy BhIBO.uy: crrezryer C'IHTaTb COMHHTeJIbHbIM,

cymeCTBOBaJIa JIH Kor.l(a-JIH60 TaKaSI Sl3bIKOBaSl cpopMaUHSI, H3 KOTOpOH n03)I(Ke

06pa30BaJIHCb MapHHCKHH H MOp.l(OBCKHe Sl3bIKH. BOT aonpoc, Ha KOTOpOM HaM

XOTeJIOCb 6bI KOpOTKO ..)CTaHOBHTbCSIB CBeTe KOHKpeTHOrO Sl3hIKOBoro MaTepHaJIa.

Ilpexote scero paCCMOTpHM, 'ITO 06 3TOM rosepar JIeKCH'IeCKHe .l(aHHble.

BHYTpH cpHHHo-yropcKoH Sl3bIKOBOHceMbH nponopuas JIeKCH'IeCKHX COOTBeTCTBHH

TO'IHO orpascaer erenem. pO.l(CTBa. TaK, tranpavep, nonasnaromee 60JIblIIHHCTBO

CJIOBapHOro COCTaBa npH6aJITHHCKO-CPHHCKHX, nepxcxax HJIH oőcxo-yropcxnx

Sl3bIKOB- oőuiee, H 6e3 ocoőoro Tpy.l(a MO)l(HOBhISlBHTbTOT nnacr, KOTOpbIH oőpa-

30BaJICSI B Te'IeHHe COBMeCTHoro )l(HTeJIbCTBa. no 06menpHHSlTOMy MHeHHlO, BeH-

repCKHH Sl3bIK .l(OBOJIbHO pa HO OT.l(eJIHJICSIOT OCTaJIhHbIX yropcxax Sl3bIKOB. He-

CMOTpSl Ha 3TO, B BeHrepCKOM Sl3bIKe HMeeTCSI 60JIee CTa TaKHX CJIOB, xoropsre

HMeIOT COOTBeTCTBHSITOJIbKO B oőcxo-yropcxnx sssncax, TO ecri., MbI HMeeM .l(eJIO c

yropcxnv HaCJIe.l(CTBOM.

B MapHHCKOM Sl3bIKe HaM yztanocs HaHTH npnaepno 700 TaKHX CJIOB, xoropsre

HMelOT COOTBeTCTBHSIXOTSI 6bI B O.l(HOM H3 cpHHHo-yropcKHx Sl3bIKOB. H3 aroro

'IHCJIa 89 (13)1 CJIOBCBSl3aHhI c CPHHHO-BOJl)l(CKOH06mHOCTbIO - T. e. HMelOT COOT-

BeTCTBlliI B npH6aJITHHCKO-cpHHCKHX assncax HJIH B caaMCKOM, rtpirrov, KOHe'IHO,

B 60JIblIIHHCTBe cnyxaea H B MOp.l(OBCKHX.

Ho 'IHCJIO Tex CJIOB, xoropsre SlBmuoTCSI06mHMH TOJIbKO B MapHHCKOM H MOp-

.l(OBCKHXSl3bIKax, He .l(OCTHraeT .l(a)l(e .l(Ba.l(UaTH. MaJIO'IHCJIeHHOCTb HX n03BOJISleT

HaM nepe'IHCJIHTb HX acex:

1. Map. r. iSRQPONMLKJIHGFEDCBA- s k » , JI. i ' ska 'keil' ~ MOp.l(. 3. eske , M. a ska ; 2 2. Map. r. ja ·J C l-sa rJI.

je s k a - r 'rot' ~ MOp.l(. 3. ja ks t'efe , M .ja kSt'a r ; 3. Map. r. (BEKE )je 'mba l 'Hobel' ~ MOp.l(

(3p3PCJI.) 3 . M 6 e . J l 'cpyraHoK'; 4. Map. r. la ' r a , JI. la 'yá 'sche!fer, schinnen, schuppen (der

kopfhaut)' ~ MOp.l(. (3pJPCJI.) na e , M. (JUHÁSZ-ERDÉLYI) la u ; 5. Map. r. ma -zá -r ii,

ma -za r 'vieviel' ~ MOp.l(. 3. za r o 'wie vie!?'; 6. Map. r. má 'r á , 11 mú 'r á 'gesang' ~ MOp.l(.

3 . mor o , M. mor ; 7. Map. r. mus 'zum sp innen fertige hanfhede (r.); gebrechter, aber

noch nicht gekammter hanf' (JI)' - MOp.l(. (3p3PCJI.) uyuuco '1. KOHOnJISl, 2. xyzrern,',

M. (JUHÁSZ-ERDÉLYI) muská 'csepü': 8. Map. (SZn..) numu la 'CJIH3!1CTbIH' ~ MOp.l(.

(3p3PCJI.) H a e O J lO ' nOKpbIThIH CJIH3bIO, C.l(eJISlTbCSICKOJIb3KHM" M. (MOKlIIPCJI.)

na ena 'CJIH3b', 9. Map. r. pa - n d a s , JI. po -nda s 'bart' ~ MOp.l(. 3. ponda ks 'zottig'; 10.
Map. JI. pu /if: jma s 'grützbrei' - MOp.l(. 3. pa tsa lkse 'pfannkuchen', M. pa tsa 'dünner

1 B cxoőxax OTMe'IeHbI COMHHTeJThHble 3THMOJIOrHH H3 naaaore 'illcrra.

2 MapHHCKHe namn-re 6e3 CCbIJIKH B311TbI Y BI1XMAHHA, a MOp.ll,OBCKHe y I1AACOHEHA.

In : AlJ { 24(1974): 81-85. p .
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pfannkuchen';zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll. map. (BEKE) JO. v.SRQPONMLKJIHGFEDCBAp e 's k a < 5 a , JI. p e s k a o o 'hart' ~ MOp.n;.3. p e s k s e , M.

pdkSe 'voll'; 12. Map r. p it. ja r , JI. pa ' r 5 'mit honig versetztes bier' - MOp.n;.3. pu r e , M.

pu r e 'met'; 13. Map. r., JI., s i 'silber' - MOp.n;.3. s ija , M. s ije -; 14. Map. r., JI. to -s t5 'alt

(nicht neu), veraltet, ehemalig' - MOp.n;. (3p3PCJI.) ma iumo 'CTapbIH, BeTXHH', M.

(JUHÁsZ-ERDÉLYI) t a s t á 'régi, ócska'; 15. Map. JI. (BEKE) t o f s a le m 'durcheinanderbrin-

gen, verwickeln, verwirren' ~ MOp.n;. (3p3PCJI.) má na uc '1. paarpoxorrs, pa36HTb; 2.
crryrars, sanyrart,', M. (JUHÁSZ-ERDÉLYI) ta p a r a ms 'összezavami, bonyolítani'; 16.

Map. (BEKE) BJ., BJp., MK. u r f s a - , CN. o r f s a 'aus in heiűes Wasser gemischtem Honig

ververtigtes Getrank' - MOp.n;.3. a r vo ; 17. Map. r. a '& m , JI. ftü& -m 'saen' - MOp.n;.3.

Vid 'ems,M . vid ems; 18. Map. r. a zC ím , JI. ilzfJ 'm 'rufen, einladen' - MOp.n;.M. (JUHÁsz-

ERDÉLYI) ve iend ems. Veza nda ms, Viza nda ms 'magához inteni, hívni'. 3-oe H 4-oe

corrOCTaBJIeHHe npaaannexar HaM, 3THMOJIOrH}I ztpyrnx CJIOBösina H3BeCTHa H zto

CHX rrop.

CJIe.n;OBaTeJIbHO,HMeeTC}I scero JIHW 18 CJIOB, xoropsre HMelOT COOTBeTCTBH}{

TOJIbKO B MapHHcKoM H MOp.n;OBCKHX}I3bIKax. He HCKJIIOqeHO,qTO cpena HHX Ha-

XOMTC}l nexoropsre napanennsnsre 3aHMCTBOBaHH}{H3 KaKOrO-JIH6o rpersero }I3bI-

Ka. Krro-aanaznraa BeTBb MapHHueB BrrJIOTb .n;o navarra XIII aexa conpaxacanacs

c MOp.n;BoH H B npaauane He MO:>KeT6bITb HCKJIIOqeHa H B03MO:>KHOCTb3aHMCTBO-

BaHH}{.

O.D;HaKo 18 06mHX CJIOBCJIHlliKOM MaJIO ~ roro, xroős: npennonarars MapHM-

CKO-MOp.n;OBCKyro06mHOCTb, T. e. TaKoH CaMOCTOHTeJIbHbIHnpaaasnc, H3 xoroporo

~()3:>Kepa3BHJIHCb }I3bIKH 3THX naponos.

B 06JIaCTH 3ByKOBOH CHCTeMbI MbI TaK:>KeHe oőnapyxaaaev TaKHX }IBJIeHHH,

xoropsre yxassraam: 6bI Ha oőutee pa3BHTHe. Ilpaszta, BCTpeqaIOTC}I napannem.asre

CJIyqaH, KaK, aanpaaep, aarepsoxam.nui; <pHHHo-yropcKHH *k KaK B MapHHCKOM,

TaK H B MOp.n;OBCKHX}I3bIKaX B onpenenemn,rx cnysasx ztaér j , HO nozroőnoe :>Ke

pa3BHTHe aaőrnoztaercs H B KOMH, y.n;MypTcKoM H MaHcHHcKOM }I3bIKax.

B 06JIaCTH :.wp<pOJIOrHH TaK:>KeHeT TaKHX COOTBeTCTBHH,xcropsre namrsecr-

BOBaJIH 6bI TOJIbKO B 3THX }I3bIKax.

Ilpaszta, B MapHHCKOM }I3bIKe ecrs .n;aa CY<P<PHKca,xoropsre o6Hapy:>KMBalOT

60JIbWOe CXO,u:CTBOc MOp.n;OBCKHMHrra.n;e:>KHbIMHOKOHqaHH}{MH, HO MbI HMeeM OC-

HOBaHHe rtpermorrarars, qTO 3TH COBrra.n;eHH}I,rro aceű BepO}lTHOCTH, HOC}lT CJIyqaH-

HbIH xapaxrep.

O.D:HHH3 ynojasayrsrx Cy<p<PHKCOBMap. -sek nanp. menzeuucex 'co BqepaWero

~'. 3TOT MapHHcKHH cy<p<PHKCnpHH}{TO conocraansrs c OKOHqaHHeM KOMI1TaTI1-

Ba MOp.n;OBCKHX}I3bIKOB -sek, -éek. 3

KpOMe ceMaHTHqeCKHX pacxosoreaaü BbI3bIBaer COMHeHHe H TO, qTO MapHH-

CKHH cYCJ><PHKC-sek B ropnov aapesan 3ByqHT -sen - -sen . 3TOT <paKT rr03BOmeT

HaM npezmonoaorn., qTO .n;aHHbIH cy<p<PHKCpa3BHJIC}I Ha MapHHCKOH noxse. Ha

OCHOBew.apHHcKHX <popMaHToB CTO}lTnpxnararensasre cy<p<PHKCbIJI. -se , -so , -so , r.

-sa , -s» .

BTOpOH cy<p<PHKCMapHHcKHX -n ek, - n e k oőpasyer coőnparem.aoe qHCJIHTeJIb-

noe, aanp. xoeuuex '060HX, oőenx, o6a' (KOK 'nsa'), HO ynorpeőnsercs HB <pyHKUHH

3 Cp. E. A. CEPEI>PEHHI1KOB: Hcropasecxas Mop<pOJIOnlll MOp.uOBCKHX 1I3hIKOB. Mocxsa
1967, crp. 32-33.
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3CCI1Ba, nanp. U 3 U lle K 'C .n;eTCBa'. B MOp.n;OBCKI1X ~3bIKax -n ek Ha nO.lJ,06I1e -sek, -cek

~BJUleTC~ OKOHqaHl1eM KOMI1TaTl1Ba. Ceaaarasecxyro pa3HI1~y Me)l(,lJ,)' Mapl1ikKI1M

cycpcpl1KCOM 11 MOp.n;OBCKI1M OKOHqaHl1eM MO)KHO 06b~CHI1Tb. HeCMOTp~ Ha 3TO, MbI

.n;OJDKHbI CqI1TaTbC~ B03MO)KHOCTbIO caMOCTOSlTeJIbHOrO 06pa30BaHI1S1 Mapl1ikKOrO

cycpepl1Kca. Ilo MHeHl110 3. DEKE Mapl1ikKI1H cyepcpl1KC pa3BI1JICSI 113 JIOKaTI1BHOrO n

M yCI1JIMTeJIbHOH qaCTM~bI -o k.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4

B TO BpeMSI KaK 06LQI1e 3JIeMeHTbI, orpaaasaaatouraecs TOJlbKO Mapl1HCKI1M 11

MOp.n;OBCKMMM Sl3bIKaMI1, osem. CKy.n;HbI, MOp.n;OBCKl1e ~3bIKI1 06Hapy)KJ1BalOT MHO-

rO'Il1CJIeHHbIe COOTBeTCTBMSI M c npM6aJIT11HCKO-epMHCKMMM ~3bIKaMI1. tITO KaCaeTCSI

qMCJIa 06LQI1X CJIOB, MbI noxa MO)KeM npMBeCTI1 TOJIbKO npl16JIM3MTeJIbHbIe ztaansre.

B sersipéx TOMax cpMHCKoro 3TI1MOJIOmqeCKOrO CJIOBap~ (SKES) MbI HallIJIM 91
raxoe epMHcKoe CJIOBO, xoropue He MMelOT 3TMMOJIOrl1qeCKOrO COOTBeTCTBI1S1

ztam.ure MOp.n;OBCKI1X ~3bIKOB. ECJIM K 3TOMy npM6aBMTb naunsre euté He ssnnen-

mero V TOMa CJIOBapSl, TO cpMHCKO-MOp.n;OBCKMe JIeKCMqeCKl1e COOTBeTCTBMSl .n;OCTM-

raIOT, naaepnsxa, 110-115 CJIOB, qTO 60JIbllIe qeM B mecrs pas npessunaer ql1CJIO

MapMHcKo-MOp.n;OBCKI1X COOTBeTCTBMH.

B 06JIaCTI1 3BYKOBOH CI1CTeMbI npexne acero 3acny)KJ1BaIOT BHI1MaHI1SI npaöan-

TMHCKO-epI1HCKO-MOp.n;oBCKl1e napaJIJIeJIM B BOKaJIM3Me. B TO BpeMSl KaK B MapMH-

CKOM Sl3bIKe xparxae 11 ;J:OJIrMe rJIaCHbIe 06LQecpMHCKoro Sl3bIKa MMeIOT Te )Ke causre

COOTBeTCTBI1SI (ep. NyK. 70, 30-34, ALH. 19, S. 316-19) B MOp.n;OBCKI1X )Ke, aa He-

KOTOpbIMI1 MCKJIIOqeHMSlMI1, KpaTKI1M rJIaCHblM npM6anTMHcKo-epMHCKMX ~3bIKOB co-

OTBeTCTByIOT npyrae rnacnsrc, qeM .n;OJIrMM. 3TO MO)KHO 06bSlCHMTb TOJIbKO TeM,

qTO Mopztsa BXO.LJ;l1JIaB Ty aanazmo-dnnnro-yropcxyro 06LQHOCTb, A KOTOpOH pas-

BI1JII1Cb .n;OJIrMe rnacm.re, a npapoznrsa MapMH~eB yzce HeT.

KpOMe ororo MO)KHO HaHTM ~eJIbIH pazt MopcpOJIOrM'IeCKMX COOTBeTCTBMH Me)K-

.n;y MOp.n;OBCKI1MH H npH6arrfHHCKO-cpHHCKMMM Sl3bIKaMH, xoropsre OTCyTCTByIOT B

Mapl1HCKOM M 60JIee OT.n;aneHHbIX poncrseuasrx sasncax. TaK, aanpaaep, OKOH-

xanae 3JIaTI1Ba, MOp.n;. 3. -s to , -s te , M. -s tá (ep. epM. -s ta , -s ta ) ,5 TpaHCJIaTI1Ba, MOp.n;.

3. M. - k s (ep, epl1. -ks i); KO MHTaTl1Ba , MOp.n;. 3. - s k a (ep, cpl1HCKl1e cycpepl1KCbI - h k a ,

- h k a , - h k o , - h k o M nanexaoe OKOHqaHl1e B BenCCKOM Sl3bIKe - h k . 6

MO)KHO euté 3aMeTMTb, qTO OKOHqaHMe MOp.n;oBcKoro a6JIaTI1Ba (3. -d e , - d o , M.

- d e , - d á ) , npasna, MMeeT COOTBeTCTBl1e B MapMHcKoM Sl3bIKe, XOTSl caMOCTOSlTeJIbHO M

He oöpasyer nanex, HO napTMTMBHoe ynOTpe6JIeHMe 3p3S1HCKoro a6JIaTMBa, nanp.

' - la u o e C U M e M e 'rnrrs qaH' (6yKB. 'M3 'IaSI') onsrs-raxa npM6JIM)KaeT MOp.n;OBCKMe

Sl3bIKI1 K npM6aJITI1HCKO-cpMHCKMM.

Cydxpaxc Hape'IMSI MOp.n;OBCKMX SI3bIKOB 3. -d o , M. -d á , nanp. 3. oza do M. oza dá

'CTOSI' ormoro npOI1CXO)K.LJ;eHI1Sl c cycpcpl1KCOM BenCKMX cpOpM: is tu d 'CH.n;5I', se izud

'CTOSl', 11 3CTOHCKMX is tu « * is tuO a 'cH.n;5I'), se isu < * se iso i& 1 'CTOSl,.7

4 BEKE ÖOÖN: Cseremisz nyelvtan. Budapest 1911, 280 [Fpasoaarnxa Mapl1HCKOrO H3bIKa]

cTp.280.

5 TI. ApI1CT3: TIpI1MeQaHHSI, CTp. 302. B patiore A. XAKYJ1I1HEHA: Pa3BHTHe H crpyxrypa
<l>HHcKoro S13blKa1. Mocxaa 1953.

6 TaM sce, crp, 303.

7 TI. APHCT3: TaM )Ke, crp. 305.
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Flepsona-ransuoiiutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA<pyHKUHeH 3JIeMeHTa *k, acrpesasuieroca B pa3JIHlJHbIX

<pHHHo-yropcKHx sssncax, npaaara ClJHTaTb npH3HaKOM npeseaca, HO B orpaua-
TeJIbHblX <popMax rnarona OH scrpesaerca TOJIbKO B MOp)lOBCKHX H npH6aJITHHCKO-

<pHHCKHX }l3blKax: MOp)l. 3. e i a ndo (k) 'He KOpMHJI (OH)' - 1O)f(H03CT. es a nna ? « *es

a nna k) 'He )laJI,.8

B 3p3}lf,Wp)lOBCKOM nOBeJIHTeJIbHOM HaKJIOHeHHH ynorpeőnaercs 01'pHuaTeJIb-

HbIH rnaron ita (itaSRQPONMLKJIHGFEDCBAk u n d a 'He JIOBH', il 'a d o kunda 'He JIOBHTe'), KOTOpbIH, HeCOMHeH-

HO, 0JlHOrO npOHCXO)K,ll,eHH}l c <pHHCKHM a la , a lk a a . 9

Cy<p<PHKC :>KeJIaTeJIbHOrO HaKJIOHeHH}l B MOp)lOBCKHX sssrxax - k s - , nanp. 3.

k u n d ik s e l in , M. kunda la ksa la n '}l XOTeJI JIOBHTb' H. T. )l. MO)f(HO CB}l3bIBaTb TOJIbKO c

<pOpMaJIbHO TO)K,ll,eCTBeHHbIM cy<p<pHKCOM yCJIOBHOrO HaKJIOHeHH}l 3CTOHCKoro,

BO)lCKOro H JIHBCKOrO }l3blKOB.
IO

Ilepesem, MO:>KHO 6blJI0 6bI eme npo)lOJI:>KHTb MeHee Ba:>KHbIMH COTBeTCTBH}lMH.

B TO :>Ke BpeM}l B MapHHCKOM assnce B 06JIaCTH CKJIOHeHH}l H cnpaxenaa MbI He

06Hapy:>KHBaeM TaKHX COOTBeTCTbHH c npH6aJITHHCKO-<pHHCKHMH }l3bIKaMH, KOTO-

psre orpaHHlJHBaJIHCB 6bI TOJIbKO 3THMH }l3bIKaMH.

Taxoe KOJIHlJeCTBO 06mHX (OTCYTCTBylOmHx B MapHHCKOM sasnce) xepr Me:>KJlY

MOp)lOBCKHMH H npH6aJITHHCKO-<pHHCKHMli }l3bIKaMH 06'b}lCH}leTC}l TOJIbKO TeM, lJTO

npeznca MOPJlBbI npO)lOJI:>KaJIH :>KHTb eme 3HalJHTeJIbHOe BpeM}l BMeCTe c npezncava
HbIHelIIHHX npH6aJITHHCKO-<pHHCKHX HapO)lOB, nOCJIe .roro KaK npaaapniicxas Ha-

pOJlHOCTb y:>Ke OT)leJIHJIaCb OT HHX.

Map~HCKHfí }l3blK sanscrcs, HeCOMHeHHO, <pHHHO-BOJI)l(CKHM, 06 3TOM CBHJle-

TeJIbCTByeT 3Ha'IHTeJIbHOe lJliCJIO coorsercraaü KaK B 06JIaCTH JIeKCHlJeCKOrO COc-

'raaa, TaK H B Mop<p0JIOrHlJeCKOM crpoe. Ha OCHOBe sroro MO)f(HO npennOJIO:>KJ1Tb,

lJTO <pHHHO-BOJI:>KCKOe eJlMHCTBO npo)lOJI:>KaJIOCb B .reseaae 3HaQHTeJIbHOrO rrepnona
HB 3TO BpeM}l - KaK yraepzcnaer H 3p)leH (VAJb. 41, S. 291.) - npaponnsa MapHH-

ues li MOPJlBbI MOrJIH HaXOJlMTbC}l B TeCHbIX conpHKoCHOBeHH}lX ztpyr c zrpyrov, HO,

cyzts no 06~HM }l3blKOBbIM 3JIeMeHTaM, HeJIb3}l npennOJIO:>KHTb cyutecrsosaaae
oömero npaBOJI)l(CKOrO sssrxa.

3TO MHeHHe He sanaeres HOBbIM. TIOlJTH nOJIBeKa TOMy aasan nO)l06HbIM oőpa-

30M BbICKa3bIBaeTC}l H CeT3JI3. TIo era MHeHHIO HeJIb3}l ronoprm, O BOJI:>KCKOM ne-

pHO)le.11 MHeHHe CeT3JI3 OTJIHlJaeTC}l OT namere TOJIbKO TeM, lJTO OH c BblJleJIeHHeM

npaaapnüuea OJlHOBpeMeHHO npennorraraer li paszterreirae TIpaMOPJlBbI H rrpezncoe
npH6aJITHHCKO-<pHHCKHX napozroa.

8 fl. APHCT3: TaM )Ke, crp. 304.
9 .

E. A. CEPEEPEHHHKOB: TaM )Ke, crp. 204.
10 fl. ApI1CT3: TaM )Ke, crp, 304.

II Suomen suku 1. Helsinki 1926, crp. 182.
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Aufteilung der tscheremissischen MundartenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Als Professor der Kasaner Universitat schenke MlHKELVESKESRQPONMLKJIHGFEDCBAg r o B e Aufinerksamkeit dem
Studium der tscheremissischen Sprache. Schon vor 80 Jahren hat er die grundlegenden
Mundarten und die Verbreitung derselben umrissen. Seit 1953 hatte ich mehrere Male
Gelegenheit, die Tscheremissen aufzusuchen, und es ist mir gelungen, einen bedeutenden
Teil dieses Sprachgebietes kennenzulernen. Teils aufgrund meiner persönlichen Erfahrun-
gen und teils aufgrund der veröfIentlichten Mitteilungen der Forscher der tscheremissischen
Sprache ist es mir heute schon möglich, auch die geographischen Grenzen der einzelnen
Mundarten zu bezeichnen, natürlich ohne Anspruch auf Vollkommenheit und Endgültigkeit
zu erheben.

Auch die Vereinheitlichtung der Terrninologie erscheint sehr erforderlich, da eine und
dieselbe Mundart von de-i verschiedenen Forschern voneinander abweichend benannt wird.
Derartige Unterschiede kommen insbesondere zwischen den von den westlichenund den
sowjetischen Forschern benützten Benennungen vor.

Die alteren Sammler, wie z.B. Y. WICHMANNund Ö. BEKE haben die Mundarten vor
allem aufgrund der vorrevolutionaren Verwaltungsgrenzen benannt. Diese Gebietseinteilun-
gen wurden jedoch seither mehrere Male geandert, auBerdem fielen sie weder damals noch
spater mit den Mundartsgrenzen zusammen.

So zahlt Z.B.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ. BEKE seine Turso-Muöakser (JT) Texte zur Jaransker Mundart und
die Cichajdarovoer (CC) zur Joskar-Olaer Mundart, da die betrefIenden Volksgruppen zu
verschiedenen Verwaltungskreisen gehörten - obwohl diese Mundarten in der Wirklichkeit
Varianten eines und desselben Dialekts sind.

Die sich verandernden und die Mundarts-Aufteilung nicht in Betracht ziehenden
Verwaltungseinheiten sind demzufolge zur zufriedenstellenden Klassifizierung der tschere-
missischen Mundarten nicht geeignet. Anstatt derselben müssen wir also andere, bestandi-
gere Stützpunkte suchen.

Im wesentlichen schlage ich unter Beibehaltung der traditionellen Aufteilung der
hauptsachlichen tscheremissischen Dialekte, jedoch mit einigen Ánderungen und Erganzun-
gen innerhalb derselben, - vom Westen nach dem Osten gehend - folgende Einteilung und
Benennungen vor.

1. Westliche Mundarten

1. Ber g - Wal d - M und art. Dieser traditionell Berg-Mundart genannte Dialekt ist uns
in erster Linie aus den Texten von G. 1. RAMSTEDT,Y. WrCHMANNund Ö. BEKE bekannt.
Die Benennung dieser Mundart ist nicht ganz zutrefIend, da dieselbe, wie wohlbekannt,
auch auf der Ebene des linken Wolgaufers gesprochen wird. 1968 habe ich einen Monat inihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J n : C ong r ess u s Te r tiu s J n te r n a tio n a lis F enno -U g r is ta r um Ta llin n a e h a b itu s /7-23. VllJ . 1 970 .

P a r s J . Acta Lingu is tic a . Ta llin , 1975. Va lgu s 473-477. p .
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dem stark bewaldeten und sehr sparlich bewohnten Gebiet nördlich von den Berg- Tsche-
remissen verbracht, weJche Gegend gemaü der jetzigen Verwaltungsaufteilung zum Kile-
marer Bezirk gehört. Zu meiner Überraschung konnte ich' feststellen, dall ganz bis zur
nördlichen Grenze der Autonomen Republik (und, laut den erhaltenen mündlichen Mittei-
lungen, sogar darüber hinaus) ein mit der Berg-Mundart identischer oder von dieser nur
unwesentlich abweichender Dialekt gesprochen wird. Diese Tscheremissen nennen sich
selbst ko ila ma r a , d. h. Waldtscheremissen. Demzufolge würde die genaue Benennung
dieses Dialekts Berg-Wald-Mundart sein.

Die tscheremissische Bevölkerung dieses Gebietes weist eine doppelte Zusammenset-
zung auf Bei der einen Gruppe ist der Kopfschmuck der Frauen der sa r p a n , ebenso wie
bei den südlicher angesiedelten Bergtscheremissen. Auch die Sprache dieser Gruppe steht
den bisher bekannten Bergtscherernissen-Mundarten sehr nahe. Bei der anderen Gruppe ist
der Kopfschmuck der Frauen jedoch die so r oka , und das phonetische Phanomen, weJches
bei dieser Gruppe yor allem auffalt, ist die kleinere Frequenz oder das beinahe voll-
kommene Fehlen des Phonems é .

Die Erklarung dieser Erscheinung liegt auf der Hand: Es lebte in diesem Gebiet yor
langerer Zeit eine tscheremissische Bevölkerung, deren Frauen als Kopfschmuck die
so r oka trugen und die dieselbe Mundart sprachen, wie die von hier weiter östlich wohnen-
den Tscheremissen, bei weJchen die Frauen denselben Kopfschmuck trugen. (Von den yor
langerer Zeit veröffentliehten Texten beziehen sieh Y. WICHMANNS Jaransk-Urzumer
Texte und von BEKEs Jaransker Texten der zu der Turso-Muöakser und Joskar-Olaer
Mundart gehörende Cichajdarovoer Text auf dieses Spraehgebiet.) Entlang der Flüsse
Rutka und Bolsoj Kundys zog spater eine die Bergmundart sprechende Volksgruppe nach
und nach vom Süden nach dem Norden, wo sie teils neue Siedlungen bildete und teils sieh
unter der sehon vorher hier ansassigen tseheremissischen Bevölkerung ansiedelte und die
numérisebe Mehrheit erlangte. In dieser Situation hat die Mundart der Neugekommenen
den Sieg davongetragen, ein-zwei Eigensehaften - yor allen Dingen die Benützung von c -

sind jedoeh auch vom Dialekte der ursprünglichen Bevölkerung erhalten geblieben.
1. a.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALí p s a e r Mundart. Östlich vom Berg-Wald-Mundartgebiete bildet die

Mundart des imZvenigovoer Gebiet liegenden Dorfes Lipsa eine für sieh bestehende Insel.
Alle Anzeichen deuten darauf, daB es sich hierbei nicht um einen separaten Dialekt,
sondern um eine konservative Variante der Berg-Wald-Mundart handelt. Die Betonungver-
háltnisse, die Vokalharmonie und die charakteristischen phoneti schen Züge sind mit den-
jenigen der Berg-Wald-Mundart identisch, mit dem Unterschiede, daf) die VokaleSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l , { ; sich
hier nicht delabialisierten und daű andererseits aus é sieh e entwickelte.

2. Vet lu g a er Mu n d a rt. Entlang des Flusses Vetluga, yor allem im Tonsajevoer
Bezirk des Gorkijer Gebiets, in etwa 35 Dörfern leben mehrere Tausende von Tschere-
missen. Laut den Daten der im Jahre 1959 vorgenommenen Volkszahlung betrug ihre Zahl
dreitausendfünfhundert. Ö. BEKE hat von hier nur wenige Texte, aber namhaftes Wörter-
buch-Material gesammelt. Er selbst hat diesen Dialekt Vetlugaer (v) Mundart genannt, in
der sich mit den fínnisch-ugrischen Sprachen befassenden sowjetischen Fachliteratur wird
derselbe als Tonsajevoer Mundart bezeichnet. Da jedoch letztere der Name einer Verwal-
tungs-Gebietseinheit ist, ist die Benennung «Vetlugaer Mundart» zutreffender.

3. Ja ran s ker M und art. Diese Mundart wird hauptsachlich in dem zwischen
den Ortschaften Jaransk, Sanéursk und Kiknur liegenden Gebiete des Kirover Gebiets ge-
sprochen. Sie steht der Vetlugaer Mundart sehr nahe und weist viele mit der Berg-Wald-
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Mundart gemeinsameutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZüge auf. L. P. GRUZOV sondert die Vetlugaer und die Jaransker
Mundarten voneinander nicht ab, sondern nennt sie mit einem gemeinsamen Namen Nord-
westliche Mundart. Diese Frage wird erst zu dem Zeitpunkte in befriedigender Weise
geklart werden können, zu welchem von der Vetlugaer Mundart mehr Material zur Verfü-
gung stehen wird.

Bei den Vetlugaer und Jaransker Tscheremissen ist der Kopfschmuck der Frauen die
so r om . Es ist anzunehmen daB auch hier dasselbe geschehen ist wie im Gebiet der Wald-
Mundart: Eine vom Süden kommende Volksgruppe, welche eine der Berg-Wald-Mundart
nahestehende Dalektvariante sprach, hat sich unter der sehon von früher hier lebenden
tscheremissischen Bevölkerung angesiedelt. Die Erinnerung an diese Wanderung ist in der
mündlichen Überlieferung der Vetlugaer Tscheremissen auch heute 'noch lebendig. Die
Tatsache, daü die Mehrzahl gemischt mitSRQPONMLKJIHGFEDCBA- I C i und - s a m s c ( - S C ic ) gebildet wird, deutet
ebenfalls auf die Vermischung hin.

Die Mundart der hier vorgefundenen tscheremissischen Bevölkerung war wohl iden- .
tisch mit dem Dialekt der von hier weiter ostwarts lebenden, so r oka tragenden Tschere-
missen.

II. Übergangsmundart

1. Ko k s a g a - O S 1a e r M und art. Diese Mundart wird innerhalb der Autonomen Re-
publik in den Orsankaer und Medvedevoer Bezirken, femer teils in den Joskar-Olaer und
Sovetskijer Bezirken und auch auüerhalb der Grenzen der Republik, in der Gegend der
Ortschaft Pizanka des Kirover Gebiets, gesprochen. Aus dieser Mundart sind die Jaransk-
Urzurner Texte von WICHMANNgenommen worden. Die Gegend, wo WICHMANN seine
Sammlertatigkeit ausübte, gehörte damals zum Jaransker Bezirk. Da jedoch dieser Dialekt
einen Übergang zwischen den westlichen und östlichen tscheremissischen Mundarten bildet,
hat ihn WICHMANNJaransk-Urzumer (JU) Mundart benannt. WICHMANNsTexte stammen
dem Dorfe Up sa.

Aus Ö. BEKEs Sammlung gehören die Turso-Muöakser und Cichajdarovoer Texte
hierher. Er zahlt seine von Upsa um 3 km nördlich herstammende Turso-Muöakser
Sammlung zur Jaransker, und seine Cichajdarovoer Sammlung zur Carevokoksajsker (CK)
Mundart. Diese letztere Mundart hat er spater, nachdem die Benennung Carevokoksajsk
abgeandert wurde, als Joskar-Olaer Mundart umbenannt.

L. P. GRUZOV nennt diesen Dialekt, im Ganzen genommen, Joskar-Olaer Mundart.
Keine dieser Benennungen kann als entsprechend bezeichnet werden. Die von WICH-

MANN und BEKE benützten Benennungen sind schon zufolge der in groísem Maíse vorge-
nommenen Abanderung der administrativen Aufteilung ungültig geworden. GRUZOVS
Benennung ist andererseits ebenfalls unzutreffend, da diese Mundart in von Joskar-Ola fern
liegenden Gegenden und auch auíserhalb der Grenzen der Autonomen Sozialistischen
Sowjetrepublik Mari gesprochen wird, in Gebieten, welche in keinerlei Verbindung mit
Joskar-Ola stehen. Bedauerlicherweise gibt es in diesem Gebiet keinen bedeutenderen F1uB,
welcher schon als soleher dazu geeignet ware, diese Mundart nach ihm zu benennen. Die
zwei Koksaga und die zwei Osla sind die Flüsse, welche dieses Gebiet im groüen und
ganzen umfassen, aus welchem Grunde die Benennung Koksaga-Oslaer Mundart die zu-
treffendste ware.
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So wie durch den Namen Jaransk-Urzumer Mundart dies auch WrcHMANN zum
Ausdruck zu bringen trachtete, bildet die Koksaga-Oslaer Mundart einen Übergang zwi-
schen den westlichen und östlichen Dialekten. Ihre Betonungsverhaltnisse stimmen mit den-
jenigen der westlichen Dialekte überein, der Groűteil ihrer phonetischen Eigenschaften
dagegen mit denjenigen der von ihr östlich gesprochenen. Im ganzen Gebiete dieser Mund-
art ist der Kopfschmuck der Frauen die so r oka .

ill. Wiesen-Mundarten

1 o Wol g a e r M und art o Diese Mundart ist, von der weiter oben erwahnten Lipsaer
Mundartsinsel beginnend, auf dem linken Wolgaufer nach dem Osten zu vorzufinden. Die
Benennung «Wolgaer Mundart» haben die tscheremissischen Forscher zu benützen be-
gonnen, Obwohl die in Rede stehende Mundart im Osten sich von der Wolga entfemt,
könnten wir kaum eine zutrefIendere Benennung finden. Der seitens ÖOBEKE Ceboksaryer
Mundart genannte Dialekt ist mit der Wolgaer Mundart identisch. Der ausgepragteste
gemeinsame Zug der Varianten dieser Mundart ist das Vorhandensein der PhonemeSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l , I I

(oder in einigen Ortschaften nur von i l ) o Yor allem unterscheidet diese Erscheinung diese
Mundart von den weiter unten behandelten Dialekten, die ich als Zentrale Mundarten
bezeichne. Der Kopfschmuck der Frauen ist im ganzen Mundartgebiete der sa r p a n .

2 o Ze n trautsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIeMu n d art e n o Östlich von den Kohsaga-Oslaer und Wolgaer Mund-
arten, fast bis zur Ostgrenze der Republik, ist eine sehr einheitliche, sehr wichtige Mundart
verbreitet, welche von der bedeutendsten Masse der Tscheremissen gesprochen wird. Diese
Mundart bildet die Basis der literarischen Sprache der Tscheremissen. In der tsche-
remissischen Fachliteratur pflegt man diese Mundart - nach dem Namen von zwei be-
deutenderen Gemeinden - Morki-Sernurer Mundart zu nennen. Nach meiner Meinung
ware es zutrefIender und würde auch das Gewicht, die Bedeutung dieser Mundart besser
zur Geltung bringen, wenn man die Benennung «Zentrale Mundarten» benützen würde, zu-
mal dies aúch vom geographischen Gesichtspunkte aus gültig ware.

Aus diesem Mundartgebiet stammen V. Porkkas Morkier (tscher. Morko), WrCH-
MANNsund BEKEs Urzumer Texte (und sogar auch die Üsütj-Türer, von ihm Joskar-Olaer
genannte Sammlung des letzte ren) o

Diese Munda: ten enthalten nicht die Vokalharmonie, welche ebenfalls eine in den dem
türkischen Einfluf stark ausgesetzten Mundarten ausgebildete sekundarc Erscheinung
darstellt (die uralte finnisch-ugrische Vohalharmonie war aus dem Tscheremissischen noch
vor der türkischen Einwirkung verschwunden). Die unbetonten Vokale o, Ö , e am Ende der
Wörter treten in mehreren Ortschaften stark reduziert in Erscheinung, was ebenfalls eine
uralte Charakteristik darstellt.

Der charakteristische Frauenkopfschmuck dieses Mundartgebietes ist der sa ma kso
3 o Vj at k a e r Mu n d art o Diese Mundart, welche von WrcHMANN und BEKE

Malmyzer Mundart genannt wurde, wird in den östlichen Grenzgebieten der Autonomen
Sozialistischen Sowjetrepublik Mari und - von der Grenze ostwarts - von den im Kirover
Gebiet und in der Autonomen Tatarischen Sozialistischen Sowjetrepublik sporadisch, in
kleineren oder grölseren Gruppen, lebenden Tscheremissen gesprochen. Diese Mundart
weist zahlreiche Varianten auf. Das Pluralzeichen - la k und die weitgehende Beibehaltung
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des finnisch-ugrischen *s sind ihre ausgepragtesten Züge. Auf tatarische Einwirkung hin
hat sich - teils in kleinerem, teils in gröüerem Maííe - die Vokalharmonie entwickelt, und
sind in einigen Ortschaften sogar auch dic PhonemenutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAll,SRQPONMLKJIHGFEDCBAi l erschienen. Die in der tschere-
missischen Fachliteratur in der letzten Zeit als Sardajal-Arborer bezeichneten, ferner auch
die Menzelinsker Mundarten gehören ebenfalls zu diesem Dialekt.

Die Benennung «Malmyzer Dialekt» kann entschieden beanstandet werden, und auch
die von GRUZOVbenützte umfassendere Benennung «Malrnyz-Kiljmezer Dialekt» ist unzu-
treffend, da dieser Dialekt auíser diesen Gebieten in zahlreichen anderen Ortschaften eben-
falls gesprochen wird. Die ganze Gegend ist jedoch durchquert vom machtigen Flusse
Vjatka, so daü dieser wohl als Grundlage zur Benennung dieser Mundart dienen kann.

Auch in diesem Mundartgebiet tragen die Frauen einen charakteristischen Kopf-
schmuck, und zwar eine besondere Variante des sa ma kS, den s3 'r J a -sowa l

IV. Östliche Mundarten

In Baschkirien, ferner in den Permer und Sverdlovsker Gebieten leben etwa hunderttausend
Tscheremissen, deren Vorfahren im Laufe der vergangenen Jahrhunderte vom Westen
hierher zogen. Es gibt zwar aus diesen Gegenden stammende Textveröffentlichungen, die
uns bekannt sind, zur Ziehung von genaueren Mundartgrenzen verfügen wir jedoch noch
nicht über ausreichende Kenntnisse.
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Permi-cseremisz lexikáliszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkölcsönzések"

Az utóbbi évtizedek során szaktudományunk művelői több jelentős tanulmányt, monográ-
fiát szenteltek az egyes uráli népek másodiagos érintkezései megvilágításának. A permi-
cseremisz másodiagos érintkezés kérdése azonban mostanáig csupán egy-két jövevényszó

erejéig vetődött fel, bár a kölcsönzések lehetősége többször felmerült a szakirodalomban
(vö. E. ITKONEN:Vir. IS/O: 220; UAJb. 28: 58).

Nemrég rövid tanulmányban foglalkoztam a mordvin és a cseremisz nyelv közös voná-

saival (ALH 24: 81-·85). Arra az eredményre jutottam,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy a cseremisz, bár kétségkívül
finn-volgai nyelv, mégis rendkívül kevés olyan vonást találunk benne, amely csak a mord-
vinnal közös. Aszókészlet területén például mindössze 18 szót. A finn-volgai korból szár-

mazó cseremisz szavak száma is csak 90 körül mozog (a cseremiszben mintegy 700 finn-
ugor eredetű szó van). Ezzel szemben a távolabbról rokon permi nyelvekkel 145 (118 zür-
jén, 107 votják) olyan lexikális egyezése van a cseremisznek, amelyeknek a többi finnugor
nyelvben nincs megfelelése. Ez a nagyszámú egyezés, amint arra már régebben is utaltam
(1. CIFU 202-203), részben másodiagos érintkezéssel magyarázható.

1. Sz. GALKlN figyelt fel rá,' hogy a Mari ASzSzK. terül etén, különösen a nyelvterület
északi részén a helybeli lakosság nyelvében számos folyónév -lu-ra végződik, ami nyilván a
zürj.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAju 'folyó' szóval függ össze. Emellett a Komi és a Mari ASzSzK. területén gyakoriak
a folyónév-egyezések: cser.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPotwut twüt 'víz, folyó') - zürj. P o tju ; eser. lzewűt - zürj, H-

va ; cser. P iima - zürj. P iima stb.
A kiváló észt antropológus, KAR1NMARK

2 arról tájékoztat bennünket, hogya cseremi-
szek etnogenezisében jelentős szerepet játszottak a permiek is.

Ez utóbbi megállapítást a régészeti kutatások is alátámasztják. G. A. ARHIPOy3 kuta-

tásai szerint az időszámításunk előtti utolsó századokban a Vetluga vidékén a cseremiszek

elődei permi népességre telepszenek, amely fokozatosan asszimilálódik, esetleg részben el is
húzódik. A szubsztrátum jellegű permi népesség mellett idők folyamán újabb rajok IS ér-
keznek, de az i. sz. első évszázadokban a cseremisz elem már döntő többséget alkot ezen a
vidéken, és az évezred k'~;::epére végérvényesen befejeződik a permiek asszimilálódása. A
régészeti kutatások szerint tehát az i. e. utolsó századoktól az 1. évezred közepéig terjed a
cseremisz-őspermi érintkezések kora. A hangtani bizonyítékok azonban amellett szólnak,
hogy a régi cseremisz-permi érintkezések ezzel nem zárultak le, hanem a következő száza-

dokban is folytatódtak. Egyik legjelentősebb hangtani fogódzónk a permi nazális + explo-
zíva hangkapcsolat denazalizációja. Ez a hangváltozás a 8. században zárulhatott le (1.
RÉDEI K.: NyK 66: 259), tehát permi-eseremisz kapcsolatoknak ezt követően is kellett
lenniük.

Ezúton mondok köszönetet RÉDEI KÁRoLYnak számos értékes útbaigazításáért.

I Ilpoacxoxctesae MapHikKoro uapona. MOllIKap-Orra 1972. 203-210.

2 I. m. 109.

3 I. m. 36-52.

In: N y K 79(1977): 57-77. p.
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1.MássalhangzókwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szűletésnapja tiszteletére

A kapcsolatok régisége miatt nyilván sok esetben hiányoznak azok a hangtani kritéri-
umok, amelyekkel bizonyítani tudnánk a kölcsönzést. Így az alábbiakban közölt anyag fel-
tehetően csak bizonyos hányada a tényleges kölcsönzéseknek,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A régi keletű penni-cseremisz kapcsolatok mellett van egy újabb is, amely már csak
a cseremiszre és a votjákra szorítkozik. A tatárjárás hatalmas népmozgást eredményezett a

Volga és a Káma vidékén. A tatárok (kipcsákok) elől a bolgár-törökök tömegesen húzódtak
északnyugatnak. s rátelepedtek a cseremiszek délnyugati szárnyára, a kelet, északkelet felé
szoruló cseremiszség viszont a nyugati votják vidékeket árasztotta el. A cseremisz és a
votják mondák egyaránt szólnak az egymással vívott harcokról (vö. BEKE Ö .: SUST 76:
1-7; MUNKÁcSI B., Votják népköltészeti hagyományok. Budapest 1887. 61-66). A csere-
miszek és a votjákok közötti érintkezés azóta sem szűnt meg, a Vjatka folyó medencéjében
napjainkig tart. A kölcsönzéseknek ez a rétege már könnyebben kimutatható mind a cse-
remiszből, mind a votjákból. Kevés kivétellel nem terjednek túl a keleti cseremisz nyelvjá-
rásokon, a votjákban pedig csak a délnyugati nyelvjárásokban akad néhány cseremisz jöve-
vényszó.

A régi kölcsönzések kimutatásánál az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy esetleg belső
fejlődési rendellenességeket tekintünk a kölcsönzés ismérveinek. Egyes esetekben ehhez
még az a veszély is járul, hogy régi bolgár-török vagy csuvas kölcsönszavakat, amelyek a

mai csererniszben és a votjákban megvannak, de a csuvasból kivesztek, szintén ebbe a ka-
tegóriába sorolunk.

A kölcsönzés valószínűségét - a nyelvi kritériumokon túlmenően - az is növeli, ha egy-

egy penni szó a cseremiszen kívül más nyelvekbe, például a csuvasba, tatárba, baskírba
vagy az obi-ugor nyelvekbe is bekerült.

A kölcsönzés iránya penni> cseremisz. A cseremiszből - mint már említettük - mind-
össze néhány jövevényszó került át a délnyugati votják nyelvjárásokba.

Vegyük sorra, melyek azok a hangtani kritériumok, amelyek alapján penni kölcsönzés-
nek minősíthetünk egy-egy cseremisz szót, vagy legalább valószínűsíthetjük a kölcsönzést.

1. Fgr. * -l7k, *-nt

A fgr. nazális + explozíva hangkapcsolat a cseremiszben megőrződött, a penni nyelvekben

a szótőben mindighgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb , d , g fejlődött belőle. Azokban az esetekben, mikor penni g - cser. r
(l7g helyett) megfelelést találunk - a cser. U mara r 'test, oldal, irány' kivételével - a kérdé-
ses szavaknak más rokon nyelvekben nincs megfelelése, ami csak megerősíti a kölcsönzés
valószínűséget.

A fgr. *-nt csupán egyetlen olyan cseremisz szóban denazalizálódott, amely nem ma-
gyarázható penni kölcsönzés seI. Ez a cser. U lu ő o , KH la o a 'réce' (- m. lú d ). Nincs kizár-
va, hogy esetleg a cser. lu ő o 'szürke' szó hangalakja hatott a 'réce' jelentésű szóéra.

A cser. B ja&: tl7, KHja& 'il7 'ín, ideg' (- fl. ja nte-i; cser. U sa&:tl7, KH sa& 'il7g 'búza'
(osztj. DN tá nt) féle esetek szintén kivételek, de ezekben a denazalizáció mindig aszóvégi
-17, -l7g disszimilációs hatásával magyarázható.
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2. Fgr. *<5

A fgr. *<5folytatása a cseremiszben thgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(o ), t-r e visszavezethető i vagygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf/J. A permi nyelvekben
viszont 1 vagy f/J folytatást találunk. Ha a cseremiszben szintén 1 van, akkor a cseremisz szót
permi kölcsönzésnek kell tartanunk.

3. Fgr. *11

A fgr. *11a cseremiszben szókezdő helyzetben depalatalizálódott vagy palatális magán-
hangzó előtt gyakran j fejlődött belőle. Szóbelseji helyzetben a tőmorfémákban mindenütt

j-v é vált, csak a ragmorfémákban találjuk n vagy őscser. *í mellett n-ből fejlődött másod-
Iagos II folytatását. Ha tehát egy cseremisz szóban veláris környezetben, továbbá nem i

(vagy í-r e visszavezethető hang) mellett ll-t találunk, és a permi nyelvekben is II van, joggal
tételezhetjük fel, hogy a szó kölcsönzés.

4. Fgr. *s

A fgr. s a cseremiszben igen korán s-sé változott. Bizonyos hangtani helyzetekben előfordul
s > s, s hangváltozás. Ezt a kérdést BEKE Ö . részletesen tisztázta (1. FUF 22: 115-117). Ha
a Beke felsorolta eseteken túlmenően a fgr. *s folytatásaként a cseremiszben ma s-t vagy
s-t találunk, kölcsönzésre kell gondolnunk.

5. Fgr. *-ks-, *-kS-, *-kS; *-sk, *-sk, *-sk-

A fgr. *k-nak a szibilánsokkal alkotott különböző hangkapcsolatai a cseremiszben rendsze-
rint megőrződnek, de ritka kivételek azért akadnak, különösen az *-sk- esetében (vö. cser.

mui 'kenderkóc, szösz' - mord. E. musko < "moska ; cser. os, oso 'fehér' - mord. E a so,

M akSá ). Ha azonban más kritériumok is a kölcsönzés mellett szólnak, akkor e hangkap-

csolatok zárhang elemének hiánya, amely a permi nyelvekre különösen jellemző, nagyban
erősíti a cseremisz szó permi kölcsönzésének valószínűségét.

6. Szóvégi mássalhangzó-kapcsolat

A cseremiszben eredeti szavakban, sőt ősi iráni kölcsönzésekben sem állhat - a -kS kivéte-
lével - két mássalhangzó a szóvégen. Ilyen esetekben a cseremisz még akkor is megőrzi a
tővégi magánhangzót, ha annak más hangtani környezetben le kellett volna kopnia (vö. fl.
va r te- 'szár, nyél' - cser. U wurOo, KH wuroa ). Ha a cseremiszben a szóvégen a -kS-en

kívül mássalhangzó kapcsolatot találunk, kölcsönzést kell feltennünk.

II. Az első szótagi magánhangzók

Fgr. *a

a ) A fgr. első szótagi *a-ból az őscseremiszben o vagy u fejlődött. A nyugati cseremisz
nyelvjárásokban, a csuvas, tatár és orosz jövevényszavak tanúsága szerint, az o-ból később
számos esetben, minden bizonnyal a -n keresztül, ismét a lett, a többi nyelvjárás viszont
mindmáig őrzi az o-t.

A mezei és keleti nyeivjárásokban akad néhány szó, amelyekben részben a képviselete

van a fgr. *a-nak. E. ITKONENhárom példát (egyet közülük kérdőjellel) idéz erre a jelen-
ségre: M4 MM JT wosta r - P BUC t: wasta r 'juhar' - fl. va (a )htera ; P B UP M po-

remes - UJ CÜ t: pa remes 'javul' - fl. pa ra s; wa tta res 'szembe' - fl. va sta (1. FUF 31:
186). Ezeken kívül ide sorolhatjuk még a t: la ks 'kis gödör, mélyedés' - fi. la akso szót is .

... .......>

4 A forrásjelzés nélküli cseremisz adatok mind BEKE Ö D Ö N kéziratos cseremisz nyelvjárási szó-
tárából valók.
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A wasta r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés wa tta res szóban az első szótagi a könnyen magyarázható a következő
szótag a-jának asszimiláló hatásával. Erre a jelenségre egész sor példát találunk a mezei és
keleti nyelvjárásokban.

Az UJ CÜ C pa remes esetében a CÜ C nyelvjárás szomszédos a nyugati nyelvjárások-

kal, ahol az a szabályos, s lehetséges, hogy ezekből terjedt át, sőt innen tovább az UJ
nyelvjárásba is.

Az említetteken kívül meg kell még említeni a C la ks 'kis gödör, mélyedés' szót is. A
szomszédos hegyi nyelvjárásban la kss a szó alakja. A SKES a cseremisz szót a fl. la akso

'völgy' jelentésű szóval egyezteti, sacseremisz szó kölcsönzésének tartja a csuv. la kiak,

la kSak, la kéak 'mélyedés' jelentésű szót. A cseremisz szó s-e azonban erősen szabálytalan
(s-t várnánk), s a csuvas i, s ugyancsak arra mutat, hogy a csuvas az átadó nyelv, mivel
ezek folytatása lehet a cseremiszben s, a cseremisz s-ből viszont nem lesz a csuvasbanhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs .

Ha tehát mind a cseremisz nyugati nyelvjárásokban, mind a mezei ben és keletiben egy
szó első szótagjában a van, és azt nem lehet a második szótag asszimilációs hatásával ma-

gyarázni, a cseremisz szó nem lehet ősi flnnugor örökség, későbbi kölcsönvételnek kell
tartanunk.

b ) Számos cseremisz szóban a mezei és keleti nyelvjárások első szótagi a-jának a nyu-
gati nyelvjárásokban a felel meg, pl.: P BJp. UJ CKgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC sakem - V K sakem 'felakaszt' <

csuv. s a k - (1. SUST 48: 186). De sok tatár jövevényszóban is ugyanezt tapasztaljuk, pI.: B

M U paza r - JO V paza r 'vásár' < tat. baza r Az orosz jövevényszavak közül is jó néhány
ugyanezt a fejlődést mutatja: B CÜ CK r a ke - K r a k < or. pax.

E. lTKONENegyetlen biztosan flnnugor eredetű szót talál, amelyben ilyen hangmegfele-
lés van. Ezt olvashatjuk nála: "Das einzige Wort vom Typ W a - O a , das sicher fmnisch-
ugrischen Ursprungs ist, ist kandakss, kanda sii. Auf Grund der etymologischen
Entsprechungen dieses Wortes würde man in ihm Hintervokale erwarten, aber die

Palatalitat seines Vokalismus erklart sich leicht als Einwirkung des folgenden Zahlworts
endekse, indese" (FUF 31: 205).

Ami pedig a hangtörténeti következtetéseket illeti, ITKONENezt mondja: .Zweifellos

muss W a - O a dem urtscher. *a an die Seite gestelIt werden, sowohl chronologisch wie

auch als Seitenstück desselben im phonologischen System des spaturtscherernissischen

Vokalismus. Mit anderen Worten: Im Urtscheremissischen ist das erwahnte Lautverhaltnis

durch = a vertreten gewesen" (i. h. 206).
Itkonen minden bizonnyal téved, mikor őscser. *a -t feltételez ezekben az esetekben.

Amint fentebb láttuk, a cseremisz nyelv jövevényszavai amellett tanúskodnak, hogy az a >

a hangváltozás viszonylag kései a nyugati cseremisz nyelvjárásokban.
A középbolgár kor végén az *a -ből a lett. A cseremiszbe átkerült jövevényszavakban

már az a képviseletet találjuk, csupán a nyugati nyelvjárásokban akad néhány kivétel, pl.

JO V kejsk, K kek - P B M U C C stb. ka jak 'madár, vadállat, erdei állat' « csuv. ka jfjk);

JO ke/esem, V K kelesem - P B BJ M MK UP stb. ka la sem 'mond, szól, beszél' « csuv.
ka ia s-s. Az e-s alakok akár korábbi átvételek, akár bolgár-török nyelvjárási különbségeket
tükröznek, az átadó nyelvben csak *a -t lehet feltételezni, hiszen a csuvasban csak ebből a

hangból fejlődhetett a . A nyugati cseremisz e csak úgy értelmezhető, hogy az átvétel idején
a cseremiszben nem volt a , és ezt a hangot e-vel helyettesítették. Tehát a kései őscseremisz-
re nem lehet feltételezni az a hang meglétét, mint ITKONENteszi.

Amint már fentebb említettük, az őscseremisz egy korai szakaszában az első szótagban
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a> o (u)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejlődés ment :.égbe. Az a kölcsönszavakban jelent meg ismét, valamint a máso-
dik szótagi a regresszív hatására,

A nyugati nyelvjárásokban idővel egy elég intenzí v hangváltozási tendencia eredmé-
nyeképpen az o számos esetben a-vá vált A nyugati cseremisz ogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> a hangváltozást bolgár-
török hatással magyarázhatjuk A középbolgárhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa * a -n keresztül o-vá változott (a csu vas
anatri nyelvjárásában később tatár hatásra u lett belőle). Az intenzív cseremisz - bolgár

kétnyelvűség idején (a 13. sz. közepétől kezdődően) a bolgárban még meg kellett lennie az
a -nak, s a nyugati vidékeken, ahol a legnagyobb volt a népességkeveredés és ennek követ-
keztében a kétnyelvűség, a cseremiszben is meghonosodott az a , s nemcsak a jövevénysza-
vakban, hanem kezdte kiszorítani az eredeti szavak o-ját. Egész sor szóban van a nyugati

cseremisz nyelvjárásokban a fgr. o-nak is a folytatása (vö. fl. koski 'Vízesés' - cser. KH
ka ska : fl. ponsi 'nyél' - cser. K R panda ; fl. soitta - 'zenél' - cser. K R s a k te m ; fl. sonta

'trágya' - cser. K R sanda stb.), a mezei és keleti cseremisz nyelvjárások viszont őrzik az
eredeti o hangot

Az *a a nyugati cseremisz nyelvjárásokban később delabializálódott, a > a hangválto-
zás ment végbe, a korábbi a ugyanakkor a -vé vált. Tehát nem a nyugati cseremisz it, ha-

nem a mezei és keleti a a korábbi hang, amely mint fentebb láttuk, nem állhat eredeti szó
első szótagjában. Tehát a nyugati cseremisz it - mezei-keleti a megfelelés is kölcsönszóra
utal. Nem vehetők azonban figyelembe azok a szavak, amelyek második szótagjában az
őscseremiszben a volt Az Itkonen idézte kandaks» sem a következő számnév hatására pa-
latalizálódott, hanem a második szótag a-jának hatására keletkezett az első szótagban is a ,

amely aztán jóval később vált a -v é . Analógiás eset a cser. UJ pa ta s - JO V pite a s

'hím kender' - m . lá gy. ,

A rendszerbe nem foglalható hangtani kritériumokra az egyes szavak tárgyalásánál té-

rek ki.
A kölcsönszavak felsorolásánál három kategóriát különböztetek meg: a ) A cseremisz

permi vagy ősvotják jövevényszavai; b ) A cseremisz votják jövevényszavai; c) A votják

nyelv cseremisz jövevényszavai.

a ) A cseremisz permi vagy ősvotják jövevényszavai

1. Cser. P MK U CÜ C C ta k, B M éak, JT cak, K cak 'közel, szoros, szűk, zsúfolt'

< zürj, (WUo.) Ud. ja g: J -ggrgd 'MepTBa~ neTIDI'; eine Art Schlinge od. Schleife; Sz,

Lu. ja ga /ni, V ja gavni stb, 'erhangt, erdrosselt werden'; (ESzK) ja gld "rynoii TecHbIH
(nanp. BOpOTHHK)'; votj. (WICHM.) MU J M Sz. jokit, U ~okli 'schwül, beklommen,
drückend heiü'; (MUNK.) K joldt l. 'szoros, sűrű'; '2. 'rekedt, tikkasztó, zárt, fojtó (le-
vegő)'. (A távolabbi etimológiai megfelelésekhez 1. SUST 65: 125.)

Nem választható el a cseremisz szótól a csu v, (ASM.) ta k 'rycroü (o rrece)', A csuvas
szó cseremisz kölcsönvctel, mivel csuvas átvételekben a cseremiszben nem fordul elő 6.
ASMARIN a cseremisz hatásnak erősen kitett Maloje Karacskinóbóí idézi a csu vas szót.

2. Cser. P BJp. MK UP USj. US toya B BJ M 60ya 'csonttalan hús, szálkátlan hal'
< zürj. (WUo.) V Sz, Lu, Ud. 1 6gg 'fett, dick (v Sz. Ud. 1), Fett, Speck (Ud. J), (MO,

Talg (Ud.)'.
3. Cser. BUJ ja k te , r MM CÜ d'a kte, UP ja kté, MK d'a ktii, CK C "ja kte, JO Kjitkta ,

V"lakta l. 'nagyon magas, sudár, ágatlan (fa)'; 2, 'magas növésü, egyenes tennem (em-
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ber)';gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3. 'fiatal, sudár (fa)'; 4. 'szálfa'; 5. 'erdeifenyő' (CK); 6. 'erdeifenyő erdő' (JO V) <
zürj. (WUo.) V VL Sz. Pecs. Lu. Ud. P 1 ja g 'Kiefernwald (auf Sandboden); votj.

(WICHM.) MU J ta g, J M Sz. Gfag, Ud.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 'a g 'Fichtenwald aufSandboden'.
A cseremiszben a -te, la , -te képző (1. WICHMANN:SUSA 30/6: 24). A cser. y-ből a

képző zöngétlen zárhangjának hatására lett k. Hasonló jelenséget látunk a cser. nuyo 'csík'
- nukto 'sügér' alakváltozatok esetében.

A cseremisz szó átkerült a csuvasba is, ja xta 'Kiefer' alakban és jelentésben (1.
RAsANEN, EtymWb. 122).

4. Cser. P B M U C C JT K k a r, JO V ka r 'erősen, feszesen sodort összezsugorodó
(fonal, zsinór)' < zürj. (WUo.) Sz. Lu. Ud. PI ga r 'fest gedreht, drall'.

Az etimológiai irodalomban a fi. kiera 'gedreht, schief, scheel' és a m. kerül, ker ing

szóval szokás egyeztetni a cseremisz és a zürjén szót (1. SKES), de a MSzFE szerint a vo-

kalizmus szempontjaból nem illenek ebbe aszócsoportba.
Az ESzK a zürjén szót kérdőjellel egyezteti a votj. gur i 'saueaxa (y pbI6oJIOBHOrO

KpIOlIKa, ocrporn)' szóval. Az egyeztetés valóban igen kétes, s különösen jelentését te-
kintve a votják szó erősen eltér a zürjéntől.

A cseremiszből való a csuv. (ASM.) k a r 'xpyroii, HaT5IHyTbIH;k a ra 'naraayrsui (o
HI1TKe,o KpyTKOcxpyseanoii aepesxe)'.

5. Cser. PB M UJ C C JT ka l, MK UP USj. US kil, JO V K ka l 'fogantyú; kötő, húr,
kocsány' < zürj. (WUo.) Sz. Pecs. Lu. kgl, V Ud. P kgv, 1 ke 'Bindfaden, Schnur, Band
(zum Zubinden)' stb.; votj. (WICHM.) G k a l 'Halsschnur'.

A permi szavak összetartoznak a fi. koysi 'kötél' jelentésű szóval (1. SKES). A finn és
a permi szavak megfelelése alapján aszóbelsejében fgr. * 5-t kell feltennünk.

Hasonló hangalakú és részben hasonló jelentésű szó a tat. (RADL.) kyl 'die langen

Pferdehaare, Saiten, Vogelschlinge, Schnur aus Pferdehaar'. A tatár szó jelentése azonban
elsősorban 'lószőr ', s ez így van a tatár szó törökségi megfelelőiben is. A cseremisz szónak
viszont nincs 'lószőr' jelentése.

A csuv. (ASM.) kel» 'mITKa; ,UBepHa513a.usml<Ha neTJI5I .usep 11 Ha,UeBaeMa51Ha
xoser' cseremisz kölcsönzés. A tat. kyl csuvas etimológiai megfelelője a (PAAS.) xa1ax

'lószőr (a farkból); húr' (1. RASANEN,EtymWb. 262).

A cseremisz szó 'h ú r' jelentését az azonos hangalakú tatár szó hatása alatt bekövetke-
zett jelentésbővülésnek kell tartanunk. RAsANEN ebben a jelentésben tatár kölcsönzésnek is
veszi (1. SUST 50: 37).

6. Cser. P BJp. UJ CÜ CK la ée, B BJ M la c e , MK UP USj. la ca , JT la ce

'hársfaháncsból font négyszögletű kas, doboz, kosár, tarisznya (necreps)' < zürj. (WUo.)
Ud. la 9 'eine Art Zuber mit Deckel (man halt darin Kwafs, Bier, Fluííwasser u. a.)'.

A szó etimológiájához 1. NyK 65: 404.

7. Cser. M CÜ CK la kemam, K la kemam 'fönnakad (fán, kidőlt fa, sapka, bot, lelőtt
mókus)'; (WICHM.) KH U la ka , T la kemes 'stecken bleiben, haften (von einem Baume,
welcher beim umfallen an einem nahestehenden Baume haftet)' < zürj. (WUo.) P l'a kni

'zukleben, ankleben (mit Teig, Schmutz)'; (SzrSzlK) Vim Ud. FV l'a kni 'KJIel1Tb,
CKJIeI1Tb,3aKJIe11Tb, npaxnetrrs, HaKJIeI1Tb; nernrrs, nparrernrrs, sarremrrt., HaJIe-
nI1Tb'; votj. (WICHM.) G Ia k in i, M Sz. l'a k n i, MU l'a kjnj 'ankleben' (1. FUF 15: 15; FUF

20: 64).
A cseremisz a permi l'hangot hanghelyettesítéssell-Iel vette át.
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Megvan a szó a csuvasban is, ASMARINszótárából a la k 'aasnyn,' példát idézhetjük.
A csuvas szókezdőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI azonban a cseremiszgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> csuvas irányú kölcsönzés mellett szól, mivel az
1 kezdetű csuvas szavak többsége átvétel.

8. Cser. PB M UJ C C JT lulJo, MK JO V us; UP K luoo 'szürke' < zürj, (WUo,)
V Sz. Lu. 1Ud. P rud 'dunkeJgrau, grau'.

A szóbelseji intervokális o esetén máskor is előfordul a cseremiszben aszóeleji r - I

váltakozás, pl. cser. BJp'lü06, K lü& 'csapda' - zürj. r i (fl. r ita v, cser. U. ta &:1m, K
lüoam 'félek' - zürj, rod ua.

9. Cser. P B M V K lüoam, U C C JT lü&:1m 'félek' < zürj. (WU0.) Sz., Lu. ro d n i

'sich fürchten, zaghaft sein'; votj. (URSzI.) zudint 'aenoyvosars, 3aTpY.IJ:HSlTbCSI,
paCTepSlThCSI'.

Aszókezdet megfelelését illetően 1. az előző szót. _
10. Cser. CC JT JO JP V K mü&m 'borit, takar'; (MarRSzl.) mü&:1! 'XOpOHHTb

KOrO-qTO-JI., noxopomrrs, CXOpOHHThKOrO-JI.' < zürj. (FOKOS-FUCHS) V mudjint

'einen Erdaufwurfmachen'; (SzrSzlK) 1 Ud. mudni 'psrrs, supsm, XO,n:(o KpOTe)'; votj.
(WICHM.) 1 mudini 'graben, wühlen', Sz. mud- 'ein Loch graben, wühlen, höhIen (v.
Tieren) (1. FUF 14: 106).

A permi igék aJapszava bizonyára a zürj-votj. mu 'föld' jelentésű szó, s ehhez járul ad

denominális igeképző. Analógiás eset a votj. (URSzI.) gudini 'xonars, psrrs; pbIXJIHTb;
pacxonan,' (g u 'gödör').

A kölcsönzés mellett szól, hogy a cseremiszből hiányzik az ige alap szava, s a képző is
valószínűleg "nt-te megy vissza,' ami még inkább valószínűsíti a cseremisz ige permi átvé-
tel voltát.

ll. Cser. B BJp. M nuro, MK nurű, US nuyJ 'csík'; N. SEBESTYÉN1. WICHMANN
nyomán még a következő adatokat közli: C nukta 'leuciscus idusféle hal, kisebb', JU nűkto

'egy hal' (1.NyK 49: 62).

Magam nukto 'sügér' alakban jegyeztem le a szót a Mari ASzSzK Volzsszki kerületé-
nek Pöt-jal falujában. < zürj. (SzrSzlK) KSz. n ig il' 'yropt.', Lu. nugil', FV n u g le j

'necxapoíixa, .rrn:qHHK?,MHHOrH,BbIOH'; votj. (URSzI.) nugiles 'necxapt,') (1. NyK 66:

119-120).
A cser. -ta , -to, -to képző (1. SUSA 30/6: 24-25).

A cser. (WICHM.) JU nűkto alak ü-je az n hatására keletkezett korábbi u-ból.
A zürj-vctj. -il', -Ie j, -iles képzök (1. SUST 72: 52, 179).
A zürj. nigi] - nugil' alakváltozatok, valamint a votják szó jésítetlen szókezdő n-je bi-

zonyára e szavak hangfestő jellegévei magyarázható.
12. Cser. P B M U J K or t 'lélek, árnyék, kísértet' < zürj. (WUo.) V Sz. or t 'Geist

eines Verstorbenen (auch ein lebender Mensch hat einen ort)'; votj. (WICHM.) ur t 'ztyura,
60fu<OCTb'; M ur t, ur tez van 'er, sie ist angenehm, sympatisch', KM ur t 'Geisten-
gegenwart, Mut'.

A cseremisz szó magánhangzója fejlődhetett korábbi e, o, ü-bőJ, mert r előtt mindhá-
rom eset előfordul.

A zürjén szó átment a voguJba és az osztjákba is (1. RÉDEI, SLW 95; TOIVONEN:FUF
32: 12-13).

5 A. KÖVESI MAGDA, A penni nyelvek ősi képzői. Budapest 1965. 98.
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13. Cser. BMhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a n e , MK UP USj. pana 'kanál'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. Lu. Le. 1

Ud. P p a n 'Löffel'; votj. (WICHM.) UG puni, Ml MU puni ua. (1. FUF 12: 133).
A fenti szavakkal etimológiailag összetartozó mord. E (PAAS.) penc, p a n é 'Löffel'

palatális magánhangzója szintén megerősíti a cseremisz alakok kölcsönszó voltát.
14. Cser. (WICHM.) 1 lU p u m a 'Korb aus Linden od. Birkenrinde'; (VASZ.) p u m a

'Ky30B'; (MarRSzl.) p u m a 'Ky30B, Ky30BoK (Kop06 H3 őepecrsr mIH JIbIKa' < zürj.
(WUo.) V Sz. 1 burna 'Tschetwerik (ein Getreidemaü) (V); groües, rundes Gefaf aus

einem Stück Espenholz, bes. zum Schütten des Getreides od. auch zum Aufbewahren von
allerlei Sachen (nicht als MaG) (Sz.); Brunnen (I)'; votj. (WICHM.) U M 1 bgrno 'Braukufe

(U), Mühltrichter (M 1) '.

Az etimológiai irodalom még finn és lapp megfelelését tartja számon a fenti szavaknak

(1. SKES a purnu szónál).
Megvan a kérdéses szó a csuvasban is (1. WICHMANN:SUST 21: 148). WIC.HMA..l\lN

ASMARINnyomán az anatri p e rn e , virjal p e rn a adatokat idézi a csu vas nyelv permi jöve-
vényszavai között. Abban a későbbi kutatók is megegyeznek, hogyacsuvas szó finnugor
kölcsönzés (1. RASÁNEN: SUST 48: 258). A csuvas szó palatális hangrendűsége kizárja,
hogya cseremiszben esetleg csuvas kölcsönzést tegyünk fel.

15. Cser. Bl M paza rem, P Blp. Ul C tITpaza rem, B p iz é re m , MK ptzirem, UP
USj. piz(a )rem, 10 p e z e re m , VKpaza rem 'nyom, szorít' < zürj. (WUo.) V AV Sz. Lu. 1

pjjir tni, P pjjir tni, Pecs. pujir tni 'ausdrücken, auspressen'; votj. (WICHM.) U pizir t-, MU
1M piiir t- 'ausdrücken, auspressen' .

Régebbena cseremisz szót a fl. puser ta a és a m. fa csa r igével egyeztették. A cseremisz

szó vokálisai miatt újabban ezt az egyeztetést nem fogadják el (1. SKES; MSzFE). A

SKES aszócsalád hangfestő voltával magyarázza a cseremisz szó hangrendbeli eltérését.

Ezt a lehetőséget nem lehet kizárni, de valószínűbb, hogyacseremisz szó permi kölcsönzés.
Az i hangot a cseremisz leginkább r-vel helyettesíti, pl.: or. 3 b l6 K a 'bölcső' > cser. 10 V K
s ip k a ua.

A zürjénből bekerült a szó a vogulba is (1. RÉDEI, SLW 139).

A csuv. (ASM.) pa i!a r t 'cxart,', pa i!a r ta 'naanrs, C)!(HMaTb'cseremisz kölcsönzés (1.

lEGOROV, EtimSzl.).
16. Cser. (VASZ.) pos 'MOp.n:a (pbI60JIOBHaSlCHaCTbH3 npyrsea'; (MarRSzl.) KJ

pos 'aepura (pbI60JIOBHaSl CHaCTbH3 npyrses)' < zürj. (WUo.) Lu. pus 'lange Fisch-
reuse'; (SzrSzIK) Lu. pus 'pbI60JIOBHaSl CHaCTb(BH)l,aepun.r) H3 npyri.ea pSl6HHbl' (1.

NyK 66: 388).
RÉDEI (NyK 66: 9) kérdőjellel a vog. (MSz.) É. pös 'kúpvarsa; Fischreuse' (VNGy. I.

280), É. pös L. pös P pCJS,K pös 'kis kúp alakú varsa' kölcsönvételének tartja. Ebben az

esetben a vogul szó permi közvetítéssel került a cseremiszbe.
A kölcsönzés valószínűségét megerősíti, hogya kérdéses halászeszköz a zürjéneknél és

a cseremiszeknél pontosan egyezik, mindkét nyelvterületen egyaránt vesszőből font varsát
jelent.

Lehetséges, hogyacseremisz szó magánhangzója korábban u volt, akárcsak a zürjén-
ben. A MarRSzl. szerint csak a hegyi nyelvjárásban ismeretes a szó, itt sporadikusan elő-

fordul az u > o hangfejlődés (1. BEKE: FUF 23: 76-78).
17. Cser. PB M U CÜ CK t: IT sonda s, JO V K sanda s 1. 'gereben'; 2. 'szőrcsomó';

(VASZ.) sonda s, somda s 'uierxa': sonda ssm sösna su /fene a sta t Ca kefét disznósertéből
csinálják'); KH sanda s 'xpyrnas uierxa .ll:JlSIqeCaHWI xyzrena' < zürj. V Sz. Lu. zudgs,
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1zudes 'Büschelchen (Handvoll) Flachs (V 1), Büschelchen (Handvoll) Flachs id. Hanf,
das man etwas windet und mit der Hand festhaltend bürstet (Sz. Lu.)'.

A cseremisz és a zürjén szót először az ESzI< kapcsolta össze.
A zürjén szó alapszava a (WUo.) V Sz. Lu. 1Ud. P zu 'Bürste (V Sz. Lu. Ud. P: fúr

den Flachs [und dengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKopf[)', Ennek cseremisz megfelelője: U C C JT JO K su 'tüske';
(MarRSz1.) su 'm ernna',

A zürjén és a cseremisz szóhoz egyaránt a fgr. *nt és a fgr. *s denominális nomen-
képző járul azonos sorrendben. Véletlen egybeesésről nem lehet szó, mert ez a képzőkom-
bináció mindkét nyelvben úgyszólván egyedülálló. Az egyezést tehát csak kölcsönvétellel
lehet magyarázni és ez a két nyelv esetében mindig zürjén cseremisz irányú.

A cser. (VASZ.) somda s alak másodlagos. A cseremiszben előfordul az nd > md hang-
fejlődés, pl. cser. (VASZ.~lemda < or. neuma .

A cseremisz szó jelentése 'sörtéből készült gereben és szőrcsomó', a zürjéné pedig

'gerebenezendő len- vagy kendernyaláb'. A jelentésváltozás közbeeső láncszemei és iránya
nem világosak.

18. Cser. MM Sörmüt, MK s6rm{1é, C C U s6rma t, JT Sörmac, JOhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o rm ű c , JP V
sormüc, KN selmec, KA KS KJ sermec 'fék, kantár' < zürj. (wuo.) 1 sermed, Ud.

sermgd, P sermgt 'Zaum'; votj. (WICHM.) U MU J M G sermet ua.
A cseremisz szóban a t, c korábbi r-ből fejlődött. Ez a jelenség nem ritka a cseremisz-

ben i vagy korábbi i után (vö. fl. vitte- 'öt' ~ cser. wil Tehát a cseremisz szóban végered-
ményben ugyanaz a *t képző van, mint a permi megfelelőkben. Ez a képző a cseremiszben
elég általános, de ennek az egy szónak a kivételével mindig melléknévhez járul (1. BEKE:
ALH 2: 345), ezért kell kölcsönzésre gondolnunk. Ráadásul a cseremiszben a kérdéses

képző a (BEKE) P B M UP UJ CÜ CK C JT JO nyelvjárásokban mindig t marad, egyedül
az UJ nyelvjárásban válik belőle t és aJT K-ban c (1. i. h.).

A zürjén szó átkerült a vogulba (1. RÉDEI, SLW 163) és az osztjákba is (1. TOIVONEN:

FUF 32: 87).
19. Cser. P B M ta la ze, BJ tsleze, UJ JT ta la ze, MM ta lze, UP USj. tila za , MK tilze,

US ta la za , CÜ ta lte, 0-:' ta lje, C tJ lte, CN (dje, JO tslsze, V KN telsze. KN KJ telze 1.
'hold'; 2. 'hónap' < zürj. (WUo.) V AV Sz. Lu. 1 Ud. tglis, P tgvis 'Mond; (v Sz. Lu. 1
Ud. Pauch) Monat'; votj. (WICHM.) G J Utolei, M tolej 'Mond'.

RÉDEI KÁROLYvéleménye szerint (szíves szóbeli közlése) a permi szavak összetartoz-
nak a zürj. (WUo.) Sz. Lu. d g la d n i, V dglavni '(von feme) glanzen, leuchten (helle Farbe:
Weiű, Rot) (Sz. V), glar-cn, schimmem (z. B. glanzende Oberflache)'; votj. (WICHM.) U
da lani ua., M MU dola tini 'glanzend machen (M), glatten (MU)' igékkel, amelynek szó-
kezdő mássalhangzója a későbbiekben zöngésült.

A zürjén igében az -a l-, -Q V - képző (1. A. KÖVESI M.: i. m. 194), s a votják t ugyan-

csak (1. uo. 382-385).
RÉDEI szerint a 'hold' jelentésű permi szavakat egy őspermi *tólBé(B) alakra lehet

visszavezetni. A cseremiszben nincs megfelelése sem a permi igéknek, sem a feltételezett
*é3 deverbális névszóképzőnek, tehát a cseremisz alakok csak permi kölcsönzésseI magya-

rázhatók.
20. Cser. P B M U CÜ tus CK C JT tus JO tos 'mag' < zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. 1

Ud. P tu s 'Kom, Samen' stb.; votj. (WICHM.) G q s , M J tjS, U fis 'Samen, Saatkom,

Kom, Kem'.
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A permi szavakat RÉDEI KÁROLYés RÓNA-TAS ANDRÁs egy középbolgár *ta s (ótör.
füs) (1. RAsANEN, EtymWb. 507) alak kölcsönzésének tartja (1. NyK 74: 288). A csere-
misz alakok azonban ebből a bolgár szóból veláris vokálisuk miatt nem származhatnak. A
cseremiszben permi közvetítést kell feltételeznünk, mivel a permi alakokból a cseremisz szó
minden nehézség nélkül magyarázható. Több hangtani jelenség szól amellett, hogy a per-

miek előbb kapcsolatba kerültek a bolgárokkal, mint a cseremiszek, s ez még valószínűbbé
teszi a közvetítést.

A csuv. tfjs tes tatár jövevényszó, amint erre RÉDEI és RÓNA-TAS is rámutat (1. í. h.),
a csuv. (ASM.) fa r sa 'MPo' alak viszont származhat a cseremiszből. Az r a csuvasban
inetimologikus hang, amely s előtt többször is előfordul, pl. a csuv. (PAAS.) fa r ia

'fejszefok, késfok'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zürj. (WUo.) tis 'Rücken der Axt od. Messers'; votj. (WrcHM.) tjs ua.

szóban. ASMARINnál megvan a csuv. ta ssa ' o6yx', az r nélküli alak is.
21.Cser. P B MM UP USj. US tűs UJ tuis BJp. tüjüs BJ M MK tüju«, JO tuiz

'henger alakú nyírfakéreg edény' < zürj. (WUo.) V Pecs. Lu. Ud. P tujis, Pecs. tuis, Sz.
Lu. Le. tujis, 1 tujes 'zylinderförmiges Gefaf aus Birkenrinde mithölzernem Deckel und
Boden; Eimer aus Birkenrinde'; votj. (WICHM.) M Sz. tujis, U ua jis 'Korb aus Birken-
rinde'.

A permi nyelvekben megvan az alapszó is: zürj. (ESzK) toj 'őepecra'; votj. (WrcHM.)
tuj 'Birkenrinde'.

A zürj. tujis stb. alakokkal kapcsolatosan LITKIN megjegyzi, hogy ezek lehetnek az
északorosz (Dal) myec, myuc, mysc visszakölcsönzései (1. ESzK tojhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.).

A zürj. toj, votj. tuj alapján eredeti palatális hangrendűséget kell feltennünk. A cser. UJ
tuis JO tuiz viszont nyilvánvalóan a szó korábbi veláris voltára mutat.

A permi szavakban egy fgr. denominális *s képzőt kell feltennünk, amelynek a cser. P,
de nagyon nagy valószínűséggel a B és az MK nyelvjárásokban is s-sé kellett volna válnia,

sa JO i ugyancsak teljesen szabálytalan.
A zürjén szó átkerült a vogulba (1. RÉDEI, SLW 165) és az osztjákba (1. TOIVONEN:

FUF 32: 89), bár az orosz közvetítés lehetőségét sem lehet kizárni.
22. Cser. P K ur< 5em,JT JO JP V wurOem 'nevel, tart (állatot, gyermeket, szolgát)' <

zürj. V Sz. Pecs. Lu. P verdni, I verdni, Ud. verdnis 'ernahren, speisen, füttern (Leute,

Tiere) (v Sz. Lu. P 1 Ud.), speisen, bewirten (Pecs.); aufziehen (I); gebaren (1)'; votj.
(WICHM.) G MU vordini 'aufziehen, schützen; wachsen lassen, erziehen'.

Lehetséges, hogyapermi és a cseremisz szó iráni eredetű (1. JOKI: SUST 151: 348).

JOKI megjegyzi; hogy" ... die gegenseitigen Vokalverhaltnisse der 1. Silbe sind etwas
unklar" (1. í. h.). A permi szavak alapján ősperrni első szótagi *e-t lehet feltenni. A csere-

misz szó azonban lehet egy veláris hangrendű ősvotják alak kölcsönvétele.
23. Cser. P BJp UJ C wa te, B BJ M waée, MK UP USj US wa ta , CÜ wa t, JT wace,

JO waca , V wöcg 'váll' < zürj. (WUo.) 1 voé. v.-lj (?) (Ader)knoten an der Hand'; (WIED.)

va ti-ly 'Schlüsselbein'; (SzrSzlK) FV 1 AV vo e li, Ud. v o s l] 'xmo-nma' (1. NyK 66: 387).
A zürjén szó jelentése 'kulcscsont' ui 'csont'). A WUo. adata téves, a kérdőjel is erre

utal.

A cseremisz szó alapján a zürjénben korábbi a magánhangzót tételezhetünk fel, amely-
nek a zürjénben igen gyakori folytatása o (1. ITKONEN:FUF 31: 322-323).

A cser. V wöcg alak első szótagi magánhangzója *o-ból fejlődhetett.
24. Cser. UP USj UJ CÜ JK JS wakem 'hányni akar, hányást erőlteti' (VASZ.)
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waksktazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'TOUlHI1Tb'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zürj. (WUo.) V Ud. vek 'orspaureaue, Ekel, Wiederwille"; votj.
(URSzI.) vukekjani ' TOlUHI1Tb'.

25. Cser. B M UP warés, MK war is, UJ wars K wtira s 1. 'domb, emelkedés'; 2.
'szénarend, -sor' < zürj. (WOo.) P. Sz. Pecs. Lu. Ud. P 1 vgr 'Wald'; (ESzK) Vim. Ud.
vgr jgm, 1 vgr jem 'BaJI crpeőaeuoro cena (Ha nyry)' votj. (URSzl.) vir 'B03BbIlUeH-
HOCTb, őyropox, XOJIM, HaCbITIb'. (A permi szavak távolabbi megfeleléseit 1. a
TESz -ben a m. or r szónál.)

A cser. -a s,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-J S , -a s, -s képző.
26. Cser. M MM waptés, MM woptss (is), B UJ waptiis, P BJp. waktiis, MK woptűs,

UP USj. US wopta s, C C CN JT waps, (WICHM.) KH wtirpS; (RAMST.) KH w a p s 'háló
(halak és vadak számára)' < zürj. (WOo.) Ud. vetgs 'Netz zum Fangenvon Enten'; Sz. Lu.
ceran-v. 'Spinnengewebe'; votj. (MUNK.) Sz. Uf votos 'pókháló'; votüs 'vadászháló';
(URSzl.) votos, vo tes 'uayrana' (1. BEKE:NyK 45: 340; ESzK).

Egyes cseremisz nyelvjárásokban az első szótagi o nyilván a hasonló hangzású és jelen-
tésű, de más etimológiai összefüggésbe tartozó M MM optss, MK V optűs, B UP UJ C JT
Kopta s, P BJ BJp. okta s 'háló, tőr, hurok (hal, nyúl, madár fogásra)' szóval való kevere-
dése eredményeképpen jelent meg. (Ez utóbbi cseremisz szó etimológiáját 1. a SKES-ben az
ahta a szónál.)

A cseremisz szó kölcsönvételét arra az időre kell tennünk, mikor az őspermi *: 'pt hang-
kapcsolat még nem egyszerűsödött t-vé.

27. Cser. P B M U CÜ K wur t, CK JT JO V wűr t, C wér t 'nyüst' < zürj. (WOo.) V
Sz. Lu. Ud. P ver t 'HwleHKa', Weberschafte, Litzen; votj. (WICHM.) UG vir t, J M Sz. vir t

'Weberschafte' (1.WICHMANN:FUF 14: 117).
A kérdéses szó végeredményben iráni kölcsönzés, vö. oszét ybzp6 'pevasa [nyüst]'

OCeTI1HCKo-pyCCKI1HCJIOBapb,Mocxsa 1950).
28. Cser. P B MM JT wűlo, M w u d o , MK wülo, UP wűlii, UJ CÜ CK wül'ö, C willo,

1 0 will'il, V w ü lo , K wa la 'kanca' < zürj. (WOo.) Sz. Pecs. Lu. Le. v g l, V Ud. P vgv, FV
Vis. 1 vg 'Pferd'; votj. (WICHM.) G Uf J M va l, J MU vaw ua.

A permi és cseremisz szavaknak a FUV többek között az é. vedis, veis, vediks 'cattle,
neat (bovine animai)'; Ip. vadok 'young cow, rather more than two years old'; mord.
ved'a ka , ved'r eks, vedra s 'heifer; young female calf megfelelőit sorolja fel. Ebben
szóbelseji fgr. *<5-tkell feltennünk.

Az l' egyes cseremisz nyelvjárásokban bizonyára a szóvégnek az állatnevekben gyakran
előforduló -l'e, -1 '0 , -10 képzővel (1. WICHMANN:SUSA 30/6: 20) való egybecsengése miatt
következett be.

b ) A cseremisz votják jövevényszavai

l. Cser. B M 9a i 'a 'r.oesirúd villáját az elülső tengellyel egybekötő szíj vagy kötél' <
votj. (MUNK.) Sz. 9a i K J ca z 'a szekértengely végeitől a szekérrudak végeihez vont köte-
lek vagy szíjak (TSDKI1)';(URSzl.) 9az 'TSDKI1(y TeJIerH:)' « or. m J l:J IC ).

Mivel a cseremiszben csuvas, tatár és orosz kölcsönszavakban 9 nem fordul elő, a B és
az M nyel vjárás adatát votják közvetítésűnek kell tartanunk. A cser. U Ja z, JT t'a z alakok
már közvetlen orosz átvétel ek.

A eser. B és M nyelvjárás a votják nyelvterülettel szomszédos.
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2. Cser. P B M U CÜ CKhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAile , MK d tle , CN ite 'nedves (fa, fü, hús, bőr)'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< votj.
(WICHM.) U G J I', J M Sz. il' 'feucht, naB, frisch, neu (das Brot), nicht gehörig
ausgebacken (das Brot)': zürj. (WUo.) 1 Ud. V Sz. Lu. P u l' 'feucht (das Wetter), nicht
gehörig ausgebacken (das Brot), ungekocht (die Milch)' (1. PAAS., Beitr. 46).

A zürjén és a votják szó alapján penni *u-t tehetünk fel (1. LITKIN, VokPenn. 215-
218), s ennek a cseremiszben mindig veláris magánhangzó Jelel meg.

A kölcsönzés mellett szól az l' is, mert i után előfordul egyes cseremisz nyelvjárásokban
másodiagos palatalizáció, de arra nincs példa, hogy ennyi nyelvjárásban / > l' fejlődés ment
volna végbe.

A cseremisz első szótagi magánhangzó jól magyarázható a votj. i, j hanghelyettesítéssei
való átvételeként.

3. C ser, M MM d'omssa , MK d'omsa 'ünnepi mulatság' < votj. (WICM.) J ju m s a n i,

MU dumsant 'zur Zeit der Feste (von Haus zu Haus) .wandern um zu tanzen und spielen';
.J ju m s a n , MU dumsan 'das Wander der Jugend zur Zeit der Feste von Haus zu Haus um
zu tanzen und spielen '.

A cseremisz szó csak a votjákokkal érintkező malmizsi nyelvjárásokban van meg, a
votjákoknál viszont széltében elterjedt a jutnsan ünnepe.

A cseremisz nyelvérzék a votják szóvégi n-et bizonyára genitivuszragnak fogta fel, s
ezért maradt el.

A szókezdő mássalhangzó a cseremiszben akkor is d ' lenne, ha az átvett alakban esetleg
j volt, mivel ezekben a cseremisz nyelvjárásokban más cseremisz nyelvjárások szókezdő j

hangjának is d ' felel meg.
A cseremisz alakok o-ja arra mutat, hogya szó a votj. o > u hangváltozás befejeződése

előtt került át.
Nem tartozik össze a cseremisz és a votják szóval a csuv. josman 'runder Op fer-

kuchen' stb. és a cser. (PS) jo s m a n : j. p ü ro 'Opfennet' (1. RAsANEN: SUST 48: 243;
UOTILA:SUST 65: 372).

4. Cser. PB M kane, kane, UP k a n a , CO ka je,..JO K k a n a , V kansk '[olyan] mint, ha-
sonló' < votj. (WICHM.) J MGkad', MU ka -ik, (MUNK.) K ka j-ik 'ahnlích; so wie'; zürj.

(WUo.) V Sz. Lu. P kod', V 1 Ud. kojd ua.
A permi szavakat a SKES a fl. kuje szó esetleges megfelelőinek tartja, s a cseremiszből

a kops 'miellyttava, mallikelpoinen, iloinen kaytöstapa' szót vonja kérdőjellel ide.
A cser. kane, ka je stb. - votj. kad', ka j-ik stb. és a zürj. kod', kojd szavak jelentése és

használata pontosan megegyezik. A votj. d ' - cser. n hanghelyettesítéssei magyarázható (a
cser. j-s alakok szabályos másodiagos fejlődés eredményei korábbi n-ből).

A d ' megjelenése egyes cseremisz nyelvjárásokban viszonylag kései, tatár hatásra kö-
vetkezett be, s ekkor is csak szókezdő helyzetben. Ezt megelőzően a d'-hez legközelebb álló
palatalizált hang az n volt.

5. Cser. B BJ BJp. MK kere (gyny.) 'penis'; (PS) kere 'Glied des Mannes oder Mann-
chens' < votj. (PAAS.) gogo ua.; (URSzI.) sosi 'nyn, nynox'; zürj. (WUo.) V Sz. Pecs.
Lu. Ud. P ggg, 1 ggg 'Nabel'.

PAASONEN(PS 38) a 18. századból származó nagy Nyizsnyij-Novgorod-i szótárból

idézi a votják szót (nyilván az ún. DAMASZKIN-félekéziratos szótárróllehet szó).
A zürj. g - votj. o penni *ó-ra megy vissza, amelynek fgr. *Ci a szabályos előzménye

(1. E. ITKONEN:FUF 31: 291; RÉDEI:NyK 65: 371-373; LITKIN,VokPenn. 129). A csere-
misz az ó hangot a nyílásfok szerinti legközelebbi palatális magánhangzóval helyettesítette.

A cseremisz szó csak a votjákokkal szomszédos vidékeken van meg.
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6. Cser. B MM M r .C JT ka l'ya , MK UP US kil'ya , USj. Id/aya , UJ CŰ ka /aya , K
ka l'yti JO kul'ya 'émely.iö, émelygős, csömörletes'; B M CK JT ka l'ya ta , K ksl'yütá 1.

'émelyítő, csömörletes'; 2.'nYÚlós'; (MarRSzl.) ka l'yaka 'rrpHTOpHbIH (Ha BKyC)'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< votj.
(URSzl.) gol'kak 'npsrropao'; gol'kjt 'nparopnsni',

A cseremisz és a votják szó összetartozása hangfestő jellegük ellenére sem lehet kétsé-
ges. A cser.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl' nyilvánvalóan kölcsönzés re utal.

7. Cser MK kosű, CK kua s(luoo); CÜ C kua s-luőo, CN kuaze, K ka sa . 'csörgőréce' <
votj. (URSzl.) kwasi. 'CeJIe3eHb'; zürj. (WUo.) Sz. Lu. 1 Ud. kosjS 'Tauchergans,
Gansesager (Mergus merganser)'; (SzrSzlK) Vim. 1 Lu. AV kosis, FV Ud. kosis 'cepas
yrxa' (1.NyK 65: 404).

A SKES a fi. koskelo 'Mergus' szóval és ennek észt és lapp megfelelőivel kapcsolja
össze a zürjén szót.

A zürj. k o - - votj. kwa - hangkapcsolat viszonyához 1. E. ITKONEN:FUF 31: 280-281;
LITKlN,VokPerm. 24. A cseiemiszben az ua teljesen szabálytalan, a votjákban viszont is-
mert jelenség az e szóban mutatkozó hangfejlődés.

Az ESzK az idézett zürjén szót kérdőjellel a votj. kgsi! '6JIe,UHblH' szóhoz kapcsolja.
Az általunk közölt votják etimológia azonban ezt a feltevést tarthatatlanná teszi.

Az s megőrződése a cseremisz szóban viszonylag kései kölcsönzésre vall.
8. Cser, M MM kua s, MK USj. klla s C C J kuaks K koa s 'sekély, nem mély, lapos,

széles, alacsony (víz, gödör, csónak stb.); (RAMST.) KR kua s 'Sandbank'; (VASZ.) kua s,

kuaks 'MeJIKHH,MeJIKO' < votj. (MUNK.) K kwas 'sekély'; (WICHM.) U G kl)a s 'seicht
(von Wasser)'; zürj. (SzrSzlK) P kos 'MeJIb, OTMeJIb,cyrna' (1.NyK 66: 120).

A permi szavak szabályos megfelelője a cseremiszben a koske- 'szárad' ige (1. E.
ITKONEN:FUF 31: 164).

A zürj. ko- - votj. kwa - hangkapcsolat megfeleléséhez 1. az előző szót. A C C J nyelv-
járásokban a cseremisz szó beilleszkedett a -kS képzős szavak közé.

9. Cser. P B BJ küse8ak, M kise&, MM kiselék, UJ kuse8ak, CC JT Id1se8ak, K

ka se&k, CÜ kuze8ak, CK C CN kUze8ak, USj. US se bak, JO JP si&k 'bíbic' < votj.
(URSzl.) sedik 'QH6HC'; (MUNK.) J sidi] : 'bíbic, libuc'.

A szó eredetibb alakját a cseremiszben az USj. US JO JP nyelvjárásokból idézett ada-
tok őrizték meg, máshol összetételben van meg, melynek első tagja a cser. kuyu 'nagy' je-
lentésű szó. Analógiás eset a cser. ke& 'gerle' - ku'}'f!& 'örvösgalamb'; cser. kol'a 'egér' -
k u w l'a 'patkány' stb. Több nyelvjárásban az összetétel második tagjának palatális hang-

rendűsége hatott az első tagra, s így keletkeztek a küse8ak stb. alakok.
Az-M USj. US nyelvjárásokban szabályos az s másodIagos palatalizációja (1. BEKE:

FUF 22: 100-101). Fel kell teteleznünk, hogy a szó ezeknek a nyelvjárásoknak a közvetíté-

sével terjedt el a cseremiszben.
A másik lehetőség, hogy MUNKÁCSIadata - bár votják szótára bevezetésében (1. XVI)

felhívja a figyelmet csillaggal jelölt adatai kétes megbízhatóságára - helyes, s a votjákban
van palatalizált s-szel kezdődő alak is, s ez került át a cseremiszbe.

10. Cser. P BJp. la s ta n pünj6, MK lista n pünjQ, USj. US lista n pünja 'vörösfenyő' <
votj. (URSzl.) listem puiim 'JIHCTBeHHHQa'(cser. pünj6; votj. puiim 'erdeifenyő').

A votják szó tulajdonképpen leveletlen erdeifenyőt jelent. Nyilván a vörösfenyő lomb-
hullató volta szolgált az elnevezés alapjául.

A votj. -tem fosztóképzőnek a cser. -a n melléknévképzővel való helyettesítése népeti-
mológiával magyarázható.
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A cseremiszben a szó csak az egészen keleti nyelvjárásokban van meg a votjákok lakta

területek közelében.
ll. Cser. PB UP USj. lüs, UJ lüs BJ lüjüs, BJp. M lujüs, MK lüjíJ s 'tülevél' < votj.

(WrcHM.) U G Iys; MU J M lis 'Nadel, Tangel (am Fichten, Tannen); Fichten-, Tannen-
zweige; zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. Lu. 1Ud. lis, P vis 'Nadelbaumzweig(e); Tangel, Nadel'.

A permi szavakban egykor mássalhangzó-kapcsolatnak kellett lenniegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. SUST 65:

328-329\
A cseremisz keleti nyelvjárások közül többen jól megőrződik a fgr. *-s. Ebben a szóban

azonban olyan nyelvjárásokban is (P BBJ BJp.) s van, amelyekben az s > s hangfejlődés
palatális környezetben is végbement.

A szó keleti elterjedése és az s ( > s) megmaradási szól a votják és nem a penni kori
kölcsönzés mellett.

A cser.' BJhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlű fü s , BJp. M lűjüs, MK lüjt1s alakok kétszótagúsodása cseremisz belső
fejlődés eredménye. Analógiás példa a cser. UJ JT tüio, BJp. MM MK C C V K tüz ~ P B

BJ M tüjüz 'vemhes, terhes'.
A penni nyelvekből való a csuv. la s; tat. a la s; bask. a la s 'XB05l' (1. JEGOROV,EtimSzl.

127).
12. Cser. P B BJ BJp. ik ma rda , UJ CÜ CK ik marda 'egyforma nagy' (ik 'egy');

(VASZ.) marda 'Cpe,roiMH,no cpezmeay' < votj. (URSzl.) marda 'KaK, Ha no,U06Me'.
A cseremisz és a votják szó összetartozása nem kétséges. A jelentés alapján azonban

aligha tehetjük fel, hogy e szavak a finnugor örökség körébe tartoznak. Elvben a kölcsönzés
mindkét irányban lehetséges. A cseremisz szónak a nyelvterület keletebbi nyelvjárásaiban
való elterjedtsége azonban inkább a votják > cseremisz irányú kölcsönzés mellett szól.

l3. Cser. P B UJ CC JT nemsr , BJ BJp. M MK UP USj. nemer , JO JP V K nemet

'kása (leginkább lisztből, de J CC V darából, P BJ BJp. krumpliból is, P borsólisztből, UJ
kölesdarából)' < votj. (WrcHM.) MU nemr i: ba rangtnemr i 'Kartoffelsuppe'; (URSzl.)
nemr i 'M5ITbIH(06 osoutax); ruope'.

A cseremisz és a votják szóval összetartozik a csuv. KU nimer 'Erbseh brühe', mimer

'von Mehl und Butter bereitete Grütze' (1. RAsANEN: SUST 48: 256). RAsANEN nem tud-

ja eldönteni a kölcsönzés irányát a cseremisz és a csuvas között.
WrcHMANN (SUST 21: 89) mind a cseremisz, mind a votják szót a csuvasból származ-

tatja.
A csuvasban n - (n -) eredeti szóban nem állhat szókezdő helyzetben, a cseremiszben az

eredeti n hang nem maradt meg, úgyhogy hangtani szempontból a votják > cseremisz >
csuvas irányú kölcsönzés a legvalószínűbb.

14. Cser. USj. UJ JT oOa r , JO V aOa r 'terebélyes, sűrű lombú (fa), sűrű (szakáll)';

(PS) ooa ra17am 'Schlöülinge treiben'; (VASZ.) oOa r 'BeTBb'; o80r , ooa r 'oTnpbICKH,
BeTO'IKHOT OCHOBaHIDI,UepeBa, OT xopaeii' < votj. (WIED.) u d 'Wintersaat, Winter-
kom'; (M U N K .) Sz. u d : u . n a n 'őszi gabonavetés (ill korában; 03I1Mb)'; (URSzl.) u d 1.
'BCXO,UbI,POCTOK'; 2. 'paccana '; u d a n i 'npopacrars (o cevenax), BCXO,UHTb(o pac-
TeHMSIX;arraxax); zürj. (SzrSzlK) Vim. AV od 'BeceHHSISIaeneas Ha nyrax; BCXO,UbI,
POCTOK'(1. NyK 66: 387-388).

A cseremisz szóban az -r nyilván azonos a fgr. *r denominális képzővel (1. NyH7 97).
A penni szavak alapján az első szótagban őspermi *e-t lehet kikövetkeztetni. A csere-

misz szó veláris hangrendűsége a viszonylag kései kölcsönzés mellett szól.

126



P ermt-cseremisz lexiká lis kölcsönzésekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

15. Cser. P B M UJ 01> 0, MK 08u, UP USj. US 08a 'udmurt'; (WICHM.) U 08a

'Wotjake'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< votj. (WICHM.) G ud-mor t, J ud-mur t; MU uk-mor t 'Wotjake'; (MUNK.) K
ur t-mor t 'votják (nép vagy ember)' (1. RÉDEI: CIFU 102-104).

Amint RÉDEI bebizonyítja (1. i. h.), a votják ud-mur t stb. összetétel első tagja azonos
az előző szócikkben tárgyalt zürj. od, votj. ud szóval.

A votj. ur t alak r -je az összetétel második tagjában levő r hasonító hatására keletkezett.
16. Cser. (VASZ.) osrm '60POHIO'; oso 'őopona' (Tpyrtsr MapHI'UI 15: 168) votj.

(WICHM.)G U usi, MU usi. 'Egge'.
A votják szó valószínűleg a fi. oksa 'ág' megfelelője (1. SKES). A finn szó szabályos

megfelelője a cseremiszben az uks, uks 'ág' szó.
A eseremisz oso 'borona' szóról E. ITKONENbizonyította be, hogy kölcsönzés (1. Vir.

1970: 219~221), VASZILJEVadatát ITKONENnem ismeri.
A votják szó az o > u hangváltozás előtt került a eseremiszbe. VASZILJEVnem jelzi,

melyik vidékről való az adata, így az S megmaradása alapján nem tudunk következtetni a
kölcsönvétel korára.

A eser. oso alak s-e miatt nem szükséges az i. sz. 1000 előttre tenni a kölcsönzés idejét,
mint E. ITKONENfeltételezi (1. i. h. 221), hiszen még a régi orosz jövevényszavakban is
gyakran végbemegy a eseremiszben az s > s hangváltozás (1. CIFU 70-73). .:

A 17. Cser. P. BJp. UJ C C pa Ja l, B BJ M paca l, MK UP USj.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp té a l, US pjJa !, UJ
lta l; JT p ic a l, JO V p ic a l, K pica ! 'puska' < votj. (WICHM.) G pica l, J MU piéaw

'Flinte' « or. n U U /a J lb ).

Az or. U / hangot a eseremisz mind szókezdő, mind szóbelseji helyzetben s-sel helyet-
tesíti vagy ritkábban s-szel, pl.: P B M UJ CÜ JT pa r ta s MK por tűs, JO V K pa r ta s

'nemez, nemeztakaró' < or. nopmuiue; B BJ BJp. eso; UJ JT ese, UP USj. esa , K ece

'még' < or. eiuo: (VASZ.) rosa < or. p o iu a ; CÜ CK l'osa 'dévérkeszeg' < or. nyj. néiu»,

A mintegy húsz felsorolható példából az egyedüli kivétel a K d e , de a többi nyelvjárás
ebben az esetben is a szabályos s hanghelyettesítést mutatja.

A votják közvetítés feltételezése történeti szempontból is igen valószínű, Az or. nuiuans

szó már a 15. század vé!~;'~nelőfordul (1. VASMER,REtWb.). Az északi votjákok 1489-ben
- tehát jóval előbb, mint a eseremiszek - kerültek orosz uralom alá, s így a puska és a neve
is elkerülhetett az ő közvetítésükkel a eseremiszekhez.

A B BJ M nyelvjárások páca l szavában a C még külön megerősíti a votják közvetítés
feltevését (1. a ca z szónál mondottakat).

18. Cser. P B BJp. UJ potkem 'örvény, forgó'; MK USj. wűt-potkem ua. (wüt 'víz');
(VASZ.)wotkem, wütwotkem 'BO.I(OBOpOT' < votj. (URSzl.) puktem: puktem suj 'nanoc

(pesnoü)' (suj 'föld, agyag'); vupuktem ua. (vu 'víz').
A eseremiszben a szó belsejében kt > tk hangátvetés történt.
A votj. puktem alak a pukti- 'ültet, helyez' ige befejezett melléknévi igeneve.
A cseremiszben szókezdő helyzetben nem ritka ap> w hangváltozás, pl.: UP USj. US

pondé ~ P BM wondo 'bot, szár, nyél, bokor' (fi. ponte-). A VASZILJEVtőlidézett adatok-
ban is ez a folyamat játszódot, Ie.

A cseremisz és a votják szó közötti jelentésbeli különbség könnyen áthidalható: az ör-
vény, a forgó és a vízhordalék kapesolatos egymással, mivel a folyó az előbbieknél rakja le
hordalékát.

19. Cser. PB MK U CÜ püken, MpUlken, CKpökön, CN pöken, JT püken, JO JP V
pükem, Kpökön < votj. (WICHM.) GM J MU U pukon 'Stuhl'.
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A votják szó bekerüIt a csuvasba is (PAAS.)pucan 'fatuskó (amelyen ülnek)', (ASM.)
pucan,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o o a n 'Qyp6aH, oőpyőox .n:epeBa; CTyJI,Ta6ypen<a' stb. alakban, sőt a tatárba
és a baskírba is, ahol bűkün a szó alakja (1.WICHMANN:SUST 21: 150). WICHMANNfel-

tételezi (1. i. h.), hogyacseremisz szó csuvas eredetű. Ez azonban hangtani szempontból

lehetetlen. A csuv. virjal p o o a n alakot (földrajzi szempontból csak ez jöhet számításba) a
cseremisz csak *poyan, *payan alakban vehette volna át. WICHMANN (1. i. h.) idézi
ASMARINMaloje Karacskino-i p6r6n, p e re n , p o k e n adatait. A hegyi cseremiszek tőszom-
szédságában levő Maloje Karacskinóban cseremisz hatásra jelent meg az 6 hang, amely a
csuvas nyelvterület más részén ismeretlen. A Maloje Karacskino-i adatok hegyi cseremisz
kölcsönzések.

A votják szó a (WICHM:.)G pukini, M pukni 'sitzen' ige folyamatos melléknévi igene-
ve, tehát tulajdonképpen azt jelenti: ülő (ti. hely)'.

A cseremisz alakokban a képzöt a megfelelő cseremisz -en (> 6n) igenévképzővel he-
lyettesítették (a képzök megfelelésére 1.BEKE: ALH 2: 338).

A cseremiszben az első szótagban az ü az eredetibb hang, az ö a mezei nyelvjárásterű-

let nyugati részére és a hegyire jellemző sporadikus ü >gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 hangfejlődési tendencia eredmé-
nye (1. BEKE: FUF 23: 81-82).

20. Cser. PB MK U C C J V Kpüktem, Mpulktem 'kotlik' < votj. (MUNK.) Sz. pukt-

'ültetni'; K kurák puktini 'tyúkot ültetni'.

RÉDEI (NyK 68: 95-96) annak alapján, hogy a votják és a megfelelő zürj. (WUo.) Ud.
puk- igének 'sitzen' a jelentése, a cser. pűkt- azonban speciális jelentésben használatos, a
cseremisz szót votják kölcsönzésnek tartja.

Ezt mcgtoldhatjuk még azzal, hogya cseremiszben csak a műveltető alak van meg, az
alapszó hiányzik.

21. Cser. (GEN.) P (üp- )pane m '(Haar )f1echte' (1. FUF 19: 251) ; (VASZ.) űpsne m

')I(eHCKOeyxpaurenne' (üp 'haj') < votj. binem (URSzI.).
COLLINDER(FUV 109) a fl. puna 'kink, tangle' megfelelőjeként idézi a cseremisz szót.

Ezzel kapcsolatosan E. ITKONENmegjegyzi (UAJb. 28: 74), hogyacseremisz szó palatális
első szótagi magánhangzós alakra megy vissza és jól megfelel a votj. b in - 'roll up; wind

up, wind' igének, de a fl. puna szótól és ennek veláris hangrendű megfelelőitől valószínüleg
el kell választani.

A cseremisz nyelvjárások többségében a hajfonatot jelentő szó: P B BJ BJp. M MM
MK UP USj. US UJ CÜ üp-pu,,!em.

A votj. binem jelentése 'tekercs'. A cser. panem bizonyára a votják módra a halánték-
nál varkocsba csavart hajvise1etre vonatkozik.

A palatális hangrendűség és az n mellett az is a votják kölcsönzés mellett szól; hogya
cseremiszben csak a képzett alak van meg, az alapszó hiányzik.

22. Cser. P BJp. s ű já n , B BJ M s ű ja n , UP USj. US süan, MK san, CK C s ü ja n , JT

sűan, JO V K süán 'lakodalom, esküvő' < votj. (WICHM.) suan 'Hochzeitfest, Hochzeit-
feierlichkeit, Hochzeitgefolge, Hochzeitleute'; (MUNK.) suan 1. 'az utolsó lakodalmi szer-
tartás a nyári (kwa r sur ) ünnepen, melyen a menyasszonyt végleg elviszik a szülői háztól
(caazn.őa)': 2. Sz. 'lakodalmi nép'.

A votják szó bizonyára a (WICHM.) G U si!n! M sin!, J MU siin] 'essen' igének egy
korábbi "su- tövéből elkülönült származék. E. ITKONENa votj. si- alakot sporadikusan

előforduló u > i hangváltozással magyarázza, az őspermi 9 szabályos folytatása maradt
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meg viszont az ugyane tőből képzett sudJn! 'zu essen geben, fiittem, ernahren' alakban
(1. FUF 31: 277-278).

Az -a n eredetileg a folyamatos meIléknévi igenév képzője, amelyből a későbbiekben
-on fejlődött. Ebben a szóban azonban az igető hangalaki elkülönülése miatt a nyelvérzék
számára elhomályosult a tő- és a képzőmorféma kapcsolata, s megőrződött benne azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

Analógiás képzést találunk a votj. ju o n 1. 'ital'; 2. 'ünnep' (összetételekben) szóban,
amely a (MUNK.) Sz. ju-, K d 'u 1. 'inni'; 2. 'ünnepelni' igéből származik.

A cseremisz szó viszonylag újabb kölcsönzés, mivel aszókezdő s, s minden nyelvjárás-

ban megőrződött benne.
Az intervokális j a cseremiszben hiátustöltő hang, amely az eredeti szavakban is gyak-

ran megjelenik, pl. P B lijam stb. 'van, lesz' - fi. /ie-o .

RASANEN feltevése (FUF 26: 139-140), hogyacseremisz és a votják szó az oszm.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(R AD L.) dujün, dtin, di',~ün 'Festmahl, Hochzeit' alapján kikövetkeztetett csuv. *tavan,

*tujan alakból származnának, valószínűtlen. A cseremisz nyelvjárások egy része, elsősor-
ban a nyugatiak megőrizték volna a szó veláris hangrendűségét.

23. Cser, P B BJ M MM sus-kul, BJp. sűs-kül, UP USj. US sűs-kil, UJ CÜ süs-ksl,

JO sus-kel, V sűs-kol, MK süjtis-ldl 'vonószíj, a hámiga bőrszíja'; CÜ süspan, C sűspán,

CN sűspan 'a hámiga farésze' < votj. (WICHM.) U MU J sijes, MU J M sies, M sijes, MU
G sies 'Kummet'; (URSzl.) sijes 'XOMYT';sijeska l 'rY)KM'; zürj. (WUo.) V Pecs. Le. sigs,

Sz. Lu. Ed. sijgs, l stjes, P sjes 'Kumt'.
A votj. sijes stb. és a zürj. sigs stb. szó alapszava 'nyak' jelentésű, és a fl. sepd szóval,

valamint ennek etimológiai megfelelőivel tartozik össze (1. SKES). A finn szó szabályos

cseremisz megfelelője: P B M MK süj, U CC J V K sü 'nyak, gallér'.
A cser. sus-kül stb. alakok második tagja azonos a ka l, ka l, ldl 'fogantyú, kötő, húr;

kocsány' jelentésű szóval, csak egyes nyelvjárásokban a magánhangzó hasonult az első
szótaghoz. Ez az összetétel pontosan megegyezik a votj. sijeska l alakkal, csak a cseremisz-
ben az első komponens kölcsönszó, a második pedig tükörfordítás. Itt nincs semmi jelentő-

sége, hogy a második tag végeredményben ősi permi kölcsönzés.

A cser. süspan stb. alakok pan komponense bizonyára azonos.a cser. B M p a n e , MK
UP USj. pana 'kanál' jelentésű szóval, amint azt RAsANEN is megemlíti (SUST 48: 261).
A cser. süspan szó átkerült a csuvasba is (1. RASANEN:SUST 48: 261).

24. Cser. M MM sa raka 'falabda'; M sa raka -pa1Jga 'falabda' < votj. (MUNK.) Sz.
sa raka 'kicsiny, henger alakú botocskák, melyek a babki-játékban bábokul szolgálnak';
(URSzl.) sa raka 'ncpceamraa 6a6Ka, KOpOTKl1e,xpyrnsre neunor, ynorpeőrrsem.re
.n:eTbMI1B nrpe)':

MUNKÁCSI szerint a votják szó orosz eredetű, de ezt nem idézi, a szótárak pedig nem
közölnek ilyen szót.

Ha a tárgyalt szó végső forrása egy harmadik nyelvben van is, a cseremisz szó földrajzi
elterjedése a votják kölcsönzés mellett szól.

25. Cser. PB sűksak, MK sükSak, USj. US CÜ sükSak 1. 'gaz, gyom'; 2. 'szemét'; 3.
'méhlepény' < votj. (MUNK.) Sz. zug-zag 'szemét'; (URSzI.) zug-ia g 1. 'cop, MYCOP';2.

'COPH}{K,copnas rpasa'; 3. 'orőpocsr'.
A votják alak ikerszó, amelynek alap szava a (MUNK.) Sz. K zag 'szemét, söpredék'

szó.
A kölcsönzés iránya csak az általunk feltételezett lehetett, mivel a votják alakból hang-

helyettesítéssel nehézség nélkül lehet magyarázni a cseremisz szót, fordítva azonban nem.
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A cseremisz szó a nyugati nyelvjárásokból hiányzik.

Valamiképpen kapcsolatos a tárgyalt szóval a cser. P B M U C 1 VhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs u k , K s ű k

'Kehricht, Abfall, Span, Holzspan, Schale (z. B. von Kartoffel, Rettich, Ei, Baumrinde),
Fischschuppe'. AK sűk alak megőrzött s-e miatt kölcsönzésnek látszik a szó, de a forrásra
nem sikerült ráakadnom.

26.Cser. M tukja 'buta, ostoba, együgyű' < votj. (MUNK.) dukta , dukja 'faj dkakas '.

A siketfajd nevének ilyen jelentésben való használata könnyen érthető.
A cseremisz szó speciális jelentése és a szó elszigetelt előfordulása a votják nyelvterület

közelében egyértelműleg kölcsönzés re mutat.
27. Cser. P B üma , M U lm tI, ? ű m a 'száj' (gyermekny.); (VASZ.) üma 'nouerryű',

(MarRSzl.) ű m a gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 'nouenyü'; 2. 'pOTHK' (gyermekny.) < votj. (WICHM.) G [m , 1MU im

'Mund'; zürj. (WUo.) V Sz. Lu. vom, I vom Ud. vgm, P gm 'Mund, Öffnung, Mündung'.
A votják és a zürjén szó távolabbi megfeleléseire 1. MSzFE 76.

A cseremisz szó csak a legkeletibb nyelvjárásokban van meg gyermeknyelvi 'száj' és
'csók' jelentésben. Ez a speciális használat is a kölcsönzés mellett szól.

A votj. j-t a cseremisz hanghelyettesítéssei r-vel vette át, amely m előtt labializálódott.
28. Cser. -wa l, -w a l 'oldal': P Blp. M Ul CÜ CK C keia -wa l, IT kece-wa l, K keéa -

wa l 'dél' (keila stb. 'nap') < votj. (WICHM.) G 1 U pa l, 1 MU pay 1. 'Seite, Gegend; halb,
halfte'; zürj. (WUo.) Sz. Lu. pgl, V Ud. P pgv, Ipg, 'Seite; eines von einem Paar'.

A cseremiszben a wa l, wa l szónak három jelentése van. Az első két jelentés és maga az
alak is - amint ezt A. ALHONIEMIrészletes tanulmányban bizonyítja (1. FUF 35: 75-87) -
a cser. temba l 'weiter hierher', tumba l 'weiter dorthin' stb. alakokból önállósult. A fent

idézett összetételekben viszont ALHONIEMI IS lehetségesnek tartja, hogy önálló szóból
származnak.

A keila -wa l stb. alakok szószerinti jelentése: 'napoldal'. A votjákban is találunk az égtá-
jakkal kapcsolatosan hasonló összetételeket, pl. (MUNK.) K uj-pa l 'éjszak' (tkp. 'éj oldal').

A zürjén és a votják szó ősi megfelelője a cseremiszben a M MK UP USj. CK C JT JO
K wel 'oldal, fél' (1. MSzFE a m.fél szónál).

A p spirantizálódása intervokális helyzetben nagyon gyakori a cseremiszben, pl.

(VASZ.) olmapu - olmawu 'H6JIOllil' (pu 'fa').

c) A votják nyelv cseremisz jövevényszavai

1. Votj. (MUNK.) K kuba 'anyos': (URSzI.) kuba 'caexpoai,': (WIED.) kuba 'Schwie-

germutter', pores k. 'altes Weib, Greisin' < cser. PB M UP Ul CÜ kuwa , C IT 10 IP V

kűwa , K kswa 'öregasszony'.
A votjákban csak a déli nyelvjárásterületen van meg a szó, amire az URSzl. is utal, s

MUNKÁCSIis csak innen adatolja.
A cser. w hangot a votják hanghelyettesítéssei vette át. A cseremisz szó a kuyu 'nagy' +

awa 'anya' összetételből keletkezett.
A SKES kérdőjellel a fi. kave (pl. kapeet) 'olento, ihminen, tyttö, neito, lammas,

metsalainen' szóval és ennek finnségi, valamint lapp megfelelőivel kapcsolja össze a cse-
remisz és a votják szót. Ez az egyeztetés azonban elsősorban jelentéstani szempontból igen
valószínűtien. Nem veszi figyelembe a cseremisz szó összetétel voltát, amit pedig az öreg-
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ember jelentésű kuyaza is megerősít, hiszen ez is a kuyu 'nagy'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ iza 'bátya' összetétele
(1.BEKE:FUF 23: 77); ami pontos párhuzama a szóban forgó másik cseremisz szónak.

2. Votj. kusedgk, kusedgk, kusedik: 'bíbic' (V. K. KELMAKOVszóbeli közlése. A szó a
votják nyelv déli nyelvjárásaiban ismeretes.) < cser. UJ kuseook stb. ua.

A votják szó tulajdonképpen visszakölcsönzés (1. fentebb A cseremisz votják jövevény-
szavai 9.).

3. Votj. (WICHM.) MU luid; (MUNK.) K J lud 'szürke' < cser. PB M UJ C eJT lu80,

MK JO V us; UP K luoo ua. (1.WICHMANN:FUF 14: 105-106). .
A cseremisz szó maga is penni kölcsönzés (1. fentebb), de a votják szókezdőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 csak a

cseremiszből magyarázható. Emellett WICHMANN csak a cseremiszekkel szomszédos
nyelvjárásokból közli a szót. .

4. Votj. (URSzI.) na rdi '6apcyx' < cser. M ner te, CÜ ner /fe 'egy állat (? borz)';
(WICHM.)KH JU T ner r s 'Dachs, meles taxus'; (VASZ.) nerye; ner /fe '6apcyx' (1. NyK
65: 404-405).

A cseremisz szót a SKES kérdőjellel az azonos jelentésű fi. mayra szóval és finnségi
megfelelőivel veti egybe.

A mord. E. (ERSzl.) nerga z '6apcyx' alak azonban amellett szól, hogy a cseremisz és
a mordvin szó egyaránt az 'orr' jelentésű cser. ner ; mord. E. ner szánn azéka (1. NyK 66:
121). Az elnevezés alapjául nyilván az állat jellegzetesen hosszú orra szolgált.

A votjákban azonban az 'orr' jelentésű szónak (WICHM.) G n ir, J n ir alakjai vannak, s
a na rdi szó ebből nem származhat, csak cseremisz kölcsönzés lehet. Az URSzI. jelzi, hogy
a votják szó csak a déli nyelvjárásokban ismeretes.

A cseremisz szónak két alakváltozata van, a nerye és a ner te, ner /fe. A -ye képző nyil-
ván azonos az állatnevekben többnyire a 77-gel együttesen előforduló képzőelemmel
(1.WICHMANN:SUSA 3 0 /6 : 7-8), amint ehelyt WICHMANNis megjegyzi, az r végződésű
melléknevek -ye képzőjével.

A -te , -/fe képző pedig az ugyancsak állatnevekben önállóan vagy képzőbokrokban elő-
forduló -te, -to, -tö képzővel tartozhat egybe, pl. cser. nukto 'sügér' - nuJ 'V 'csík'; mükto

'sügér' - zürj. m i]: 'eneu'.
A -/fe a -te képző alakváltozata.
5. Votj. (URSzI.) pizini 'jJe3Tb B npaxy' < cser. B pazam, M MM pizam, U C C JT

p iia m , JO V Kpiztim 'ragad, akad'; (MarRSzl.) piia s 1. 'uenJUlTbC5I'; 2. 'cxBaTbIBaTbC5I,
BCTynHTbB 60Pb6y'.

A cseremisz szó a fi. p y s y a 'marad, megmarad' megfelelöje (1. SKES). A z a csere-
miszben az s > z > z hangváltozás eredménye. A votjákban a i szabálytalan, z-nek kellene
lennie.

A kölcsönzés mellett szól a votjákban, hogy csak a nyilvánvalóan másodiagos 'vere-
kedésbe kezd' jelentése van meg a szónak.

6. Votj. (URSzI.) sir 'JIa));, TaKT, pasnovepnocrs (B ;:I;eHCTBHH)';(RUSzl.) ogsir

'pasnouepno' (og 'egy') < cser. BJp. M CÜ JT sá r , UJ sá r , K sa r 'természet, szokás';
(MarRSzl.) sa r 'nopsra, ;\iepa, npenen', sa ram: ik sa ram 'MepHbIH, MepHo, MepHocTb'.

A cseremisz szónak a zürj. (FOKOS-FUCHS)V Ud. ser , Le. Pr. ser 'Sinn' Gemütsart;
Manier, Sitte' a legközelebbi megfelelöje a rokon nyelvekben (a távolabbiakat 1. a MTESz-
ben a m. szer szónál).

A votják szó, mivel szókezdö s helyett s van benne, nem felelhet meg az idézett zürjén
szónak. Ami a vokalizmust illeti, a zürj. e-nek szintén nem felelhet meg votj. i.
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A votják szó lehet viszont a cser. BJp. M CÜ sa r alak átvétele.
A csuv. (ASM.) sa r '06hIKHoBeHHe' ugyancsak cseremisz kölcsönzés. Ha a csuvas

lenne az átadó nyelv, akkor a cseremisz hegyi nyelvjárásban a , máshol ű, u magánhangzó
lenne a cseremisz szóban.

A fentebbi felsorolás szerint tehát 28 cseremisz szóról lehet kimutatni, hogy ősi penni,
vagy ehhez időben is közel álló ősvotják kölcsönzés. Ugyancsak 28 szó bizonyul a csere-
miszben későbbi votják kölcsönzésnek, s mindössze 6 szűkebb nyelvjárási szinten élő szó

cseremisz eredetű a votjákban.
A cseremisz nyelv penni és votják kölcsönszavait nehéz jelentés szerinti csoportokba

sorolni. Egy részük olyan ún. kultúrszó, amely penni forrásból gyakran az obi-ugor nyel-

vekbe, sőt néhány esetben a környező török népekhez IS eljutott. A szavak más része vi-
szont olyan természetű, amely szoros együttélésre, kiterjedt kétnyelvűségre vall.

E cikket, mely a penni-cseremisz lexikális kölcsönhatást igyekszik feltárni, csupán első
összegező próbálkozásnak tekinthetjük. A további kutatások ezt bizonyára jelentősen ki-
bővítik és más nyelvi szinteken is feltárható egyezésekkel toldják meg.
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nepMCKO-MapHHCKHe JleKCHQeCKHe 83aHMOC8H3HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I1CCJIe;:J:OBaTeJlll Y)Ke HeO,lI;HoKpaTHo yxaasmamr, qTO MapHiicKHH jl3bIK B HeI<OTOpbIX OTHO-

meaasx ofiaapyaomaer őonsme 06lIlHX sepr c nepMCI<HMH jl3bIKaMH, qeM c MOp;:J:OBCI<HM,

XOTjI nOCJIe,lI;HIDí no CTeneHH pO;:J:CTBa CTOHT 6Jll1)Ke I< HeMY. Hacrt, 06lIlHX sepr - B TOM

q}fcrre H B 06rraCTH rreI<CHI<H- MO)KHO 06'MICHHTb TOJIbI<O pe3YJIbTaTOM BTOplfqHbIX conpa-

IWCHOBeHHH. Ilpezmonoxeaae 3TO B nOCJIe,lI;Hee BpeMjI nO.IJ:TBep)l(Jl:aeTCjI I<aI< apxeonora-

qeCI<HMH, amponoaorasecxaan TaI< H TOnOHHM}fqeCI<HMH HCCJIe;:J:OBaHlfjlMH. tITO xacaercs

nanpaanemrs aroro BJIHjIHlfjI, TO TYr npexne ncero MO)I(HO roaopsrrs o BJllIjIHlflf nepMCI<HX

Sl3bIKOB Ha MapIDícKHH. Oőparnoe anasnae Ha6J1lO;:J:aeTcjI TOJIbI<O B YJl:MYPTCI<OM,rne B

IOrO-3ana;:J:HbIX ronopax HMeeTCSI HeCI<OJIbI<OMapHilcI<Hx 3aHMCTBOBaHHH. Hasano conpn-

I<OCHOBeHHH - nocnemme BeI<~ ;:J:OH. 3. O,lI;HaI<OB őacceüae pexa BjlTI<H OHH He npexpara-

JIHCb ;:J:OHbIHeIIIHHX ,lI;HeH. Ilpn BbljlBrremm rreI<CHqeCI<HX 3aHMCTBOBaHHH aBTOp CTaTbH

npexne acero orrapaeres Ha !}>OHeTHqeCI<HeKpHTepHH, B TO )Ke BpeMjI HMejl B BHJl:YCBH;:J:e-

TeJIbCTBa Mop!}>orrorHH H JllIHrBHCTHqeCI<OH reorparpaa. Hanőorree aasoroe !}>OHeTHqeCI<He

KpHTepHH cnenyrourae: 1. Cornacnsre. 1. B MapHHCI<OM Sl3bII<e coseranas cornacnsrx *r ;k,

*nt COXpaHjIIOTCjI. B crrysae HX zreaaaanaaauaa MO)KHO npezmonorars, qrO HMeeM zreno c

3aHMCTBOBaHHeM; 2. 3aI<OHoMepHoe npoztonxeaae !}>.-y. *ő B MapIDícI<OM jl3bII<e thgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(b ), I

MO)KeT acrpesarsca TOJIbI<O B nepMCI<HX 3aHMCTBOBaHHjlX; 3. $.-y. *n B MapIDícI<OM jl3bII<e

npenparanca TO B n, TO B j, COXpaHjlTbCjI OHO MO)KeT TOJIbI<O B nepMCI<HX 3aHMCTbOBaHlfjlX;

4. !}>.-y.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*s He rrepexoznrr B S B MapIDícI<OM Sl3bII<e - aa HCI<JIlOqeHMeM H3BeCTHhIX cnyxaen -

TOJIbI<O B nepMCI<HX 3aHMCTBOBaHlfjlX; 5. Coseraaaa !}>.-y. *k c cH6HJIjIHTaMH B MapIDícI<OM

Sl3bII<e,KaI< np8BHJIO, co} !.,aHjllOTCjI, a B nepMCI<HX )Ke jl3bIKaX CMbJqHOH I<OMnOHeHT acseaa-

er. OTcyrCTBHe CMbJqHOrO B MapHHCI<HX ;:J:aHHhIXHeJIb3S1 cmrrart, HeCOMHeHHOH KpHTepHeH,

HO napszry c Jl:PyrHM KpHTepHjlMH OHO yaemrraaaer BepOSlTHOCTb 3aHMCTBOBaHlfjl. 6. B I<OH-

ue HCKOHHhIX MapHHcKHX cnon H3 COqeTaHHH corrracm.tx MO)l(eT CTOjlTb TOJIbKO k s . ,LWyrHe

COqeTaHIDi cornacm.rx )'Ka3bmaIOT Ha 3aHMCTBOBaHMe. II. Fnacasre. COOTBeTCTBHjI ropno-

MapIDícI<oro a - nyronoro a ; ropnoxaparícxoro ti - rryrosoro a B nepsox cnore, ecrm OHM

He nOjIBHJllICb B peaym.rare perpeCCHBHOH aCCHMHmrurn, MoryT ncrpesarsca TOJIbI<O B

3aHMCTBOB8HHblX cnonax.

B I<OHelffiOM csere anropy yztanocs ;:J:0I<a3aTb, qTO B nexcmce MapIDícKoro Sl3bII<a

HMeeTCjI 28 cnoa nponepncxoro HIDI npcynxyprcxoro npoacxoxnenaa, 28 cnos j1BJIjIIOTCSI

YJl:MYPTCI<HMH3aHMCTBOBaHHjlMH, B TO BpeMjI I<aK B YJl:MypTCI<OM Sl3bIKe MO)KHO HaHTH

acero 6 ;:J:HarreI<TaJIbHbIX cnon MapHHcKoro npOHCXO)l(;:J:eHHjI.
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Songs relating to the life and customs of the Chuvash people

As with the Cheremis, the short lyrical song is the characteristic genre of Chuvash folk-
poetry. There are, however, Chuvash seholars who state that the great .peasant-movements
of the seventeenth century were associated with the production of historicai epic also, but
that these became extmct as a result of reprisals on the part of state authorities. (M . .si.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C H PO TKH H , qyBarncKHH cpOJIbKJIOp.qe60KCapbI. 1965. CTp. 9l.)
Certain songs survive that tell of Chuvash peasants migrating towards the East, of the

death ofPugachov, of the Napoleonic war of 1812, and of the Russo-Turkish war of 1877
(efwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAibid., pp. 92-99). Nevertheless, such songs must have been isolated phenomena in the
past, as they are in the present. Colleeting has been undertaken by H. PAASONENand
MÉsZÁRos in those Chuvash regions where pagan beliefs remain intact, and it might be
expected that they would have met there with an epic tradition, or at least with traces
thereof Neighbouring peoples, Russian, Mordvinian, and Tatar, possess considerable
amounts of epic poetry. Why should similar traditions have perished among Chuvash living
under identical conditions? It seems to be more plausible to suppose that what little they
havehas been borrowed from the Russians or the Tatars.

One of the songs in the present collection speaks of Chuvash emigrants (No. 240), and
a fragment makes mention of the Russo- Turkish war (No. 203). .

As with epic songs, the ballad-genre is also missing in Chuvash folklore. In the cate-
gary of Iyrical songs, we found no traces either of cradle songs or of children' s songs.
Oldercollections, however, include specimens of the latter.

The Iyrical songs ca» be divided into two classes that embrace (with scarcely any ex-
eeptions) the entire field of the genre: 1. songs performed on festive days; 2. tha se con-
nectedwith family events, customs, and tradition.

Frequently enough, the words of a song do not refer to a particular feast; only the
singerreveals the implicit connection.

1. Festive songs

Following the winter soIstice, the first feast was that of suryur i 'Iamb's foot' (ef Cher.
sorakjol 'Christmas', that is, lamb's foot), which has merged with the Christmas of the
Christians. At surxur i-tide youths and children roamed the village, singing from house to
house,wishing a rich harvest and abundance of livestock to the husbands, who in tum of-
fered them roasted peas and (in the Eastern region) cakes and money. The young would
throw peas into the air, starnping, and dancing and saying: May you have as many sheep as
peas;may you be as tough as roasted peas'I

In: Chuva sh Folksongs. Viká r Lá szló tá r sszerzövei (Transl.: Imre Gombos.) Bp. 1979. Akadémia i,

579 p. Bibliogr . 577-579. p.
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Originally the event of suryur i included the celebration of the New Year as weil, and it
was only later that the two feasts becarne separated, owing to the spread of Christianity.
On New Year's day, girls and youths assembled in the spinning-house where theyarnused
themselves by singing, solving riddles, and tell ing fortunes. New Year customs were prae-

ticed on. Twelfth Night also. The present volume contains only two songs connected with
the se feasts (Nos 13, 129), the first having no explicit reference to a feast.

The winter cycle of feasts was followed by a period of fast, lasting for a fortnight and
called sava rni 'butter week' (ef. Cher.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű ja rn a , ü a rn a ; u j. ü 'butter'; a m a , a m a 'week').

In that period, the chiefpastime of the young people was sleighing. Youths went for sleigh-

rides with their sweethearts or girl-acquaintances, the horses being hamessed to properly
decorated sledges. Merry-makers ran either in groups, or in the form of a elosed circle. A
wheel fixed to a pole was bumt in a field. The elosed circle, as weil as the buming wheel,
must have functioned as symbols of the Sun.

Sleighing during this fasting period was customary up to recent tim es, and memories

of it are still alive, as shown by survival of some twenty-five songs, habitually performed

on fast days.
The spring feast, lasting about a week, was called msn kun 'great day' and celebrated

in comm emorati on of the departed; another aim was to keep away evil spirits and diseases.
Gradually the mén kun merged into the Christians' Easter (ef Cher. kuyeée 'Easter', kuyu

'great' - keée 'day'). In this volume, there is but one single song connected with the 'great
day' (No. 172). One of the days within the mén kun cycle was the ka /am kun 'AlI Souls'

day, when the living carried mash, eggs, beer, and so on, to the graves of departed rela-
tives, inviting their souls to the feast. The fifth day of the feast, called seren or serem, was
occupied with expelling evil spirits, and chasing away diseases. This sarne feast is also to
be found arnong the Cheremis, who call it s ü re m ; with them, it is celebrated somewhat
later than among Chuvash. The Cheremis this time blow atrumpet, call ed sürempuc, un-
doubtedly with the aim of keep ing away evil spirits. The festive song connected with sűrem

is still extant arnong the Cheremis (ef. VIKÁR and BERECZKI, No. 215).
The feasts that follow m s n kun are directly linked with work performed in the fields.

After ploughing and sowing, the feast of aka tuj 'plough wedding' was held; later there

carne the uj jűk 'field sacrifice', which at a later date was combined with the simsk

'Whitsun' (Russian CeMl1K) feast. This volume includes a song performed on the occasion

of this feast (No. 8).
There was also a special feast, surxi ujav 'spring feast' celebrated by the young peo-

ple, who sang traditional songs and performed found-dance. Three such songs are included
in this volume (Nos 139, 163 and 21 J).

In connection with hay-making, harvesting, and threshing, and further with sacrificial
rites and prayers devoted to greet the new bread, a whole sequence of feasts were observed
in forrner times. Of these, that of hay-making still survives, though not in a religious forrn.
Old customs relating to hay-making are to be met with arnong both the Chuvash and the
Cheremis populations, mainly along the large rivers and in the extensive flood-areas. At

these feasts, the villagers, old and young, go to the fields to be mown, where the young
people dance and sing far into the night. Special songs, habituaIly performed atgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhay-

making, are also present in our collection (Nos 244, 245, 342 and 343).
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2. Family events, customs, traditions

An old custom that survived almost up to OUf days was that of giving new-born infants
pagan names before baptizing them in church. Among themselves, the village people used
these pagan names together with the Christian name. No special songs were sung at the
name-giving ceremony, however.

More important was the role of songs at weddings. Since PAASONEN(MSFOu. XCIV.
1-70) has given a detailed description of old Chuvash wedding-ceremonies, we refer here
to certain episodes only.

As regards the church-wedding-ceremony proper, the Chuvash tended to slight the se
formalities in former tin.es. After the ceremony, the bride and the groom went home to
their parents, and the wedding proper followed a week after. The wedding-feast began si-
multaneously, but separately, in the homes of bride and groom. The men's wedding-feast
was held at the bridegroom's house, where male relatives and friends gathered together;
while the women's wedding-feast took place at the bride's, where female relatives and
friends were the participants.

The bridegroom's hair was cut by a female relative. Properly clothed by the women,
he was then shown into the room, where parents and aged relatives were holding their feast.
The parents blessed the bridegroom; and then, accompanied by the "big" bestmand and the
"littie" bestman, as weIl as by the wedding-precession, he walked about the village, visiting
relatives, with much singing and dancing. After this, on horse-back and in carts, ali went to
the bride's village. (Among the Chuvash, as among the Cheremis, exogamy prevailed; that
is, they did not marry mates from their own villages. In certain Cheremis regions, this
custom was alive as late as the fifties, although the original reason had long been forgot-
ten.)

The women's wedding-feast unfolded, by and large, in the same way. The bride was
dressed by a female relative, who put thewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtuxJa on her head, silver decorations on her neck
and breast, finally covering her with a veil. Holding the veil above her head, the bride then
began to sing her bridal-Iament. Sixteen songs of this type are included in the present vol-
ume. As regards content, some of these do not seem to belong to the type. Nevertheless,
most ofthem complain of separation, ofbeing taken to a strange place. Bridal-lamems and
otherwedding songs amount to about a fifth of this collection.

In old Chuvash villa.res, consanguinity had been of utmost social importance. Traces
of this can be detected up to the present time, as shown by this volume, where the largest
group of songs includes those connected with the invitation, reception, and praise of rela-
tives, their entertainment, and taking leave of them with words of farewell, and so on. In
any case, exogamy required that relatives assemble from time to time in most cases from
widely separated regions, sometimes with extreme difficulties of communication.

As in the case of wedding-feasts, so also in the case of burial, a number of ceremonies
were involved. In Chuvash pagan belief, Esrel, the spirit of death « ar. a zra tli selected
those, whom he wished to transfer to the nether world, where the deceased continues life as
before, eating and drinking, and even marrying as in their earthly lives. Not an departed
ones fare, so weIl in the nether world, however. Their further lot is determined not only by
conduct during worldly life, but also by the attention devoted by relatives to their welfare
during the burial ceremony and in subsequent commemoration. The most important im-
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plements of daily work used to be placed in the grave. Special songs pertained to the burial
ceremonies and to comrnemorative feasts. These can be classed into two groups: songs

sung in the name of the departed, and those sung by relatives and friends remembering the
dead. In the Cheremis regions, such songs persist with a greater tenacity. Among the Chu-
vash, however, we only succeeded in colleeting one (No. 157).

Soldiers' farewell songs, and farewell songs in general, are similar to songs connected
with family events, and in part belong to the same category. In the old Czarist army, sol-
diers had to serve for twenty-five years; the recruit therefore took leave, as if he were de-
parting for good. Conditions have changed radically in the course of time, but the tradi-
tionai songs survive to the present day. How alive the custom still is, is shown by some
thirty soldiers' farewell songs in this volume. We also had opportunity to see recruits
walking through the village, singing their farewell songs.

The word va ja (meaning 'game, dance, merry-making') refers to a kind of entertain-

ment practised by youths. The term corresponds to the RussiangfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXOpOBO,U. Both the Chu-
vash and the Russian words denote group-singing, dance, and sports, with which young
people amused themselves, while walking round the village. A special place was appointed
as the site of va ja in each village.

The va ja is nearly extinct now, though memory of it lingers stil!. Eight songs in this

book are directly connected with this custom.
A particular group of songs were sung in the spinning-house. There were main ly per-

formed by girls. The related custom has passed into oblivion, however, and songs of this
class are not found in this volume.

There are, of course, numerous songs not linked with any particular occasion. Such

are, for example, love-songs, which in the Chuvash tradition are conspicuously reticent in
giving vent to personal feelings.

Finally, we may mention a further category not customarily regarded as a special
group: that of songs in which the singer speaks of his weary life. As regards personal feel-
ings, these are much more outspoken than are the love-songs. As an example, we cite here
No. 322.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . B a b b lin g , b a b b lin g , h e y , th e w a te r flo w s ,

A n d n o b o d y e s k s , h e y , h o w it flo w s .

M o m in g c o m e s , h e y , e v e n in g c o m e s ,

A n d n o b o d y a s k s , h e y , n o w y o u liv e .

2 . B e b b lin g , o e b b h n g , h e y , th e w a te r flo w s ,

F lo w in g . it tu rn s th e s to n e s .

T h in k in g a li k in d s o f th o u g h ts ,

M y h e a d is tu m in g ro u n d , fu ll o f c a re .

Representatives of this type of song are mostly to be found among the Mountain-Cheremis.

*

Work-songs are usually mentioned as a special group in Chuvash collections. These are
closely linked with some particular process: threshing, linen-softening, stake-driving,
weaving of sedge-bags, swingling (hemp-dressing) scutching of flax, and so on. Unfortu-
nately, not a single work-song is included in this volume, presumably, because these proc-
esses are no longer p racti sed.
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The Chuvash language

1. The origins of Chuvash, its development, dialects and literary usage

Chuvashbelongs to the Turkic family of languages, more narrowly to the Bulgar branchof
this family, of which it is the sole living representative. Although atypically Turkic lan-
guage, Chuvash differs mainly from the so-call ed z- Turkic languages in its phonetic fea-
tures. Ofthese, rotaeism is most conspicuous. For example: Chuvash pa r 'ice' - z-Turkic
huz; ura 'root' - z-Turkic a jaq. Another differing feature is lambdacism: Chuvash éul

'stone' - z-Turkic ta s; a la k 'door' - z-Turkic istk, esik; further, Chuvash s - z-TurkichgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj,

for example, Chuvash sul 'year' - z-Turkic ja s; Chuvash s - z-Turkic é , for example,
Chuvashsa r 'anny' - z-Turkic étir ig.

(Rotacism in Chuvash has a dual origin. In the first example r derives from z, the same
phonetic property being also reflected in Turkic loanwords in Hungarian; in the second
example, r developed frc;u d , a comparatively recent phenomenon.)

The Finno-Ugrian languages of the Volga-Kama reg ion have played a considerable
rolein the development of Chuvash as it now is, since the Chuvash have assimilated Finno-
Ugrian ethnic groups to a significant extent, although the impa.ct of reciprocai influence
has been much more marked in the Finno-Ugrian Ianguages of the reg ion; and especially in
the Cheremis and Votyak vocabulary and syntax. For example, Cheremis includes some
fifteen hundred Chuvash lexical elements, while Cheremis etymologies in Chuvash do not
exceed one hundred and fifty. (In peripheral Cheremis we can demonstrate a further one
hundred and fifty loanwords, taken over from Chuvash; there are disregarded here, how-
ever, as regional phenomena.) As to Votyak, only a few dozen Chuvash etymologies are to
be recognized.

Much stronger has been the influence of Tatar, which has resulted in the adoption of
many hundred loanwords. The monographic study of these, however, is a task for the fu-

ture.
Nor has Russian rule, lasting for some four hundred years, ended without leaving

traces in Chuvash, although its influence in pre-revolutionary times was not particularly
strong. The flood of Russian words, and internationallexical elements mediated by Rus-
sian, did not start until after the Great October Revolution. This has influenced, in first
place, the terminology of politicaI and scientific writings, and to a lesser extent literary
usage, but has left the language of folklore virtually untouched. This emerges from the
folksong-texts published in this volume.

There are no dialeetal differences in Chuvash to cause difficulties of comprehension
among speakers from th; various regions. In general, two main dialect groups are distin-

guished, one being the Viryal, that is the Upper dialect, spoken by the Northern population,
the other the Anatri, the Lower, that is the Southern. The area in which Viryal is spoken
extends, by and large, to the Moscow-Kazan railway-line crossing the Chuvash Autono-
mous Republic. The Viryal dialect largely covers the area formerly inhabited by the Che-
remis as shown by toponyms. Differences between the two dialects are mainly present in
the system ofvowels; for example, Viryal o corresponds to Anatri u: ot - ut 'horse'.
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There are four reduced (more precisely, markedly short) vowels in Chuvash Viryal: a ,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a , il, ű , while in Anatri il, ű were delabialized, thus coineiding with a and a . In Viryal cer-
tain Southern dialects do not use the vowel il.

As regards morphology, the most striking differences emerge-in the use of signs of the
plural. While in Viryal the plural signs -sem, viz. -sam, are added to words characterized
by a palatal, viz. velar, vowel order, for example, enesem 'cows', la sa sam 'horses', in
Anatri only -sem denotes the plural.

Stress relations differ widely in the two dialects. In Anatri, stress is placed on the last
syllable of the word. In Viryal it falls on the last full sound; or, if the word contains only

reduced sounds, it falls on the first syllable.
The rules of accentuation in the Viryal dialect hold' also for most of the Cheremis dia-

lect area, as weil as for literary usage. The trend of adoption has not as yet been clarified.
The general characteristics of ChuvashgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Cheremis borrowings are certainly worthy of

further consideration.
The earliest records of Chuvash originate from the eighteenth century; but the founda-

tions of modern Chuvash literary usage were laid as late as the seventies of the last century.
An outstanding role in this development was played by Y. Ya. YAKOVLEV,who estab-

Iished the rules for Chuvash orthography. The Chuvash Iiterary language is based on the
Anatri dialect, but the general rules of accentuation have been borrowed from the Viryal
dialect.

In the years after the revolution, Cheboksari (situated in the Viryal Region) became the
centre of Chuvash economic and cultural life; and, in consequence, many Viryal words
have been incorporated into Chuvash literary usage.

In our day, compulsory education, and the expanding impact of press, radio, and tele-
vision are instrumental in securing that the norms of literary usage become ever more
widespread. Our informants in the younger agebracket almost exclusively adhere to this

usage, at least as regards phonetic features.

2. The phonetic system and the method of transcription followed in this volume

As with the Cheremis, Mordvinian and the Votyak nations, Chuvash Iiteracy developed
from Russian antecedents, that is, from the Cyrill ic alphabet. Symbols for missing sounds

were formed by adding auxiliary marks to existing Cyrill ic letters, as with Chuvash and

Cheremis ji = a .

In our previous volume of Cheremis folksongs, we made use of the simplified phone-
matic transcription introduced by E. N . SETAl..A.Simplifications of this kind have been

resorted to by several of Finno-Ugrian and Samoyed scholars, and the system has been
given wide currency by a mimeographed table. [Cf. LAURl POSTI ja TERHO ITKONEN
(toim.): FU-transkription yksinkertaistaminen (On simplifying of the FU transcription).
Castrenianumin toimitteita 7. Helsinki 1973.] Although Chuvash is a Turkic language, use
of the SETALA method of transcription did not cause us any difficulty: PAASONENalso
made use of this method in his Chuvash nomenclature (Budapest, 1908); his Chuvash texts
were published using the same method of transcription (MSFOu. XCIV); and MÉsZÁRos

used it in his Chuvash folklore-collection (I, Budapest 1909; II, 1912); RASANEN also
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makes use of it when queting Chuvash words (ef. M. RASÁNEN:Versuch eines etymolo-
gischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki 1969). In any case, the systems used by
Finno-Ugrian and Turkic seholars have been markedly unified in recent years, owing to
certain phonematic ideals becoming prevalent in Finno-Ugrian linguistics. The Finno-
Ugrian method oftranscription has, accordingly, been adopted by us as weil. In this second
volume of our planned series the system is identical with that of the first volume (Cheremis
Folksongs), and the same system will be used in the next volumes.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a ) Vowels

As in other Turkic languages, the law of vowel harmony operates in Chuvash also, al-
though the rule does not always hold in the case of suffixes, and is sometimes abandoned in

compounds. Accordingly, the Chuvash vowels are as follows:

Palatal i egfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil (il) a

Velar i a u (o ) (u ) a .

Turkic seholars usually write i as d'. In his Chuvash manual, Krueger uses the symboI l, as
in Osmanli orthography. In Cyrillic Chuvash orthography, the symbol is hl. (Cf. JOIm R.

KRUEGER: Chuvash Manual. Indiana University Publications, UraIic and Altaic Series.
Bloomington 1961, 70.) ,

Reduced sounds are represented by the symbols a and a ; but the term reduced is inap-
propriate in their case, since they are not inadequately articulated sounds, but rather short-
ened sounds. In Russian topicaI literature they are called cBepXKpaTI<I-fH,that is, too much
shortened. Representing these sounds with the symbols e and ií has become fashionable in
Turkic linguistics (ef KRUEGER, ibid.; PhTF. 1); but this practice is quite unjustifiable
from the standpoint of phonetics - especially in respect of á , since this sound is a back-
formed counterpart of e, having nothing to do with a . The symbols of both sounds have
been taken over from literary orthography. (It is interesting to note that Romanian orthog-

raphy also uses the symboI ií to represent the same sound.) The Viryal dialect includes two
more labial reduced sounds: il and ű . Scholarly works in Russian used formerly to repre-
sent these by the symbols 8, o ; more recently, by e and e. In the wake of ASMARIN,
MÉSZARos also uses the symbols 8 and O . When occurring in postposition after il and U , a

is labialized (li), but this has not been taken into consideration in our publication.
In the table above, e is ranged above a . From this it may be guessed that e is a more

open vowel, standing nearer to its palatal counterpart a , than to C i, represented by e by
PAASONENand RAsÁNEN.

Only the ViryaI dialect has o. In the Anatri the sound has changed to u.

b ) Consonants

In Chuvash texts, the following consonants occur:

é, i. k , 1, m, n, p, r , S, S, S, t, v, X .
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Earlier systems of phonetic transcription were much more complex as regards the indica-
tion of palatalization of consonants.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK , 1 , m, n, p , r , 1 , v, X , namely, are palatalized to a
greater or lesser degree, if they are pre- or postpositioned to a palatal vowel. In earlier
practice, this feature caused difficulties of transcription. In OUf system, palatalization is
only indicated therefore, when it does not depend on position, as in the case of ka /a t' 'he
speaks' . Consonants are not ali palatalized to the same extent, l, n, 1 being those most
strongly affected by this rule, and also r , in certain dialects.

The degree of palatalization varies aceording to dialects; for example, in Viryal k and t

are more strongly palatalized than in Anatri.

In Chuvash, the consonant é is always palatalized; accordingly, we have not used a
special sign to indicate this feature. .

Another typical phenomenon: voiceless consonants in inter-vowel position, or those
following a voiced consonant, partiyor fully assume a voiced character: la sa - la ia

'horse'. This feature again is more conspicuous in the Viryal dialect. In the Anatri dialect

the feature is less pronounced, and East of the Republic, in the Tatar environment, the

Chuvash do not observe it at all.
Long consonants are rather frequent in Chuvash. Double letters are used to indicate

these in our transcription.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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--~,------------------------------------------------------------

Stylistic and poetic features of the songs

It is characteristic of Chuvash folksong-construction that the allegorically described natural
scene of the first half is echoed by a concretely expressed meaning in the second half of the
stanza. For example:hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T h e s p a rk s b u m in g b rig h tgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAon th e w h ite s n o w

W ill n e v e r m e It a w a y in th e s u n s h in e .

T h e fa te w ritte n on o u r fo re h e a d

C a n n o t b e w a s h e d a w a y , n o t e v e n w ith w h ite s o a p . (3 )

And again:
H e z e tn u t-tre e , d o n 't s to o p , d o n 't s to o p

B e c a u s e o f o n e o r tw o h a n d fu ls o f h a z e ln u ts .

D o n 't w o rty , m y h e a d , d o n 't w e e p , m y e y e s ,

B e c a u s e m y y o u th fu l d a y s a re p a s s e d .

Parallelism of this kind is wide-sp read in the folklore of the Turkic peoples, as also in
Hungarian folk poetry. Within this system, Chuvash poetry has developed certain symbols;
for instance, 'strong horse' means a young man; 'swallow', a beautiful and diligent girl;
'oak-tree', father, 'lime-tree', mother; 'dry twig', orphan or lonely person.

Stock epithets are not infrequent. The attribute blond (sa r a éa 'fair lad'; sa r xa r

'blond girl ') is perhaps the most frequent, with reference to the notion of the beautiful; in
translations it might weil be replaced by handsome or 'beautiful'. By contrast, the adjective
'black' means ugly, in Chuvash popular taste.

'Black' is also used as a stock epithet for woods (xura va rman). Many Chuvash songs
begin with this attributivc construction, and in Tatar songs also it is of frequent occurrence
- a circumstance that cannot be regarded as incidental.

'Kerchief' also occurs frequently in Chuvash songs, mainly in combination with the
epithet 'white' (although it may be qualified as 'many-coloured' or 'velvet' as well).

The horse is mostly a 'bay' (tura la sa ), but 'yellow' and 'mottied', etc. are not un-
common. As to zoological symbols, in addition to the horse a few birds (such as thrush,
swallow, and cuckoo) are significant.

Chuvash songs often begin with onomatopoetic words like éa1Jka l-éa1Jka l sever éan

'tinkling-ringing sharp-sounding bell' (177); s~ka r -s~ka r siv juXa t' 'babbling, babbling
runs the water' (222); ta vik-ta vik tamana 'tővik-tővik owl' (249); kikik-kakak xor ka jak

'kikik-kakak wild-goose' (265); va sta r -va sta r sil veret 'fresh breeze is blowing' (175), and

so on.
Alíiteration is more extensively used in Chuvash than in Cheremis folklore:

sur jur sine suna sut ja lta rka ,

xa r tse xavel paxsa ira les suk.

'T h e s p a rk s b u m in g b rig h t on th e w h ite s n o w

W ill n e v e r m e lt a w a y in th e s u n s h in e .'

(46)

(3)
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pari patti pesens. kusne xivna ...qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'The mush has been cooked, butter has been put on it ... 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(74)

an cavaltet cakes par ceppüsen ...

'Do not twitier, swallow, for your one lost young ... ' (321)

Repetition produces much the same sound-effect as alliteration; but the former may have,
in addition, the role of emphasizing certain elements of the content.

coptartam, coptartsm,

sar xarsene coptartam svarnine.

'1 was riding, 1was riding,

Giving a ride in my coach to the pretty girls on Shrove Tuesday.' (193)

vestertem, vastartam te sur tutrsm.

'1 have thrown away, 1have thrown away my white kerchief.' (167)

Another type of repetition occurs when a noun is repeated with a different adjective:

ama/~ ta uram asIa uram.

'The street of AmalQx is a broad street.' (155)

S(a)varni Iasi tor Iasi ...

'The Shrove Tuesday horse, the bay horse ... ' (177)

s(u)paskar tuji sur tuja ...

'The stick, the white stick of Cheboksari ... ' (194)

Little has so far been written about Chuvash folk verse. What follows is intended to raise
certain related problems, rather than to solve them.

The song-texts printed together with their tunes in this volume are divided into regular

stanzas, which may be two-, three or four-lined. (Three-lined stanzas are relatively rare.)

Stanzas of five lines, such as occur here and there (Nos 346-350) cannot be regarded as
normalor typicai constructions, since the fifth melodic sections in such songs are per-
formed without words.

In the case of two-lined stanzas, often an interesting conflict between musical expres-
sion and verbal meaning can be observed. For example:

1. 1 tooked out of the window,

It seemed the sunponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwas setting.

2. When I was married in a strange land,

It seemed my life was ended. (37)
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As to the music, two strophes are present, while the texts of these constitute a unity. Per-
haps an older musical form bs been disrupted by a more recent poetic content.

In former Chuvash publications without melodies, such as those of PAASONENandponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MÉsZÁRos, we often meet with stanzas that exceed considerably the scope of the four-line
construction. Clearly, the reason for this has been indifference to the musical framework of
the song. Eight-line stanzas occur even in publications with music, for example, in the

song-book ofMAXIMOV (1964). A eloser look at the melody soon convinces us, however,
that two stanzaic lines correspond to one melodic section, in such cases. .

In his booklet on Chuvash foIk verse N. 1. IVANOV(1957) emphasizes the isosyllabic
character of the text-lines (p. 34). He distinguishes line-types of seven, eight, nine and ten

syllables. On the other hand, it appears from the tunes that lines with fourteen syllables
may also occur. Ivanov :,':~arated these up into two lines of seven syllables.

Let us enquire whether isosyllabism is really a basic feature. In the present volume,
scarcely a third of the songs consist of isosyllabic stanzas. More typically, differences

amounting to one or two syllables exist between lines, for example: 7, 7, 8, 7; 10, 9, 10,
10; 14, 13, 14, 14, and so on. At the same time, wide variation may occur. We are there-
fore inclined to say only that a quasi-isosyllabic tendency is manifested in Chuvash songs.

Aceording to IVANOV, rhymes in terminal position are of particular importance. He
illustrates a number of rhyme-schemes, which he regards as typicai, such as abca, aaba,
abab, aabb, aaaa (pp. 66-67). It is to be noted, however, that, almost without éxceptíon,
rhymes in Chuvash foIksongs are not real, but suffix rhymes. From the practice of parallel-
ism, it follows that consecutive lines end with the same suffixes. (This is a common phe-
nomenon in agglutinative languages.) Admittedly, the rhyme-schemes listed are all dis-
played in the present volume, but they are far from being consistent throughout agiven

song; the second stanza, for example, usually shows a different pattern. We contend there-
fore that rhyme in Chuvash folksong is more a decorative element than an organic con-
stituent of the verse.

It is of decisive importance for this question that we also find another and different

technique of versification exemplified in Chuvash folk verse (though in its non-melodic
genres). We recall GYULA MÉsZÁRos' Collection of Chuvash Folk-Poetry, the first vol-
ume of which contains relics of ancient Chuvash religion. AlI pagan prayers, charms, and
so on, therein are found to be in unrhymed, accentuated verse with no trace of isosyílabic
tendencies. Seholars generally regard this feature as characteristic of ancient Turkic verse.
"Old Turkic verse was a:~lterative verse. Initial alliteration, falling on the ictus of the tem-
poral feet (or on the beginning of syllable groups), had a rhythmic function (establishing

the metre) as weIl as a constructional function (uniting the stanza)." (STYEBLEVA1971). In

the eleventh century Islamic influence strongly modified the system of versification of old
foIk poetry in Central Asia; the older form was replaced by forms typical of Arabio-
Persian verse (ibid., p. 297).

This new type of verse provided the foundation for c1assical Tatar poetry in the Volga
Region, and to a certain extent affected folk poetry as well. In any case, the stanzaic pat-
terns of the Tatars show striking similarity to those ofthe Chuvash, both as regards sylla-
ble-number and variation in these, and the character ofrhymes (ibid., p. 297).

To alI appearance the instrusion of Arabic-Persian poetic standards, their combination
with forrner practices, and the resistance of the surviving archaic forms of verse, provide

an explanation for this pheno.nenon. The same problem demands attention not only in re-
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gard to Chuvash- Tatar relationships, but also in the domain of Cheremis and Votyak

folklore.
Earlier attempts were made to demonstrate classicai verse-features in Chuvash songs

(such as iambic scansion ef. MAxIMOVand BELAEV); but endeavours of this kind proved
fruitless and have been completely abandoned in recent decades.
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Bekannterweise gelangen in erster Linie lexikalische Elemente aus der einen in die andere
Sprache. Auf dem Gebiet der Morphologie ist das Entlehnen nur bei lange andauernden
und engen Verbindungen anzutreffen. Für die Übernahme der Bildungssuffixe findet man
Beispiele genug, die Entlehnung von Kasussuffixen ist dagegen sehr selten. Umso mehr

lohnt es sich, das Tscheremissische zu untersuchen, da einige tschuwaschische Kasussuf-
fixe ins Tscheremissische eingedrungen sind.

1. T scher.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-la, -la

Dieses Kasussuffix hat nach Beke1 im allgemeinen essivische und modale Funktion. Im
Paradigma der tscher. Deklination wird es bei Wichmanrr' Modalis genannt. In der sowjeti-

schen finnisch-ugrischen Fachliteratur wird es nicht als Kasussuffix, sondern als Bildungs-
suffix behandelt,' obwohl es - wie aus Wichmanns Angaben zu ersehen ist - nur als
Kasussuffix aufgefaBt werden kann, z.B. KBzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiOemla, kiOemla 'als meine Hand', in dem

-la, -la nach dem PxlSg steht.
CAsTRÉif halt es mit dem syrjanischen -la Suffix des Konsekutivs fúr identisch.

WrCHMANNhalt Castréns Meinung fúr wahrscheinlich und schreibt folgendes: .Jnteressant
ist Castréns Hinweis auf den syrjanischen Konsekutiv (mit der Endung -la, Z.B. vala munnj
'nach Wasser gehen'). Es ist namiich wahrscheinlich, daB der fragliche tscheremissische

Kasus «modalis comparativus», welcher heutzutage meistens die Antwort auf die Frage
«wie?» gibt, ursprünglieh auf die Frage «in welcher Richtung?», «wohin?», «wozu?» ant-
wortete und daB wir dasselbe Kasussuffix aueh in adverbiellen Ausdrüeken, wie z.B. den
folgenden, haben: KB anz 'akla, JU on(Dz ·akala, T on(Dz 'aGla 'vorwarts, vorwarts hin' ... ".

Wichmann ist der Meinung, daB das tsehuw. -la, -la aus dem Tscher. übernommen
wurde. Der fmnisch-ugrische Ursprung des tscher. Kasussuffixes wird auch spater ange-
nommen.' I. S. GALKlN (op. cit. 29) ist derselben Meinung. Zu den tschuw. Parallelen
bemerkt er, daB wir - da sie in anderen türkischen Sprachen keine Entspreehungen haben-

1ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ. BEKE:Cseremisz nyet-tan. FgrF 16, 1911,226 (im weiteren CserNyt).

2 Y. WICHMANN:Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem
Abriss. Helsinki 1953, 113-115.

3 1.S. GALKIN:Istoriöeskaja grammatika marijskogo jazyka 1. Joskar-Ola 1964,28-30; Osnovy
finno-ugorskogo jazykoznanija. Marijskij, permskie i ugorskie jazyki. Moskau 1976, 83.

4 M. A. CASTRÉN:Elementa Grammatices Tscheremissae. Kuopio 1845, S. IX-X.

5 B. A. SEREBRENNIKOV:VJa 8:4, 1959,9.

In: Festschrift for Wolfgang Schlachter zum 70. Geburtstag Verö./Jentlichungen der Societas

Uralo-Altaica, Bd. 12. Wiesbaden, 1979. Harrassowitz, 65-69. p.
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WICHMANN recht geben müssen. M. R. FEDOTOV6halt die Entlehnung aus dem Tschuw.
ins Tscher. fúr wahrscheinlich, verzichtet aber auf die Begründung seiner Meinung. Die
gründlichere Analyse der Fakten überzeugt uns von der Richtigkeit der letzteren Meinung.

Nehmen wir die Beweise der Reihe nach vor.
a) Das tschuw. Kasussuffix hat eine Funktion, wie z.B. die temporale Bestimmung:

tschuw. kantaria 'am Tage, zu Mittag', sarle 'nachts'. Sie kommt aber im Tscher. nur in
tschuw. Entlehnungen vor, Z.B. erla 'Morgen, morgen' (vgl. tschuw. ir 'morgen, früh, am
Morgen'").

b) Sowohl das Tschuw. als auch das Tscher. drücken 'Bewegung und Richtung auf
etwastgleichermaüen aus, z.B. tschuw. vsrmanalla 'in Richtung des Waldes' (varman

'Wald'), tscher. éOOraskala id. (coora 'Wald'). Im tschuw. Wort ist das nach dem Stam-

morphem stehende a das Dativ-Lativ-Suffix, das tscher. -ska das Illativ-Suffix. Diese
Konstruktionsweise ist eher für die türkischen Sprachen charakteristisch, z.B. tatarisch

urmanga taba 'in Richtung des Waldes' (urman 'Wald'), wo das ga ebenfalls Dativ-Lativ-
Suffix ist, im Tat. .folgt ihm aber nicht ein anderes Suffix, sondem eine Postposition.

c) Für die gleiche Konstruktionsweise findet man auch im Partizipialsystem der in Fra-

ge stehenden Sprachen Beispiele: tschuw. satarasla 'durchdringend' (satar 'durchbohren')
- tscher. kijsala 'liegend' (kija 'liegen').

Das tschuw. -as- und das tscher. -sa- sind Bildungssuffixe des Partizip Prasens, die
sowohl türkische als auch finnisch-ugrische etymologische Entsprechungen haben. Das -la
ist in beiden Sprachen ein modales Suffix.

Auf das tscher. Partizipialsystem hat das Tschuw.eine auBerordentlichponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgroüe Wirkung
ausgeübt. In mehreren Fallen kann beobachtet werden, wenn namiich das Bildungssuffix
des Partizips aus zwei Komponenten besteht, daB das Tscher. die erste Komponente (das
eigentliche partizipiale Bildungssuffix) durch eine eigene Entsprechung finnisch-ugrischen
Ursprungs ersetzt, wahrend die zweite Komponente, die ein Kasus- oder nominales
Bildungssuffix ist, einfach übernommen wird. Das sieht man auch im Falle des tscher.
participium necessitatis (Suffix: -sas/ak, -saslak), z.B. tscher. W astasaslak pasa 'zu er-

ledigende Arbeit' (asta 'tun, machen') - tschuw. simelsy, sakar 'zu verzehrendes Brot' (Si
'essen').

Das Tscher. hat das tschuw. -ma, -me Partizipialsuffix durch ein eigenes ersetzt und

das -lax, -lax Nominalsuffix übernommen. Die Richtung der Entlehnung ist in diesem Fall
klar, da die Entsprechungen des tschuw. Bildungssuffixes in den türkischen Sprachen weit

verbreitet sind.
Aufgrund der analogen Falle besteht kein Zweifel, daf die -la,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-la Komponente des

tscher. -sala, -sela Partizipialsuffixes tschuw. Ursprungs ist. Die Behauptung, daf das
tschuw. Kasussuffix keine Entsprechung in den türkischen Sprachen hat, kann nicht
gutgeheilsen werden. LEVITSKAJAzitiert Beispiele wie tat. terolaj 'lebend', baschkirisch

balalaj 'kindisch', osmanisch ojla 'Mittag, Zeit des Mittagessens' usw."
Die modale und partizipiale Funktion des Kasussuffixes ist in den türkischen Sprachen

gewöhnlich, auf finnisch-ugrischer Seite ist sie demgegenüber auűerhalb des Tscher. nicht

vorhanden.

6 Istoriöeskie svjazy öuvasskogo jazyka s jazykami ugro-finnov Povolz'a i Permi. Ceboksary
1965,40.

7 H. PAASONEN:Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. SUA 4, 1974, 17.
8 L. S. LEVITSKAJA:Istoriöeskaja morfologija éuvasskogo jazyka. Moskau 1976,114-115.
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2. Tscher. -san, -san

Der Gebrauch dieses Kasussuffixes ist im Tscher. sehr begrenzt. Es kommt nur in den
Partizipialkonstruktionen Yor, und nur in den von BEKE mit P B BJp. M CÜ bezeichneten
Dialekten gelang es mir, Beispiele zu finden." Siehe z.B. folgende Satze: BJp. mesa karn
saka kandra 8ene küskö kol'a· tüjoomtJ Jan 'mit einer Leine hangt er den Sack auf,
damit die Maus kein Loch hineinfriBt' und P kot'tamasan solten o 'mal 'ich habe nicht

deshalb gekocht, daB sie (es) nicht essen'.
Zum deverbalen Nominalsuffix -mas, -mai bemerkt BEKE, daB sein Gebrauch oft dem

des auf -mé, -ms ausgehenden Partizips ahnelt (CserNyt 150). In den hier angeführten
Beispielen tritt das Bildungssuffix -mas, -mas an Verben, die mit dem vemeinenden
Partizipialsuffix -te versehen .:illd, und ohne Zweifel hat die Form partizipiale Funktion. Zu

den -mas, -mas Bildungssuffixen kommt in den angeführten Beispielen das Kasussuffix

-san, -sen.
Im Tscher. ist der Gebrauch der doppelten Konsonanten sehr begrenzt. Wenn sich an

der Morphemgrenze zwei gleiche Konsonanten treff en, fallt der eine im allgemeinen aus.
Dies geschieht z.B. aucn dann, wenn an das Bildungssuffix -mas, -mas das Inessivsuffix
-ste, -sto, -sto tritt: kol kuéamas 'Fischfang', kol kucamaste 'wahrend des Fischfanges'.

Das -san, -sen ist in den obenstehenden Beispielen mit dem tschuw. kausalen Suffix
-san, -sen identisch.

Oben wurden bereits einige Beispiele dafür genannt, daB das Tscher. das an das Parti-
zip tretende Bildungs- o:',;r Kasussuffix aus dem Tschuw. übemimmt. Dies geschah auch
in diesem FaU. Auch im Tschuw. finden wir dem tscher. Partizip ahnliche Konstruktionen,
die gleichfaUs durch fmale und kausale untergeordnete Satze übersetzt werden können, z.B.
anasem sat éakarnasan üpkelesetper 'wir sind besorgt, weil sich die Milch der Kuh

vermindert"" (éakar 'sinkt, vermindert sich'; -na Partizip Perfekt; -san kausales Suffix).

DaB wir es im Tscher. mit der Entlehnung des tschuw. Kasussuffixes zu tun haben,
geht auch daraus hervor, daB es in manchen Fallen durch das auch mit ihm in gleicher
Funktion gebrauchte Dativsuffix -lan ersetzt werden kann. BEKE weist darauf hin, daB
anstelIe der zitierten Form kot'tamasan auch kottsmaslan vorkommen kann. Das tschuw.

-san, -sen Kasussuffix ist die etymologische Entsprechung der gemeintürkischen Postposi-
tion téűn, üéün, ucun 'wegen',"

3. Tscher. -len

Dieses Kasussuffix ist nur im permischen Dialekt aUgemein gebrauchlich, wo es - wie
auch BEKE bemerkt - eine distributive Bedeutung hat, z.B. lulen lulen pi&n 'zu zehnt zu-
sammengebunden' (CserNyt 225). In der tscher. Schriftsprache ist es nur in einigen Wör-
tem zu finden, Z.B. kecslen 'taglich', almaslen 'wechselnd'."

9 Handschriftliches tscheremissisches Dialektwörterbuch von Ö.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEKE.

10 L. 1. A. ANOREEV: Priöa .. -e v öuvasskom jazyke. Ceboksary 1961, 121.

II M. R.AsÁNEN: Materialien zur Morphologie der türkischen Sprachen. SO 21, 1957,73.

12 Marijsko-russkij s!ovar'. Moskau 1956, 195,25.
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Sehon BEKE weist darauf hin, daB das Kasussuffix im Tseher. wahrseheinlieh tsehuw.
Ursprungs ist, und zitiert PAASONENSAngabe Szp. kullen 'taglich' (CserNyt 225). Aueh
im Tsehuw. kommt das vorliegende Kasussuffix nur in einigen Zeit ausdrüekenden Wör-
tern yor und wird als eine Zusammensetzung aus adverbialem -le und instrumentalem -n
erklart (siehe LEVITSKAJA27).

KOVEDJAEVAponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA13 versucht, das in Frage stehende Kasussuffix als tseher. Entwicklung zu
erklaren. Sie meint, das Suffix sei eine Kombination zweier Instruktivendungen, namlichqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1
und -n, die in der Dativendung -lan bzw. Ablativendung -lec zu finden sind.

Im Falle von zwei benachbarten und miteinander dureh lange Jahrhunderte in enger
Verbindung stehenden Sprachen kann mit zufalligen Übereinstimmungen kaum gereehnet
werden. Auf einem groBen Teil des tscher. Sprachgebietes stimmt der Gebraueh des Ka-
sussuffixes mit dem des Tsehuw. überein, nur im permisehen Dialekt gibt es Abweichun-
gen. Daher ist es wahrscheinlieher, daB sich das Kasussuffix -len im permisehen Dialekt

aus temporalen Bestimmungen, z.B. vom Typ "taglieh", zu verbreiten begann, und so sind
die Formen -lulen 'zu zehnt' usw. entstanden.

131. 1.KOVEDJAEVA: SFU 8,1972,29-31.
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G y ű j tö ú to n a V o lg a -K á m a v id é k é n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BERECZKIGÁBOR egyetemi tanár, az ELTE finnugor tanszékének vezetője. Sokat tett
nemcsak a finnugor népek kutatása terén, hanem - mint arról lapunkban is olvashattunk -
a finnugor népek népszerűsítése érdekében is. Egymás után jelennek meg a különböző finn-
ugor népek íróinak munkáiból készült fordításai is. A finnugor népek kultúrájának minél
szélesebb körű megismertetését szolgálja az a vaskos kötetekből álló sorozat, melynek első
darabjai már megjelentek. Angol nyelven tájékoztatják az olvasókat több finnugor nép
kultúrájáról, népdalkincséről, A cseremisz népdalokat feldolgozó kötet 1971-ben, a csuvas
népdalokat bemutató kötet 1979-ben jelent meg az Akadémia Kiadó gondozásában.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<> Hadd kérdezzem meg - a köteteket VIKÁRLÁSZLÓval együtt készítették -, hogyan
gyűjtötték össze a kötetek anyagát, hogyan születtek ezek a maguk nemében egyedülálló és
a nemzetközi szakirodalomban is nagy érdeklődésre számot tartó, igen érdekes és körülte-
kintő munkák?

+ Bartók és Kodály is felfigyelt arra, hogy a régi magyar népzene elsősorban a Volga-
vidék népeinek zenéjével, különösen a csuvas és a cseremisz zenével vethető össze. De
részletesebben ezzel a kérdéssel egyikük sem foglalkozott. Az ötvenes évek második felében
Vikár László Kodály Zoltán aspiránsa lett. Kandidátusi disszertációjának témája a csere-
misz népzene vizsgálata volt. Először Leningrádba utazott, hogy tanulmányozza az ún.
Puskinház (Irodalomtudományi Intézet) óriási népzenei archívumának anyagát. Sokszáz
fonográftekereset őriznek itt. Vikár Leningrádban tanulmányozta ezeket a régi felvételeket.
Én ezalatt az idő alatt éppen Leningrádban tartózkodtam, az egyetemen tanítottam. Meg-
ismerkedtünk Vikárral é; megszületett a gondolat, ezután menjünk együtt gyűjtőútjainkra.
Kodály is nagy örömmel támogatta és szorgalmazta a gondolatot, hogy egy népzenekutató
ésegy nyelvész együtt gyűjtsenek. Hiszen a régi gyűjtők értékes lejegyzéseiben csak dallam
nélkül vannak meg a szövegek (BEKE ÖDÖN, MUNKÁCSIBERNÁT),viszont az anyag teljes
feldolgozásához a szöveg és a dallam természetesen egyformán szükséges.

1958-ban amúgy is készültem a cseremiszekhez. Vikárugyanekkor éppen ismét tanul-
mányúton volt Leningrádban. Lehetőség nyílt rá, hogy együtt induljunk gyűjteni. 1958-ban
már majdnem egy hónapot töltöttünk együtt a cseremiszeknél. 1964-ben Vikár egyedül volt
itt gyűjtőúton, s tulajdonképpen 1966-ban kezdődtek el rendszeres közös gyűjtőútjaink a
finnugor népek között. Azóta sokszor jártunk ezeken a vidékeken - 1968-ban, 1970-ben,
1974-ben, 1975-ben, 1977-ben és legutóbb 1979-ben. Egy-egy alkalommal egy-másfél
hónapot töltöttünk gyűjtőúton.

Gyűjtéseinket a cseremiszek között kezdtük, bejártunk úgyszólván minden cseremisz-
lakta területet. Aztán a csuvasoknál folytattuk tovább a gyűjtést. (A magyar nyelv bolgár-
török jövevényszavait a csuvas alapján lehet megmagyarázni.) Bejártuk a Csuvas Köztár-
saságot is, majd a Tatár Autonóm Köztársaság csuvas-Iakta területén folytattuk a gyűjtést.
De már ekkor is felfigyeltünk más népek kulturális kincseire is, gyűjtöttünk a tatár terüle-
ten élő mordvinoknál, a votjákoknál, később a tatároknál. A kutatás mind átfogóbb és szé-
lesebb lett, végül is kiterjedt az egész Volga-Káma-vidékre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In: Egyetemi lapok, 21 (1979): 21. szám, 4. p. (Riporter: Lengyel János)

151



Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletéreponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

<o>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMilyen anyagót sikerült összegyűjteni 1958 és 1979 között? 21 év alatt bizonyára
páratlan mennyiségű dalt gyűjtöttetek össze ésjegyeztetek le.

-+- Több mint 3700 dalt gyűjtöttünk az eltelt 21 év alatt ezektől a vizsgált népektől, és
csaknem 300 faluban jártunk. Nem hiszem, hogy lenne még gyűjtő, aki annyira bejárta
volna ezeket a vidékeket, mint mi, Vikárral.

Az anyagból először a cseremisz gyűjtést dolgoztuk fel. Közel ezer cseremisz dalt
gyűjtöttünk, ezek közül 320 szerepel az Akadémia Kiadónál megjelent angol nyelvű kötet-
ben. Ez az anyag teljes képet ad a cseremisz népzenéről. A kötetben bevezető tanulmány
tájékoztat a cseremiszekről és a kötet függelékeként nyers fordításban közöltük a bemuta-

tott dalok szövegeit magyarul is. Több neves költőnk készített azóta műfordításokat nyers-
fordításaink alapján (pl. Buda Ferenc). A cseremisz gyűjtés anyagából öt dalt Kodály Zol-

tán feldolgozott, ez a munka meg is jelent az I. nemzetközi finnugor kongresszus alkalmá-
ból.

Szinte minden gyűjtött dalunknak megvan a maga története. Egyszer egy hosszú és fá-

rasztó nap után egy cseremisz faluban pihentünk meg. A falusiak kérték, hogy mutassuk
be, hogy mit tudunk. Vikámak jó hangja van és, pedig elég jól furulyázok - így elkezdtünk

egy kvintváltós dalt. Már a dal első sorainál közbekiabált egy öregember, hogy ilyen dalt ő
is ismer, vállalkozott is rá, hogy bemutatja. Így aztán késő éjszakáig folytatódott a gyűjtés.
(Ez a dal a kötet 251. darabja.)

Márgyűjtés közben is láttuk, hogy a cseremisz népzene vizsgálata igen tanulságos.
Egészen más zenei anyagot találtunk azonban a mordvinoknál és a votjákoknál. A csuvas
anyag vizsgálata is fontos volt, hiszen belgar-török eredetű jövevényszavaink tanúsága
szerint a bolgár-törökök erősen hatottak a magyarság anyagi és ezzel együtt szellemi kultú-

rájára is. Valóban sok olyan vonást találtunk, melyek párhuzamai a magyar anyagban
megfigyelhetők. Ma már azt is tudjuk, hogya kvintváltós dallam nem finnugor fokon ro-
konítható, hanem nyilván a cseremiszeknél is az erős török hatás eredményeként jelent

meg. Hiszen más finnugor népek zenéje, pl. a régi votják zene egészen más (nem ötfokú,
csak háromfokú stb.) A magyar zenében megtalálható pentatónia a török népek zenéjének
jellegzetes vonása.

A vizsgált tatár népesség a törökök másik ágából való: a nyelvükben a mi kunjaink kö-

zel álltak hozzájuk, tehát az ő kutatásuk is fontos a magyarság ősi kultúrájának felderíté-
sében. Így kezdtük el a tatárok közti gyűjtést. Később kiderült, hogyatatárokat nem lehet

elválasztani a baskíroktól. A baskírok olyan szempontból is fontosak, érdekesek lehetnek
számunkra, hogy Juliánus magyarjai részben a baskírokba olvadtak bele. A baskírokon
kívül nagy számban élnek a tatárokkal cseremiszek és mordvinok, akik az eredetí lakóhe-
lyüktől elszakadva sok archaikus vonást őriztek meg.

<o> Az összegyűjtött anyagot a Magyar Tudományos Akadémia angol nyelven jelentette
meg. Ezek a kutatások valóban nagy nemzetközi érdeklődésre tarthatnak számot. Ekkora

monográfia a cseremisz népzenéről még sohasem jelent meg, ilyen egységes képet erről a
cseremisz kultúráról még egyetlen eddigi kiadvány sem nyújtott A magyar használhatósá-
got könnyítik meg a kötet végén található nyersfordítások. A gyűjtött anyag végül is több
kötetben jelenik meg. Az 1979-ben megjelent 2. kötet beszámol a csuvasok történelméről,

szokásairól (sokkal részletesebben, mint az első). Most készül a sorozat 3. kötete, a votják
anyagból. A 4. kötet, amely várhatóan két részből fog állni, a tatár és baskír gyűjtés anya-
gát fogja közreadni. Ezekben a kötetekben a szerzők rámutatnak mind a szövegek, mind a
dallamok magyar párhuzamaira. Mégis, azt hiszem egy-egy kötet célja elsődlegesen egy-
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egy nép népzenéjének lehető legteljesebb bemutatása. Majd, ha valamennyi kötet megje-
lent, akkor lehet a teljes anyag birtokában áttekinteni, hogy milyen kapcsolata van a ma-
gyar népzenének ezeknek a népeknek a zenéjével.

•. Bartók és Kodály is észrevették a magyar zene kapcsolatát ezeknek a népeknek a
zenéjével. De annyira bonyolult ez a kapcsolat, annyira bonyolult ezeknek a népeknek a
kölcsönhatása, hogy akár még ekkora anyag birtokában is végleges eredményekről korai
lenne beszélni.

Akadémiai doktori disszertációjában Vikár bízonyos következtetéseket megpróbál le-
vonni. Ha összevetjük a hazai összehasonlító nyelvészet eredményeit az összehasonlító ze-
nekutatással, megállapíthatjuk, hogy nálunk már a XVIII. század végén elég világos kép
alakult ki a finnugor nyelvek egymáshoz való viszonyáról. Az összehasonlító zenetudomány

sokkal rosszabb helyzeto-n van. Tulajdonképpen ezen a területen csak most indult meg a
kutatás. Ezért nem szabad elhamarkodott következtetéseket levonni. Ezért összegezzük
előbb ilyen kötetekbe az anyagot, és egy nagyobb anyag birtokában nyílik majd mód az
alaposabb összehasonlító kutatásokra. Ugyanakkor azzal a természetes szükségszerűséggel
is számolnunk kell, hogy ezeken a területeken is rohamosan halad előre a civilizáció, ami
természetes folyamat. Ezért a lehető leggyorsabban mindent össze kell gyűjteni és le kell
jegyezni.

Az összegyűjtött anyagokat az MTA Népzene Kutató Intézetében tárolják. Hazaérke-
zésünk után a gyűjtött anyagról hanglemez készült és elemezek munkapéldányait használ-
ják a kutatók. E munkapéldányok alapján jegyezzük le a szöveget és a dallamot. A szöve-

get később nagy munka a dallam alá illeszteni, ehhez kell a népzenekutatónak a nyelvész

segítsége.
Más előnye is van ennekponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj közös gyűjtésnek. Már a cseremiszeknél rájöttem, hogy bi-

zonyos hangtani sajátosságok ott vannak meg a cseremiszeknél, ahol egy bizonyos dallam-
típus el van terjedve. Azt is meg tudtuk állapítani, hogy mindkét jelenség csu vas hatással
volt kapcsolatban. Aztán azt is megfigyelhettük, hogy bizonyos nyelvjárási határok egybe-

estek bizonyos dallamtípusok elterjedési határával. Ez pedig az egykori cseremisz törzsi
megoszlást, a régi törzs. határokat mutatta. Ezek a gyűjtések a nyelvészeti kutatásokhoz is
fontos adalékokkal szolgálhatnak. Nem utolsó sorban azért, mert a forradalom elötti gyűj-
tők az akkori nehéz közlekedési viszonyok miatt egy faluban, vagy egy környéken gyűjtöt-

tek hosszabb ideig, mi azonban nagyon sok falut bejártunk, hogy minél teljesebb képet

kapjunk. Egy ilyen gyűjtés a nyelvföldrajzi kutatásokat is szolgálja. Bár nem ez a kutatás
célja, mégis a gyűjtéssel . .lágossá válik e népek nyelvjárási tagozódása.

Itt a tanszéken az utóbbi években sokat foglalkoztunk a Volga-Káma-vidéki finnugor
és török népek .nyelvszövetségével'' A népdalkutatások során figyeltem fel én is arra, hogy
mennyi közös vonás van ezeknek a finnugor és török népeknek a nyelvében, anyagi és szel-
lemi kultúrájában. Gyűjtőútjaink is meggyőztek arról, hogy ezeket a népeket szoros egy-
ségben kell kutatni, nem elszakítva egymástól.

Útjainkon mindig nagy segítséget kaptunk, a helyi szakemberek is elkísértek bennün-
ket. Egy-egy faluban már várták érkezésünket, nagy barátsággal fogadtak, gyakran a helyi

öregek beszélték rá egymást, hogy valami nem szívesen, vagy ritkán énekelt dalt elénekel-
jen valaki, aki ismerte. Így volt ez egy nagyon szép mordvin siratóval is, amit azóta a fm-
nek a mi gyűjtésünk alapján hanglemezen is kiadtak. Angliában is készült hanglemez
gyűjtésünk alapján. Talán egyszer Magyarországon is készítenek majd hanglemezt gyűjtött
dalainkból.
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<o>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAReméljük. Bár a hazai lemezkiadás, sajnos, kevés figyelmet fordított eddig népzenei
lemezek készítésére. De bízzunk benne, hogy a jövőben nem így lesz!

.. Csak így közbevetőleg mondanám el, minden gyűjtőúton este következett a nap

"legnehezebb" része, az esti teázás. Ilyenkor minden nép a legspeciálisabb nemzeti ételeit
szeretné bemutatni a vendégeknek, ez egy-két napig érdekes, de hat hét után "már igen ne-
héz dolog". Persze a házigazdákat sehol sem szabad megsérteni, hiszen ők mindent a legna-

gyobb szeretettel és barátsággal tesznek.
<o> Hogyan válik hasznára a gyűjtött anyag a vizsgált népeknek, hozzáférhető-e a szov-

jet kutatók számára?
.. Természetesen. Az összegyűjtött anyag másolata egy-egy példányban bekerül az il-

lető köztársaság és a fóváros illetékes kutatóintézetének archívumába. Így tudjuk mi is kö-
szönetünket kifejezni azért a nagy segítségért, amit a helyszínen kaptunk.

Ezek a gyűjtőutak is jó példái a szoviet-magyar kulturális együttműködésnek. Amikor

a legutóbbi ötéves együttműködési tervet megbeszélték, már bevették a tervbe a mi útjain-
kat is.

<o> Már egy korábbi beszélgetés során szóba került, milyen sokoldalú tevékenységet
végzel. Hogy látod, mit jelentenek számodra ezek az utak -, amelyeket a számos egyéb
munka között tettél?

.. A Volga-Káma-vidék népei között tett kutatóutak életem legjelentősebb élményét

jelentik. Ilyen nagy területet, ennyi népet megismerni, a helyszínen gyakorolni a nyelvet,
eleven kapcsolatba kerülni a nyelwel és a kultúrával, aminek a fontosságát az én nemzedé-
kem nem szűnik meg hangoztatni - mindezt megkaptam.

Gyűjtéseink során nagy és fontos anyaghoz jutottunk, melynek segítségével a magyar
népzene eredetének lényeges kérdéseit tisztázni tudjuk. Ezeknél a népeknél többek között a

régi magyar verselés gyökereit is meg lehet találni. Elég sokat dolgozom most is ezeken a
kérdéseken. Mindaz, amit mi Vikár Lászlóval együtt csinálunk, az elszakíthatatlan a ma-
gyar hagyományoktól. Nem véletlen, hogy a következő ötéves terv központilag támogatott
kutatásai is ezeket a tudományágakat helyezik a középpontba.

<o> Nagy gyűjtőútjaitok két kötetéhez már hozzáférhetnek az érdeklődők (Cheremis

Folksongs by László Vikár and Gábor Bereczki, Akadémia 1971; Chuvash Folksongs by
László Vikár and Gábor Bereczki, Akadémia 1979.). Jó egészséget, alkotó erőt kívánok a
további munkához is, reméljük, hogy a több mint két évtizedes gyűjtés eredményei a közeli

jövőben mind feldolgozásra kerülnek és az első két kötethez hasonlóan eljuthatnak az olva-

sókhoz és a szakemberekhez.
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A magyar nyelv török jövevényszavainak tudományos kutatása már egy évszázada folyik
(1. LIGETI L. MNy. LXXII, 11), s a kérdéskör fö vonásaiban tisztázottnak tekinthető.

Ugyanakkor szinte érintetlen maradt a tükörszavak, tükörkifejezések, török hatásra bekö-

vetkezett jelentésbővülések, valamint a magyar nyelv nyelvtani rendszerére gyakorolt török
hatás vizsgálata. A török tükörszavak kutatásának szükségességére legutóbb LIGETI LAJOS

(1. i. h. 134-136) hívta fel a figyelmet. Élete utolsó éveiben ERDóm JÓZSEF több kisebb

lélegzetű cikket szentelt e kérdésnek (1. MNy. LXXII, 213-215; LXXIV, 76-79). Hasonló
kísérletet szeretnék tenni magam is az alábbi egy-két oldalon.

KútfőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAforrás 'Wasserquelle'

A magyar összetétel finnugor párhuzamaként a TESz. a md. lisma pra 'forrás' [tkp. kútfó]
szót idézi. Hasonló összetétel a mordvinban még a (ErzRSzL) lej pra 'istok, verchovje
reki', (MoksRSzl.) lajbra 'ua'. (lej, ltij 'folyó', pra, bra 'fej, fó').

Ez a kútfő, folyófő összetétel azonban sokkal szélesebb körben ismeretes a török, mint

a finnugor nyelvekben. Jól bizonyítják ezt az alábbi példák: csuv. (ASM.) sirmaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApus, sirma
pus» 'verhovje, istok reki' (sirma 'folyó', pus 'fej', pus» 'feje'), su pos 'istok, versina reki'
(su 'VÍz', pos» 'feje'), sal-pus 'kolodec' (sal 'forrás'); tat. (TatRSzl.) jalra basa 'istok,
verchovje' (jaira 'folyó', basa 'feje'); bask. (BaskRSzl.) jalra basa 'istok reki'; oszm.
(RADL. IV, 1549) bunar basi 'die Quelle' (bunar 'forrás', basi 'feje').

ASMARlN a csuv. sirma :. !IS összetételnél megjegyzi, hogy az számos csuvas helynév-
ben előfordul.

A Tatár ASzSzK helységnévtára (Tatarskaja ASSR; Administrativno-territorial'noe

delenie. Kazan, 1963) tömegével tartalmaz -bas azaz fő végződésü helységneveket, ame-
lyeknek első tagja folyónév, pl. Ajbas, Akbas, Aktanssbas, Apsabas, Arbas, Asabas. Asit-

bas stb. A megfelelő baskir kiadványban nem kevesebb az ilyen típusú helynevek száma.
A kútfő, vizfő, folyófő típusú összetétel ek széles körü elterjedtsége a török nyelvekben,

a helynévadásban betöltött fontos szerepük mind amellett szólnak, hogy a magyar és
mordvin összetételek török tükörfordítások. Az oszmán és az idézetlenül maradt távolabbi
törökségi adatok kizárják egy ellenkező irányú hatás feltételezését. A szemléletmód is a

török nyelvekre jellemző .. .hol z fej szó második jelentése elsősorban kezdet, s a belőle kép-
zett ige jelentése is kezd (vö. csuv. pusla-, tat. basla-i, míg a finnugor nyelvekben a m. fej,

fő szó megfelelőinek második (sőt több esetben első) jelentése vég, s a belőlük képzett ige

jelentése is befejez (vö. fi. ptititttiti).
A török adatok alapján nemcsak a magyar kútfő, de a vizfő is ősi tükörfordítás lehet,

sőt a csuvas, tatár, baskir földrajzi névadás nyomán am. Szalafő típusú helynevekben is
török helynévadási gyakorlat átvételét kell látnunk.
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Megaiszik (tej, vér) 'gerinnen (Mi/ch, Blut)'

A finnugor nyelvek közül a magyaron kívül csak a cseremiszben van az alszik igének
gerinnen jelentése, pl. (VASZ.) wür maia 'krov, zapekaetsa' (1. a malem 'spl'u' igénél),
mal5as 'zakvaska') a -5as deverbális nomenképző).

A törökségben azonban széltében megvan az alszik igének a megaiszik (vér, tej) jelen-
tése, pl. (RASANEN, EtymWb. 508) köztör. u8-ys 'einschlafen, gerinnen lassen (Milch),
Kase machen', balk.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAűju-t id., csag. (VÁMB.) ujuk 'gerinnen', tat. (RADL. 1, 1318) uju 1.
'schlummem, schlafen', 2. 'gerinnen (von der Milch)"; (TatRSzl.) kan űju 'zapekaetsa (o
krovi)'; csuv. (A~M.) Sjyar 'spat', zapekaetsa (o krovi)'.

A magyarban és a cseremiszben az alszik 'schlafen' jelentésű igének második gerinnen
jelentését török hatásra bekövetkezett jelentésbővülés eredményének tekinthetjük.

Vagyon 'das Vorhanden, Vermögen, Habe'

A TESz. szerint a m. vagyon névszó azonos a létige egyes szám 3. személyű R. vagyon

alakjával, s vagy az eredeti deverbális nomen továbbélése, vagy a 3. személyű igealak má-
sodlagos főnevesülése. A TESz. ez utóbbit valószínűbbnek tartja. Ebben bízvást egyetérthe-
tünk a TESz-szel, csupán azzal toldhatjuk meg, hogy ebben a folyamatban a török nyelvi
hatásnak is bizonyára szerepe volt.

A rokon nyelvek közül csupán a cseremisz létige 3. személyű ulo 'van' alakja haszná-
latos névszóként is gazdag jelentésben. BEKE ÖDÖN kéziratos adatai szerint ez a jelentés a
malmizsi és a birszki nyelvjárásokra jellemző. Ezeken a vidékeken nagyon erős a tatár ha-
tás, s nyilván a tatár bar 'van' 3. személyű alak második gazdag jelentésének hatásával

magyarázható. A létigének ez a jelentése széltében megvan a török nyelvekben (1. RADL.
IV, 1472-1474), A vagyont, gazdagságot e török nyelvek általában az idézett létige -lék,
-lik gyűjtőnévképzővel ellátott alakjával fejezik ki (pl. tat. bar/ak; l. RADL, IV, 1485-

1486). Ez utóbbi alak tükörfordítása lehet a md. M (JUHÁSZ-ERDÉLYI) ul'zma 'vagyon,
tehetősség' (ul'sm» 'lenni').

Eredetileg azonban a török létige toldalékolatlan Sg. 3. személyű alakjának is bizonyá-
ra megvolt az Eigentum, Habe jelentése. Emellett szól a csuv. (ASM.) pur 1. 'est, imeetsa',
2. 'dostatok, zapas' alak, s RAsANEN is felteszi (EtymWb.), hogyaköztör. bár 'ist, vor-
handen' létigének Eigentum, Habe jelentése is volt.

A kölcsönszavakhoz hasonlóan néha a tükörszavak és kifejezések esetében is számolni kell
közvetett átadással. BEKE ÖDÖN Türkische Einflüsse in der Syntax fmnisch-ugrischer

Sprachen (KSz. XV, 1-77) c. terjedelmes cikkében, amikor arról ír, hogy több finnugor
nyelv török mintára egy speciális szerkezettel fejezi ki az akarást, óhajtást, amely a jon
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igéből és egy participiun -ból áll, lapalji jegyzetben (i. h. 33) két magyar példát is említ.
Ezek a példák a következők: utaznomjlJ 'utazni van kedvem' (MTsz. Háromszék-m.); nem
jött játszádnom 'nem volt kedvem játszani'. Ezek azonban a románból való tükörfor-
dítások (vö. tmi vine sa cálátoresc 'utazni akarok [tkp. nekem jön, hogy utazzam]'), ahova
azonban valóban a törökből (minden bizonnyal az oszmániiból) került be ez akonstrukció.

A nem közkeletű rövidítések:

BaskRSzl.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

ErzRSzl.

MoksRSzl. =
TatRSzl.
VASZ.

EaIIIKHpcKo-pyCCKHH CJIOBapb. Mocxsa, 1958.
3p3SlHCKo-pyC<":<HH CJIOBSpb. MOCKBS, 1949.

Moxmancxo-pyccxaü CJIOBSpb. MOCKB8, 1949.

Tarapcxo-pyccxaü CJIOBSpb, MOCKB8 1966.
= Ynb}MAP1U1 [B. M. BAcHnbEB), MapIDí Mynp, MOCKO 1926.
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1. Cser.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaraptas 'erdei rém'

BEKE ÖDŰN kéziratos cseremisz nyelvjárási szótárában 1 a CKponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC nyelvjárásokból idézi ezt
a szót. Vasziljevnél számos alakváltozatot találunk: araptas, arwaloas,-aramdas, taryaloas,
taryaltas, tarwaltas, tarwaloas, tarmaloas 'JIeUIHH,aexncras cHJIa'.

Ahhoz, hogy ezeket az alakokat meg tudjuk magyarázni, az arwaloas változatból kell
kiindulni.

A csuvasban a jelentést véve alapul az (ASM.) ar-sun, ar-sort, ar-surri, ar-sűri 'ita
apellatur daemonum silvestrium genus' stb. 'Ha3BaHHe JIeHOrO nyxa' (PAAS.)qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAar-surri

'nőnemű erdei manó (óriástermetű; nagy melleit vállain dobja a hátára, hol két fiúgyermek
szopj- azokat); férfi módjára viselkedő nö' szó felel meg a cseremisznek. A két szó között

azonban nemcsak a jelentés tcidntetében van kapcsolat. ASMARINés PAASONENírásmódja
is mutatja, hogy a csuvasban összetett szóval van dolgunk. Az első komponens a (PAAS.) ar
'(folk!.) férfi, fiú' jelentésű szó. Az összetételnek ezt a részét a cseremisz változtatás nélkül
átvette a csuvasból, a suri, sori stb. 'felejelentésű komponenst pedig lefordította.

A cser. -waloas az alakváltozatok tanúsága szerint egy korábbi -waltas alakra megy
vissza, ezt meg *peltas:"'ie lehet visszavezetni, amely a cser. pel, pele 'fél' szó -tas képzővel

ellátott alakja.
Ap - w hangváltakozás a cseremiszben igen közönséges a szó belsejében (vö. olmapu

- olmawu 'almafa'). Az e redukciója a szóbelseji hangsúlytalan helyzettel magyarázható.

A -oas, -tas képző rendesen igékhez járul (1. VICHMANN:SUSA 30:6:29-36). Mivel ez a
képző nagyon gyakran á.: az -1 gyakorító igeképző után (pl. kumaltas 'imádság'; lümdaltas
'ragadványnév') az új l-végű cseremisz szó feltehetően ebbe a csoportba illeszkedett be.

Ahol a cseremisz alakokban szókezdő t van, az a szóbelseji t hatására keletkezett, A w
- r váltakozás közönséges a cseremiszben (vö. tuwér - tayar 'ing'). A w - m váltakozás is

könnyen érthető fonetikai szempontból. Az araptas, aramdas hangátvetéses és részben tor-
zult alakok.

A tárgyalt cseremisz szó tehát ugyanolyan féltükörfordítás, mint a poskuőo 'szomszéd'
(csuv. poskil 'ua'.). Ebben a szóban is az történt, hogy a csuvas összetétel első tagját a cse-
remisz átvette, a másodikat lefordította.

A hegyi cseremisz (VASZ.) arsori 'JIeUIHH' alak a csu vas szó teljes alakjának kölcsön-
vétele.

1 A forrásjelzés nélküli adatok a továbbiakban is mind innen származnak.

In: Lakó-emlékkönyv. Nyelvészeti tanulmányok. Bp. 1981. ELTE 43-47. p.
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2. Cser. (VASZ.) noslem 'no6blO'

Ez a cseremisz szó csak Vasziljev szótárában fordul elő. Jól egyeztethető a zürj. (WUo.)
Sz. L ngsa/ni, V ng§kavni, U ng§avnis, P ng§avni 'mit den (groBen hölzernen) Hammer,

Klöpfel schlagen (Sz. LV Pl, schlagen, klopfen(U), (Wasche) bleuen (L)'.
A zürjén ige a (WUo.) V Sz, Pecs. LI U P ng§ 'groBer hölzerner Hammer, Schlegel,

Waschbleuel' főnév származéka, amelynek kifogástalan etimológiai megfelelője a votj.
(WICHM.) G nur,', U nus!, J M nusi 'Schlegel' (1.ESzK 195).

LITKIN (VokPerm. 145) a permi szavakban korábbi 9-t tételez fel, s ennek a csere-
miszben rendszerint o, u felel meg, de ezeknél a hangoknál itt nem ritka a hangrendi átcsa-
pás, pl. CC JT sosna - UJ CO sasna 'disznó'; JO nűstem - B nüstem 'orrát fújja' stb.

Az / a cseremiszben egyaránt lehet denominális és deverbális igeképző (1. BEKE

CserNyt. 288; 293).
A cseremiszböl hiányzik az alapszó, lehet, hogy kiveszett, de annak lehetőségét se lehet

kizárni, hogy a cseremisz ige permi kölcsönzés.

3. Cser. (Szil.) su/am 'metsz, szel, szab'

A cseremisz szót a SKES egyrészt a fl. salia, sa/ita 'szétdarabol, szétrepeszt, letördel, le-
hasogat, lehasít, kihasít, szel', másrészt kérdőjellel a sa/vaa, sa/vata 'gerendaépítményt
csinálni' igékkel veti egybe.

A TESz. a m. szil l. 'hasít, vág; spalten'; 2. 'simára farag, gyalul; beschnitzen, be-

arbeiten, hobeln' stb. jelentésű ige kétes megfelelőjeként említi a cseremisz szót.
A cseremisz szó finn és magyar egyeztetése téves, mivel ezekben azqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 a szótőhöz tarto-

zik, a cseremiszben viszont képző. A cser. sulam a P B BJ BJp. M UP UJ CO CN JO V K
suam, MK UP USj. US sUam 'farag, vadgal'; (WICHM.) KB U suam 'schnitzeln (mit dem
Messer) (KB U), behauen, in Scheiben schneiden (KB)' momentánképzös származéka.
BEKE kéziratos szótárában egy CÍmszón belül sorolja fel mindkét alakot.

4. Cser. tuyem 'tör'

BEKE a PB M U JO V nyelvjárásokból idézi a cseremisz szót.

A cseremisz szónak megfelel a votj. (MUNK.) tijal- 'tördelni, ki-, letörögetni'; tijalt-

'letörni, ketté szegni, megszegni'; (URSzl.) tijaniponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. '06JIOMaTb'; 2. 'JIOMaTb, H3JIOMaTb,

paspyurrs, CJIOMaTb'.
A szóbelsejimássalhangzó tekintetében azt a megfelelést találjuk, mint a cser. luyem

'dagaszt' - votj. (MUNK.) laj- 'ua.' esetében.
A votják szó első szótagi magánhangzója bizonyára korábbi i-bőJ fejlődött a szóbelseji

j hatására.
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5. Mord. (PAAS.) Euro, M. oru, uru 'Geschwür'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mordvin szavakat hagyományosan a zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. L V Por, lor 'Eiter (in
Wunden,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV auch: in Geschwüren)'; votj. (MUNK.) Sz. G M ur, K Vf. UJr 1. 'genny,
genyedség, evt'; 2. 'seh- vagy fekélynek száradtturja': 3. 'szemcsipa'; m. var 'Schorf,
Grinde, Kruste' szavakkal egyeztették. A magyar szó idetartozását már VOTILA kétségbe
vonta (SVST 65:70) a szókezdő v miatt. Az összetartozás ellen szól a permi szavaknak az
őspermire kikövetkeztetett palatális magánhangzója is (1.LITKIN, VokPerm. 58). A magyar
szónak ebbe az etimológiai összefuggésbe helyezése ma már teljes joggal elévültnek tekint-
hető (1. TESz.).

A permi szavak egykori palatális magánhangzója miatt a mordvin egyeztetést is el kell
vetnünk.

A mordvin szó jól megfelel viszont a cser. CK CN M VSj. ora 'gennyes daganat, seb a
ló mellén vagy hátán; folyton terjedő mérges seb a lábon; seb (M), sebes (VSj.)', JD ara

'elsebesedik '.
Az első szótagi magánhangzó mindkét nyelvben lehet PFV *0 folytatása.

6. Cser. wiS 1. 'nyitott, nyitva'; 2. 'tisztás, irtás, rés'

BEKE a cseremisz szót a P B M U C C J V K nyelvjárásokból. tehát lényegében az egész
cseremisz nyelvterületről idézi.

A cseremisz szónak a permi nyelvekben kifogástalanul megfelel a zürj, (WUo.) V Sz.
Pecs. L 1 V vis 'Bach zwischen einem See und einem Fluü (V), ... Graben od. Kanal (zum
Fischen) zwischen zwei Seen od. zwischen einem See und einem Fluf (U)'; votj, (WICHM.)
G vis 'was zwischen ist; Zwischenraum, Lücke, Scheidewand'.

A permi szavakat már a WUo. is egybeveti, de az ESzK (58) a jelentéskülönbség miatt
megkérdőjelezi összetartozásukat, pedig a két víz közötti patak vagy csatorna jelentés egya-
ránt fejlődhetett a votják szónál megadott jelentésekből. A cseremisz szó jelentése is ezek-
hez áll közelebb.

A cser. s > s hangfej'I-Jés közismert, így nem szorul magyarázatra.
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A c s e r e m is z ir o d a lm i n y e lv k ia la k u lá s a

A cseremisz írásbeliség kezdetei a XVIII. sz. második feléig nyúlnak vissza. A fejlődés

megindulásában nagy szerepe volt a keresztény térítésnek. A XVIII. sz. első felének erő-
szakos keresztelései nem hozták meg a kívánt eredményt. A következő évtizedekben az

egyház körültekintőbben járt el. Ahhoz, hogy a keresztény tanokat közelebb lehessen hozni
a megtérítendő népekhez, szükség volt nyelvük jobb megismerésére. Ennek a törekvésnek a
legjelentősebb eredménye a cseremiszekkel kapcsolatban az 1775-ben SzentpétervárottqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CO"lUlleHWI npunaoneocaiuunponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAepauuamuxs "lepeMUCKa20 Jl3blKa címen megjelent első
terjedelmes cseremisz nyelvtan. Hasonló címmel és ugyanebben az évben jelent meg a vot-
ják nyelvtan is, a csuvas pedig néhány évvel korábban, 1769-ben.

E nyelvtanok szerzö- ..ként, bár név említése nélkül jelentek meg, az ukrán származású

VENIAMINPUCEK-GRIGOROVICSérseket szokás emlegetni. Ő azonban nyilván csak irányí-
totta a munkálatokat, a nyelvtanok tényleges szerzői papokból, tanítókból stb. álló kollektí-
vákiehettek.

Az első cseremisz nyelvtan a cirill ábécé betűivel íródott, s ennek az alapján indult meg
a cseremisz írásbeliség kibontakozása. A latin betűk közül csak .a g betűt használja a
nyelvtan, de ezt a későbbiekben cirill megfelelőjével helyettesítik. A cseremisz ö-t az ió

betűkapcsolat jelölte, az ü-t pedig a cirill 10. A cirill bl hangértéke a cseremiszben a volt és
a jelenben is az. A cseremisz bilabiális w jelölésére a nyelvtan az orosz 6 betűt használja.
Ez a jelölés a későbbiekben is fel-felbukkan egészen aXX. század elejéig.

Az első cseremisz nyelvtanban kidolgozott cseremisz írás egészen az 1860-as évek má-
sodik 1-0léigvolt érvényben.

Az első cseremisz nyelvtant követően az 1917-ig megjelent cseremisz nyelvű kiadvá-
nyok száma igen jelentős, összesen 255.

1821-ben napvilágot látott például hegyi cseremisz nyel vjárásban az Újszovetség.
A fordítás azonban nagyon rossz, és rengeteg a könyvben a sajtóhiba.

1837-ben ANDREJ ALBlNSZKlJ cseremisz nyelvtant ad ki, melyet tankönyvül szánt
a kazányi es csebokszári kerületi iskolák cseremisz osztályai számára.

Az első cseremisz iskolai olvasókönyv 1867-ben jelent meg a hegyi nyelvjárásban,
a mezei cseremiszek számára pedig 1870-ben látott napvilágot. Ezekből a cseremisz egy-
házközségi iskolákban tanítottak.

A máig érvényes cseremisz ábécé kidolgozásában nagy szerepe volt a Kazányban tevé-
kenykedő ún. fordítói biz.ntságnak, amely az itteni Ortodox Misszionárius Társaság mellett

működött. A bizottság 1867-1892-ig állt fenn, s ezalatt 42 cseremisz könyvet jelentetett
meg. Ez a bizottság vette be az oroszból hiányzó cseremisz hangok jelölésére az 6, ji (ü), 6i

(a), tc, (1]) betűket.

A legjelentősebb cseremisz szótár ezekben az időkben V. Ny. TROICKlJ tollából jelent
meg (Kazány, 1894), s 2000 címszót tartalmazott.

In: FilKözl. 28(1982): 576-580. p.



Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jól lemérhető, hogy hol tartott a cseremisz helyesírás és irodalmi nyelvhasználat nor-
máinak kikristályosodása aponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXX. század elején az 1906-ban Kazányban megjelent négy
evangélium fordításán, amelyet egy csaknem másfél évszázados korszak végső mérföldkö-
vének tekinthetünk. Eddig a cseremisz írásbeliség szorosan kötődött az ortodox egyházhoz,

hiszen a cseremisz nyelvű kiadványok túlnyomó többsége vallásos jellegű volt, vagy pedig
a csekély számú egyházi elemi iskolában használt tankönyv.

Aszázadunk első éveire kialakult cseremisz helyesírás és a jelenleg használt között a
legfőbb különbség az, hogy a mostaniban érvényben levő szóvégi e, o,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ jelölés helyett
egyöntetűen redukált bl (5) hangot írnak. A cseremisz nyelvjárásokban mindkét ejtés szélté-

ben megtalálható.
Fordulatot jelentett a cseremisz irodalmi nyelv alapjainak lerakásában az 1907-1913

között évenként megjelenő cseremisz kalendárium (MarIa kalendar'Y. amely inkább iro-

dalmi almanach volt, mint kalendárium. Ebben jelentek meg több később jelentőssé vált
cseremisz írónak az első művei, köztük a ma már klasszikusnak számító Sz. G. CSAVAJNé

(1888-1942) is.
A cseremisz kalendárium jellegét tekintve szakítást jelent az eddigi egyházi hagyomá-

nyokkal, de a helyesírási normákat tekintve nincs különbség az evangéliumok fordítása és a
kalendárium között.

A kalendárium íróinak sorában szinte egyenlő arányban voltak képviselve az ún. mezei
és a keleti (baskíriai) nyel vjárás hordozói, s ez a megjelent írások nyelvében is tükröződik.

Már 1915-ben megjelent az első cseremisz újság (Wojna uwer 'Háborús hírek'), 1917-
ben ezt két újabb követte s két folyóirat is. Az Üiara (Hajnal) c. lap már 1917. szeptember
9-én ezt írta: - .Dlvassatok újságot, s a három nyelvjárásból alkossatok egy közös nyel-

vet!"
A három nyelvjárás: a hegyi, a mezei és a keleti. Mikor 1923-tól 1925-ig számos fó-

rumon vitatták az egységes cseremisz irodalmi nyelv kérdését, a vita arról folyt, hogy a
mezei vagy a keleti nyel vjárás képezze-e az egységes irodalmi nyelv alapját. A hegyi
nyelvjárás kérdését nem érintették.

A gazdasági és a kulturális tényezők a mezei nyelvjárás mellett szóltak, ez volt az a te-
rület, ahol hivatalosan bevezették a cseremisz nyelv használatát. A keleti nyelvjárás mellett
agitálók viszont azzal érveltek, hogy ez a cseremisz nyelvjárás több eredeti vonást őrzött

meg, mint a többi.
A kiváló cseremisz nyelvész és író, V. M. VASZILJEV(1883-1961) olyan cseremisz

irodalmi nyelv tervét dolgozta ki, amely mind a három nagy nyelvjárást magába foglalta
volna. Ezt a tervet azonban nem fogadták el, sacseremisz kultúrmunkások harmadik kon-
ferenciáján (Moszkva, 1926) olyan határozat született, hogy külön hegyi cseremisz iro-
dalmi nyelvet kell létrehozni. Ugyanakkor a későbbi évtizedek során sem mondtak le arról,
hogy a hegyi cseremisz nyelvjárás bevonásával az egész cseremiszség számára közös iro-

dalmi nyelvet alkossanak. Az utolsó komoly próbálkozás 1953 decemberében volt, amikor
a Mari Tudományos Kutatóintézet az autonóm köztársaság fóvárosában, Joskar-Olában
tudományos ülésszakot rendezett. Itt határozat született arról, hogy a két cseremisz iro-
dalmi nyelvet közelíteni kell egymáshoz, hogy azok fokozatosan egybeolvadjanak. Elsősor-
ban a hegyi cseremisz helyesíráson változtattak olyan formán, hogy a szavak írásképe köze-

* Az egyszerűség kedvéért latin betűs átírásban közlöm a cikkben előforduló cseremisz szavakat
és kifejezéseket.
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lebb kerüljön a mezei-kcieti irodalmi nyelvhez. A mezei-keleti irodalmi nyelvben pedig az

addig használatosqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-samaé többes jel helyett bevezették az elsősorban a keleti cseremiszek-
nél meglevő -wlak többes jelet, mivel ez közelebb áll a hegyi cseremisz wla többes jelhez.

A -wlak, amelyet néhány nappal később az újságok és a rádió is használni kezdett, va-
lóban gyökeret vert a mezei-keleti irodalmi nyelvben, de a hegyi cseremiszben eszközölt
változtatások nem hoztak eredményt, s az egyesítés kérdése az utóbbi két évtizedben leke-
rült a napirendről.

Tehát a 20-as évek végén dőlt el a kérdés, hogy két cseremisz irodalmi normát kell lét-
rehozni, egyiket a mezei és a keleti nyelvjárások. a másikat a hegyi cseremisz alapján. Ez a

második azonban csak helyi jelentőséggel bíró.
A mezei-keleti irodalmi nyelv különböző szintjeinek leglényegesebb vonásai a követ-

kezők:

1. Hangtan

A cseremisz irodalmi ny-lvben 30 fonéma van (8 magánhangzó és 22 mássalhangzó), ezek
közül az f, ch, és c az orosz nyelvből került be (a c-t számos cseremisz nyelvjárás ismeri,
de az irodalmi nyelvben csak orosz kölcsönzésekben fordul elő).

Az 1938-as helyesírási reform eltörölte a szó belsejében az orosz 3 betű használatát (e

áll helyette), s ez mindmáig zavart okoz az l' és n fonéma jelölésében, például sa/ne 'szép',
imne 'ló', pedig a másod'] szó kiejtése imne.

A mai cseremisz helyesírás a korábban uralkodó inkább fonetikus gyakorlattói eltéröen
jelenleg fonetikai-morfológiai elveken alapszik.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kit 'kéz' szó például a függő esetekben

d-re változik (kidsm 'kezet'), s ezért a helyesírás szerint a nominatívuszban is hd-et kell

írni.
A mezei nyelvjárásokban a hangsúly az utolsó teljes hangra esik - kivétel a redukált

hangból fejlődött szóvégi e, o, Ö -, a keleti nyelvjárásokban viszont aszóvégi e, o, Ö is
hangsúlyos. A mezei hangsúlyozási szabály normává vált.

2. Alaktan

a) Az Irodalmi nyelvben hos=ú időn keresztül párhuzamosan használták a -samáé és a

-wlak többes jelet. A harmineas évek végén a -samaé jutott túlsúlyra, míg 1953-ban, mint

említettük, véglegesen a -wlak mellett döntöttek. A klasszikus művek újrakiadásakor is erre
cserélik a -samaé többes jelet.

b) Az l. múlt többes 3. személyében a mezei nyelvjárásokban két alak használatos, pl.

toIaé és tolewe 'jöttek'. :z utóbbi alak van meg a hegyi nyelvjárásban is. Volt olyan törek-
vés, hogy a közeledés érdekében ez az alak váljon általánossá, de a kísérlet sikertelen ma-
radt.

c) A 20-as, 30-as években a határozói igenév több formában volt használatos: tolmeke,

to/mo monga 'jöve', s a tagadó alakokban is több változat volt lehetséges: toldegeze,
toldegec, tolde 'jövetlenVégül a tolmeke és a to Ide alak vált normává.

Ezzel fel is soroltuk a leglényegesebb alaktani problémákat. A megoldandó kérdések
száma tehát rendkívül csekély volt.
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Érdekes módon máig sem sikerült megnyugtatóan tisztázni, hogy hány eset van a cse-
remisz irodalmi nyelvben. Az iskolai tankönyvek hetet tartanak számon. A nyelvészektől
modálisként emlegetett eset (kidia 'kézként') például a határozószókhoz kerül. Ez azonban
nyelvészeti probléma, az irodalmi nyelvhasználat szempontjából nincs jelentősége.

3. Mondattan

A cseremisz népnyelvben korábban jóformán ismeretlen volt az alárendelt mondat (kivéve

a feltételes jellegű időhatározói alárendelést), helyettük főként különböző igeneves szerkeze-
tek használatosak ma is, pl. to/met/an tau 'köszönöm, hogy eljöttél' (tkp. eljöttödért köszö-
net). A 20-as, 30-as években azonban megjelentek az irodalmi nyelvben a különféle aláren-
delt mondatok, de még nem honosodtak meg véglegesen. Ez a folyamat a 40-es években
teljesedett ki erős orosz hatásra. Orosz kötőszó kölcsönvétele előfordul, de nem tipikus.

Az irodalmi nyelvben mind a mai napig kettősség uralkodik a tekintetben, hogy a
számnevek után egyes vagy többes szám álljon-é. Az utóbbi időben az egyes szám haszná-
lata kezd túlsúlyra jutni.

Az alany és az állítmány egyeztetésében még nem sikerült szilárd normát megállapíta-
ni. A cseremisz szórend kérdése is kidolgozatlan még.

4. A szókincs

A szókincs gazdagításának lehetséges módozatai közül az egyes korszakokban hol az egyik,

hol a másik került előtérbe. Az 1917-1921-ig terjedő periódusban az oroszból való köl-
csönzés áll az első helyen, pl. parti} 'párt',qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnacij 'nemzet', delegat 'küldött', jacejka 'párt-
sejt' stb.

A 20-as, 30-as éveket a belső szóalkotás lehetőségeinek kihasználása jellemzi. Itt a szó-
alkotás alábbi típusai fordulnak elő:

a) A szemantika kiszélesítése, pl. semer 'dolgozó' (eredetileg: fizikai munkás), tiste

'zászló' (eredetileg: jel), samlase 'kutató' (eredetileg: kereső).
b) Szóösszetétel, pl. wiéijas 'ötéves terv' (wié 'öt', ijas 'éves') imnéwi] 'lóerő' (imne

'ló', wi} 'erő'), mutwoi 'szótő' (mut 'szó', woz 'tő').
c) Szóösszevonás, pl. ekukaj 'strucc'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« en kugu kajak 'a legnagyobb madár'), törsfui

'elektromosság' « törstalmö tul 'ugráló tűz ').

Ebből a típusból nagyon kevés honosodott meg az irodalmi nyelvben.
d) Képzők felhasználása, pl. ojlamas 'novella' (ojlas 'beszélni' + -mas képző), usem

'szövetség' (usas 'egyesülni' + -em képző), rweziilék: 'ifjúság' (rweze 'ifjú' + -lak képző).

e) Tükörfordítás oroszból, pl. satusawsrtes 'áruforgalom' « or. tovarooborot), jűk-

tamas « or. golosovanie).
A 40-es években számos korábbi cseremisz nyelvújítási szót oroszra cseréltek. A cse-

remi sz irodalmi nyelv szókészletét az 1956-ban Moszkvában megjelent 21 000 szavas cse-
remi sz-orosz szótár csak részben mutatja be, az orosz-cseremisz változat (Moszkva, 1966)
már 35 000 szót tartalmaz.

A cseremisz írásbeliség és az irodalmi nyelv kialakulásában számos közös vonást talá-
lunk a rokon nyelvek közül a mordvinnal, a votjákkal és a zürjénnel, a szomszédosak közül
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pedig a török nyelvcsaladba tartozó csuvassal. A viszonylag régi írásbeliség ellenére vala-
mennyiüknél csak a szoviet korszakban alakult ki az irodalmi nyelv.

Ha a Szovjetunió olyan régi kultúrájú népeinek nyelvével hasonlítjuk össze a. csere-
miszt, mint pl. a grúz, az örmény, az üzbég vagy az észt, akkor azt kell mondanunk, hogy a
cseremisz szférája szűkebb. Ezen folyik az elemi iskolai oktatás, s tantárgyként a középis-

kolában is megmarad.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'i, apilapok, folyóiratok jelennek meg rajta és szépirodalmi művek.
Jelentős szerepe van a helyi rádió- és tévéadásban, a színházi életben stb. Az állami admi-
nisztrációban, a gazdasági élet irányításában azonban kevésbé használatos, s a technikai
tudományok művelése sem folyik cseremiszül.

A cseremisz irodalmi nyelv mostanára olyan fejlődési fokot ért el, hogy kiválóan al-
kalmassá vált a nemzeti kultúra művelésére, s akár európai szintű irodalmi alkotások is
születhetnek rajta.

A cseremisz nyelv irodalmi változata az iskola, a sajtó, a rádió stb. segítségével rendkí-
vül gyorsan tért hódított, s a nyelvjárásokat ma már jóformán csak az idős nemzedék őrzi.
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E t im o ló g ia i m e g j e g y z é s e k

1 . C s e r e m is z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsazazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ősz'

Az MSzFE WICHMANNnyomán a KH saza, U siZá, M siza alakváltzatokat idézi a m. ősz
cseremisz megfelelőiként A magyar és a cseremisz szó további etimológiai kapcsolatai
általánosan ismertek. A.: MSzFE *sükSe vagy *sikSe alapnyelvi alakot következtet ki.
A cseremisz szó kétségkívül összetartozik azokkal a rokon nyelvi szavakkal, amelyekkel

hagyományosan egyeztetik, a megfelelés egy-két részlete azonban még nincs kellően tisz-
tázva.

A eser. (WICHM.) siza alak szókezdő s-se amellett szól, hogy az egykori szóbelseji *s
hatására aszókezdő *s palatalizálódott. A fgr. *s ugyanis a mezei cseremisz nyelvjárás-
terület keleti peremvidékein megőrződött, ill. palatális magánhangzó előtt másodlagosan

s-sé vált, például a (BEKE) P B C C J V ser, K Stir - M UP USj. US ser 'ér' szóban.
Tehát a tárgyalt cseremisz szó szókezdő *s hangjával ugyanaz történt, mint a lapp és a

mordvin megfelelőjével (1. MSzFE 3:518).

A szóbelseji z szintén szabálytalan fejlődés eredménye, mivel a cseremisz a szótőben
megőrzi a fgr. "-ks-, *-kS- és -kS hangkapesolatot, pl. moks 'máj'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« fgr. *maksa); loksén-
jam 'bevágni' (vö. mord. E. iaksems); műks 'méh' « fgr. *mekSe), csupán metatézis me-
het esetleg végbe, mint pl. a pükS 'mogyoró' (- fi.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApahkindi szóban.

A cser. saze alakban tehát a szabályostól eltérő hangtani folyamatnak kellett leját-
szódnia, s ez a következőképpen mehetett végbe: az őseseremiszben a *ks hangkapcsolat
feloldódott, s a szó han galakja. *s8k8s8 lett. A *k intervokális helyzetben spirantizálódott,
*y lett belőle, amely aztán *j-n vagy *w-n keresztül eltűnt. Az *s-ből az őscseremiszben s
lett, amely aztán zöngésült, mint pl. a püi-wüt 'izzadság' (wüt 'víz') (vö. zürj-votj., pgs,

mord. piSi) szóban.
A *kS hangkapcsolat feloldására számos példát találunk a finnségi nyelvekben, pl.

karj.-aun. sukusü; sügüzü. vepsz. sügüz, é. sügis (1. SKES 4. a syksy szónál), de az osztj.

DN saljas, TIj. saYoas, V . \lj. sQYiJS(1. MSzFE 3. az ősz szónál) alakok is ugyanezt mutat-
ják.

Hasonló folyamat ment végbe a cser. suzo 'faj dkakas , szóban azzal a különbséggel,
hogy ebben a szóban nem szóbelseji *kS, hanem *ké hangkapcsolatot kell feltenni. Az idé-
zett cseremisz szóra BEKE kéziratos cseremisz szótárában a következő alakokat találjuk: P
BJ suzo, BJp. C sujzo B M sujéo, UP suzza, USj. US suza, MK.suzu, UJ CÜ JT suzo, CK
suio, CN sujzo, JO K suzii, V suzű 'fajdkakas'. TOIVONENa cseremisz szónak a követke-
ző megfeleléseit ismeri: (PAAS.) mord. E suvozej, suvozen suzij, M suvszi, suzi; zürj.
(WICHM.) JUd. V cukci; Ip. N éukéa ua. (1. FUF 19: 168-169).

VASZILJEVcser. suwézo adata (1. a suio szónál) azt mutatja, hogy a szóbelseji *ké

hangkapcsolat a cseremiszben feloldódott, s ak> r> w fejlődési fokon át a legtöbb nyelv-
járásban eltűnt. A mordvin adatok szintén amellett tanúskodnak, hogy ebben a nyelvben is

hasonló fejlődés ment végbe.

In: NyK 84(1982): 392-394. p.
169



2. CseremiszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnumaiam 'visz'

Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére

A cser. kSponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« *ks, */d, *kS) hangkapcsolat a BEKE által carevokoksajszkinak (c) neve-
zett nyelvjárásban gyakran feloldódik, pl. (BEKE) UJqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApiks - C piyas 'nyíl'; UJ műks - C
müyas 'méh', UJ sikS - (PORKKA) C siyas, sayas 'füst' stb., ez azonban nyilvánvalóan ké-

sei, meglehetősen elszigetelt folyamat, amelynek nincs köze a saie szóban végbement ősi
hangtani jelenséghez.

BEKE a következő adatokat sorolja fel a cseremisz szóra; P B M U CÜ numaiam, CK C JT
nűmalam, JO JP V K namalam, UJ dumaiam 'visz'. Az UJ adat d-je nyilván elhasonulás
eredménye, ezért a továbbiakban nem foglalkozunk vele.

A cseremisz szó, szerintem összetartozik a votj. (WICffi...1.)G nuini M nuni, J MU

nuint 'führen, tragen, holen'; zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) Le. Vim. nuni, Pr. FV nuni
'tragen, bringen, fortbringen, wegtragen, führen, fahren' alakokkal. A permi szavakat a
SKES a fi. noutaa 'visz' szóval veti egybe azzal a megjegyzéssel, hogy a finn adat esetleg
a vog. nawl-, niwl, niiwl- 'ajaa takaa', az osztj. nom- stb. és a nyeny. nQ<5g-ua., valamint
a ngan. notam stb. 'seurata jalkia' szavakkal tartozik össze. A SKES szerint, ha a finn szó
az idézett permi adatoknak felel meg, akkor egy ur. *novta alakot lehet kikövetkeztetni, a

második megfelelés helyessége esetén pedig az alapnyelvi alak *no1JOa-.
Mivel a cseremisz szó jelentése megegyezik a permi és a finn szavakéval, az egyezte-

tésnek nincs jelentéstani akadálya.
Hangtani szempontból elsősorban a cseremisz szóbelseji m szorul magyarázatra. A cse-

remi sz szó csak akkor tartozhat össze az idézett permi szavakkal, ha az m képző benne. Ez
lehetséges, a cseremiszben az m ritkán előfordul deverbális verbumképzőként, pl. a (BEKE)
PB MK UP USj. CÜ stb. tunemam 'tanul' (- m. tanul, 1. MSzFE 3:611-612) szóban.

Ha a penni és a cseremisz adatok összetartoznak a fi. nouta- igével, akkor a csere-
miszben permi kölcsönzésnek kell tartanunk a tárgyalt szót, mivel itt a feltett mással-
hangzó-kapcsolat eredeti szó esetén nem tűnt volna el nyomtalanul.

3. Cseremisz (VASZ) lupo 'K:y'la xaopocra, BaJIeiKHHK:a'

A cseremisz szót ugyanilyen alakban és jelentésben találjuk meg a MarRSzl. -ben is, s
mindkét szótár a mezei nyelvjárásból közli. BEKE viszont csak a hegyi nyelvjárásból isme-
ri, nála a következő adatokat találjuk: KA KS lapa, KN alap 'uszadék, víz hordta fatörzs,
faágak, szalma, széna stb.'

A cseremisz szó mind hangtani, mind jelentéstani szempontból kifogástalanul egyeztet-
hető a m. láp szóval, melynek az MSzFE szerint a második jelentése N 'nád-, szalma-, szé-
natöredék, melyet az árvíz hordani szokott'.

Az MSzFE szerint a magyar szó vogul és zürjén megfelelői alapján a fgr. alapnyelvre

'kidőlt fa, uszadékfa, vízen sodródó törmelék' alapjelentést lehet kikövetkeztetni, amely

szinte pontosan egybeesik a BEKE által megadott cseremisz jelentésseI.
A cser. szóbelseji p fgr. *pp-re megy vissza, a mezei u - hegyi a megfelelés alapján az

első szótagban őscser. *u-t kell feltenni, amely egyaránt fejlődhetett fgr. *a, *0 és *u-ból.
A KN alap szókezdő a-ja protetikus hang.
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Etimológiai megjegyzések (1-3.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sz. G.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpIN szótárában (fopHo-MapHHcKo-pyccKHH CJIOB8pb, K03bMoJ(eMMlHcK, 1935.)

a lapa 'Hacoc (cnera, neCKY, Mycopa B pexe)' mellett egy azonos alakú "rnxoe MeCTo y
6epera, 3aJIHB' jelentésű cím szót is felvesz. A két eseremisz szó nyilván azonos eredetű.
Jelentésbeli eltérésük némi analógiát szolgáltat a magyar szó szemantikájához.

A eseremisz szó átkerült a esuvasba is, ahol (ASM.) lapa 'BemmH rtpaar Ha 6epery,
npHH":ceHHbIH BOJ(OW alakban és jelentésben találjuk.

ABTOp Tp8KryeT 3THMOJIOrmo 'rpex M8pHHCKHXCJlOB.
1. Map. tusunce 'ocem,'. Mapnücxoe CJlOBO H3J(aBHa conOCTaBIDIIOT c aenr. ŐS'!, <PH.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

syksy H T. J(. (nparpy. *sikSe). L(aHHaR 3THMOJIOrHR HecoMHeHHO np8BHJIbHa, HO cnenyer
npe.n:nOJIO:>KHTb,qTO B MapHHCKOMCJIOBenponsomén npouecc Ha nOJ(06He nOJIHorJIacHR, a
nOTOM k xepea YHCQe3, a . ; 3aKoHoMepHO npeBpaTHJICR B t.

2. Map. uyuanatu 'HeCTH' . Mapaacxoe ~OBO MO)I(HOCOnOCTaBHTb c y]I}J.. uyuuu, KOMH
llyHbl 'necra', eCJIHnpennorraraea, qrO M B MapHHCKOMCJIOBeRBJIReTCROITJIarOJIbHbIM cyd»
4>Hl<COM,KaK nanp. B marone myneuatu '}"DfTbCR'.

3. Map. nyno 'xysa xsopocra, BaJIe)I(HHKa npHHeccHHbIH BOJ(OH'. Mapaacxoe CJIOBO
KaK c 4>oHeruqeCKOH, TaK H c cexatmrsecxof! TOqJ(H'lpeHHR TOQHO COOTBeTCTByeT BeH-
repcxoxy láp '60JIOTO', nropoe 3HaqeHHe xoroporo raxxe 'Tp OCTHHK, COJIOMa H. T. J(.,

npaaecéaasre BOJ(OH'.
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H u n o k S v á j c b a n é s e g y lé p é s t é v e s z t é s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kunszabó Ferencnek a Kortárs novemberi számában megjelent útirajzához Radó György
már hozzászólt. Élvezettel olvastam az imponáló, akár szakembernek is dicséretére váló

kiegészítéseket. Nekem is lenne néhány megjegyzésem Kunszabó írásához, de sokkal ke-
vésbé a svájci hunok kérdéséhez, mint inkább a szerzőnek a magyar nyelv eredetét bogozó
nyelveszeti kutatásokhoz fűzött megállapításaihoz, Szeretném idekapcsolni Kunszabónak a

Forrás ugyancsak tavaly novemberi számában megjelent,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATöprengés egy idült lépéstévesz-
tésről című írását is, mivel a két cikk több megállapítása közös.

A svájci hunokról tehát nem sok mondanivalóm van, mivel a hunokról én is jóformán
csak annyit tudok, amennyit a kutatóik, azaz nagyon, nagyon keveset. Három hun szó ma-
radt ránk, s vagy húsz ;•..ernélynév. A kísérletek, amelyek valamilyen más nyelwel próbál-
ják őket kapcsolatba hozni, nem jártak sikerrel. Bennünket, magyarokat a hozzánk került

hun mondák fiíznek egy szállal erősebben a hunokhoz, mint a Kárpát-medence többi népét.
Abban, hogy egy nem indoeurópai népesség nyomaira bukkannak Svájcban vagy Né-

metországban, nincs semmi különös, hiszen az indoeurópaiak előtt ismeretlen nyelvek szá-

zait beszélték Európában de semmi nyoma, hogy ezek a magyarral rokon nyelvek lettek
volna. Azzal, hogy egy svájci francia nyelvjárásban nincsenek orrhangú magánhangzók,
édeskeveset lehet kezdeni. Az én anyanyelvjárásomban (sárréti) vannak ilyenek, de semmi

közünk a franciákhoz.
Kunszabónál valahogy egy nevezőre kerül a hun, a kun és a magyar. Ezt nyilván ő se

gondolja komolyan, csak nem veszi észre.
Miért lennének rokonok az ubierek és az obi-ugorok, amikor ez utóbbi csupán egy alig

százéves, tudósok gyártotta mesterséges szó, melyet a vogulok és osztjákok nem is ismer-

nek.
Azt írja Kunszabó, hogy Észak-Svájcban és Délnyugat-Bajorországban gyakori csa-

ládnév a Huun, Khun, a Kisch és a Jokisch. Az első kettőnek a hunokhoz és a kunokhoz
aligha lehet köze, hiszen a németek nem így hívják őket (Hunne, illetve Kumane). AKisch,
amennyiben magyar, akkor Cc XVI. századnál nem régebbi, hiszen az effajta családnevek
kialakulása erre az időre esik. Jókis nevű honfitársammal eddig nem találkoztam, de ha van

ilyen név, ugyanaz érvényes rá, mint az előzőre. Ha a XVI. században vagy később töme-

gesen kerültek magyarok erre a vidékre, annak írásos nyoma kell, vagy kellene, hogy le-

gyen.
A cikkben felsorol, helynevek még magyar helyesírással se mondanak számomra

semmit, mivel jól tudom, hogy ilyen módszerrel a Tűzföldtől Tasmaniáig mindenütt lehet
a magyarhoz (de bármely más népéhez is) hasonló helyneveket találni, mint ahogy szava-

kat is.
Az, hogy valahol előkerül néhány pentaton dallam, szintén nem ad okot messzemenő

következtetésekre, hiszenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'.L ír népzene is pentaton, de se nekünk, se a kunoknak nem roko-
nai az írek (a kérdés a pentatónia rengeteg változatán belül dől el).

In: Kortárs 26(1982): 6. sz. 990-994. p.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

De erről talán sok is ennyi. Világért sem mondom azt, hogy eleve el kell zárkóznunk
ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatától. Lám, ráakadtunk a magyarabokra, s hasonló eset a
jövőben is előfordulhat, de amint én látom, eddig itt csak meddő kőzet került elő. Ahhoz,
hogy komolyan vegyük a dolgot, meg kell csillannia legalább egy szemernyi értékes fém-
nek.

Amit azonban Kunszabó a cikke végén ír, az már elevenbe vág, s erre részletesebben
szeretnék kitérni. Ezt olvassuk nála:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"A múltban például ... a bécsi Habsburgok adminiszt-
rációja mindig igyekezett a magyar őstörténet-kutatást benntartani a finnugrisztika medré-
ben, hogy - más módszerek mellett ezzel is csökkentse a nemzet öntudatát, önbizalmát,
melyet mindig veszélyesnek tartott a birodalom egységére, erejére."

Nem kételkedem az osztrák adminisztráció rosszindulatában, de az, amit itt Kunszabó
ír róla, az egy régi babona, amelyről már azt hittem, hogy rég kiveszett nálunk. A háború
utáni évtizedekből származó írásban Kunszabónál olvasom először. Igaz, a nyugati emig-

ráns, úgynevezett "suméros" kiadványokban nemegyszer találkoztam vele több képtelen
hamisítással megtoldva.

Vegyük sorra az érveket és bizonyítékokat:"

Mikor igyekezett az osztrák adminisztráció terjeszteni a finnugor tanokat?
Az 1840-es években éppen a reformkori hazafias felbuzdulás ad lökést a finnugor kuta-

tások megindulásához. Hadd idézzek néhány sort a Toldy Ferenc és Jerney János aláírásá-
val közölt, Reguly szibériai útját támogató akadémiai bizottsági jelentésből: "Ha ez érdek
egyelőre még csak magyar érdek, de hogy az, mihelyt a nyomozások várt siker által koro-
názva lesznek, az egyetemes históriáé s így a világé leszen, tagadni nem lehet. És hol van
tárgy, Tek. Társaság, akár a történeteket, akár az összes nyelvtudományt véve, melly in-
kább nézne a' magyar Academiára, mint éppen ez? mellynek felvilágosítását inkább várja
tőlünk a haza, várja a tudós világ, mint éppen ez? Nekünk nincsenek tengereink, 's tenge-

ren túli gyarmataink, mellyekre tudományos expedítiókat küldhessünk, 's az egyetemes
tudományosság körét tágíthassuk; nincs sem éjszaki, sem déli földsarkunk, me Ily körül fel-
fedezőinket utaztassuk, hogy bámulásra és tiszteletre bírjuk a népeket irántunk. Eredetünk

és nyelvrokonaink azon sarok, me Ily körül tehetünk és csak mi tehetünk felfedezéseket, 's
ha mindent nem akarunk idegenektől várni - 's siker nélkül várni - tennünk kell is."

Így ír 1842-ben az említett akadémiai bizottság, s Reguly meg is kapja a kért anyagi

támogatást a vogulok és osztjákok nyelvének kutatására. Fő támogatói Toldy Ferenc és
Széchenyi István (osztrák bérencek lettek volna?).

Bugát Pál akadémiai tag elsőként szorgalmazza 1846-ban finn tanszék felállítását a
pesti egyetemen. Bécsben 1974-ben létesült finnugor tanszék. Ha az osztrákok annyira
szorgalmazták a finnugrisztikát, miért nincs náluk ennek semmi nyoma?

A pesti egyetem az 1863/64. tanévben Toldy Ferenc dékánsága idején fordult a Hely-
tartósági Tanácshoz finnugor tanszék létesítése ügyében. Az osztrák kormányt képviselő
Helytartósági Tanács a kérést elutasította. Érthetetlen, ha mindig ezt támogatta, miért
utasította el?

Téves tehát Kunszabó Forrás-beli cikkének következő állítása is: "Eléggé köztudott,
hogya sovén szláv Miklosits (helyesen: Miklosich), a bécsi egyetem szlavisztika tanára
miként jut ahhoz, hogy magyar nyelvészeti munkákban mindmáig elég sűrű hivatkozási

• Hadd ne idézzem itt forrásaim könyvészeti lelőhelyeit azzal a megjegyzéssel, hogy szükség
esetén a szerkesztőség vagy bárki rendelkezésére tudom őket bocsájtani.
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Hunok Svájcban és egy lépéstévesztészyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

alany: az önkényuralom idején küldik Pestre, »ellenőrizni, helyes mederbe terelni a Magyar
Tudós Társaság működését«, És többek közt ez az úr erőlteti a magyar nyelvkutatás kizá-
rálag finnugor irányba terelését, egyúttal pedig be is dolgozik nekünk: több száz szavunkra
bizonyítja rá a szláv eredetet."

Én nem kétlem, hogy Miklosich soviniszta volt, de azok a szavaink, amelyekre "rá-
bizonyítja" a szláv ereder.t, valóban szlávok, sőt jóval több az, mint amennyit Miklosichnál
találunk, mivel ez a munkája elég felületes. Miklosich kétszer annyi román szóra bizonyítja
rá, hogy szláv, bukaresti diákéveim alatt mégse hallottam egyik professzorom szájából se
kárhoztatást ezért. Mi jogon róhatjuk fel egy szlavistának, hogy szlavisztikával foglalkozik?
Van-e Kunszabó Ferenc kezében bizonyíték, hogy joggal áUíthassa Miklosichról, amit ál-

lít?ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz "eléggé köztudott" nem tekinthető annak.
.Jsmerjük azt is - írja Kunszabó -, hogy 1867 után a budapesti kultuszkormányzat,

bécsi intenciókra, állandóan és éberen őrködik a finnugrisztika hegemóniáján, direktívákkal
is, de szintúgy az anyagi eszközök elosztásával, a kinevezésekkel és elöléptetésekkel."

A tények ellene szólnak ennek az állításnak. Ha ennyire őrködnek a finnugor hegemó-
nián, akkor miért létesítenek a pesti egyetemen 1870-ben turkológiai tanszéket, s fmnugort
csak két évvel később, s miért küldi az akadémia Bálint Gábort 1871-ben a kazányi tatá-

rokhoz, s adja ki néhány év .Jatt a gyűjtését, míg fmnugor nyelvész, Halász Ignác csak
1884-benjut el a lappokhoz. S maga az altáji összehasonlító nyelvészeti tanszék (ez volt az
1872-ben létesített finnugor tanszék neve) sem őrködött a hegemónián. Budenz József, az
első tanszékvezető csuvast, jakutot, mongolt és mandzsut is tanított.

Kunszabó szerint nekünk a lappokat egy osztrák katonatiszt találta meg. Ezt meg hon-
nan veszi? Sajnovics János, aki tudtommal ezt tette, tordasi földbirtokos családból szárma-
zó jezsuita pap volt.

Dohogva olvasom, hogy Kunszabó sohasem értette, miért fmnugor eredetű név sza-
vunk, mikor ez a szó a németben Name, az angol ban name, a franciában nom stb., s mi-
lyen elvek segítségével lehet eldönteni, hogy a manysi nam finnugor ősszó, míg a perzsa
nam indoiráni.

Ha ezt nem értette, meg kellett volna kérdeznie diákkorában a padtársától vagy a tanár-
tól. A magyarban csak finnugor eredetű szavakban találunk m > v hangváltozásra példát, s
az elölképzett magánhangzó is a rokonnyelvi megfelelőkhöz közelíti a magyart. A manysi

nam is ez utóbbi kritérium alapján fmnugor és nem iráni. A törvény nem tudásáért nem a
tudomány a felelős. Egyébként több mint száz éve már, hogyafinnugor és az indoeurópai
nyelvcsalád ősi kapcsolatai egyik bizonyítékaként emlegetik ezeket a szavakat.

A továbbiakban ezt írja Kunszabó Ferenc: "Idestova két évszázada létezik magyar
nyelvtudomány, s lassan másfél évszázada bázis a finnugrisztika, közben pedig a feltétele-
zett uráli őshazából hozott, s kezdetben túlnyomónak becsült finnugor ősszavak száma -
lásd a hetvenes években folyamatosan kiadott Szófejtő Szótárt - tíz százalék alá csökkent.
Azaz rem előre, hanem hátra haladunk?"

Az az érzésem, Kunszabó Ferenc súlyos tévedés áldozata. Itt nyilván A magyar nyelv

történeti-etimológiai szotárára gondol, amely 1967-1976-ig jelent meg. Finnugor eredetű
szavaink számát nemcsak régen, ma is túlnyomónak tartjuk. Utoljára Tolnai Vilmos vég-
zett nagy anyagon statisztikai vizsgálatokat a magyar szókészlet eredetét illetően. Ö arra az
eredményre jutott, hogy a magyar szókészlet 65 %-a eredeti szó, 10 %-a szláv, 8,5 %-a
török, 7,5 %-a német stb.

Tolnai adatai 1924-ben jelentek meg. Azóta bizony sok etimológia elavult, de az
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utóbbi évtizedek nagy etimológiai szótári munkálatai során számos újra derült fény, úgy-
hogy Tolnai vizsgálatai megközelítőleg ma is érvényesek. Honnan hát akkor ez a 10ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA%

alatti eredmény? Vagy Kunszabó Ferenc vagy valaki más összekeverte a szó és aszócikk
fogalmát. Az nagyon valószínű, hogy az említett szótárban a finnugor eredetű szavakat
tárgyaló szócikkek száma 10 % alatt van. Igenám, de tessék csak megnézni, az él szót tár-

gyaló szócikkben 25 származékszót találunk, a tud alatt 26-ot, az iszik alatt Iő-ot, a gipsz

alatt azonban csak egyet (gipszel), a július pedig magában áll. Szócikkek alapján tehát
nem lehet ítéletet mondani a magyar szókészlet finnugor elemeinek számáról. De menjünk
csak tovább. Tolnai idézett statisztikája úgy vizsgálja a szavakat, ahogyan a szótárban ta-

láljuk őket, tehát az él ugyanúgy egy szó, mint z jerke. A szótár mesterséges elvonatkozta-
tás, nem tükrözi, milyen súllyal szerepel egy-egy szó mindennapi beszédünkben vagy írá-
sunkban. Megvizsgáltam Kunszabó Ferenc Hunok Svájcban? cím ű cikkének első 500 sza-
vát (nem vettem figyelembe a földrajzi és a személyneveket; az összetett szavak minden
komponerise külön szónak számít, tehát a fecskefészek két szó).

Az eredmény a következő: finnugor eredetű szó 333 esetben fordul elő a szövegben

(66,5 %), belső keletkezésű (ilyenek a szövegben a bolyong, csend stb.) 12 esetben. A két
kategória összege 345, tehát az úgynevezett eredeti szavak aránya 69 %; 17 % a kölcsön-
szavaké, s 14 % az ismeretlen eredetűeké. Nem vettem külön figyelembe az igekötőket.
Ezek nagyon kevés kivétellel finnugor eredetűek. Ezekkel jóval 70 % fölé emelkedne az
eredeti szavak gyakorisága.

Egyébként ha a magyar szókészletnek csak 10 %-a lenne finnugor, az a magyar nyelv
hovatartozásán mit sem változtatna, hiszen az alaktani elemek több mint 90 %-ban finn-
ugor eredetűek, s végeredményben ez a döntő. Az angol szókincs túlnyomó többsége latin
és újlatin eredetű, de ettől még senki se vonja kétségbe az angol nyelv germán eredetét.

"Sohasem értettem - írja ismét Kunszabó -, miként lehetett meghatározni az őshazát,
amikor arra sem írásos, sem néprajzi, régészeti vagy embertani bizonyíték nincsen, csupán

nyelvészeti. Például Jankó János voltaképpen három hal nevének és előfordulási helyének
azonosítása alapján tette le a voksot valahai Ural-alji tartózkodásunk mellett ... "

lrigylésre méltó Kunszabó biztonsága, amellyel a kutatások ismerete nélkül nyilatko-
zik. A régészetet illetően hadd utaljak Fodor István Vereeke hires útján ... (1975) cím ű, az
érdeklődö nagyközönség számára írt könyvére. Az embertani kutatások csak a szakmun-

kákból ismerhetők meg, de vannak. Az észt Karin Mark ért el jelentős eredményeket ezen a

téren. Jankó János a múlt században dolgozott, s idézett megállapítása sohasem játszott
említésre méltó szerepet az őshazakutatásban. Kiemelése torzítás.

Kunszabó Ferenc méltatlankodik, hogy Bartók anatóliai népdalgyűjtésének páratlan
eredményét, n.iszerint húsz magyar megfelelést talált, egyetlen magyar áttekintő, elemző
munka sem említi. Vikár László barátom szerint, aki Bartók anatóliai gyűjtését sajtó alá
rendezte - 1976-ban jelent meg -, Bartók csak három dallamról beszél. De ha húsz lenne
is, ez a szim elenyésző a Volga-vidéki csu vas, tatár és baskir párhuzamokhoz képest, nyil-
ván ezért nem szokás Bartók anatóliai példáit idézni. Népzenénk ősi rétegének törökös vo-
násai évtizedek óta közismert ténynek számítanak. Hajdú Péter Finnugor népek és nyelvek

című 1962-ben megjelent népszerűsítő könyvében például ezt írja a cseremisz (mari) - ma-

gyar dallamegyezésekről: "A finnugor népek zenéjére az ötfokúság nem jellemző, a mari és

a magyar dallamegyezések pedig a pentaton dallam stílus példái, melyek török és belső-
ázsiai kapcsolatokra utalnak. Ezek az egyezések tehát mind a két nép népzenéjében bizo-
nyára közös gyökerűek, de nem az ősi finnugor kultúra tartozéka." (235-61.)
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ft.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkisiskolás énekkönyvekben az ötvenes években vagy talán már előbb is voltak a ma-
gyar dalok párhuzamaként csavas. sőt burját-mongol dalok is. Ki ne emlékezne az Égő
napban vágtunk a nyáron ... kezdetű burját-mongol dalra vagy a Zúgnak a gépek az öntő-
dében című csu vas dallamra írt indulóra.

Ezeket csak azért emlegetem föl, mert az az érzésem, hogy Kunszabó Ferenc nem-

egyszernyitott kapukat dönget.
Kunszabó a kutatási témakörök leszűkítéséről, a más irányba vezető szálak elvágásá-

ról, tények negligálásáról beszél, hivatalos nyelvészetet emleget. Az a finnugor kizáróla-
gosság - amint fentebb már utaltam rá - már a múlt században sem létezett. A török-ugor
háborúban a napi sajtó és a hangadó közvélemény általában a török oldalt támogatta (nem

a hivatalos irányzatot), de végül az ellentábor vezére, Vámbéry is elismeri, hogy " ... vak
volna az, aki kétségbe vonná, hogy a magyar nyelv kialakulásának legkezdetén ugor
jellegű".

De lássuk a mai helyzetet, illetve a közelmúltat. A nyelvészet kulcspozícióiban általá-
ban nem finnugor nyelvészek voltak. Akadémiánk alelnöke másfél évtizeden keresztül egy
világhírű mongolistánk volt, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézeté-

nek igazgatója pedig az 50-es évek elejétől egészen a 70-es évekig egy ugyancsak világhírű
turkológus. Egész sor kiváló tanítvány folytatja munkájukat. A Magyar Nyelvtudományi
Társaságnak egy szerény szekciója a fínnugor, orientalistáinknak külön társasága van,
a Kőrösi Csoma Társaság. Vaskos idegen nyelvű folyóirat jelenik meg Acta Orientalia
címmel. Az egyetemen van török, mongol, tibeti stb. szak, s diákok, akik ezeken tanulnak.
A csuvasok a szegedi egyetem altajisztikai tanszékévei közösen készítik nagy etimológiai
szótár\ikat.

Szándékosan azon a körön belül maradtam, amely a magyar őstörténet szempontjából
elsösorban szóba jöhet, de ezt nehézség nélkül lehetne bővíteni.

Magán a finnugrisztikán belül sem látom a kizárólagosság jeleit, a beszűkülést. Tessék
csak megnézni a Magyar szókészlet finnugor elemei című, az utóbbi másfél évtized során
megjelent háromkötetes művet. Hány kitekintés van az egyes szavaknál az indoeurópai, az

altaji, a jukagir stb. nyeívek felé.
Vagy vegyünk személyi példát. Szerénytelenség, de magamat említem először. Én, a

pesti egyetem finnugor tanszékének vezetője, a kimondottan "hivatalos" nyelvész, az utóbbi
másfél évtized számos nyarán és őszén tűrtem rneleget, port, sarat, hideget, s jártam Vikár

László barátomrnal a csuvas, tatár, baskir falvakat, hogy olyan népdalokat gyűjtsünk tö-
megével, amelyek ősiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAze« ..:;nktörök kapcsolatait támasztják alá. Egy fiatal kollégám köny-
vet írt a finnugor nyelvek paleoszibériai kapcsolatairól. A példákat hosszan sorolhatnám.

Hol itt a beszűkülés?
Tudatában vagyok, hogy a hazai fmnugrisztikának vannak adósságai, lemaradásai stb.,

erről lehet vitatkozni. Én a kizárólagosság, a kincstári jelleg vádját érzem megalapozatlan-
nak és méltánytalannak.

A kérdés felvetésében, a magyarság lépéstévesztéseinek nyomozásában nincs vitám

Kunszabó Ferenccel, de szemelt magból álljon a tényanyag, s alaposabban, pontosabban
tájékozódva, elfogultság nélkül vizsgálódjunk.
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Európa északkeleti vidékeinek török és finnugor nyelvei között a hosszas és bonyolult köl-
csönhatás következtében számos közös vonás alakult ki, úgyhogy bízvást beszélhetünk ve-
lük kapcsolatosan közös nyelvi areáról vagy nyelvszövetségről. .

A kérdéses nyelvi areához négy finnugor, a mordvin, cseremisz, votják és zürjén nyelv
tartozik, meg három török, a csuvas, tatár és baskír.

E nyelvek között igen bonyolult érintkezés mutatható ki, amelyek számos közös vonást
eredményeztek.

A cseremisz igen korán, már az i. e. 1. évezred elején kivált a finn-volgai közösségből
(1.ALH 24: 81-85), s megkezdte önálló életét. Az időszámításunk előtti utolsó évszázadok-
tói kezdve több mint egyrvezreden át kapcsolatba került a rokon ősperrni nyelvvel, számos
szót kölcsönzött, s az alaktan területén is igen sok olyan közös vonás mutatható ki, amely a
finnugor nyelveknek csak erre a csoportjára jellemző (1.NyK 79: 57-77).

A VIlI. sz. közepén új nép jelenik meg a Volga-Káma-vidéken, a bolgár-törökök, akik
jelentős birodalmat alapítottak ebben a térségben. Bulgária hatalmas területet ölelt magá-
ba: hozzá tartozott a mai Csu vas, Tatár, Mari, Udmurt Autonóm Köztársaság, a Mordvin
Autonóm Köztársaság keleti, Baskíria nyugati vidéke, továbbá a Kujbisevi, Uljanovszki és
részben a Gorkiji terület. A XIII. századra a bolgár törzsek teljesen magukba olvasztották a
köztük élő finnugorokat.

A cseremiszek, votjákok és mordvinok között számos bolgár kolónia volt, ezek azon-
ban a XIII-XV. századig beleolvadtak a helyi lakosságba.

A mondottakból kiderül, hogy a nyelvi kölcsönhatásnak minden alapfeltétele megvolt.
A bolgár-török ~ finnugor iranyú hatás sokszorosan nagyobb, mint fordítva. Ez nem any-
nyira a bolgár-törökök politikai hatalmának, mint inkább kulturális fejlettségének tulaj-
donítható. A jövevényszavak hangtani sajátosságaiból arra lehet következtetni, hogya bol-
gát-törökség először a perrniekkel került szoros kapcsolatba (1.NyK 74: 281-298; 75: 31-

44; 82: 125-133), majd a mordvinokkal (PAASONENJSFOu. 15:2), végül a cseremiszek-
kel. A mongol támadások elől menekülve a XIII. század 20-40-es éveiben jelentős bolgár
tömegek telepedtek át a mai Csuvas ASzSzK északi vidékeire és a mai Kazány környékére.
Az ott élő cseremisz lakosság részben asszimilálódott, részben északra, északkeletre húzó-
dott. Elsősorban ennek a nagy keveredésnek lett a következménye az a rendkívül erős bol-
gár-török-csuvas nyelvi és kulturális hatás, amely a mai cseremiszből kimutatható.

A menekülő cseremi ; .ség rátelepedett a votjákok délnyugati szárnyára. A cseremisz és
a votják mondák egyaránt szólnak az egymással vivott harcokról (1. BEKE, MSFOu. 76: 1-
7; MUNKÁCSI,VotjNpk 61-66). A cseremiszek és a votjákok közötti érintkezés azóta se
szűnt meg, a Vjatka folyó medencéjében napjainkig tart. A cseremisz szókincsből mintegy
28 votják kölcsönzés mutatható ki, s a déli votjákban is van néhány cseremisz jövevényszó.
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A votjákra a tatár gyakorolt nagyon erős hatást, különösen a déli votjákban sok a tatár

jövevényszó. A cseremiszben is, fóként a nyelvterület keleti vidékein igen jelentős a tatár
hatás.

A tatár nyelv bolgár-török szubsztrátumon alakult ki. Az első időkben a bolgár-törökponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-+ tatár irányú hatás az erős, később a tatár hat erősen a bolgár-török nyelv folytatására, a
csuvasra.

A tatár sok évszázadon keresztül erősen hatott a baskírra, s erősen közelítette magához.
A két nyelv között oly nagyfokú az egyezés, hogy a közös jelenségek tárgyalásakor baskír
példákatnem ~Sidézek, mivel azok bizonyos hangtani eltérésektől eltekintve megegyeznek a
tatárral.

A mordvinban a bolgár-török és csuvas mellett a tatár hatás volt jelentős egészen a

legutóbbi időkig.
E sokoldalú érintkezések következtében a szóban forgó nyelvek minden szintjén alakul-

tak ki közös vonások. Ha ezt izoglosszák segítségével ábrázolnánk, akkor ezek a csu vas,

tatár, baskír, cseremisz és votják nyelvterületen lennének a legsűrűbbek, a mordvint, de
különösen a zürjént is magukba foglalók már kisebb számban akadnának.

A Volga-Káma-vidék finnugor és török nyelvei egymásrahatásának vizsgálata a ma-

gyar nyelvtörténet szempontjából is sok hasznos útmutatást tartalmaz, hiszen a magyar is
hosszú időn keresztül állt szoros kapcsolatban különböző török nyelvekkel, s gyakran
ugyanazon nyelvi jelenségek átvételét figyelhetjük meg benne, mint a Volga-Káma-vidék
finnugor nyelveiben.

A zürjénben és a mordvinban már a középkor utolsó századaiban megkezdődik az

orosz hatás, a votjákban, a cseremiszben és a csuvasban a XV. század végén, a tatárban,

baskírban pedig ezt követően, de e két utóbbi nyelvre a szókölcsönzésen túlmenően az orosz
nem gyakorolt számottevő hatást, sőt ha a jövevényszavak nagyobb számától eltekintünk, a
csuvasra sem. A cseremisz és a votják nyelvi rendszerből kimutathatók russzicizmusok, de
ezek száma sem jelentős, s nem foglalhatók olyan rendszerbe, mint a török-finnugor érint-
kezések eredményei, ezért ezeket az alábbiakban nem tárgyalom.ONMLKJIHGFEDCBA

A s z ó k in c s

A hossza!" nyelvi kölcsönhatás elsősorban a szókincsben hagy nyomot. Az azonos kultúr-
körhöz tartozás számos azonos lexikális elem meghonosodását eredményezte a Volga-

Káma-vidék nyelveiben. Egyik legjelentősebb tényező az iszlám kultúra volt, melynek ele-
mei elsősorban a tatáron keresztül jutottak el a szóban forgó népekhez. Nagyon fontos sze-
repe volt a fejlett bolgár-török kultúrának is.

Földművelés, állattenyésztés

Csuv. paxca, tat.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbakca, cser. pakéa, votj. bakta 'kert', mord. E paksa, M paksa 'szántó-

. föld' « perzsa bag-ea 'konyhakert');
Csuv. surla, cser. sorla, votj. surlo, zürj. éarla 'sarló';

Csuv. xajar, tat. kajar, cser. kijar, votj. kijar, mord. E M kujar 'uborka' « perzsa
hiyárv;

180



Volga-Káma-vidék nyelveinek areális kapcsolataizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Csuv. kasman, tat. /r!fman 'retek', eser. usmen, usman 'karórépa', zürj. votj. kusman,

mord. E ksuman, M ksuma -n 'retek';
Csuv. laza, tat. alasa, eser.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalasa, votj. uloso, md. alasa 'herélt ló';
Csuv. karkka, tat. kürka, eser. kürka, votj. kurka, mord. kurka 'pulyka'.

Méhészet

Csuv. karas, tat. karaz, karas, eser. karas, karai, karas, votj. karas, mord. E keras, karas
'lép, lépes méz',

Egyéb

Csuv. por, tat. bur, eser. por. pur, votj. bur, mord. E por, M pur 'kréta';
Csuv. uka, tat. uka, cser. oka, votj. uko, mord. M oka 'sujtás';
Csuv. tenge, tat. tanka, eser. tenge, votj. tanka, tenka, mord. M tenka 'ezüstpénz,

rubel';
Csuv. tasman, tat. dűsman, eser. tusman, votj. tusmon, mord. E dusman, M tusman,

dusman 'ellenség' (ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< perzsa pehl. dusmani;
Csuv. tes, tat. tas, eser. tüs, votj. tus, mord. E tus, tus, M tus, t'us 'szín, külső';
Csuv. kiremet, tat. kiramat, eser. keremet, votj. keremet, mord. Ekeremet, M keremet

'áldozati hely, áldozat, pogány istenség' « ar. keramety;
Csuv. éiber, tat. étbar, eser. lewer, votj. leber, mord. M lebtif 'szép';
Csuv. cat-, tat. cada-, eser. cate-, votj. lida-, mord. M étdardo- 'tűr' stb.

Jelentésbővülés

Csuv. pur l. 'van', 2. 'minden, összes'; tat. bar 1. 'van', 2. 'minden, összes'; eser. ulo 1.
'van', 2. 'minden, összes'; votj. van 1. 'van', 2. 'minden, összes'; mord. M uli 1. 'van', 2.
'minden, összes'.

A létige Sg 3. alakjának második, minden, osszes jelentése a török nyelvekre jellemző.
Csuv. sin 'ember', 2. 'idegen'; tat. kasa 1. 'ember', 2. 'idegen'; eser. jen l. 'ember', 2.

'idegen'; votj. murt l. 'ember', 2. 'idegen'; mord. loman l. 'ember', 2. 'idegen'.
Az ember szó második, idegen jelentése a török nyelvekben széltében megtalálható.

Tükörkifejezések

l. Csuv. alte-anne (atte 'apa', anne 'anya'); tat. ata-ana (ata 'apa', ana 'anya'); eser.
aéa-awa (ala 'apa', awa 'anya'); votj. anaj-ataj (anaj 'anya', ataj 'apa'); mord. E tetat-

avat (tet'a 'apa', ava 'arya') 'szülők'.
2. Csuv. junkun (jun 'vér', kun 'nap'); tat. nyj. kankan (kan 'vér', kan 'nap'); eser.

wűryeée (wür 'vér', kele 'nap'); votj. virnunal (vir 'vér', nunal 'nap'); mord. M ver si (ver

'vér', si 'nap') 'szerda'.
3. Csuv. xaveltuxas (xavel 'nap', tuXas 'kimenetel'); tat. kancayas (kan 'nap', cáyas

'kimenetel'); eser. kelá!~!anas (kelá 'nap' lekmas 'kimenetel'); votj. sundi poton pal

(sundi 'nap', pofon 'kimenő', pal 'oldal'); mord. E ci lisema (ci 'nap', lisema 'kimenetel')
'kelet'.
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4. Csuv. xavelanás(l) (anás 'Iemenetel'); tat. kilnbatás (batás 'Iemenetel'); cser.

ketásitmas (sitmas 'leülés'); votj. sund;qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApukson pal ipukson 'leülö', pal 'oldal'); mord. E
éi valgoma (valgoma 'leszállás') 'nyugat'.

5. CSllV. yuratul (xura 'fekete', tul 'búza'); tat. kara bűdaj (kara 'fekete', bűdaj

'búza'); eser. sem sáOarJ (sem 'fekete', sáOarJ 'búza'); votj. sf:d éabej (sf:d 'fekete', tabej

'búza') 'hajdina'.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6. Csuv. xurán puSlá sslen (xurán 'nyírfa', puslá 'fejű', sslen 'kígyó'); tat tuzbas
jalan (tuz 'nyírkéreg', bas 'fej',jalan 'kígyó'); eser. kumiiiwujan kiske (kumaz 'nyírkéreg',

wujan 'fejű', kiske 'kígyó'); mord. Egiger pra guj (giger 'nyirkéreg', pra 'fej', guj
'kígyó') 'vízi sikló '.

7. Csuv. laj§X mar (laj§X 'jó', mar 'nem'); tat. jaisá tügel (jaxsá 'jó', tügsl 'nem');

eser. saj oral (sa) 'jó', oral 'nem '); votj. umoj f:Vf:1tumoj 'jó', f:Vf:1'nem '); mord. E aparo

(a 'nem', paro 'jó') 'rossz'.
A nem jelentésű szavak minden idézett nyelvben tagadó igei eredetűek.
8. Csuv. sálkus (sál 'forrás', kus 'szem'); tat. éismCi küz (éismCi 'forrás', küz 'szem');

cser. pamassinJa ipamai 'forrás' sinJa 'szem'); votj. osmes sin iosmes 'forrás', sin

'szem') 'forrás'.
9. Csuv. tu puse (tu 'hegy', pus 'fer); tat. taw basá (law 'hegy', bas 'fej'); cser.

kuriikwuj (ku rak 'hegy', wuj 'fej'); mord. E pandro pra, M pandá pra (pando, pandá

'hegy', pra, pra 'fej') 'hegycsúcs'.

Frazeológia

A Volga-Kám a-vidék .iyelvei azt, hogy valaki valamit szándékol vagy szeretne tenni, az
illető ige hirtokos személy jellel ellátott participiumos alakjával és a jön jelentésű igével
fejezik ki.

Csuv. aéan sivárassi kilet 'a gyereknek alhatnékja van' (sivárs 'alszik', -as part. fut.,
-i PxSg 3. kil 'jön'); tat. jűklassm kilá 'alhatnékom van' (fűklaw 'aludni', -as part. fut.,
-ám PxSg 1., kilü 'jönni'); eser. ma/mem sueS 'alhatnékom van' (male- 'alszik', -me part.

perf. -m PxSg 1.); votj.jueme pote 'ihatnékom van' (juini 'inni', -em part. perf., -e PxSg
1.); mord. E udumam sas 'alhatnékom van' (udoms 'aludni', -ma part. perf., -m PxSg 1.,

sa ms 'jönni'. (L. BEKE, KSz. 15: 30-35).
Ez a kifejezési mód a török nyelvekre jellemző. Az oszmán törökből ez a szerkezet át-

került a románba, s onnan a magyar nyelv legkeletibb nyelvjárásaiba is, pl. utaznom jő
'utazni van kedvem' nem jött játszodnom 'nem volt kedvem játszani' (Háromszék megye)
MTsz (1. BEKE uo.).

A megnősül fogalmat a tárgyalt nyelvek a lányt vesz, asszonyt vesz kifejezéssel jelölik.
Csuv. xar il (xar 'lány', il 'venni'); tat. xatán alu (xatán 'asszony', alu 'venni'); eser.

üőar nalas (üőar 'lány', na/as 'venni'); votj. kisno bastini (kiSno 'asszony', bastin]
'venni') 'megnősülni'.

I Az első komponensek jelentését 1. az előző szónál.
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A hangutánzó és hangfestő szavak kategóriája

Ez a kategória a Volga-Kám a-vidéki népek nyelvében sokkal jelentősebb, mint az ismert
európai nyelvekben. A mondatban ezek állhatnak alanyként, jelzöként és határozószóként.
Magyarra fordításuk csak. megközelítőleg lehetséges.

Csuv. sari-sari psttccen 'Míg a lárma (sari-sari) meg nem szűnik' (alany); kavik-kavik
kavakarcin 'turbékoló (;,;;ivik-kavik) galamb' (jelző); Sapani jal kulsa jaca 'Sőpani kedve-
sen (ja/) elmosolyodott' (határozó).

Tat. haj-hu/ar artta ka/da 'a zajok (haj-hu/ar) hátra maradtak (alany); satar-sutur
kűk kükrade 'csattogva (satar-sutur) zengett az ég' (határozó).

Cser. koier se1Jge!!ankoklan ja/-jol kojén ko/ta 'a fenyőerdő mögül néha bújkál6 nap-
fény (jal-jo/) villan át' (alany); kart-kort üZJ'flramP0J'flltasna 'egykettőre (kart-kort) össze-
szedtük a holmit' (határozó).

Votj. sgi-pal berte 'dülöngözve (sgl-pa/) megy haza' (határozó).
Mord. E musk-musk pejedi 'halkan (musk-musk) nevet' (határozó).
Előfordulnak az öt nyelv között sz6egyezések is, de nem ez a tipikus, hanem a szókate-

gória azonos használata. (2)ONMLKJIHGFEDCBA

H a n g ta n

A mássalhangzó-rendszer területén csupán elszórtan lehet olyan egyezéseket találni, ame-
lyeket a kérdéses nyelvek egymásrahatásával lehet magyarázni, de ezek sohasem fogják át
az egész területet. Ilyen pl. a tatár hatásnak erősen kitett cseremisz és votják nyelvjárások-
ban ajponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> d'hangváltozás, vö. cser. B* U jOOam, JO KjaOam - P BJp M MK CÜ dOOam

'kér, kérdez'; votj. G jujnj - MU d'uini, U dwjnl 'inni'.
Aj> d' hangfejlődés magyarázata az, hogy a tatár j-ből a legtöbb nyelvjárásban 3 fej-

lődött, s az idézett cseremisz és votják nyelvjárások az átmenetiqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd' fokot őrzik.
Jelentősebb a hatás a magánhangzó-rendszer területén. Több nyelv első szótagi ma-

gánhangzóinak rendszere nagy hasonlóságot mutat:

Csuv. VIr. a e

o

u, i Ü

u, a u a

Cser. ny. a ci
o Ö

u, i, Ü

u, a a a

•...•...•...•..•..•...•.••.••...•..•..• -

Tat. a ti

u i, Ü

u, a ű a

o, o e
u, u

Votj. tatysly a ci

a a

2 Az adatok BEKE ÖDÖN -kéziratos cseremisz nyelvjárási szótárából valók, az adatok előtt álló
betűk a nyelvjárások rövidítését jelentik.
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Mind a négy nyelvben teljes és redukált magánhangzókra oszlik a rendszer. A redukált
terrninus itt tulajdonképpen nem szerencsés, mivel ezek nem tökéletlenül képzett, hanem
határozott hangszínű, de túl rövid hangok.

A ű, a,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil, a hang a csuvasban és a tatárban az egész nyelvterületre jellemző (bár a déli
csuvasban az ű, il delabializálódott és egybeesett az a, ill. a hanggal).

A cseremiszben az ű, il a csuvas hatásnak erősen kitett nyugati cseremisz nyelvjárá-
sokban és a velük szomszédos ún. volgai nyelvjárásban van meg. A hegyi cseremiszben a
déli csuvashoz hasonlóan az ű, il delabializálódott.

A votjákban a bemutatott magánhangzó-rendszer a nyelvterület viszonylag kis részén
található meg, a tatár hatásnak erősen kitett északnyugat-baskíriai Tatysly kerületben.

Olyan nyelvjárás azonban több is akad, amelyben legalább egy redukált hang (a vagy n
van.

Az ű, il, a a bolgár-törökben jelent meg először az u, Ü, t zártabbá válása folytán, s in-
nen terjedt át a tatárba (baskírba) (1. NyK. 74: 294) és az erős csuvas hatásnak kitett cse-
remi sz nyelvjárásokba (1. NyK 70: 23-30), sőt később a tatárból is egyes cseremisz nyelv-
szigetekbe.

A csuvasban, a tatárban és a mordvinban érvényesül a palato-veláris illeszkedés szabá-
lya. A csuvasban, a tatárban ez ősi török, a mordvinban pedig finnugor vonás. A csere-

miszből és a votjákból viszont eltűnt ez a jelenség. A hegyi cseremiszben csuvas hatásra
következetes palato-veláris illeszkedés alakult ki, a cseremisz nyelvterület keleti részein
viszont tatár hatásra indult meg a palato-veláris magánhangzó-illeszkedés kialakulása. A
cser. irodalmi watemlan 'feleségemnek', mélanem 'nekem' teraskaze 'szánjába' a hegyi
cseremiszben watemlan, melánem, tirsskeis.

A tatár hatásnak erősen kitett baskíriai birszki cseremisz nyel vjárásban ö és a után
magánhangzó-illeszkedés van, pl. az irodalmijöra 'jól van', pazasdaze 'fészkébe' itt dara,
püzasesaze. Az első szótagi a egyes esetekben a-be csap át, pl. az irodalmi mlande 'föld'
itt mlánde.

Hasonló folyamat ment végbe több votják nyelvjárásban a Tatár és a Baskír ASzSzK
területén. A kialakulóban levő magánhangzó-illeszkedés következtében két új hang jelent
meg, az a és a. Az irodalmi kadir 'tisztelet, dicsőség', gizi 'köröm' a tatysly nyelvjárásban
kadsr és gaza.(2)

A Volga-Kám a-vidéki nyelvekben igen tarka hangsúlyviszonyokat találunk. A török
nyelvekre általában véve az utolsó szótagi, a finnugor nyelvekre pedig hagyományosan az
első szótagi hangsúlyozás jellemző. Ez azonban mindkét csoportban módosulhatott.

A csu vas irodalmi nyelvben az északi csuvas hangsúlyozási szabályok érvényesek.

Eszerint a hangsúly az utolsó teljes hangra esik. Ugyanez a hangsúlyozási szabály érvénye-
sül a cseremisz irodalmi nyelvben. Az átadónak a csuvast kell tartanunk, mert ott ezt a
fajta hangsúlyozast jól lehet magyarázni egy korábbi szóvégi hangsúlyozásból. A bolgár-
törökben, amint már említettük az *u, *ü, *i zártabbá válás következtében redukálódott.
Ha ez a szóvégen következett be, az új, redukált hang alkalmatlanná vált a hangsúly hordo-
zására, s az hátrább húzódott.

A déli csuvasban azonban az erőteljes tatár hatás következtében a szóvégre esik a
hangsúly. Ugyanez a folyamat ment végbe a mintegy százezernyi baskíriai cseremisz nyel-
vében is, a votjákban pedig szintén tatár hatásra az egész nyelvterületen az utolsó szótagra
került a hangsúly.
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AONMLKJIHGFEDCBAn é v s z ó r a g o z á s zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Esetrag kölcsönzésére meglehetősen ritkán, de azért sor kerül. A legelterjedtebb a rendsze-
rint rokonságnevekkel kapcsolatban használtj, -aj, -tij végződésű vokatívusz:

Csuv. akka 'idősebb lánytestvér, női rokon' - akaj 'néném'; apa 'nagyanya' - apaj
'nagyanyám'; tat. baba 'nagyapa, idősebb férfi' -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbabaj 'nagyapám, bátyám'; ara 'bátya'
-a/f1j 'bátyám'; cser. aéa 'apa' - aéaj 'apám'; awa 'anya' - awaj 'anyám'; iza 'bátya'<-

izaj 'bátyám'; votj. nene 'anyuska' - nenej 'anyuskám', mord. ava 'anya' - avaj
'anyám'; ct'a 'apa' - ataj 'apám'.

A votj. ataj 'apa', anaj 'anya', babaj 'nagyapa', bazaj 'apai nagybátya' stb. csak
vokatívuszi alakban force: elő, nyilván jórészt így is kölcsönözték őket.

A csuvas adverbiális -Ia,-le, -lia, -lle ragja átkerült a cseremiszbe, ahol k. -la, ny. -la,
-la alakban van meg. WICHMANN modálisnak nevezi a cseremisz ragot. (Vö. csuv. latalla

'lóként'; éavasla 'csuvasul'; cser. piréla 'farkasként'; marIa 'cseremiszül').
Sokkal általánosabb jelenség ennél, hogy az eset eredeti funkciója nyelvi kölcsönhatás

eredményeképpen kibővül, esetleg formálisan is utánozza az idegen használatot, mint pél-
dául a genitívusz esetében lentebb látni fogjuk.

l. A nominatívuszt illetően elsősorban a jelöletlen határozók esetében találunk sok pár-
huzamot, pl. csuv. kar kilet, sur kajat 'ősszel jön, tavasszal megy' (MÉSZÁROS, II. 35)
(kar 'ősz', sur 'tavasz') cser. kuyurak 3zaie perwe kece kajen koilas. A bátyja az előző
napon ment el vadászni. (kece 'nap') (BEKE, 1. 175).ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. a jelenség azonban az egész urál-altáji nyelvterületen, sőt azon túl is jól ismert, s
nem szükséges kölcsönhatást rcltételezní.

2. A genitívusz használatára az jellemző az area nyelvei ben, hogy nem elegendő az
esetrag, a birtokon is ki kell tenni a Sg 3. személyű birtokos személyjelet, pl. csuv.
Piterpurén purlax,a 'Pétervár gazdasága' (Gen. an, PxSg és PI 3. -a); tat. baskértlamst;

atlars 'a baskírok lova" (Gen. -nfi'Yj,PxSg és Pl 3. -a); cser. watsn maraia 'az asszony

félje' (Gen. -an, PxSg 3. -ia); votj. tirlen nidiz 'fejsze nyele' (Gen. -len, PxSg 3. -iz); zürj.

saldatjoslgn jurjasis 'a katonák feje' (Gen. -lgn, PxSg 3. -ts); mord. mokson kardazzo 'a
moksa udvara' (Gen. -n,PxSg 3. -zo). (L. BEKE, KSz 15: 21-20).

A cseremiszben, mordvinban, votjákban és zürjénben az idézett szerkezeteken kívül kö-
zönséges abirtokos szerr.?Jyjel nélküli szerkesztési mód is, ami az eredeti finnugor eljárás
megőrzése. Abirtokos s:,;.mélyjel kitétele jellegzetesen török vonás.

3. A datívusz a részeshatározó jelölésén túlmenően kauzálisi-finálisi funkciót is betölt-
het, pl. csuv. siva kajat 'vízért megy' (Dat. -a); Tat. sura kitü 'vízért menni' (Dat. -')f1);

cser. wütlan kaja 'vízért megy' (Dat. -lan); votj. vuli potiz 'vízért megy' (Dat. -lD.

A datívusz ezenkívül terminativuszi funkciót is kifejezhet: csuv. epir varmana éupsa
sitremsr 'mi az erdőig (varmana Dat.) futottunk'; tat. iljga kajtsp Jitü 'a házig (iljga Dat.)
menni'; cser. i!ooralan mündsr oral 'az erdőig nincs messze' (i!ooralan Dat.).

Ide lehet sorolni némi megszorítással az alábbi eseteket is:
Csuv. vutii par ujax,a sitet 'a fa egy hónapra (ujax,a Dat.) elég'; tat. azék bar jal')f1

jittir 'az ennivaló egy évre (jal')f1 Dat.) elég'; cser. pu ik talzalan sita 'a fa egy hónapra

(talza/rln Dat.) elég'; votj. uie odig 3itli tirmoz na 'a munka egy estére (jitli Dat.) elég'.
Az ablatívusz használatábin is számos egyezést találunk. Ezek közül több olyan, amely
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az egész urál-altaji nyelvterületre kiterjed, mint pl. fogni, találni vmit valahol (tkp. vala-
honnan; vö, m. arcul üt), félni vkitől stb. Ezeket az eseteket nem tárgyalom, mivel nincs
nyelvi kritériumunk az ősi örökség és az esetleges kölcsönhatás szétválasztására.

Találunk azonban néhány olyan speciális esetet, mikor az ablatívusz használatában is
kölcsönhatást tehetünk fel, ezek a következők:

Csuv. alakran kar 'bemenni az ajtón' (AbI. -rany; tat. issktan da kertmaw 'az ajtón
(AbI. -tan) se ereszteni be'; cser. omsa yJi! lektas 'kimenni az ajtón' (yJi! '-tói, -től, -ból,

-ből' jelentésű névutó).
A valami mellett való elhaladást ugyancsak ablatívusz fejezi ki, pl.:
Csuv. viirman patiinéen irtse kajrsm 'elmentem az erdő mellett' (patancen' -tóI, -től');

tat. janiimnan ütap kitts 'elment mellettem' (jan 'oldal'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ am PxSg 1. + -nan Abl.); cser.
i!o8ra wokteéén kajas 'erdő mellett menni' (woktei!an 'mellől'); votj. G mino no kabakles
no ort'éo 'ők még a kocsma mellett is elmennek' tkabakles 'kocsmától').

A komitatívusz (vagy a komitatívuszi szerepű insztrumentálisz) a finnugor és az altaji
nyelvekben, sőt más nyelvcsoportokban is helyettesítheti az és kötő szót, pl. a m. a királyfi
a leánnyal egy pár lettek; é. meie olime Karliga linnas 'mi Károllyal a városban voltunk'.

A Volga-Káma-vidéken azonban ezeknél a szerkezeteknél olyan alaktani jellegzetessé-
get találunk, amely a török nyelvekre jellemző. A komitatívuszrag nem a szerkezet máso-
dik, hanem első tagjához járul, pl.:

Csuv. sar aéapa sara xar 'szőke legény és szőke lány' (acapa 'legénnyel'); tat. aj

bslan kiíjas 'a hold és a nap' (bolan '-val, -vel'); cser. kuyJza &n eryJze 'az öregapó és a
fia' (&n '-val, -vel'); votj. sajtanen kupeé tez ördög és a kereskedő' (sajtanen 'ördöggel');

mord. MqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAofta mar'ta rivis 'a medve és a róka' (mar'ta '<val, -vel'). (L. NyK 64: 29-30).
A votjákban és a mordvinban a fentebbi, a magyarból és az észtből idézett eljárás is

lehetséges.
A vogulban mindkét szerkesztési módot megtaláljuk, nyilván a finnugor és a török eljá-

rási mód váltakozik egymással (egyes vogul nyelvjárásokban, különösen a tavdaiban erős
tatár hatással kell számolni).

Annak a kifejezésére, hogy mit miből készítenek, szintén a komitatívusz (vagy ennek

megfelelő névutó) szolgál:
Csuv. sav purssnpa peteme 'tiszta selyemből készült' (purssnpa 'selyemmel'); cser.

Sörtnö &ne lupsam puna(les) 'aranyból ostort fon' (Sörtnö &ne 'arannyal'); votj. MU
kamiienkorka mi lestim 'nádból kunyhót építettünk' tkamiien 'náddal'); zürj. V tani

busis una em, me sij~n uinajta 'itt sok lisztpor van, abból (sijgn 'azzal') vacsorát készí-

tek'; mord. E ksnis~ seden sed' langa 'vasból készült (tkp. hidalt) hídon' (kSnis~ 'vassal').
(L. BEKE, KSz 15: 56-58).

*

Sajátos jelenség az area több nyelvében, hogy a névszóragokhoz rnelléknévképző járul-
hat, pl.:

Csuv. kajap v ö rm an ti kajsksene simei 'elmegyek az erdőbeli (tkp. erdőbeni) vadál-
latokat megenni! '; tat. aj a y:} Y] d a y:} itagaTJ 'a lábadon levő (tkp. lábadoni) csizma'; cser.
H taTJaz-we S m o n ő TS t ő s:} 'tengeren túli' (tkp. tenger más oldaláni); mord. E
v a s o l d o ú bajaga gajgida 'egy távoli (tkp. távolbóli) harang szól'. (L. BEKE, KSz 15:
62-66).
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Amelléknév

A melléknév kategóriájában elsősorban a fokozás területén találunk közös vonásokat az
area nyelvei között. Általánosan elterjedt a középfok szintaktikai eszközökkel (abI.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ alap-

fok) való kifejezése, pl. csuv. iltan kamelten Xakl5 'az arany értékesebb, mint az ezüst'
(Mater. 97) (AbI. -ten); tat. baz su~Sta j u 1b a r5 sta n k llc 1IIb ü z 'rni a harcban erő-
sebbek vagyunk a tigrisnél' (Sovr. tat. 1. 173) (AbI. -tan); cser. Ium kay a z CS e ~ o ~o 'a

h6 fehérebb a papírnál' (Sovr. mar. 103) «(kt '-tóI, -től'); votj. jus lim jaz l j m l e s
~eskit 'a sügér halászlé ízletesebb a jászkeszeg halászlénál' (Sovr. udm. I. 138) (AbI.
-lesv; mord. E éamazo lovdo a s o 'arca hónál fehérebb' (Ist. mord. 73.) (AbI. -do).

A középfokot ezzel megegyező módon ki lehet fejezni a zürjénben, az obi-ugor és a

szamojéd nyelvekben is, úgyhogy ez esetben nem bizonyítható a Volga-Káma-vidéki nyel-
vek kölcsönhatása.

A felsőfok kifejezésének azonban van egy másik módja, amely a távolabbi uráli nyel-
vekből hiányzik, s csak a törökséggel érintkező nyelvekben van meg, s ezt bízvást tarthat juk
kölcsönhatás eredményének. Ez a jelenség a következő:

Csuv. pisakran pisak 'a legnagyobb' (tkp. nagytól nagy); pacakrenqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApeáek: 'a legkisebb'
(Mater. 101-102); tat. ·j,~zunnan űzűn 'a leghosszabb', kaskadan kaska 'a legrövidebb'.

BÁLINT (Ill. 40) hosszabb, é:) a hosszabb, ill. rövidebb és rövidebb formában adja meg itt
az értelmezést; cser. tusto l a CS r a CS e ~ l a CS ra putenge kusket 'ott a leglombosabb fa

nő' (Sovr. mar. 104); votj. tgd!les no tgd! (kiset) 'a legfehérebb (kendő)'; tirsles no tirs
(kubista) 'a legsavanyúbb (káposzta)' (Sovr. udm. 1. 140); mord. E. asodo-jak aso 'a leg-

fehérebb', mazide-jak mazj 'a legszebb'. (JEVSZEVJEV, IV. 127).

Egyes finnugor nyelvekben is van hasonló szerkezet, mint pl. a magyar szebbnél szebb,
de ez mindig összevetést fejez ki : egyik szebb, mint a másik.

A fokozás szintaktikai eszközökkel való kifejezése mellett kifejlődött mind a török,
mind a finnugor csoportban a fokozás konkrét morfológiai eszközökkel való jelölése is. Itt
közvetlen átvételre is találunk példát.

A csuvasban a középfok jele gyakran -ray, -rer, pl. pisakrax 'nagyobb'. A tatárban a
csuvas középfokjelnek etirnv'ógiailag megfelelő -rak, -rak használatos, pl. maturrak

'szebb'. Egyébként ez a középfokjel a törökségben széltében megvan.
A cseremiszben is a szintaktikai eljárásnál gyakoribbak a -rak, -rak középfokjellel ellá-

tott alakok, pl. kütakrak 'rövidebb'.

A cseremisz morféma hangtanilag mindkét idézett török nyelvből származhat.
A felsőfok szintaktixai eszközökkel való kifejezésének egyik gyakori módja a tatárban

az irJ 'leg' nyomatékosító szócska használata a melléknév előtt, pl. in tirdn 'legmélyebb'.
Ezt átvette a cseremisz, pl. en nele 'legnehezebb'; az erza és a moksa mordvin, pl. E en

paro 'legjobb', M in aksa 'legfehérebb' (1. Ist. mord. 74).
A felsőfok kifejezésére egyes cseremisz nyelvjárásokban, továbbá a votjákban és a

mordvinban az or. samYJ . ,~vmás kölcsönzött alakjai is használatosak.

A névmás

Elsősorban a határozatlan névmások területén találunk példát a kölcsönhatásra. A fmnugor

nyelvek e tekintetben eredetileg igen szegények voltak. Főként a határozatlanságot jelölő
nyelvi elem kölcsönzésére találunk példákat:
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Tat. állá-kem 'valaki'; alla-ni 'valami'; alla-kafda 'valahol'; cser. ala-ko 'valaki';
ala-mo 'valami'; ala-kusta 'valahol'; votj. olo-kin 'valaki'; olo-ma 'valami'; olo-kitin 'va-
lahol';

Csuv. ta-kam 'valaki'; te-men 'valami'; ta-sta 'valahol'; cser. H ta-ma 'valami'; ta-

manars 'valamennyi'; ta-malan 'valamiért'; mord. E ta-koda 'valahogyan'; ta-koso 'vala-
hol'.

A másik lehetőség a tükörfordítás. Itt elsősorban az egy számnév szerepel, mint a hatá-
rozatlanság kifejezője:

Csuv. pari 'valaki'qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtper 'egy'); par ja pala 'valami'; par par éuX 'valamikor'; tat. bar-

bar 'valamilyen' (bar 'egy'); berer-kem 'valaki'; bar-bar vakatta 'valamikor'; cser. ikmo
'valami' (tk 'egy'); ikmsnar 'néhány'; votj. eg-berol 'valaki' (og 'egy'); og-kitti-ke
'valahová'; og-kona-ke 'néhány'.

A számnév

A számnévi kategórián belül nincsenek olyan közös jelenségek, amelyek a tárgyalt tertileten

szélesebb körben elterjedtek volna, csupánponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa csuvas és a cseremisz között mutatkozik né-
hány figyelemre méltó egyezés.

Mind a csuvasban, mind a cseremiszben a tőszámneveknek két alakjuk van, attól füg-
gően, hogy jelzőként vagy önállóan használják őket. Ez a kettősség a cseremiszben 1-9-ig

terjed, a csuvasban 1-10-ig, ráadásul itt az 50, 80 és 90 is két alakban használatos. Illuszt-
rációul álljon csak az első öt számnév:

Csuv. 1 par - perre
2 ik - ikke
3 vis - viss»

4 tavat - távattá
5 pi/ak - pillek

Cser. 1 ik - ikte, iktát

2 kok - koktst
3 kum - kumst
4 nal- nalát
5 vii! - vizát

A sorszámnévképző a csuvasban -mes, pl. perremet 'első', ikkemss 'második', vis-

samas 'harmadik' stb., a cseremiszben -mse, -mso, -mso, pl. iksmse 'első', koksmso 'má-
sodik', kumso 'harmadik' stb.

A cseremisz képző csu vas kölcsönzés. A csu vas képző egy török *-mji alakra vezethető
vissza (1. RAsANEN, 83).

Az ige

1. Az igekategórián belül az area egyik legjellemzőbb sajátossága az ún. páros igék haszná-

lata. Ennek az egyébként a török nyelvekre jellemző jelenségnek a lényege a következő. Az
ige aspektusának módosulását a török nyelvek képzők segítségével is ki tudják fejezni, de

emellett széltében használatos egy másik eljárás: a cselekvést jelölő ige határozói igenévi
alakba kerül, ezt egy másik ige követi, amely eredeti konkrét jelentését elvesztette, s az a

funkciója, hogy az előző ige aspektusát kifejezze, s hogy az idő- és módjeleket felvegye.
Tehát tulajdonképpen segédigei, vagy ahogy egyesek nevezik, modifikátori funkciót tölt be.
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A gyakrabban használt közös modifikátorok száma mintegy 15, de a cseremiszben például
összesen 36-ot tartanak -zámon, a csuvasban pedig 26-ot, a votjákban és tatárban pedig
körülbelül 20-at. A csuvasban, tatárban, cseremiszben a páros igék az egész nyelvterületen
használatosak, a votjákoknál a déli nyelvjárásokban nagyobb mértékben, mint az északiak-
ban. A példákban csak a leggyakoribb típu sok bemutatására szorítkozom.l"

1. Csuv. il-, tat. al-, eser. nala-, votj. basta- 'vesz'. Csuv. sirsa il; tat. jazép alu; cser.

wozen nalas; votj. gostasa baslana 'leírni'.
2. Csuv. par, tat. bir-, eser.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApu-, votj. sol- 'ad'.
Csuv. kalasa par; tat. ajtep birü; eser. kalasen puas; votj. nerasa sotana 'megmon-

dani'.
3. Csuv. peter, tat. betsr-, eser. petere-, votj. batta- 'befejez'.
Csuv. sise peter; tat. asap beterü; eser. kotkan pataras; votj. sisa battana 'megenni'.
4. Csuv. jar, tat. jibar-, cser. kolte-, votj. /eza- 'elenged, elküld'.
Csuv. jurlasa jar; tat. j§.lap jibtirü; eser. muren koltas; votj. karjasa lezana 'dalolni

kezdeni'.

II. Az egész törökségre jellemző, hogy a múlt idők használatánál a beszélő más igealakot
használ akkor, ha szemtanúja volt a szóban forgó cselekvésnek vagy történésnek, mint el-
lenkező esetben. Amennyiben ez a jelenség a Volga-Káma-vidék finnugor nyelveiben is
előfordul, nem lehet kétséges, hogy török hatással magyarázató. A szemtanúsági és a nem
szemtanúsági alakok megkülönböztetése számos nyelvben megtalálható, így a finnugor
nyelvek közül a zürjénben, votjákban, cseremiszben, vogulban, észtben, finnben, továbbá a
török nyelvekben, aztán a bolgárban, albánban, grúzban, lettben stb. (4)

Figyelembe kell venr:' azonban, hogy bár a jelenség máshol is megtalálható, de a kife-
jezési forma a permi, a cseremisz és a török nyelvekben azonos. Egyebütt vagy szintén tö-
rök hatás, mint bizonyára a bolgárban, vagy teljesen eltér az előbbiektől, mint például a
finn, az észt és a lett.

A Volga-Kám a-vidék nyelveire az jellemző, hogya szemtanúsági kategória paradig-
mája mindig eredeti múlt idő jelet tartalmaz, a nem szemtanúsági pedig melléknévi (ritkán
határozói) igenévképző segítségével alakul.

1. ka/aram 'mondék'

Il kalasattémőée 'mondék vala'

Nem szcmtanúsáziSzemtanúsázi

ep» ka/ana 'mondtam'

eps kalanécc» 'mondtam vala'

A esuv. rit ősi török múlt időjel, a -na a befejezett melléknévi igenév képzője, amely
változatlan formában jelöli a nem szemtanúsági múltat, a cselekvő személyére személyes
névmás utal.

A -ééa a tör. *idi 'vala', a létige múlt idejű alakjából fejlődött.

Nem szemtanúsá i

1. aldsm

II. aldsm ida

alyanmsn 'vettem'

alyan idiim 'vettem vala'
[tkp. vett voltam]
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A tat. d etimológiailag azonos a csuv. rit múlt időjellel, a -yan a befejezett melléknévi
igenév képzője, amelyhez csak a palato-veláris illeszkedés szabályaitói módosítva járulnak
a személyrag funkcióját betöltő személyes névmások. Az aldsm ida alak csak egyes tatár
nyelvjárásokban használatos (1. Ist. perm. 268) .

..... - ' - .. :-~-, - .. -._-.-" , .

......'.· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·c$4fREM1SZ>· .

Szemtanúsági Nem szerntanúsági
I. to ram 'jövék' toliinam 'jöttem'

II. to/am al'e 'jövök vala' tolam ulmas 'jövök volt'
Ill. tolénám al'e 'jöttem vala' tolsnam ulmas 'jöttem volt'

A tolém alakban az 1palatalizációját a fgr. *j múlt időjel okozta.
A tolénam alakban a tolsn eredetileg befejezetlen melléknévi igenévi, ma határozói

igenévi alak. Az ulmas a létige befejezett melléknévi igenévi alakja.

Szerntanúsáai Nem szemtanúsázi
1.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmini 'menék' mon miniskem 'mentem'

II. minisko val 'megyek vala' ton minemted) 'mentél'
Ill. mon miniskem val 'mentem vala' minisko vi/em 'megyek volt'

tc ,·1 minemted) val 'mentél vala' mon miniskem vi/em 'mentem volt'
ton minemted) vi/em 'mentél volt'

A mini alak i-je a fgr. *-} múlt időjelre megy vissza.
Az 1. múlt nem szemtanúsági alakjainak teljes paradigmája a következő: Sg 1. mon

miniskem, 2. ton minemted), 3. so minemtez), Pl 1. mi miniskemmi, 2. ti minillom/di),
3. soos minil'Iam/zi},

A Sg 2. és 3. azonos a befejezett melléknévi igenévi alakkal és a csuvashoz hasonlóan
személyrag nélkül is használható, mikor csupán a személyes névmás utal a cselekvő szemé-
lyére. A Sg és Pl 1. nyilván ugyanilyen alakokra vezethető vissza, a -sk- jelen időjel a jelen
idejű alakokból került át a múlt idejűbe.

A Pl 2. és 3. személyben az itt említett mellett használatosak az archaikusabb minemdi
és minemzi alakok, amelyek szintén személyraggal ellátott befejezett melléknévi igenevek.
A mtnil'iamtdi), minil'l'amtzi) ugyancsak befejezett igenév, csupán az igeképzői eredetű
-l'/'- áll előtte. Végeredményben kikövetkeztethető egy olyan eredeti paradigma, amely azo-
nos volt a befejezett melléknévi igenévvel, s a személyragokat csak később kezdték hasz-
nálni rajta, de ez még ma sem általános. A votj. val a m. vala, a vilem pedig a m. volt alak
jelentésének felel meg.

I. mrni

II. muna vgli

Ill. mungma vgli

'menék'
'megyek vala'

'mentem vala'

Nem szemtanúságiSzerntanúsági

mungma 'mentem'
muna vglem 'megyek volt'
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A zürj. muni alakban az i a fgr. *j múlt időjel. A mungma alak az izsmai nyelvjárásból
való, ahol a Sg 1., 2. és 3. egyaránt mungma, a Pl 1., 2. és 3. pedig mungmaes. A zürjén
irodalmi nyelvi alakok-a következők: Sg 2. mungmnid, 3. mungma, Pl 2. mungmnid, 3.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mungmags, ahol a személyrag szintén a befejezett melléknévi alakhozjárul.
Közös vonása mind -az öt nyelvnek, hogy az összetett alakok a létige segítségével ala-

kulnak, s ez a létige mindig a cselekvést jelölő ige után áll.
Összetett, múlt időt jelölő igealakokat más finnugor nyelvekben is találunk. A finnben

pl. a perfectum miná "len lukenut 'olvastam', a plusquamperfectum pedig mina olin

lukenut 'olvastam volt'. Ez az összetételtípus, a létige jelen vagy múlt idejű alakjaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ a befe-
jezett melléknévi igenév a finnségi nyelvekre és a lappra jellemző. Ez az összetételtípus bi-
zonyára a balti fínn nyelvek hatására keletkezett, későbbi használatuk kialakulásában pedig

szerepevolt - nyelvektől fuggően - a svéd és a német nyelvnek.

A finnugor nyelvek az alapnyelvből nem örököltek múlt idejű összetett igealakokat. Az
alapnyelvre egyöntetűen két azonos funkciójú múlt időjelet következtetnek ki: a *j-t és az
*s-et.A múlt idejű összetett igealakok a finn-permi alapnyelv korában sem fejlődhettek ki,
mivel alakilag olyan eltéréseket találunk a permi és a cseremisz múlt idő rendszer között,
hogycsak tipológiai egyezésről beszélhetünk.

Mint már fentebb említettük, a permi és cseremisz összetett igeidőknek a török nyel-
vekbe.. találjuk analógiás megfelelőit, sőt a szemtanúsági és nem szemtanúsági kategória
megkülönböztetése is hasonló módon történik. A finnugor-török párhuzamokra SEREB-
RENNIKOV<5)két alkalommal is felhívta a figyelmet, de ő azt mondja, hogy a kérdéses finn-
ugor és török nyelvek egyező vonásai az igeidők kifejezésében egymástól fiiggetlenül fejlőd-
tek ki, de megőrződésükben nagy szerepe volt a sok évszázados kölcsönhatásnak. Szerin-
tem SEREBRENNIKOVtúl óvatos következtetései levonásánál. Ennyi közös vonás kifejlődése
egymás szomszédságában élő népeknél nem lehet véletlen. Annál is inkább, mivel az igera-
gozás területén további egyezéseket is találunk.

A megyek vala, megyek volt típusú összetételek a permi nyelvekben és a cseremiszben
közönségesek, a csuvasban és a tatárban azonban manapság nem találjuk őket. A. A.

JULDASEV<6)szerint ez a típus a legelterjedtebb és egyik legrégibb a török nyelvek összetett
igeidői közül, s ritkán a ·~..•tárban is előfordul. Ezek alapján joggal feltehetjük, hogya régi-

ségben a bolgár-törökben is meg kellett lennie, ahonnan a permi nyelvek és a cseremisz is
átvették.

A permi nyelvek és a cseremisz összetett igeidőkhöz nagyon közel áll a magyar nyelv
hagyományos igeidő-rendszere. Minden bizonnyal ez is török hatással magyarázható.

Ill. A fentebbiekhez hasonló összetett igealakkal fejezi ki a kérdéses area több nyelve a
feltételes módot. A jelenség lényegén mit sem változtat, ha a helyesírás szerint esetleg egy-

be kell írni a két komponenst.

Csuv. Sg 1. parapéa 'adnék' stb.

2. paröiléa

3. paraééaONMLKJIHGFEDCBA

P l 1. paraparééa

2. pararééa

3. paraééas

Az összetétel sorrendje: Az ige jövő idejű alakja + személyragok + -ééa < "it» 'vala'.
Az idézett csuvas ak.kok az északi csuvas nyelvjárásokban ismeretesek.

191



Csuv. Sg 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkajsatiip 'mentem' stb.
2. kajsatsn
3. kajsa

PlponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. kajsatpsr
2. kajsattsr
3. kajsa

Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szuletésnapja tiszteletére

Tat. Sg 1. ukér idem 'elolvasnám'

Az ukér az uk- 'olvas' ige Sg 3. személye, az idem a létige múlt ideje.
Cser. to/am al'e 'jönnék'
A cseremisz tolam 'jövök' + a/'e 'vala' a létige múlt ideje. A to/am a/'e alak egybeesik

az egyik összetett múlt idővel, s csak a szövegkörnyezetből lehet eldönteni, hogy feltételes
módról vagy múlt időről van-e szó. .

Mord. E Sg 1. moravlin 'énekelnék'

A mora- tőhöz járul a -vlin, -vlit; -vol' stb. feltételes módjel. A v igeképzőből tapadt a
módjelhez. A -lin, lit' stb. az u/ems létige ulin, uli!' stb. múlt idejű alakjainak csonkult for-
mái.

IV. Az area több nyelvében találunk olyan múlt időket, amelyeket a határozói igenévből
képeznek.

A csuv. kaj 'megy' igéhez járul a -sa határozói igenévképző, majd a személyragok. Ez
a múlt idő a cseremiszekkel szomszédos északi csu vas vidéken használatos.

Tat. Sg 1. a/a idem 'vettem' stb.

2. ala iden
3. a/a ida

A tat. al- 'vesz' igéhez járul a határozói igenév -a képzője, a cselekvő személyére pedig
a létige múlt idejű alakja utal.

Cser. Sg 1. tolsnam 'jöttem' stb.
2. tolénat
3. talán

Pl 1. to/anna

2. tolsndaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3. tolánát

A cser. tola- 'jön' ige -án határozói igenévképzős alakjához járulnak a személyragok.
A többes számban a Pl 1. talán ulsna, 2. tolsn u/ália, 3. tolsn ulat alakok is széltében

használatosak, melyekben az uléna stb. a létige jelen idejű megfelelő személyű alakjai.

Mord. E Sg 1. kundilin 'fogtam' stb. M. Pl 1. kundalsn

2. kundilit 2. kundalst'
3. kundil' 3. kundal'

A mord. kunda- 'fog' ige E kundi, M kundaj alakjai tulajdonképpen befejezetlen mel-
léknévi igenevek. A kundaz határozói igenév eredeti funkciója befejezett melléknévi igenév,
s a mai nyelvben is elsősorban így használatos. Bizonyára ezért találunk a szóban forgó
mordvin igealakban melléknévi igenevet határozói helyett. A -lin stb. a létige múlt idejű,
ulin alakjának megrövidült formája.

A mordvin igealak a tatárral mutat közelebbi rokonságot.
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Az igenevek

1. Igenévképzők kölcsönzésére nem nagyon találunk példát az area nyelveiben, de bizonyos
alaki egyezésekre igen, még inkább azonos igenévi kategóriák meglétére. Ezek közé tarto-
zik elsősorban a jövő idejű participium, amelynek rendszerint szükségességet (part.

necessitatis) kifejező funkciója is van.
A szóban forgó ige..év mind állítmányi, mind jelzői funkcióban használatos.
Csuv .... kala-ya, asIa kajas, mén tponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő va s ? ' ... mondd csak, hova kell menni, mit

kell csinálni?' (Mater. 225);
Az északi csuvas szundiri nyelvjárásban az igenévképző alakja -aslék, -eslek és s.üksé-

gességet fejez ki, pl. ;:)sle s l o 1: as 'elvégzendő munka' (Ist. öuv 91); .

Tat. alda 3üjalap ja.l.an kara urmanns c 5qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy a s 5 ' ... át kell menni a sötét erdőn ... '
(Sovr. tat. I. 252); kit •.•s o jul 'rnegteendö út'; uj 15js 5 másala 'meggondolandó kér-

dés'.
A tat. -ass, -ase, -ajsa, -ejs» a jövő idejű melléknévi igenév képzője. A jövő idő mellett

a szükségesség kifejezése is az igenév közönséges funkciói közé tartozik (1. Sovr. tat.
I. 251~252) ;

Cser. BJp. pört jüt, tulém p5z5ktHd 'a szoba sötét, világot kell gyútani';
HtHa~ pasa 'elvégzendő munka'; t o l s a s una 'a vendég, akinek jönnie kell' (1. Ist.
mar. I. 166).

A cseremiszben az igenév képzője -sas/ak is lehet, pl. cser. H mamnan kapnai» rokes
~ ü ~ a ~1;:)k 'testünknek el kell porladnia a földben' (VIKÁR-BERECZKI,303). A -lek azo-

nos az idézett szundiri csuvas alakok -lax" -1<1X képzőjével, amely gyűjtőnévképző és a csu-

vasban, de más török nyelvekben is megtalálható igenevek második komponenseként.
Votj. turninez turnano, sobere kwaStono no l'ukano 'a füvet le kell kaszálni,

aztán megszárítani és felgyűjteni' (Sovr. udm. II. 115); ki zo n o kidis 'az elvetendő mag';
kwinmeti smenain u za n o ad'amios 'emberek, akiknek a harmadik váltásban kell dol-
gozniuk' (Sovr. udm. I. 265).

A csuv. -as, -es kriző etimológiailag összetartozik a tat. -ass stb. azonos funkciójú

igenévképzővel, s számos távolabbi török nyelvben vannak megfelelőik (I. Ist. öuv 86-91).
A cseremiszben a -sas, -sas képző két komponensből áll, első a befejezetlen melléknévi

igenév -(a)se képzője (1. Ist. mar. I. 166), az -as, -as pedig denominális képző (EEKE,

CserNyt. 146), amely a -mas, -mas igenévképzőben is megvan. A cseremiszben beálló ige-
névként szokás emlegetn. rzt az igenevet, BEKE participium necessitatisnak nevezi (1. uo.).
A votj. -ano, -ono első kornponense a befejezetlen melléknévi igenév képzője, amelyhez az
o melléknévképző járul (Ist. perm. 298). A zürjén -ana igenévképző ugyanilyen összetételű,
de használatában különbözik votják megfelelőjétől, csaknem teljesen melléknévvé vált, pl.
dreizitana g~l~s 'reszkető hang' (1. uo.). A használatbeli különbség nyilván a votják csuvas
és tatár kapcsolatai következtében alakult ki.

Ez az igenév több nyelvben felveheti abirtokos személyjeleket, s akkor a létige Sg 3.
állító vagy tagadó alakja áll mellette.

Csuv. man sana temsn éul samax kal ass 5 m pur 'sok mindenről kell beszélnem
neked' (ANDREJEV, 166) (pur 'van');

Tat. minem alarya b a r a s ő m juk 'nem kell hozzájuk mennem' (Sovr. tat. 1. 252);
küb t ü l a s o m bar 'sokat kell fizetnem' (BÁLINT, Ill. 134) (bar 'van', juk 'nincs');

Cser, kotatan kuyujalJal Ht5sas5ze ulo 'nagyapádnak nagy[ban] kell bocskort
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csinálnia' (CAVAJN,4: 24); molo p uponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s a s e m uke 'más adni valóm nincs' (CAVAJN,4:
31) (ulo 'van', uke 'nincs').

A votj. mone ke/'asa vetlono luod 'el kell kísémed engem' (MSFOu. 102: 266)
szerkezet is közel áll a fentebbi ekhez, de ebben az igenév helyett a létige kap személy-
ragokat.

2. Lehetőségi igenév

Csuv. ki I i - ki Im i xanasem 'vendégek, akik lehet megjönnek, lehet nem jönnek meg'
(Ist. éuv. 99), ... las xuran sere tiv i - tiv mi lorat-sk-e ' ... a göndör nyírfa csaknem a

földet érintve áll' (Mater. 230);

Tat. b o lo n o r-b o l o nm a s 'alig észrevehetően'; t o l a r-t al a m a s 'akarva, nem
akarva' (:.iovr. tat. 1. 307).

Cser. 6gten-6gtaöe 'türelmetlenül', k o ö k ő n-k o c k ő ő e 'alig éve' o s k ő l á n-

os k g I ő e 'alig lépegetve' (Sovr. mar. 283);

Votj. us o n 0- us ont e m kil'iz 'csaknem elesett'; ... kikqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAama k o s k o no-
k o s k ont emuliz 'két hétig bizonytalan volt - menjen vagy ne menjen' (Sovr. udm. II.
142).

A tatár és a cseremisz nyelvtanok a határozószóknál tárgyalják a szóban forgó igenév-
kapcsolatokat, a votjákok pedig közelebbi meghatározás nélkül egyszeruen a -no és -ntem
igenév kapcsolataként.

A csuvasban az -i a lehetőségi igenév képzője, a -mi pedig ennek tagadó alakja.
A tatár -ar, -ar; -ar, -er a jövő idejű melléknévi igenév képzője, a -mas, -mas pedig

ennek tagadó alakja.

A cser. -en, -an a határozói igenév képzője, de eredetileg befejezetlen melléknévi ige-
nevet képzett, a -te, -Oe pedig a tagadó határozói igenév képzője.

A votják -ono, mint fentebb láttuk, a szükségességi igenév képzője, a -ntem pedig a ta-
gadó alakja.

A négy nyelvből vett példák annyira jellegzetesek, hogy nem lehet kétséges az összetar-
tozásuk, még ha a képzésben némi eltérés mutatkozik is az egyes nyelvek között.

3. A szimulativ cselekvés

A csuvasban speciális igeneveknek létigével kombinált alakjai használatosak a szimulatív
cselekvés 'cifejezésére, pl. val s 1ran s i p u Isa larat 'úgy ül, mintha írna' (ANDREJEV,

242).
Emellett a csuvasban használatos egy másik igenévvel kombinált alak is: es» lj t 1s

p ul 'tégy úgy, mintha kérdeznél ' (Ist. éuv. 100).
A pullétige mellett előfordul a per 'tetteti magát' ige is, pl. pslmise peret 'tudatlannak

tetteti magát' (Ist. őuv, uo.),

A tatárban számos köztörök nyelwel megegyező eljárást találunk a szimulatív cselek-
vés kifejezésére: ... jul daftarema jazép ut gr y a n b u Iam 'úgy teszek, mintha úti nap-
lómba írnék' (Sovr. tat. 1. 275).

A csererniszben V. M. VASILJEV(Trudy, 1955, 121) szintén külön szimulatív igemód-
rói (naklonenie pritvornogo dejstvija) beszél. Ennek kifejezésére a cseremisz nyelvjárá-
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soktól függően több alakot találunk: lutsan kojam 'úgy teszek, mintha olvasnék', lutsan
kojat 'úgy teszel, mintha olvasnál' (tkp. olvasónak látszom v. tűnök stb.); kajase lijam 'úgy
teszek, mintha mennék', kajase lijat 'úgy teszel, mintha mennél' stb. (tkp. menő leszek
stb.).

A hegyi nyelvjárásban a latsala kajam vagy latsala lijam 'úgy teszek, mintha olvas-
nék' (tkp. olvasóként látszom v. tűnök; olvasóként leszek) alakok használatosak, de egyes
mezei nyelvjárásokban is megtaláljuk ezeket a formákat.

A votjákban elsősorban a -mjask- igeképző segítségével lehet kifejezni a szimulatív
cselekvést: uiani 'dolgozni', uiamjaskini 'úgy tenni, mintha dolgoznék az ember', uzin]

'aludni', uzemjaskini 'úgy tenni, mintha aludnék az ember' stb. (1. VJa. 1959, 1: 90-91).

A csuvasban az -ansi összetett képző, az -an komponens a befejezetlen melléknévi ige-
névvel azonos, aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-si pedig a tör. *éa ekvatívusz ragra megy visszaponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. Ist. éuv. 99), amely
manapság leginkább határozószókban fordul elő (az északi csuvasban -anéi alakban is
megtaláljuk a képzőt). Az i a képzőn PxSg 3. (-sa + i > -si).

Az -is képzőben az i a lehetőségi participium képzője + s PxSg 3. (Ist. öuv 100).

Tehát mindkét esetben végeredményben egy befejezetlen melléknévi igenévvel van dol-
gunk.

Ezekkel az alakokkal analógiás a cser. -san, -sala képző, amelynek első komponense a
-se befejezetlen melléknévi igenévképző, az -n az insztruktívusz, a -la a modális ragja,
amelyek gyakran azonos funkciójú határozóragokként fordulnak elő. A cser. lija- jelentését
tekintve megfelel a csu v. pullétigének, a cser. koja- 'látszik, tetteti magát' pedig az azonos
jelentésű csuv. per igének.

A votják a tatár alakhoz áll közelebb, mivel a -mask- igeképző m-je nyilván a befeje-
zett melléknévi igenév képzője, akárcsak a tat. -kan, -rcm, a tat. bul létige megfelelője

azonban hiányzik a votjákból, mivel az -ask- visszaható igeképző.
A votják tehát némileg elüt a másik három nyelvtől, ahol a szimulatív cselekvést egy

igenév + létige (esetleg egy tetteti magát jelentésű ige) kapcsolata fejezi ki, de magának a
kategóriának a kialakulása nem választható el a másik három nyelvtől.

A névutók

Névutók kölcsönzése előfordul ugyan a Volga-Kám a-vidéki area nyelvei között, de ezek a
kölcsönzések többnyire nem terjednek ki két nyelv.nél többre. Ezen kevés kivétel közé tar-
tozik a csuv. semen, cser. semsn, votj. samen 'módon, szerint'.

A névutó először a votjákból a csuvasba került át (1. NyK 82: 131), majd onnan a cse-

remiszbe.
Inkább jellemző azonban az a jelenség, hogy egyes névutóknak azonos a vonzata az

area nyelveiben, pl.: csuv. storoiran pusne 'az őrön kívül'; tat. Jusuftan baska 'Juszufon
kívül'; cser. oksa &t posna 'pénz nélkül'; votj. ti-lesana 'nálad nélkül'; mord. monden

baska 'rajtam kívül'.

A cseremiszben csuvas, a mordvinban tatár kölcsönvétel a névutó, s mindenütt közös
az ablatívuszi vonzat. A votjákban szóhatártévesztés történt, a -les ablatívuszrag a névutó-

hoz tapadt. Ugyanez történt az ugyancsak török hatásra kialakult magyar nélkül névutóban
(1. MNy 72: 213-215).
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Módosító szók és partikulák

1.A cselekvés lehetöségét fejezi ki a következő széltében elterjedt partikula:

Csuv. vesern kilne-io t 'ők valószínű leg megjöttek'; tat. asaj-d5 r 'ő bizonyosan eszik';
cser. maj IJetem patar-o 5 r 'bizonyára erősebb nálam'; votj. kin-ke kulem-á ~ r 'valaki
meghalt valószínűleg'.

2. Egy csak jelentésű módosító szó ugyancsak elterjedt mind a négy nyelvben:

Csuv. vis tenke kponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő n a 'csak három rubel'; tat. bar g s n aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjűrt 'csak egy ház'; cser. ik:
jo@sam g 5 n a puas 'csak egy kérdést feltenni'; votj. ta kwin manet gin e sile 'ez csak

három rubelba kerül'.

Az indulatszók

1. Csuv. ajta, tat. ajta, ajta; cser. aj&1; votj. ajda, ojdo, mord. E. ada, Made 'gyerünk'.

2. Csuv. sap; tat. sam; cser. sap; vot. sip 'csend legyen'.

Tehát itt a közvetlen kölcsönvétel a jellemző.

A mondattan területéről néhány igeneves szerkezet párhuzamainak segítségével igyekszem
bemutatni azt a rendkívül szoros kapcsolatot, amely az area különböző nyelvei között

megállapítható.
A finnugor kézikönyvekben azt olvashatjuk, hogy az alapnyelvben nem voltak aláren-

delt monoatok, szerepüket a különböző igeneves szerkezetek töltötték be.
Az alárendelt mondatok hiánya ma már nem ilyen egyértelmű, minden finnugor nyelv

ismeri a kötőszó nélküli alárendelést, s bizonyára már az alapnyelvben is voltak ilyenek (1.

MNy 23: 348-353).
Az alárendelt mondat értékű igeneves szerkezetekkel valóban széltében élnek a finn-

ugor nyelvek. Vannak közös igenévképzők, ezek közül legelterjedtebb a *-ma, -ma, amely

az esetek többségében befejezett meIIéknévi igenevet képez.
A török nyelvekben,ha lehet, még szélesebb körű a mondat értékű igeneves szerketek

használatr A Volga-Káma-vidék nyelvei mondat értékű igeneves szerkezeteik vizsgálatá-

nál nehézséget jelent a finnugor és a török nyelvek között e téren is megmutatkozó nagy
tipológiai hasonlóság. Növeli a problémát, hogyafinnugor nyelvek mondat értékű igeneves
szerkezetei is sokkal inkább tipológiai, mint genetikai egyezést mutatnak. Csupán két olyan
igeneves szerkezet mutatható ki a finnugor nyelvekből, amely mind alakilag, mind a funk-

ciót tekintve közös.
Ezek közül az első a fi. is a n antama kirja 'a könyv, melyet az apa adott (tkp. az

apa adta könyv)' típusú. A rokon nyelvekből a következő megfeleléseit idézhetjük: Ip.
o a ö ö é ö a l l e m gifje 'az apa írta levél' (COLLINDER,CompGr. 267); mord. E p a z o n

v e ö k e m a lebedes 'Istennek szeretett madara' (UPTMN 1. 41); cser. éN kol'a
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ko 6 mponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO kindsm koékatqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkan ... 'Ha egér rágta kenyeret eszel ... ' (BEKE, 1. 563); votj. sir
sie m nan 'egér ette kenyér' (MUNK. VotjNpk. 1); zürj. r o é pi ker Sm €Sin dorg 'egy
orosz !egény készítette ablak mellett' (WICHM. MSFOu. 38: 257); vog. TArem maj im
pi! 'Tárem adta gyümölcs' (MUNK. VNGyI. 165); osztj. oxsar o z o m xátna 'a róka ta-
lálta házba' (PÁPAY,ÉONy 106). .

A magyar nyelvből a madár látta kenyér típusú szerkezeteket szokás itt megemlíteni, a
magyarban a fgr. *-ma, *-méi igenévképzői funkcióban nem őrződött meg, s így csak ana-
lógiás esetről beszélhetünk, bár eredete közvetve bizonyára ennek is az alapnyelvig megy
vissza.

Azokban a finnugor nyelvekben, ahol erős török hatással számolhatunk, a török nyel-
veknek a finnugorral azonos konstrukció ja nyilván hozzájárult az őSI finnugor szerkezet
megőrződéséhez. Erre a típusú szerkezetre ilyen példákat idézhetünk a Volga-vidéki török
nyelvekből:

Csuv. Kr ilo v sir n ~ juptarusene aéasem pit juratsa vulasss 'A Krilov írta mesé-
ket a gyerekek nagy érdeklődéssei olvassák' (Mater. 234); tat. sin k ü ry an kasa bezgá
kild» 'az ember, akit láttál (tkp. a te láttad ember), eljött hozzánk' (Sovr. tat. II. 170).

KLEMM A..'ITAL(TörtMondt. 384-385) a magyar Hadlaua choltat típusú szerkezete-

ket szintén ősieknek tartja, s az obi-ugorból, a permi nyelvekből és a cseremiszből idéz pél-
dákat (egyet tévesen a mordvinból is), a finnségi nyelvek és a lapp nem ismerik ezt a szer-
kezetet, de a szamojéd nyelvekben is közönséges, úgyhogy ősi volta aligha lehet kétséges.

Néhány példa a jelenség illusztrálására:

Cser. B kö n a l m ő z ő m om sinje 'nem tudom ki vette el (tkp. ki elvettét nem tu-
dom)' (BEKE, Szótár); votj. ajji mon k i c] ponemde 'láttam, hova tette' (WICHM.
JSFOu. 19: 125); zürj. moz babais ajjiv siliS e l ab is-t oj e m s e 'hogy az asszony ne
lássa az ő lepény tömését' (NyK 44: 310); csuv. Seli me X5j sen ani patne sit ni n e
sismer» te 'Selime észre se vette, hogyan ért a szántójához (tkp. szántójához értét)'
(ANDREJEV, 86); tat. s o z k i l g a n n o min kica űk isetkán idem 'én még tegnap hallot-
tam, hogy megérkeztetek (tkp. hallottam megérkezteteket)' (Sovr. tat. 1. 248).

Tehát a fentebbi két szerkezetet eredetinek kell tartanunk mind az uráli, mind a török

nyelvcsaládban.
Azok a határozói alárendelt mondatokkal egyenértékű szerkezetek azonban, melyeket

KLEMM (TörtMondt. 387-388) összevet, mint pl. am. syrtaba ezt mondottauala (WinkIC

84); mord. Ejarcamstinda ponks 'evés közben (tkp. ettében) megfulladt' (NyK 45: 372);
fi. sen kuulin tullessani 'Jöttömben hallottam' stb., ezek csak tipológiai egyezések, s sem-
miképpen se vezethetők közös eredetre vissza. Az egyes finnugor nyelvek mondat értékű
igeneves szerkezetei tehát többségükben egyrészt külön belső fejlődés eredményei, másrészt
több nyelv esetében külső hatással is számolni kell. Elsősorban a cseremisz és a votják tar-
tozik ezek közé.

Mivel az igeneves szerkezetek területén a cseremiszben fedezhető fel az area nyelvei

között a legtöbb közös vonás, a cseremiszből kiindulva vizsgálom őket képzőnként haladva.

Cser. -me, -mas

A -me morféma a cseremiszben a befejezett melléknévi igenév képzője. Eredetét tekintve a
már többször említett fgr. *-ma, *-méi képzőre vezethető vissza, a mordvinban -me, -mo,
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-mazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfelel meg neki, a votjákban -em, a zürjénben pedig -gm (1. COLLINDER,CompGr. 266-
267).

A cser. -mas morféma gyakran a nomen actionis szerepében is előfordul. A -me mel-
léknévi igenévképző és az -as denominális nomenképző összetételéből származikponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. BEKE,

CserNyt. 150; ALHONlEMI, FUF 38: 2). Már BEKE megállapította (1. uo.), hogya -mas
funkciói gyakran egybeesnek a -me morfémáéval.

-me + Dat. (- + korav; -mas + Dat. - masén

Az igeneves szerkezetek ezekben az esetekben okhatározói mellékmondatokkal lesznek
egyénértékűek.

Cser. sizam, taske jotte tolsn le km em 1a n te saren ula&:1'érzem, hogy haragusztok,
amiért engedély nélkül jöttem és mentem el' (JUKSERN, 4); UP una k aj ő ő m a s l a n
tolén oyal 'a vendég nem azért jött, hogy el ne menjen' (BEKE, Szótár); ko t't5 m a s 5 n v.
kot'tö maslan solten omsl 'nem azért fóztem, hogy meg ne egyék' (BEKE, Szótár).

Csuv. tamana kantarIa kurajmansén xavel ajapia mar ... 'azért, hogy a bagoly nappal
nem lát, nem lehet a napot hibáztatni' (ANDREJEV, 121).

Tat. k ű t ű Iy a n 5 na taw iteb kurman 'azért, hogy megmenekedett, hálát adva áldo-

zatot hozott' (BÁLlNT, Ill. 145).
A cseremiszben és a tatárban teljesen megegyezik a szerkesztési mód, a befejezett mel-

léknévi igenév képzője után datívuszrag (cser. -lan, tat. -na) áll, a csuvasban viszont kau-

zális (-san). Ennek a funkcióját a tatárban és a cseremiszben a datívusz tölti be.
A cseremiszben a datívusz után néha kiteszik aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkora névutót, mint a következő példá-

ban is: CN kol'a pűn s5t5m5Zlan köra catara 'az egér remeg a szőre kinövéséért'

(BEKE, 1. 557).
A tatárban azonos jelenséggel találkozunk: ir balalars bar ul yana b u ly a n g a

k ü r ci ana as taliimlap tűrúrra tura kilmade 'mivel egyetlen fiuk volt, neki nem kellett
munkát választani' (Sovr. tat. II. 178).

A névutó kölcsönvétele kétséget kizáróan mutatja, hogya cseremiszben ez a szerkezet
tatár hatással magyarázható.

A cser. kot'tamasan esetében érdekes jelenséggel találkozunk. A cseremisz a csuv. -san

kauzális ragot változatlan alakban átvette. A cseremiszben a gemináta mássalhangzók igen
korlátozott mértékben fordulnak elő. Ha a morfémahatáron két azonos mássalhangzó talál-

kozik, akkor az egyik rendszerint kiesik. Ez történik például, ha a -mas képzőhöz az
inesszívusz -ste ragjajárul: kol kucsmas 'halfogás' - kol kucémaste 'halfogás közben'.

A -san rag a cseremiszben önállóan nem fordul elő, kizárólag ezzel az igenévképzővel
kapcsolatosan használatos.

BEKE jelzi, hogy a kot'tamasan alak helyett a kottsmaslan is használatos, mikor az
idegen -San ragot a beszélők a megfelelő cseremisz esetraggal helyettesítik.

-me + Illat.; -mas + lat.

aj Cser. B izai jol pit m e s k e solazo Mósk6Skó sues 'míg bátyja felköti a bocskort,
öccse Moszkvába ér' (BEKE, lY. 152);

b) M sü&5 tenge oksat l ij m e s k a ze sü&5 toset lijiel 'ahelyett, hogy száz rubel pénzed

legyen, legyen száz barátod' (BEKE, IV. 22);
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ajzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVotj. atajez keskitoz pijez inme vuoz 'míg az apa kiabál, a fiú már az égbe ér' (STIPA,
MSFOu. 121: 225);·

b) udmurt kalik kenakez b a s tponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit o j koto ni/ez med bastoz 'ahelyett hogy votják ember
ángyot vegyen el, vegyen el terhes lányt' (MUNK. VotjNkp. 62);

zürj. te vo t S:3 si je vevjalis munni 'míg te visszajössz, ö kimehet' (STIPA,

MSFOu. 121: 268);
Mord. E moiot sam o z o t ojminem /isi 'lehet, hogy míg megjössz, eltávozik a

lelke' (PAAS. MSFOu. 77: 350);
aj Csuv. assa púrtren tu X i c c e n iva/a xusana sitne 'míg az apa kijött a házból, a fia

Kazányba érkezett' (PAAS. MSFOu. 94: 94);qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) vssene xer par i c c e n vérmanti upana parsa faratép 'ahelyett hogy hozzájuk adnám
a lányom, inkább egy erdei medvéhez adom' (Mater. 261);

aj Tat. atass ajayan kaja1Jganca u/a bazarra baréb kajla 'míg atyja lábbelit húz, fia a
piacra menvén hazatér' (BÁLINT,1., 5);

bj j{iz sum akca7] b u ly a ne 5 jüz dust~ butsén 'ahelyett hogy száz rubeled lenne, száz
barátod legyen' (Sovr. tat. 1. 259).

A példamondatok b) típusának jellegzetesen törökös szerkesztési módjára már BEKE ÖDÖN
is utalt (.~SZ 15: 39-41). A török nyelvekben széltében megtalálható egy igenév, melyet
RÁSANENkonverbium limitativumnak nevez (RASANEN, 190-191).

A csuv. -ccen morfémát RASANEN(1. uo.) egykori terminális ragnak tartja.
A votjákb in és a zürjénben a -toj, -td terminatívusz rag. Így a permi igenévi alakok a

csuvashoz állnak a legközelebb.
A cseremisz és a mordvin terminatívusz eset híján az igenévhez járuló latívuszi vagy

ilIatívuszi esetragot teszi az igenév után.

-mas + Inessz.

Cser. UJ mar/an ka j ma s tet tazalékém puio jumo 'mikor férjhez mész, adjon isten

egészséget' (BEKE, III. 116);
Tat. kiinnarda bar kiin bakca acanda j ü r gan n a r o n d a Citac kar/aran kűrde 'egy

nap a kertben sétáltában a kakas ribiszkét pillantott meg' (Sovr. tat. 1. 249).
A cseremiszben és a tatárban egyaránt inesszívuszrag és birtokos személyjel áll az ige-

névképző után, s a szerkezet mindkét esetben időhatározói mellékmondattal egyenértékű.

-me + AbI. (~kaJ, ~ lee); -mas + kac(anj

Azokban a cseremisz nyelvjárásokban, amelyekből hiányzik a -leJ ablatívuszrag, a kac(anj

v. tee névutó áll helyette.
Cser. CK sawar-menges se/am tor 15m 51 ei at/amam kiirat 'a kerítésoszlopba kap-

csot vernek, hogy el ne repedjen' (BEKE, Szótár); K pi/am gooom prenam karra «m kok

mongiircén sswal sandiil prena tar w a n o m as k ;}c ;}n 'fúrészeléskor a gerendába két
oldalról vaskampót vágnak, hogy a gerenda el ne mozduljon' (BEKE, Szótár);

Votj. G so-bire kenesin pontzi kalik vunetem les vgSaskonez 'aztán egy gyűlésen

embereket választottak, hogy az imádságokat ne felejtsék el' (WICHM. JSFOu. 19: 46);
Csuv. mansn cunam saviinatlsavni sara ka j n 5 ran 'örül a lelkem, hogy a kedvesem

elment katonának' (Mater. 222);
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Tat. min baj b u Iga n n a n sinen Idlncalaga71 kildmel 'azért mert gazdag vagyok, te
rám irigykedel?' (BÁLINT, Ill. 145).

Az ablatívuszraggal ellátott igenév ok- és célhatározói mellékmondat értékű szerkezetet
alkot mind a négy nyelvben, a különbség csak az, hogyacseremisz és a votják szerkezet
tagadó ér'elmű.

-meponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Mod.

Cser. CK wuj kerstales ker m ~ l a 'fáj a fejem, mintha szurkálnák' (BEKE, Szótár);
Csuv. karéék sar ulmi éeéekne xaliééen ku r ma n 1a tatsax p~ra. .. 'az öregasszony

úgy szakította le a krumplivirágot, mintha mostanáig nem látott volna [ilyet] ... ' (ANDRE-

JEV, 100);
Tat. Lenin babaj ti j ra t kan c a maturléjbéz dai1ana 'mi megszépítjük a világot,

amint Lenin tanította' (Sovr. tat. II. 177).
A cseremiszben és a csuvasban a befejezett melléknévi igenév után ugyanaz a -la rag

áll, melyet a cseremiszben modálisnak, a csuvasban pedig adverbiálisnak neveznek.
A cseremisz a befejezett melléknévi igenévképzőt a sajátjával helyettesítette, az esetra-

got pedig átvette, hasonlóan, mint már fentebb is láttuk a csuv. kauzális -san ragjának ese-
tében. E•.ittal ez annál egyszerűbb volt, mivel a -la élő esetrag a cseremiszben.

A tatárban a csuvas és a cseremisz esetrag funkciójához közel álló török ekvatívusz
(1. RAsANEN, 70-71) -ca,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Ca ragja áll a megfelelő igenévképző után.

Az idézett igeneves szerkezetek mindhárom nyelvben mód- és célhatározói alárendeIt
mondattal egyenértékű ek.

-me + karom 'idején'

Cser. JO le k m e s y o o ~ m pört an3alanza sarti1en jorlűn 'mikor kiment a tornácra,

megbotlott és elesett' (BEKE, 1. 53);

Votj. 9usjalez vol dk e m dir jaz -ke adjid: so are kulod 'ha a sündisznót szétnyúl-
va (tkp. szétnyúlás idejében) látod: abban az évben meg fogsz halni' (MUNK. VotjNpk. 1);

Csuv. epi rex par üsse te pi n ~ c u Xn e samanisem javar pulajce 'mikor mi nőttünk,
nehéz idők voltak' (MAKSIMOV,188);

Tat. cűksálar tanap t II r y a n a rad a Mustafansn karlara taskan tawasa ja71arada

'mikor elhallgattak a kalapácsok, felharsant Musztafa rekedtes hangja' (Sovr. tat. II. 179).
Valamennyi felsorolt példában a befejezett melIéknévi igenév képzője után egy -kor,

'idejében' jelentésű névutó áll, s a szerkezet időhatározói melIékmondattal egyenértékű.

-me + AbI. + wara 'után'

Cser. US ara waramam luktat sül'a w ü o ~ m ~ let war a 'az ekeünnepet a zabvetés után
tartják' (REKE, Ill. 270);

Mord. E kudov molemde ton mejle ... jovtamaka lel'azon 'miután hazatérsz ... szólj
rólam a bátyámnak' (UPTMN 1. 236);

Csuv. atte xulana k aj n ~ ran var a ib kun irtrs 'két nap telt el azóta, hogy az apa
a városba utazott' (ANDPEJEV,75);

Tat. Idln kazuwa s ü r o Iga n n a n s o lJ Timari aya] da kapka (abana cara 'miután
csökken a nappali forróság, Timeri bátya kimegy a kapuba' (Sovr. tat. II. 178).
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A cseremisz a csuvasból kölcsönözte a névutót. Az után jelentésű névutók ablatívuszi
vonzata a török nyelvekre jellemző. A mordvinban az ablatívuszi vonzat mellett elatívuszi
is előfon'ul, ami tulajdonképpen csak árnyalati eltérést jelent.

-meponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ kaje 'vmihez hasonló'; me + semsn 'szerint, módjára'

Cser. JT nalsn tales műian kal a s 5 m k a Ile punansm 'olyan szőrűt vesz, mint ajavas

mondta' (BEKE, 1. 128): CK maska aske moH5m5zo s e m ő n pasam asta'a medve a
maga képessége szerint végzi a dolgát' (BEKE, 1. 373);

Votj. maiinde asde aéid ja r a te m kai k jarati 'felebarátodat úgy szeresd, mint

önmagadat' (STIPA, MSFOu. 121: 244); inmar kjJdsin kosem s am e n karern 'úgy
tett, amint az Úr angyala parancsolta' (STIPA, uo.);

Csuv. Juman as lasse v ~ ren t n ~ p e k tavat" Juman úgy tesz, amint a nagyapja taní-
totta, (ANDREJEV, 124); siv t u l n ő s e m a n 'olyan mértékben, amilyenben a víz árad'

(CuvRSI a semsn szónál).
Mind a három nyelvben a befejezett melléknévi igenévi alakhoz azonos jelentésű név-

uték járulnak (votj. kaik 'hasonló vmihez'; samen 'szerint'; csuv.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApek 'hasonló', semsn
'szerint, vmi mértékében').

-me + tene ' -val, -vel'

Cser. C kurJzan iioiir-at 5w5rt5m5z ő e n e katka[cís-at araka éarkazam wol&n sua
'a császárlány örömében kiejti kezéből a pálinkáspoharat' (BEKE, I. 628);

Votj. G a kabakvozisez k] ~karn en! z evgl potem 'a kocsmáros félelmében nem
ment ki' (WICHM. JSFOu. 19: IL8).

Csuv. s a v 5 nni p eSetneran / éari kart-kart siket-ske 'Setnernek örömében ugrál a
szíve' (ANDREJEV, 98).

Mindhárom nyelvben egy érzelmet kifejező ige befejezett melléknévi igeneve után vagy
insztrumentális eset vagy a cseremiszben ennek megfelelő névutó áll. Abirtokos személyjel
használata is mindhárom nyelvben azonos.

-me + weré 'ért'

Cser. oksaie cala paten je1] p u ~m 5 wer c 'pénze mind elfogyott az ember meggyilkolá-
sa miatt' (BEKE, 1. 122);

Votj. G ser I'u k a s k i l e m z] ponna inmar voize vajiz ... 'Isten megharagudott,
mivel ők ritkán gyűltek össze ... ' (WICHM. JSFOu. 19: 147);

Mord. snasi Stopan parste ri s o va m o Il kis 'megdicséri St'opát, amiért jól rajzol'

(BARTENS,MSFOu. 170: 89);
Csuv. s 5 n n 5 pi r k i sanmam-sakkamsem carsnmasér surasse 'a meghűlés miatt

egész testem szüntelenül sajog' (ANDREJEV,99);
Tat. kara tiinnii kiindiiz kabak k ő l y a n ÜcÜn uram bujlap Xalakjiiri, kalap xuzur

'a nép járkál az utcán és csodálkozva bámul, amiért a sötét éjszakát világossá tetted' (Sovr.
tat. II. 178).

Mind a négy nyelvben egy -ért jelentésű névutó áll a befejezett melléknévi igenév kép-
zője után, s a szerkezet okhatározói mellékmondat értékü.
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Cser. -sasponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A cser. beálló cselekvést jelölő melléknévi igenév a befejezetthez hasonló igeneves szerkeze-
teket alkot. Erre az alábbi típusokat sikerült összegyűjtenem:

-sas + PX + Akk.

Cser. UJ ku-nar 1 ilsase/am kuku ka/asa 'a kakukk megmondja, hány évig élsz' (BEKE, lll.

97);
Votj. solen nil/is kizi v o r dj s k o n o z e veraljam 'megmondták, hogyan kell megszü-

letnie a lányának' (STIPA,MSFOu. 121: 189);

Csuv. kun pek namss, kun pek xurlJx / ku ras s aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKslpuk sismen 'Kelpuk nem várta,
hogy ekkora szégyent, ekkora keserűséget lát' (ANDREJEV, 168);

Tat. javap bir á s o g e z n o unu/mapz 'ne felejtsétek el, hogy választ kell adnotok'
(Sovr. tat. 1. 252).

Mindhárom nyelvben tárgyi mellékmondattal egyenértékű a szerkezet. A csuvasban

nincs kitéve a Px.

-sas + Dat.

Cser. M d'űtűmáslan so/ten omsl, d' ü js asi an soltenam arakam 'nem azért fóztem pá-
linkát, hogy ne igyatok, azért fóztem, hogy igyatok' (BEKE, Szótár);

Csuv. xala pa/am sarsivra siéa sullJxa srokéen tu It a ras s is o n keresü baj/ansaX

pirat' 'most az egész országban megerősödik a harc azért, hogy idő előtt teljesítsük a hét-
éves tervet' (ANDREJEV, 169).

A cser. -lan datívusz a csuv. -san kauzalisnak felel meg, amire a cser. -me igenévvel
alkotott szerkezeteknél is láttunk példát.

A szerkezet célhatározói alárendelt mondattal egyenértékű.

-sas + Mod.

Cser. JT j örs asi a we/e kojes 'úgy látszik, mintha föl akarna dőlni' (BEKE, Szótár);

Csuv. uniin éari kakar sammine 'x. usa si a xita sakkama titanéa 'olyan hangosan kez-
dett verni a szíve, mintha ki akart volna ugrani amelléből ' (ANDREJEV, 181).

A cser. -rnsla - csuv. -malla szerkezetnél látottak megismétlődésének vagyunk tanúi.

A cseremisz az igenevet itt is saját nyelvi eszközeivel adja vissza, az esetragot viszont
megtartja.

-sas + kodiim 'idején'

Cser. UP ketá wol y 51 tsa s ko Ö 5 m tolén purás 'napkeltekor jött meg' (BEKE, Szó-

tár);
Csuv. külse p o ter esc u 'x. éűlek tatslsa kajrs 'befogáskor elszakadt a hámszíj'

(ANDREJEV, 172).
A -sas + koőam szerkezet lényegében nem különbözik a -me + koőam szerkezettől.

Hasonló egyezést találunk a -sas + wert 'ért' és a fentebb bemutatott -me + wert szer-
kezet között. Erre szintén csak a cseremiszből és a csu vasból találtam példát.
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Cser. inf -ai

A cseremisz infinitívusz felveheti a datívuszragokat, s akkor a fentebbi igenevekhez hason-
lóan alárendelt mondattal egyenértékű.

-asponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Dat.

Cser. CÜ dare] imne k5ékaslan na/me 'ez a ló befogására van véve' (BEKE, Szótár);
Votj. mon bibliot'ekae mint kniga b a s t jn ] ponna 'a könyvtárba mentem, hogy

könyvet vegyek ki' (UdmRS1);
Csuv. mana anne suratns lemer xujxa kurmasksn 'engem anyám arra szült, hogy

egész életemben bánkódjam' (Mater. 214);
Tat.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsin ki l ü g a min bik sat 'nagyon örülök, hogy megjöttél' (Sovr. tat. II. 173).
A votjákban nem esetrag, hanem a vele egyenértékű ponna ' -ért' névutó áll.
A csuvas -maikén korábbi -maksén alakra megy vissza, amely több nyelvjárásban meg

is maradt (1. Mater. 214). A -mak komponens azonos a török nyelvekben igen elterjedt azo-
nos alakú főnévi igenévképzővel, a -san pedig a kauzális ragja, amelyet a cseremisz más

esetben is (1. -maslani datívusszal ad vissza.
A tat. ulű tulajdonképpen a nomen actionis képzője, amely infinitívuszként is használa-

tos, s a cseremiszhez hasonlóan ezt a datívuszrag követi.

•

A Volga-Káma-vidék finnugor és török nyelvei között kimutatható areális egyezések felso-

rolása távolról sem teljes. Ez a tanulmány az első próbálkozás a kérdés áttekintésére, az
anyag még hiányos, s a jövőbeli kutatások a fentebb bemutatott jelenségeket, meglehet,
olyan nyelvből is kimutatják, amelyben itt nem szerepel.

A kérdés további kutatása mind az általános, mind a finnugor nyelvtudomány elsőren-
dű érdeke. Az előbbinek azért, mivel egy új, sajátos területen vizsgálhatja a nyelvi interfe-

rencia eseteit, a másodiké pedig azért, hogy tisztázza, mely jelenségek azok, amelyek finn-
ugor örökségnek tekinthetők, s melyek külső hatásra keletkezettek.

Jegyzetek

(1) A Volga-vidéki nyelvek hangutánzásával, hangfestéséveI N. 1. ASMARIN: Podrazanie v

jazykah Srednego PovolZja (Baku, Izvestija Azerb. Gos. Universiteta, Obséestvennye nauki, t.

4-5: 75- 99) c. tanulmányában részletesen foglalkozott.

(2) A kérdést behatóan tárgyalja V. K. KELMAKOV: Fonema a v tatyslínskorn dialekte

udmurtskogojazyka (SFU 10: 101-106) c. cikkében, további adatokat találhatunk a jelenségre
az O dialektach i govorach juznoudmurtskogo nareöija (Izevsk, 1978) c. kiadványban.

(3) M. P. CHADIZE: Sparennye glagoly v marijskom jazyke (Joskar-Ola, 1960) monográfiája a

szomszédos nyelvek páros igéire is kitekintést ad.
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A votjákot illetően V. K. KELMAKOV: Sparennye glagoly v udmurtskom jazyke (na
materiale kukmorskogo dialekta) (Voprosy udmurtskogo jazykoznanija. Izevsk, 1975, 90-105)
c. cikke tárgyalja legrészletesebben a kérdést.

(4) L. H. HAARMANN:Die indirekte Erlebnisform als grammatische Kategorie. Eine eurasische
Isoglosse (Wiesbaden, 1970) c. könyvét.

(5) L. B. A. SEREBRENNIKOV:Kategorii vremeni i vida v finno-ugorskich jazykach permskoj i
volzskoj grupp (Moskva, 1960. 289); Istoriöeskaja morfologija permskich jazykov (Moskva,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1963,nO).

(6) A. A. JULDASEV:Analitiöeskie formy glagola v tjurskich jazykach (Moskva, 1965. 128-140).

Rövidítések

ANOREJEV

BÁLINT

BEKE, 1., Ill.,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArv.

BEKE, Szótár

CAVAJN,lY.

CuvRSI.

Ist. öuv. ==

Ist. mar.

Ist. mord.

Ist. perm.

JEVSEVJEV

MAKSIMOV

Mater.

RAsANEN

Sovr. mar.
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I. A. ANOREJEV:Priöastie v öuvasskorn jazyke (Ceboksary, 1961).

SZENTKATOLNAIBÁLINT GÁBOR: Kazáni-tatár nyelvtanulmányok, I-III.
(Budapest, 1875-1877).

BEKEÖOÓN: Mari szövegek (Budapest, I. 1957; Ill., IV. 1961).

BEKEÖOÓN kéziratos cseremisz nyelvjárási szótára.

S. G. CAVAJN:Sylnemutan proizvedenij-vlak, 1-V. (Joskar-Ola, 1967-
1968).

Cuvassko-russkij slovar (Ceboksary, 1961).

L. S. LEVITSKAJA:Istoriöeskaja morfologija öuvasskogo jazyka (Moskva,
1976).

I. S. GALKIN: Istoriéeskaja grammatika marijskogo jazyka (Joskar-Ola, I.

1964; II. 1966).

B. A. SEREBRENNIKOV:Istoriöeskaja morfologija mordovskich jazykov
(Moskva, 1967).

B. A. SEREBRENNIKOV:Istoriöeskaja morfologija permskich jazykov
(Moskva, 1963).

M. J. JEVSEVJEV:Izbrannye trudy, IV. Osnovy mordovskoj grammatiki
(Saransk, 1965).

S. M. MAKSIMOV:Cuvasskie narodnye pesni (Moskva, 1964).

Materialy po grammatike sovremennogo cuvasskogo jazyka, I.
(Ceboksary, 1957).

Materialen zur Morphologie der türkischen Sprachen. Studia Orientalia
2l. (Helsinki, 1957).

Sovremennyj marijskij jazyk. Morfologija (Joskar-Ola, 1961).
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,---------zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sovr.tat. I-II. =

Sovr.udm. I-II.

Trudy =

UdmRSl. =

UPTMNI. =

VlKÁR-BEREcZKI =

Sovremennyj tatarskij literaturnyjjazyk (Moskva, I. 1969; II. 1971).

Grammatika sovremennogo udmurtskogo jazyka. Fonetika j morfologija
(Izevsk, 1962); Sintaksis prostogo predlozenija (Izevsk, 1970).

Trudy, vypusk VII. Istorija,jazyk i literatura mari (Joskar-Ola, 1955).

Udmurtsko-russkij slovai (Moskva, 1948).

Ustno-poetiöeskoe tvoréestvo mordovskogo naroda, 1. (Saransk, 1963).

L. VIKÁRand G. BERECZKI:Cheremis Folksongs (Budapest, 1971).
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A tö r ö k n y e lv e k h a t á s a a m a g y a r r a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O. Az időszámításunk szerinti 1. évezred második felében óriási szerepe volt az ősmagyar-
ság fejlődésében a törökségnek, ezen belül is a török népek ún. bolgár-török ágának. Elég,
ha futó pillantást vetünk a nyelvünkbe került jövevényszavakra. hogy meggyőződjünk róla,
milyen anyagi és szellemi gazdagodást jelentett a magyarok számára a török kapcsolat. Az
állattenyésztés, a földművelés, a kertészkedés, a szövés-fonás területén nagyon sokat tanul-
tunk a törököktől. Az ilyen szavak, mint azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtörvény, tanú, bér,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o lc s a n , bélyeg stb. azt mu-
tatják, hogy a társadalmi szervezet fejlődésére is nagy volt a hatásuk. Még az ún. alapszó-
kincshez tartozó testrésznevek között is szép számmal akadnak kölcsönzések, pl. kar, gyo-

mor, szakáll, boka, térd stb., pedig az általános nyelvészet tanúsága szerint ezen a területen
ritka a szóátvétel.

Tulajdonképpen nem is a magyar szókincs török elemeinek a száma a döntő itt, hanem
a magyar nép társadalmi, gazdasági struktúrájában török hatásra bekövetkezett változás.
Ligeti Lajos' feltételezi, hogy régi török jövevényszavainknak a száma eredetileg lényege-
sen nagyobb volt, hiszen a jóval későbbi oszmán-török kölcsönzésekből is nagyon sok kive-
szett a magyar nyelvből a török uralom megszűntéveI.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyar nyelv török jövevényszavainak a vizsgálata több mint százéves múltra te-
kinthet vissza, s ha akadnak is tisztázandó problémák, nagy vonalakban megoldottnak te-
kinthető a kérdés. A magyar nyelv közelmúltban megjelent etimológiai szótára' tartalmazza
ezeket a szavakat, úgyhogy velük nem foglalkozom a továbbiakban.

Két nyelv egymásra hatása, különösen ha e mögött jelentős népkeveredés, s ennek
eredményeként keletkező széles körű kétnyelvűség áll, mint tudjuk, nem merül ki jövevény-
szavak átvételében. Tükörjelentések. tükörszavak és -kifejezések jelennek meg, s ezen túl-
menően minden nyelvi szintet érhet az idegen nyelv hatása.

A magyar nyelv kutatói mostanáig rendkívül keveset tettek annak érdekében, hogy a
szókölcsönzésen kívül más területeken is kimutassák a magyar nyelvet ért török hatást. A
kutatás annyira a kezdet kezdetén tart, hogy lehetséges egyetlen közepes terjedelmű cikk
keretében az egész kérdés áttekintése.

1. Tükörjelentések, tükörszavak, tükörkifejezések

Féreg 'Wurm; wildes Tier'; toportyánféreg 'Bar, Wolf'. A tör. kurt szó folytatásai egyes
török nyelvekben jelentenek férget, hernyót, vadállatot és farkast (1. RASANEN, Etym wb
303).3 A hernyó és a vadállat jelentés igen sajátos, úgyhogy sokkal valószínűbbnek tarthat-
juk tükörfordítás voltát a magyarban, mint a véletlen szemléletbeli egyezést.

I LIGETI LAJOS, A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. MNy 72: 12.

2 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. 1. Budapest, 1967; II. 1970; Ill. 1976. Rövidítése:
MTESz.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szuletésnapja tiszteletére

FogaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Zander', A hal másik, általánosan elterjedt neve a magyarban a süllő, amely
egy bolgár-török *silliyalak átvétele. A csuvasban ma sala a szó hangalakja. Erről a
MTESz megjegyzi, hogy ugyanolyan származéka a csuv. sal 'fog' szónak, mint a magyar
fogas afog 'Zahn' fónévnek.

A MTESz azonban csak szemléletbeli egyezés re gondol. Hivatkozik a szlovák és a cseh
zubaé 'Zander' szóra, amely ugyancsak a zub 'Zahn' fónév származéka. Ez azonban bizo-
nyára tükörfordítás a magyarból. A csehbenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o g a s alakban is megvan a szó. Ez bizonyára
német közvetítéssel került át, ahol a Fogosch alak is használatos a szóban forgó hal meg-
nevezésére. A román a süllő alakot kölcsönözte (rom. ~aliíu). A magyar halnévnek ez a

nagy elterjedtsége a szomszéd népek nyelvében nagyon kétessé teszi az azonos szemlélet
feltételezését. .

Házas 'verheiratet', házasodik 'sich verheiraten'. Mindkét szó tövében a m. ház 'Haus'

van meg.
A ház szónak ilyen jelentésű származékai a török nyelvekre jellemzők, pl. csuv.

avlanns, tat. 6jlaT/gün, oszm. evli 'házas'; csuv. avlan; tat. 6jlan stb. (1. RASÁNEN, Etym-

wb 34; SEvORÍAN, 1974: 514-515).4

A magyar szavak török tükörszó volta már régen felvetődött, s Ligeti Lajos nemrég
ismét felhívta rá a figyelmet (MNy 72: 132).

A MTESz csak hivatkozik az oszmán párhuzam ra, s idézi a bolgár nyelvjárási

3 a O O M f lB a M c e 'megházasodik, férjhez megy' ( O O M 'ház') arra nézve, hogy hasonló jelen-
tésfejlődés máshol is végbement. Megemlíthetjük a román easátorit 'házas' és az a
cásátort 'házasodni' alakokat is (rom. casa 'ház').

A m. házas 'verheiratet' szóra a MTESz szerint ebben a jelentésben 1456-ból való az
első adat. Így nem lehet oszmán-török vagy román tükörfordítás. A bolgár és a román szó
viszont bizonyára oszmán-török hatással magyarázható. A csu vas párhuzam alapján a ma-
gyarban a bolgár-törökből is eredhet a tükörfordítás.

A távoli spanyol casarse 'megházasodik, férjhez megy, megnősül' párhuzam nem
gyengíti számottevően annak a valószínűségét, hogy a magyarban török tükörfordítással

van dolgunk, hiszen a magyarok a törökökkel éltek kultúrközösségben, a spanyol okkal vi-

szont soha.

Nyomás 'Weide'. RASÁNEN (EtymWb 64) a tat. basau; csuv. pozu, puzu 'Acker' szó-

nál megemlíti jelentésbeli párhuzamként am. nyomás-t, mivel az idézett török szavak is
egy nyom 'drücken, pressen' ige származékai. A nehézséget az jelenti, hogy a török szavak
szántóföldet, a magyar szó pedig a szántó parlagon hagyott részét jelenti, úgyhogy a ma-
gyar és a török szavak közötti párhuzam még további vizsgálatra szorul.

Egyház 'Kirche'. A magyar szó az ómagyar id - igy 'szent' és a 'ház' összetétele,
amint ezt a MTESz is megállapítja. Ligeti (MNy 72: 134) a kun yiy-ov 'Tempel, Kirche'
szót hozza fel a magyar párhuzamául (yiX 'szent'; öv 'ház').

3 MARTIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARAsANEN, Versuch eines Etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki,
1969.

4 E. V. SEVORTAN, Etímologiöeskij slovai t'urskichjazykov. 1. Moskva, 1974; II. 1978; III. 1980.
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A torok nyelvek hatása a magyarra

ÜnnepzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Feier'. A magyar szó régebbi alakja "tdnap. Az id azonos a fentebb említett
szent szóval. Ligeti (1. i. h.) párhuzamul a karaim yiXkin; karacsaj-balkar iyiX kün
'Sonntag' stb. szavakat idézi. AyiX, iyiX 'szent', kin, kűn 'nap', tehát mind a magyar, mind

a török összetételek jelentése: szent nap. Ligeti feltételezi, hogy a magyar szó eredeti jelen-
tése is vasárnap volt.

A tükörkifejezések közül mindössze egy fordul elő a régebbi szakirodalomban, a török

hódoltság korából származó nyelvet fog 'híradással szolgáló foglyot ejt'. A magyar kifeje-
zés az azonos jelentésű OSJll.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd il almak fordítása (1.MNy 32: 45). Ez a kifejezés más török
nyelvekben is megvan, valamelyikből az oroszba is bekerült, s az utóbbi évtizedekben ma-
gyarra fordított orosz szépirodalmi művekben is találkozunk vele. 5

Ha egy-két idők során helytelennek bizonyult véleménytől eltekintünk, ennyi az, amit a

tudomány ezen a téren mostanáig megállapított.

A fentebb felsorolt török tükörszavakat és kifejezéseket az alábbiakkal tudom kiegészíteni:
Kelet 'Osten'; nyugat 'West'; észak 'Nord'. A finnugor nyelveknek nincsenek az alap-

nyelvig visszavezethető közös szavaik az égtájak jelölésére. A cseremiszben, votjákban,
mordvinban van ugyan egy közösnek nevezhető rendszer, amely más-más hangalakú, de
azonos jelentésű komponensek segítségével nevezi meg az égtájakat.-Ez a rendszer magyar
fordításban a következő: napkelet - napnyugat; éjoldal (észak) - napoldal vagy nappalol-
dal (dél). Ez így van széltében a török nyelvekben. A jelenség bemutatására szolgáljon pél-
dául a csuvas és a tatár nyelv megfelelő terminológiája:

Csuv. xaveltuxas (xavel 'nap', tuXas 'kimenetel') 'kelet'; xavelanas (anas 'lemenetel')
'nyugat'; sar je n n i (sar 'éjszaka'; je n n i 'oldala') 'észak'; kandar je n n i (kandar 'nappal')
'dél'.

Tat. klJncay§s (klJn 'nap', cay§s 'kimenetel') 'kelet'; klJnbatas (batas 'lemenetel')

'nyugat'; tlJnjak (tlJn '~iszaka';jak 'oldal') 'észak'; klJnjak 'dél'.

A magyar égtájak neveinek régebbi alakjai: napkelet, napnyugat, éjszak (a dél 'Süden'
szó török kölcsönzés, 1.MTESz).

Fontos egyezésnek tartom a török nyelvekkel, hogy mind a napkelet, mind a napnyu-

gat esetében benne van a terminus nevében az égitest neve, akárcsak a török nyelvekben, s
az észak az éj 'Nacht' és a darab, rész, oldal jelentésű szak szó összetétele mint a török

nyelvekben.
Ha csak egy magyar összetétel egyezne a török nyelvekkel, lehetne véletlen szemlélet-

beli találkozásra gondolni, de az egész rendszer egybeesését már nem lehet ennek tartani.
Annál kevésbé, mivel a törökből kölcsönzött dél 'Süden' szó is bizonyítja, hogy a törökök
szerepet játszottak a magyarok égtáj-szemléletének kialakulásában.

Vagyon 'Vermögen, Habe'. A MTESz szerint a m. vagyon szó azonos a létige Sg. 3.
személyű alakjával, amely másodlagosan fónevesült. Ezt csupán azzal toldhatjuk meg,
hogy ebben a fónevesülésben minden bizonnyal szerepe volt a török nyelvi hatásnak is.
A csuvasban a pur 'van' ige második jelentése 'bőség, jólét, tartalék' (CuvRSI.),6 az osz-
mán-török var 'van' ige vagyont is jelent (1. SEVORThN,1978.62).

5 ' KISS LAJOS, Szláv tükörszók és tükörjelentések a magyarban. NyelvtudÉrt. 92. sz. Budapest,
1976. 133-134.

6 Cuvassko-russkíj slevar. Moskva, 1961.
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A m. barom 'Vieh' szó is egy olyan török alak átvétele, amely a bar- 'van' ige szár-
mazéka, s eredeti jelentése vagyon (1.MTESz).

Kútfő 'Wasserquelle'. A kútfő szónak vísfő változata is ismeretes. A MTESz megem-
líti, hogy hasonló összetétel a mord. lisma pra (lisma 'forrás'; pra 'fej'). A török nyelvek-
ben azonban a Volga-vidéktől az oszmán-törökökig széltében megtaláljuk ezt az összetételt,

pi. csuv. (ASM.) sirma pus, sirma puss 'verchovje, istok reki' (sirma 'folyó'; pus 'fej'); su

pos 'istok, versina reki' (su 'víz', pos 'fej') salpus 'kolodec' (sal 'forrás'); tat. (TatRSi.f

jalra basa 'istok, verchovje' (jaira 'folyó'; basa 'feje') oszm. (RADL. IV. 1549) bunar
basi 'die Quelle' ibunar 'forrás'; basi 'feje').

ASMARlNa sirma pus összetételnél megjegyzi, hogy az számos csuvas helynévben elő-
fordul.

A Tatár ASzSzK helységnévtára" tömegével tartalmaz -bas, azazfő végződésű helyne-
veket, amelyek első tagja folyónév, pl.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jb a s , Akbas, Aktanssbas, Apsabas, Arbas,

Asabas. Asitbas stb. A megfelelő baskír kiadványban nem kevesebb az ilyen típusú hely-
nevek száma.

A kútfő, vízfő,folyófő típusú összetétel ek széles körű elterjedtsége a török nyelvekben,
a helynévadásban betöltött fontos szerepük mind amellett szól, hogy a magyar és a mordvin
összetételek török tükörfordítások (a mordvin nyilván tatár). Az oszmánli és a távolabbi
törökségi adatok kizárják az ellenkező irányú hatás feltételezését.

A török adatok alapján nemcsak a m. kútfő, vízfő ősi tükörfordítás, de a csuvas, tatár,
baskír stb. földrajzi névadás nyomán a m. Szalafő típusú helynevekben is török helynév-
adási gyakorlat átvételét kell látnunk.

Megaiszik (tej, vér) 'gerinnen (Miich, Blut)'. A finnugor nyelvek közül a magyaron ki-
vül csak a cseremiszben van az alszik 'schlafen' igének 'gerinnen' jelentése is, pl. (VAsf
wür maia 'krov zapekaetsa' (1. a malem 'spl'u' igénél), malt5as 'zakvaska' (-t5as deverbális
nomenképző ).

A török nyelvekben széltében megvan az alszik igének a megaiszik (vér, tej) jelen-
tése, pl. (RASANEN, EtymWb 508) középtör. u8-ys 'einschlafen, gerinnen lassen (Milch),
Kase machen', balk. ű ju - t id., csag. (VÁMB.) ujuk 'gerinnen'; tat. (RADL. I. 1318) óju

1. 'schlummern, schlafen', 2. 'gerinnen (von der Milch)'; csuv. (ASM.) sivar 'spat',
zapekaetsa (krov)'.

A magyarban és a cseremiszben az alszik jelentésű igének második, 'gerinnen' jelenté-
sét török hatásra bekövetkezett jelentésbővülésnek kell tartani.

Akárcsak a köicsönszavaknál, a tükörfordítások esetében is előfordulhat közvetett át-
adás.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABEKE ÖDÖN a finnugor nyelvek mondattanát ért török hatást összegező terjedelmes
cikkében (KSz. 15: 1-77), mikor arról ír, hogy több finnugor nyelv török mintára egy
speciális szerkezettel fejezi ki az akarást, óhajtást, amely szerkezet a jön igéből és egy par-
ticipiumból áll, lapalji jegyzetben (i. h. 33) két magyar példát is említ. Ezek a példák a kö-
vetkezők: utaznom jő 'utazni van kedvem'; nem jött játszódnom 'nem volt kedvem játsza-
ni' (MTsz. Háromszékm.). Ezek azonban a románból való tükörfordítások (vö. rom. t m i

vine sa calátoresc 'nem akarok utazni' [tkp. nem jön utaznom]; vine 'jön').

7 Tatarsko-russkij slevar. Moskva, 1966.

8 Tatarskaja ASSR; Administrativno-territorial'noe delenie. Kazan, 1963.

9 VAS., Üpőrnarij eV M. VASIUEV), Marij Muter. Mosko, 1926.
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2. A török hangrendszer hatása a magyarra

Úgy látszik, a török nyelvekből nem került be új hang a magyar nyelvbe, de török hatásra
jelentékeny mértékben megváltozott egyes hangok gyakorisága és új hangkapcsolatok jelen-
tek meg.

A török hatás kezdetén a magyarban aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb , d , g elsősorban a szó belsejében fordult elő.
A finnugor erederu szavak közül mindössze 10 kezdődik b - v e l, 4 d - v e l, g - v e l viszont egy
sem. Az azonban nem lehetetlen, hogy egy-két belső keletkezésű hangutánzó, hangfestő
jellegű szóban már ebben a korban volt szókezdő g a magyarban. Általánossá azonban a
török szavak tették e három hangot a szó elején.

Korábban szókezdő helyzetben ismeretlen volt a J hang, a török kölcsönzésekben azon-
ban nagy számmal fordult elő ilyen helyzetben is, pl. tör. *Jom > m. gyom; tör. Japa'}'i' >

m. gyapjú; tör. JartazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> nl. gye:·tya.

A J a magyarban ké.obb összeolvadt a gy-vel, de egyes perernnyelvjárásokban mind a
mai napig megmaradt J-nek, pl. a kelet-ausztriai Felsőőr (Oberwart) nyelvjárásában ezek a
szavak ma is így hangzanak: dzsum, dzsapcsi, dzsercsa."

Aszókezdő k veláris magánhangzók előtt X lett az ősmagyarban még a török hatás
kezdete előtt. A homok, harang stb. szavakban bizonyára az átadó nyelvben volt X, II S nem
a magyarban ment végbe ez a hangváltozás, mint régebben feltételezték (1. BÁRCZI, TihAl.
51). A karó, káka, kos, kárá, kút típusú átvétel ek azonban ismét meghonosították szókezdő

helyzetben is a k-t.
Az ősmagyar korban a *1Jk,*mt, *nt, *mp, *né, *flé hangkapcsolatból eltűnt a nazális,

s b , d , g lett a folytatásuk. A tengely, tenger, kantár, gyöngy (az átvétel idején JinJü-nek

hangozhatott) típusú török jövevényszavak ismét meghonosították ezeket a hangkapcsola-

tokat, vagy legalábbis hozzájuk közel állókat a magyar nyelvben.

3. A magyar nyelv finnugor korból örökölt, s később tovább gazdagodott névszórago-
zása nem maradt el a török nyelvekétől. Bizonyára ezzel magyarázható, hogy ezen a terüle-
ten kevés nyomát találjuk a török hatásnak. Az, hogy a magyar abirtokos jelzős szerkeze-
tekben (pl. az apának a lánya, az apa lánya) a birtokra kiteszi abirtokos személyragot, a

török nyelvekkel egyező sajátosság, de belső fejlődés eredménye is lehet.
Megalapozottabb török hatást lehet feltételezni az ifjonti, legénti, leánti stb. típusú

alakokban, melyekben az n és a t lokatívuszragok (l. KLEMM, TörtMondt. 212-213), az i

pedig melléknévképző. Az említett alakok ma már alig használatosak, az ifjúkori, legény-

kori, leánykori váltotta tel őket. BEKE a cseremiszből és a mordvinból idéz hasonló típusú
példákat (1. i. h. 62-63), s ott török hatással magyarázza őket. A csuvasban pl. a p u r t r i

'házbeli' szóban (pürt 'ház') az r lokatívuszrag, az i melléknévképző.V A csuvas szó

szószerinti magyar fordítása: házbani.

3.1. A magyar névutók (olyan ritka kivételektől eltekintve, mint pl. a túl), minden
vonzat nélkül követik a fónevet. Sajátos eset a nélkül, amelynél csak látszólagos a
vonzatnélküliség, mivel szóhatártévesztéssel jött létre (pénznél kül > pénz nélkül). KLEMM
(TörtMondt. 233) a -nál, -nél ragban ablatívuszi értékű elemet lát, s utal arra, hogy ha-

10 JMRESAMU,Fe!sőőri tájszótár. Budapest, 1973.
II Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba. 1:2. Szerkesztették: HAJDÚPÉTER-

KRISTÓGYULA- RÓNA-TASANDRÁS.Budapest, 1976. 42.
12 Materialy po grammatike sovremennogo éuvasskogojazyka. Ceboksary, 1957.64.

211



Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

---~)r-----"---------------'":'-----:--------------------------------,...zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

sonló szerkezetet találunk a rokon nyelvekben is, pl. cser. -leé posna, votj. -les ana' -től
külön'.

ERDÓDIJÓZSEFmutatott rá (MNy 72: 213-215), hogy a cseremisz, votják, mordvin és
magyar párhuzam török hatással magyarázható. A csuvasban a -tan, -ten ablatívuszraghoz
járul a pusne névutó, a tatárban pedig a -dan, -dan ablatívuszragból és a baska névutóból
áll a szerkezet. A cseremisz és a mordvin nemcsak az ablatívuszi vonzatot, de magát a
névutót is kölcsön vette.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 . Amig a magyar névragozásban csak halvány nyomait találjuk a török hatásnak, az
igénél más a helyzet. A magyar a finnugor korból csupán egyetlen múlt időt örökölt, a ma
már csak egyes nyelvjárásokban használt fgr. *} jeles inúltat (menék, menél, mene stb.).
Napjainkban szinte kizárólag a t(t) jeles múlt idő használatos (ritkán előfordul a mondtam
volt típusú összetett alak is).

A magyar nyelv hagyományos múlt idő rendszere az alábbi volt (az egyszerűség ked-
véért csak a Sg. 3. személyű alakokat adom meg):

1. mene

II. megy vala

Ill. ment vala

ment

megy volt

ment volt

A felsorolt alakokon kívül előfordult még a mene vala - mene volt, de ezek, különösen az
utóbbi, BÁNHÍDI ZOLTÁN13adatai szerint nagyon ritkák. A XVI. századi emlékekben
mindössze 6 példát talál a mene vala típusra, a mene volt pedig éppen csak mutatóban for-
dul elő. Joggal feltételezhetjük, hogy a mene vala - mene volt típus nem ősi, hanem a múlt
idő rendszer kiegészülésére analógiásan jött létre.

A magyar múlt idő rendszer nagy hasonlóságot mutat a permi nyelvekévei és a csere-
misszel. Erre jó száz éve találhatunk utalásokat a szakirodalomban. A permi-magyar pár-
huzamokra utal pl. SIMONYIZSlGMOND,14majd jóval később HORVÁTHKÁROLY (MNy
40: 197-198) foglalja össze a kérdést.

B. A. SZEREBRENNYIKOV1955-ben az 1. Finnugor Nyelvészeti Konferencián A finn-

ugor nyelvek torténetének néhány kérdése c. előadásban (NyK 58: 189-200) szintén fog-
lalkozik a permi, a cseremisz és a magyar múlt idők közötti párhuzammal, s arra a követ-
keztetésre jut, hogy ezek a párhuzamok abból az időből származnak, mikor a magyarság
elődei az Ural vidékén a permi népek szomszédságában éltek (i. h. 200).

SZEREBRENNYIKOVnéhány évvel később arra mutatott rá, hogy a permi nyelvek és a
cseremisz múlt idő rendszere nagy fokú hasonlóságot mutat a szomszédos török nyelveké-
veI. Összefoglalásában (i. m. 289) azt mondja, hogy a szóban forgó finnugor és török nyel-
vek egyező vonásai egymástól függetlenül fejlődtek ki, de megőrződésükben nagy szerepe
volt a sok évszázados kölcsönhatásnak.

Szerintem SZEREBRENNYIKOVtúl óvatos következtetései levonásánál. Mielőtt tovább
mennék, a Sg. 3. személyű alakok segítségével felvázolom a votják és a cseremisz múlt idő
rendszert, .s a megfelelő magyar alakokat is feltűntetem.

13BÁNHÍDIZOLTÁN, A magyar összetett igealakok jelentéstörténete. NyelvtudÉrt. 12. sz. Buda-
pest, 1957. 35-38.

14 SIMONYiZSIGMOND,Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon. 1. Budapest, 1895.
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1. votj. min iz minem

cser. mijas mijen

m. mene ment

II. votj. mine val mine vi/em
cser. mija sle mija ulmas

m. megy vala megy volt

Ill. votj. minem val minem vilem
cser. mijen al'e mijen ulmas

m. ment vala ment volt

A votjákban és a cseremiszben a két oszlop párhuzamos múlt idői között nincs különbség
az időjelölést illetően, ugyanolyan múltban lejátszódó cselekvést jelölnek, de első esetben a
cselekvő szemtanúja volt a cselekménynek, vagy valamiképpen közvetlen kapcsolatban volt
vele, a másodikban viszont nem. Az effajta különbségtétel a nyelvek egész sorából kimu-
tatható," a finnugor nyelvcsaládon belül hasonló jelenséget találunk az észtben, a lívben, a
vogulban és az osztjákban (ezekbe bizonyára a zürjénből került át). A jelenségnek ez a tí-

pusa azonban, amellyel a Volga-Káma-vidék finnugor nyelveiben találkozunk, jellegzete-
sen török. Az eredeti múlt idő jeles alakok mindig az ún. szemtanúsági alakokat jelölik.
Példáink közül a votj. min iz alakban a fgr.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj , a cser. mijas esetében pedig a fgr. s múlt idő
jelet találjuk.

A nem szemtanúsági kategóriát jelölő múlt idők igenevekből fejlődtek: a votj. minem
'ment' alak azonos a participium perfektummal. A votjákban ebben a múlt időben a sze-

mélyragok használata fakultatív, gyakoribb a személyragtalan alak. A votják e tekintetben

is közel áll a csuvashoz, ahol az egyszerű, nem szemtanúsági múlt azonos a participium

perfektummal, s csupán a személyes névmás utal a cselekvő személyére. A cser. mijen nem
befejezett melIéknévi igenév, hanem határozói. Van azonban olyan csuvas nyelvjárás,
amelyben a nem szemtanúsági múltat nem befejezett, hanem határozói igenévvel fejezik
ki. 16

Az összetett múlt időket illetően ismét csak a török nyelvekre jellemző, hogy az össze-
tételben a létige a cselekvést, történést kifejező ige után áll, s a nem szemtanúsági kategóri-
ára a létige participium perfektuma utal, amint ezt a votj. mine vi/em és a cser. mija ulmas
esetében látjuk, ahol a vilem és az ulmas participium perfektumi alakok. Ez a múlt a mai

csuvas nyelvben nincs meg, a tatárban is csak nyelvjárási szinten, de ez az összetett múlt
idő típus a legelterjedtebb a török nyelvek összetett igeidői közül, s ezt tartják az egyik leg-
régebbinek iS.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA17 Ezek alapján joggal feltételezhetjük, hogy a bolgár-törökben is megvolt,
ahonnan a permi nyelvek és a cseremisz átvették.

A Ill. múlt, amely tulajdonképpen pluszkvámperfektum, ugyancsak megegyezik a
votjákban és a cseremiszben a török nyelvekkel. Itt a cselekvést kifejező ige múlt idő jele
igenévi eredetű, s a szemtanúsági - nem szemtanúsági kategóriára a létige megfelelő alakja
utal. Ez így van a csuvasban is, pl. val sirnaééa 'írt vala' - val sirna pulné 'írt volt' (val

'ő'; sir- 'ír'; -ééa < "it» 'vala'; -na part. perf.;pul- 'van')."

15 H. HAARMANN, Die indirekte Erlebnisform als grammatische Kategorie. Wiesbaden, 1970.
16 Materialy po öuvasskoj dialektologii. Ceboksary, 1969. 157-158.

17 A. A. JULDASEV, Analitiéeskie formy glagola v t'urskichjazykach. Moskva, 1965. 128-140.
18 L. 12. 199-200.
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A penni és a cseremisz múlt idő rendszer török eredetének bizonyítékait még tovább
növelhetném, de ezt minden részletre kiterjedően máshol szándékszom megtenni. Az el-
mondottak eléggé bizonyítják, hogy a votják (a zürjénről a rövidség kedvéért nem szóltam)

és a cseremisz múlt idő rendszer török minta lemásolása. Ebből az következik, hogya ve-
lük pontosan egyező magyar múlt idő rendszer is török.

A m. mene ~ ment alakpárból a második kétségkívül az ősmagyar korban fejlődött ki,
mégpedig a participium perfektumból, amely funkcióját mind a mai napig megőrizte (vö.
szeretett anya ~ az anya szeretett). A befejezett melléknévi igenév> múlt idő fejlődés ter-
mészetesen minden külső hatástói függetlenül is végbemehetett volna, de ha tekintetbe vesz-
szük, hogy ez a fejlődés pontosan beleillik egy török nyelvekre jellemző rendszerbe, ame-
lyet a magyar más múlt időket illetően is lemásolt, akkor már más a helyzet.
. A mene ~ ment alakok használata között nem sikerül határozott funkciókülönbséget

megállapítani a legrégebbi nyelvemlékekben. BÁRCZI GÉZA egy Virginia kódexbeli idézet-
tel kapcsolatosan ezt írja: "Látható, hogy az élő beszédet utánzó szövegben mindenütt befe-
jezett múlt van, még akkor is, mikor az elmúlt eseménynek a beszélő jelenére való kihatása
nem éppen nyilvánvaló; az elbeszélő részben viszont elbeszélő, történeti múlt.,,19

A megy vala ~ megy volt alakpár esetében BÁNHÍDI ZOLTÁN (i. m. 18) megállapítja,

hogy jelentéskülönbség nem volt a két változat között. A ment vala ~ ment volt alakokról is
ezt írja: ,,"8 típus volt-os változata teljesen azonos jelentésű a valá-s alakkal. Egymás mel-
lett vetekednek, nem egyszer egy mondat keretén belül is." (uo. 34).

Egy ilyen kerek rendszer, mint a magyar múlt időké, nem képzelhető el eredeti funk-
ciókülönbség nélkül. A szemtanúsági ~ nem szemtanúsági kategóriának egykor meg kellett

lennie a magyarban is, s a ment, megy volt, ment volt típusú múlt idők a nem szemtanúsági

kategória kifejezői voltak, ugyanúgy, mint penni és cseremisz megfelelőik, de későbbzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
szoros török környezet megszűntévei ez a funkció fokozatosan elhalványult. Nem lehetetlen
azonban, hogy középkori szövegeink alapos vizsgálata ki tudja mutatni nyomait.

BÁRCZI GÉZA (1. i. h.) is megjegyzi az általa tárgyalt múlt idők használatával kapcso-
latban: " ... olykor talán számunkra nem is világos árnyalat kifejezése fűződhetik egyikük-
höz-másikukhoz"

Mint pontos alaki egyezés re szeretném felhívni a figyelmet a m. ment vala ~ ment volt

alakpárra. A magyarban ugyanúgy, mint a votjákban, a cseremiszben és a csuvasban a
régmúltban a fóigén participiumi eredetű múlt időjel van az alakpár mindegyikén, s a kü-
lönbség a létigéken jut kifejezésre.

4.1. További figyelemre méltó egyezés a magyar, a csuvas és a cseremisz között, hogy
a m. megy vala alak és emlí tett párhuzamai feltételes módot is kifejezhetnek. Erre a
XVI. századból is találunk példákat, s nyilván jóval korábban is megvolt ez a használata, S

nyelvjárásokban még a közelmúltban is élt. A DOMOKOS PÁL PÉTER gyűjtötte bukovinai
székely dalban is megtaláljuk ezt a használatot. A cigányvajda felesége így siratja az urát:
»Édes uram bárcsak addig élsz vala, míg nekünk egy fehér lovat lopsz vala. «20

A csuv. val siraCéa 'ő írna, írt volna' (val 'ő'; sira 'írni fog' -ééa < *ita 'vala'). Ez az
alak csak az északi csuvas nyelvjárásokban használatos." A cser. mija al'e 'menne, ment

volna' a fentebbi csuvas fonna utánzata, de a csuvas egyszerű jövő időt, mivel ilyen a cse-

19 BÁRcz\ GÉZA, A magyar nyelv életrajza. Budapest, 1963. 163.

20 A mi dalaink. Kolozsvár, 1942. 63.

2! L. 12. 207-208.
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A torok nyelvek hatása a magyarrazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

remiszben nincs, jelen idővel helyettesíti. Figyelmet érdemlő egyezés, hogy mindhárom
nyelvben a létige vala értékű alakja használatos.

4.2. A magyar az egyetlen finnugor nyelv, amely ismeri a hatóigét. Az alhat, élhet stb.
alakokban a -hat, -het képző a hat 'képes vmire' jelentésű igéből fejlődött. A képző erede-
tét illetően nem merült fel kétely, de fejlődését illetően több vélemény hangzott el. Ez a
formáns kivétel a magyar igeképzők között, mivel ez az egyetlen, amely önálló szóból fej-

lődött.
SIMONYI22 szerint a hat ige eredetileg mellérendelő összetétel utótagjaként kapcsolódott

valamely igéhez. Szerinte egy írok-hatok-féle összetételből fejlődött a mai irhatok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MÉsZÖLy23 is úgy gondolta, hogy a hat ige eredetileg mellérendelő összetétel utótagja-

ként járult a megfelelő alapszóhoz. Először csak mozgást jelentő összetétel ek utótagjaként
használták, olyanokban, mint a mai jár-kel. MÉszöL y szerint az ilyen összetételekben fej-
lődött ki a hat ige 'előremegy' jelentéséből a 'képes, bír' jelentés, s később ezzel az új
funkcióval már olyan igékhez is kapcsolódhatott, amelyek nem mozgást jelentettek. 24

Az idézett és az idézetlenül maradt vélemények abban mind megegyeznek, hogy a
hatóige kifejlődése a magyarban belső fejlődés eredménye.

A török nyelvek széltében ismerik a hatóigéket, s több ilyen képző használatos bennük.
A csuv. -aj-, -ej-,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- i- , -íj- képző (pl. kileter 'jöttök', kilejeter 'jöhettek')" az ótör., ujg.

u- 'können' igével kapcsolatos."
Más török nyelvekben a bil- 'tud, képes' jelentésű ige tölti be a hatóige-képző szerepét,

pl. az oszmánliban gelmek 'jönni' - gelebilmek 'jöhetni'; yazmak 'írni' - jazabilmek
'írhatni ,?7

Ezt az egybeesést a magyar és a török nyelvek között ilyen szoros érintkezés esetén
nem lehet nem figyelembe venni.

5. Mind a fmnugor, mind a török nyelvekre jellemző, hogyalárendelt mondatok helyett
igeneves szerkezeteket használnak. KLEMM ANTAL (TörtMondt. 381) ezeket mellékmon-

dattai egyenértékű kifejezéseknek nevezi. A fmnugor nyelvekben ezek a szerkezetek alaki

szempontból annyira különböznek egymástól, hogy az alapnyelvre csak a rendszer csírái
vezethetők vissza, a kiteljesedés az egyes nyelvek külön életében ment végbe, s több eseté-
ben a török nyelvek hatásával is számolni kell, elsősorban a cseremiszben és a votjákban."
Több esetben a magyar szerkezet pontos megfelelőjét nem a finnugor nyelvekben találjuk,
hanem a csuvasban, s ilyen esetekben a cseremiszhez, votjákhoz hasonlóan a magyarban is
számolni kell a török hatással.

22 L. 14. 380.

23 MÉSZÖLY GEDEON, Nyelvtörténeti fejtegetések a HB. alapján. Acta Univ. Szeged. Sect. Phil.
XIV,5.

24 A kérdés összefoglalásához és további bibliográfiai utalásokhoz 1. D. BARTHA KATALIN: Ma-
gyar történeti szóalaktan II. Budapest, 1958.53-54.

25 L. 12. 184.

26 M. RÁSÁNEN,Materialen zur Morfologie der türkischen Sprachen. Helsinki, 1957. 177.
27 A. N. KONONOV, Grammatika sovremennogo tureckogo jazyka. Moskva-Leningrad, 1956.

191.

28 BERECZK1,GÁBOR, Parallelnye javlenija v oblasti priöastnych konstrukcij v finno-ugorskich i
t'urskichjazykach Povolzja. In: CQuiIFU Ill. 101-110.
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A napkeltekor 'mikor a nap felkelt',jöttekor 'mikor ő megjött' szerkezetek felépítése a
következő: t a part. perf képzője; -ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPX Sg 3. sz.; -kor 'idő'. A csuv. viirman vitsr tuxna

éuX par jivasa kus xivram 'az erdőn át mentemben egy fát mcgjclöltcm" mondatban a
tuX- 'rnegy, kimegy'; -na a part. perf képzője; éuX 'idő'.

A csuvasban hiányzik a Px, aminek a magyarázata lehet abirtokos személyjelek hasz-
nálatának visszaszorulása. Az archaikus -ta, -ra participiumképzővel kapcsolatosan viszont
kiteszik. Ugyanez a mondat ezzel a képzővel így hangzik: xura varman vitsr tuxram éuxne
,a sötét erdőn át mentemkor' .30 A tuxra participiumhoz a Sg 1. sz. Px járul.

Ugyanez a csuvas participiumképző használatos a -pa, -pe insztrumentáliszraggal is,
pl. kas polttipe 'est jöttével' (tkp. lettével; pol- 'lesz'; i Px Sg 3. sz.) xavel anttipa

'napnyugtával'." Ezek a példák teljesen analógikusaka magyar fordításban alkalmazott

participiumos szerkezetekkel.

*

A fentebb elmondottak az első kísérlet a magyar nyelvet ért török hatás összegezésére.
A további kutatások nyilván még sok kiegészítést hoznak, különösen a tükörfordítások terü-

letén.

291. ANDREJEV, Priöastie v öuvasskorn jazyke. Ceboksary, 1961. 96.

30 L. S. LEVITSKAJA, Istoriöeskaja morfologija öuvasskogo jazyka. Moskva. 1976. 85.
31 L. 30.
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D ie B e z ie h u n g e n z w is c h e n d e n f in n o u g r i s c h e n u n d

tü r k i s c h e n S p r a c h e n im W o lg a -K a m a -G e b ie t zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Im folgenden behandle ich die wichtigsten Berührungspunkte zwischen der tscheremissí-
schen, mordwinischen, wotjakischen und syrjanischen auf der einen und der tschuwaschi-
schen sowie tatarischen Morphologie auf der anderen Seite. Aus praktischen Gründen be-
spreche ich sie zusammen mit den syntaktischen Aspekten. Mit diesen Fragen habe ich
mich eeilweise schon in einer umfangreichen ungarischen Studie' beschaftigt, die ich hier
durch zah1reiche neue Daten erganze.

Ich möchte betonen, daB die hier aufgezahlten Erscheinungen meiner Meinung nach
aufgrund von Wechselwirkungen zustande gekommen sind. Es ist allgemein bekannt, daB
die finnougrischen und die türkischen Sprachen einander typlogisch gesehen sehr nahe
stehen, und dies erschwert die Erforschung der Wechselwirkungen in auőerordentlichem
MaBe.

Es ist erwahnenswert, daB viele der Übereinstimmungen zwischen den finnougrischen
und türkischen Sprachen des Wolga-Kama-Gebietes auch im Ungarischen vorhanden sind,
obwohl die ungarische Sprache geographisch nicht in diese Gruppe gehört. Die Parallelen
lassen sich dadurch erklaren, daB es auch in der Geschichte der ungarischen Sprache eine
mehrere Jahrhunderte lange Periode gab, in der sie sich unter dem starken Einfluf der
türkischen Sprachen entwickelte.

2. Lautnachahmende und lautmalerische Wörter

Diese Kategorie hat in den Sprachen des Wolga-Kama-Gebietes eine weitaus gröüere Be-
deutung als in den bekannten europaischen Sprachen. Ein weiterer Unterschied liegt darin,
daB die lautnachahmenden und lautmalerischen Wörter als Satzteile stehen können. Sie
können als Subjekt, Attribut, Adverb und Pradikat vorkommen. Ihre wörtliche Übersetzung
ist nicht möglich.

Tscher.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwolrenje jalt-jolt wol yalt kajas 'der Blitz leuchtete blendend' (jalt-jolt) (adver-
biale Bestímmung) (Sovr. mar. 308); mord. E tejteres gubor-gabor jortnesenze penktnen
'das Madehén wirft die Holzstücke schnell (gubor-gabor) herum' (adverbiale Be-
stimmung) (Gram. mord. jaz. 371); M ved's lajsá iol'-iol' 'das Wasser platschert im FIuB'
(Pradikat) (ebd. 372); wotj. d'ez kireze haisáw-ke, ii1]gjr no ia1]gjr swdisaw! 'wenn ich
eine Gusli mit metallenen Seiten hatte, würde ich spielen!' (ii1]gjr-ia1]gjr) (adverbiale Bes-
timmung) (WICHM.: JSFOu. II : 13); syrj. zura-zara Vgv2 'ungeduldiges Pferd' (Attribut);
syrj. P. iaggnika pitkit-pitkil' sibgtcis tgdtgm mort ferma ding3 'langsam humpelnd tpitkil-

pUhl) naherte sich der unbekannte Mann dem Zuchthof'; tschuw. s~kar-sa1]karaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAju r t a r s a ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I JÁNos BALÁZS(szerk.), Areális nyelvészeti tanulmányok Budapest 1983. 207-236.

2 D. V. BUBRICH,Grammatika literaturnogo komijazyka. Leningrad 1949. 197.

3 Komi-permjackij jazyk, Kudymkar 1962. 329.

In: N y K 86(1984): 307-314. p.
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/ tariaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAju r la t ' jurrine'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'schmetternd (sa1]kar-s5rJkar) pfeifend singt die Lerche sein Lied'
(adverbiale Bestimmung); tat. jaltsr-joltér já s e n ut/ara ujnarya tűtűndű 'blendend Oa/tar-

joltsr) leuchtete der Blitz auf' (adverbiale Bestimmung) (Sovr. tat. 1. 367).
Diese Kategorie der lautnachahmenden und lautmalerischen Wörter mit Satzteilfunk-

tion ist charakteristisch für die türkischen Sprachen. N. 1. ASMARINhat der Untersuchung
dieser Erscheinungen in der tschuwaschichen Sprache eine Monographie gewidmet, und in
der Verweisen nennt er auch zahlreiche Beispiele aus anderen türkischen Sprachen.' Die
genannten fmnougrischen Sprachen sind also unter dem Einfluf der türkischen Sprachen.
um eine Wortkategorie reicher geworden.

3. Die Kasusdeklination

Die Entlehnung von Kasusendungen ist sehr selten. Weitaus haufiger dagegen ist zu be-
obachten, daB ein Kasus aufgrund der sprachlichen Wechselwirkungen neben seinen ur-
sprunglichen Funktionenneue übernimmt oder die Fremdsprache eine Nachahmung der
Form bewirkt.

3.1. Entlehnung von Kasusendungen

Am haufigsten kommt der in der Regel bei Verwandtschaftsbezeichnungen gebrauchte tűr-
kische Vokativ auf -), -aj, -tij yor.

Tscher. ala 'Vater'alaj 'mein Vater', iza 'altere Bruder/Onkel' iz a j 'mein alterer

Bruder/Onkel'; mord. E pat'a 'altere Schwester' pat'aj 'meine altere Schwester'; tet'a

'Vater' t r t a j 'mein Vater'; M. ale 'Vater' a le j 'mein Vater'; wotj. nene 'Mütterchen'

nenej 'mein Mütterchen'.
3.2. Nachahmung der Form

Ein Beispiel hierfür ist die in zahlreichen Spraehen des Wolga-Kama-Gebietes gebrauchli-
ehe sog. Izafet-Konstruktion. In dieser Possessivkonstruktion reieht es nicht aus, die Geni-
tivendung zu verwenden; vielmehr muf auch der Besitz das Personalsuffix des Besitzenden

enthalten.
Tscher. watsn maraza 'der Ehemann der Frau' (Gen. -n, PxSg. 3. -za); mord. E

mokson kardazzo 'der Hof des Mokscha' (Gen. -n, PxSg 3. -zo); wotj. tirlen nidi: 'der
Stiel einer Axt' (Gen. -len, PxSg 3. -iz); syrj. saldatjoslen jurjasis 'die Haupter der
Soldaten' (Gen. -len, PxSg 3. -is); tschuw. Ptterpuriin pur/~a 'der Reiehtum St. Peters-
burgs' (Gen. -S n , PxSg 3. a); tat. baskartlarna1] at/ara 'die Pferde der Baschkiren' (Gen.

-nsn PxSg 3. a ) . (S. BEKE: KSZ.15: 21-27; RÉDEI: CQIFU II. 86.)
Diese Art der Possessivkonstruktion ist eharakteristiseh für die türkisehen Sprachen. In

den genannten fmnougrischen Sprachen kom mt daneben auch die traditionelle Konstruk-
tion ohne Possessivsuffix vor.

3.3. Der Gebraueh des Dativ
Der Dativ kann in den genannten Spraehen auüer als Dativobjekt aueh in kausal-

finaler Funktion stehen, z.B. tseher. wütlan kaja 'er geht, um Wasser zu holen' (Dat. -lan);
wotj. vuli potiz 'ds.' (Dat.-li); tsehuw. siva kajat" 'ds.' (Dat. -a); tat s U '} 1 1 kita 'ds.' (Dat.

- } 't 1 ) .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 N. 1. ASMARIN, O morfologiéeskich kategorijach podrazanij v öuvasskom jazyke. Kazaú 1928.
43.

5 S.4
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Die kausal-finale Funktion hat sich in den genannten finnougrischen Sprachen durch
türkischen EinfluB verbreitet.

3.4. Der Gebrauch des Ablativ
D•..s An-etwas-vorbeigehen .wird durch Ablativ ausgedrückt, z.B. tscher. loöra wokteéén

kajai 'arn Wald vorbeigehen' (MarRSl.) (woktelan 'vom Rand des ... '); wotj. G mino no

kabakles ort'éo 'sie gehen an der Schenke vorbei' (WICHM., WotjChr. 1954. 137) (kabak-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ld 'von der Schenke'); tschuw. varman patanéen irtse k a jr s m 'ich bin neben dem Wald
vorbeigegangen' (Mater. 21) (patanéen 'von'); tat. jansmnan ütsp kitte 'er ist an mir vor-
beigegangen' (TatRSI.) (jan 'Seite', -am PxSg 1., - n a n Abl.).

3.5. Der Gebrauch des Komitativ
Der Komitativ (oder der in der Funktion des Komitativ gebrauchte Instrumentalis) kann in
den finnougrischen und türkischen Sprachen, aber auch in anderen Sprachgruppen, das
Bindewort und ersetzen. Im Wolga-Kama-Gebiet stöBt man jedoch auf Merkmale, die
für die türkischen Sprachen charakteristisch sind. Die Komitativendung wird nicht an den
zweiten, sondem an den ersten Teil der Konstruktion angehangt.

Tscher. kuy5za llen ery5ze 'der GroBvater und sein Sohn' (llen 'mit'); mord. E ofta

mar'ta irvis 'der Bar und der Fuchs' (mar'ta 'rnit'); wotj. sajtanen kupeé 'der Teufel und

der Hmdler' (sajtanen 'mit dem Teufel'); tschuw. sar aéapa sara xar 'der blonde Junge
und das blonde Madchen' (aéapa 'mit dem Jungen'); tat aj bslan kiíjas 'der Mond und die
Sonne' (ba/Cin 'mit'). (S. NyK 64: 29-30.)

Im Mordwinischen und Wotjakischen kann die Komitativendung, oder eine entspre-
chende Postposition, auch an den zweiten Teil der Konstruktion angefügt werden. So wird
eine fmnougrische Eigenheit bewahrt.

Die oben genannten Beispiele dienen nur zur Demonstration der Art der Wechselwir-
kungen. Aus Raumgründen kann ich nicht alle Kasus behandeln.

3.6. Es ist eine Eigenart mehrerer Sprachen des Wolga-Kama-Gebietes, daB an die
Substantivendungen Adjektivsuffixe angehangt werden, was eigentlich ein Merkmal der
türkischen Sprachen ist.

Tscher. wowssm sut a/an karak nerkastas, sarün darastas tumes 'Waldbienenstöcke
hat man in Eichen, die am Auslaufer eines Berges (oder) am Rande einer Waldwiese wuch-
sen, gehackt' (WICHM.: MSFOu. 59: 1) (nerka 'Auslaufeines Berges', -st» Inessivendung,
-s Adjektivsuffix; der 'Rand', -st» Inessivendung, -s Adjektivsuffix); mord. E vaso/don

bajaga gajgida 'eine aus der Feme erworbene Glocke klingt laut' (BEKE, KSz. 15: 62).
(vaso 'entfem', -do Ablativendung, -n Adjektivsuffix); tschuw. kajap vormanti
kajéksene stmel 'ich gehe, um die wilden Tiere des Waldes zu fressen!' (BEKE: ebd. 64)
(vorman 'Wa!d', -t Inessivendung, -i Adjektivsuffix); tat. ajay5nday5 itegen tar bu/sa,

dunja kinlsgsnda ni fajda? 'ist der Stiefelauf deinen F u B zu eng, was nützt es dir, wenn
die Welt groB ist' (BEKE: ebd.). (ajak 'FuB', -da Inessivendung, -y5 Adjektivsuffix).

Völlig analoge Erscheinungen sind in der ungarischen Mundart der Moldauer Tschan-
gonen gebrauchliche Ausdrücke wie leánti 'aus der Madchenzeit' (leán 'Madchen', -t

Inessivendung, - i Adjektivsuffix). (S. KLEMM, TörtMondt. 212-213.)

4. Der Ausdruck des Besitzens

Sowohl in den finnougrischen als auch in den türkischen Sprachen ist der Gebrauch von
Possessivsuffixe ein urtümliches Merkmal beider Sprachgruppen, allgemein verbreitet. In
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den Sprachen des Wolga-Kama-Gebietes jedoch wird das Besitzen auch mit Hilfe von
Possessivpronomen ausgedrückt.

Tscher. KB tiaa mensn keze ay51 'das ist nicht mein Messer' (BEKE, Tscher. 1. 139)
imsnen 'mein');1eü pista tenen meiakssk» 'wer hatte (eigtI. tut) es in deinen Sack getan?'
(BEKE, ebd.) (fanan 'dein'); manman skalam ti moska patara 'dieser Bar vertilgt unsere
Kühe' (BEKE, ebd. 120-121) tmanman 'unser'); wotj. (MUNK.) minam areski 'mein Jahr'
iminam 'mein'); MU mil'am apaj ukso vajoz 'unser Madehén bringt Geld' (WICHM.:
JSFOu. 19: 70) (mil'am 'unser'); tschuw. piren ja/ xara sara xar 'die Madehén aus
unserem Dorf sind blond' (ASM., Opyt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 333) (piran 'unser'); tat. seznenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs a h a r bik jarak

bit 6 'denn eure Stadt ist sehr weit' (saznarJ 'euer').
Hier 1ieüe sich einwenden, daű man die eben besprochenen Erscheinungen im Tsche-

remissischen und Wotjakischen auch auf das Russische zurückführen könnte. Dem
widerspricht jedoch die Tatsache, daü die Bezeichnung des Besitzes mit Hilfe von
Possessivpronomen in diesen beiden finnougrischen Sprachen nur in der 1. und 2. P. Sg.
und PI. gebrauchlich ist, also in der 3. P. nicht vorkommt, ebenso wie in den türkischen
Sprachen. Da diese Erscheinung sehr haufig ist, hat GADZIEVA7 sie bis in die türkische
Ursprael-c zurückverfolgt.

Auch im Syrjanischen gibt es eine ahnliche Erscheinung, auch dort werden statt
Possessivsuffixe Possessivpronomen verwendet, Z.B. menam kerka 'mein Haus', mijam

kerka 'unser Haus',8 usw., aber hier bildet die 3. P. keine Ausnahme, und dies ist natürlich
auf russischen Einfluf zurückzuführen.

5. Das Adjektiv

5.1. Dem Adjektiv kann ein Possessivsuffix angefügt werden, und so wird es zum Nomen.
Tscher. B wűdűn-at la j kely5zam sinjalam il'a y5n ". 'wenn ich die Tiefe des Fluíses

gekannt hatte ... ' (BEKE IV, 292) (kelve 'tief', -za PxSg 3., -m Akk.); wotj. suires len jdze

kin tode? 'die Güte des Weges, wer kennt sie' (MUNK., VotjNyt. 30) (jes 'gut', -z PxSg 3.,
-e Akk.); tschuw. utna leülen pulsan, kűler xurine9 'wenn du ein Pferd anschirrst, dann
schirre ein schwarzes (eigtI. das Schwarze) an' (xura 'schwarz', -i PxSg 3., -ne Akk.); tat.
bar ktzlarruh jaxstlanlsu ustande kubúk-tej'" 'die netten von den Madehén sind wie
Schaum auf dem Wasser' Úaxs1 'gut', -lar Pluralzeichen, -1PxSg und Pl. 3.).

5.2. Es gibt eine Art, den Superlativ auszudrücken, die in den entfernteren uralischen
Sprachen fehlt und nur in den mit dem Türkischen in engem Kontakt stehenden Sprachen
vorkommt. So kann man sie mit Sicherheit als Ergebnisse von Wechselwirkungen
betrachten.

Tscher. tusto laora / k J laora p u t e n g e kuskes 'dort wachsen die belaubtesten (eigtI.
vom Belaubten belaubt) Baurne' (Sovr. mar. 104); wotj. tgdlles no tgd'i (kiset) 'das
weiíseste Ieigtl. weiűer als weiJ3) Tuch' (Sovr. udm. I. 140); mord. E asodo-jak asa 'das

6 Tatarskoe narodnoe tvoréestvo II. Kazan 1978. 168.
7 N. Z. GADZIEVA,Osnovnye puti razvitija sintaksiöeskoj struktury t'urskich jazykov. Moskva

1973.69.
8K. RÉDEI,Syrjanische Chresthomathie. Wien 1978. 95.
9 M. G. KONDRAtJEV,Pesni nizovych öuvasej.Ceboksary 1981. 75.

10 Kasantatarische Volkslieder auf Grund der Sarnmlung von Ignác Kunos. Herauegegeben von
Zsuzsa Kakuk. Budapest 1980. 52.
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weilleste (eigtI. noch weiííér als weill)' (JEVSEVJEVIV, 127); tschuw. pisakran pisék 'das
gröBte (eigtI. vom Groüen groB)' (Mater. 101-102); tat.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű z ű n n a n ű z ű n 'das langste (eigtI.

vom Langen lang)' (BÁLINT111,40).
Auch in einigen entfernteren finnougrischen Sprachen gibt es eine ahnliche Konstruk-

tion, wie z.B. im Ungarischen szebbnél szebb, aber diese drückt immer einen Vergleich

aus: das eine ist schöner als das andere.

6. Das Pronomen

6.1. Beispiele für Entlehnungen finden sich in erster Linie unter den unbestimmten Pro-

nomen. In dieser Beziehung waren die fmnougrischen Sprachen ursprünglich arm. Am
haufigsten ist die Entlehnung soleher sprachlicher Elemente, die die Unbestimmtheit aus-
drücken.

Tscher. ala-ko 'jemand', ala-mo 'etwas'; wotj. alo-kin 'jemand', olo-ma 'etwas'; tat.
álld-ksm 'jemand', alla-ni 'etwas'.

Im Tscheremissischen und Wotjakischen stammt das sprachliche Element zum Aus-

druck der Unbestimmtheit des Pronomens aus dem Tatarischen.
Tscher. KB ta-ma 'etwas', ta-manar 'etwas (Mengenangabe)'; mord. E ta-koda

'irgendwie', ta-koso 'irgendwo'; tschuw. ta-kam 'jemand', te-msn 'etwas'.
Im letzteren Fali wurde das Element zum Ausdruck der Unbestimmtheit aus dem

Tschuwaschischen entlehnt.
6.2. Eine andere Möglichkeit liegt in der Lehnübersetzung. Hier wird als Ausdruck der

Unbestimmtheit in erster Linie das Zahlwort eins verwendet.
Tscher. ikmo 'etwas' (ik 'eins'); wotj. og-berol 'jemand' (og 'eins'); tschuw. pari

'jemand' (par 'eins'); tat. bar-bar kasa 'jemand' (bar 'eins', kasa 'Mensch').

6.3. An das Pronomen (der) eine wird das Possessivsuffix der 3. P. Sg. angehangt,
z.B.:

Tscher. MK iktti» ikttm kolkes westie westm 'der eine iBt den einen, der andere (iüt)

den anderen (Vogel)' (BEKE IV, 136) (tkti- 'einer', -i» PxSg 3.); wotj. (MUNK. 581)
turliez todam u s e - d s r , odigez kustme porta-dar 'vieles kommt mir in den Sinn, aber eines
wühlt mein Herz auf' (odig 'eines', -ez PxSg 3.); tschuw. piJri pop/et, ikken poxassall

'einer spricht, zwei sehen zu' (piJr 'einer', -i PxSg 3.); tat i lc kűgáráen ű c ű p kila: bors»

kazal, ikese kuk" 'drei Tauben fliegen dort: eine ist rotbraun, zwei sind blau' (bar 'eine',

-s» PxSg 3.).

7. Das Verb

7.1. Die paarigen Verben

Eine Eigenheit des Wolga-Kama-Gebietes ist der Gebrauch der sog. paarigen Verben. Das
Wesentliche dieser in erster Linie fúr die türkischen Sprachen charakteristischen Er-
scheinung ist Folgendes. In den türkischen Sprachen lassen sich die verschiedenen Aspekte
der Verben mit Hilfe von Suffixen ausdrücken, aber neben dieser Methode ist ein anderes
Verfahren sehr gebrauchlich: dasjenige Verb, welches die Handlung ausdrückt, wird in derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II MÉSLÁRos GYULA, Csuvas népköltési gyűjtemény. II. Budapest, 1912.41.

12 S. 6. 75
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Form des adverbialen Partizip Prasens verwendet; diesem folgt ein zweites Verb, das seine
ursprüngliche konkrete Bedeutung verliert und dazu dient, die Aspekte des ersten Verbs
auszudrücken und die Tempus- und Moduszeichen zu tragen. Es hat also im Grunde die
Funktion eines Hilfsverbs oder, wie einzeIne es nennen, eines Modifikators. Mit dieser Fra-
ge haben sich mehrere Sprachwissenschaftler ausfiihrlich beschaftigt, so Z.B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN. 1. ISAN-
BAJEVl3 und M. P. CCHAIDZEl4 bezüglich des Tscheremissischen, V. K. KELMAKOVl5

bezüglich des Wotjakischen. Da das Thema bekannt ist, möchte ich nur ein einziges Bei-
spiel auffiihren.

Tscher. tOrJf!sten kajas 'wegfliegen (eigtI. fliegend weggehen)'; wotj. lob3isa koskini
'ds.'; tschuw. vesse kaj 'ds.'; tat.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAu é u p kitű 'ds.'.

In der Fachliteratur ist dies bisher noch nicht erwahnt worden, ab er auch im Mord-
winischen stöüt man mitunter auf die gleiche Konstruktion, z.B. in diesem Satz: E varaka

livt'az tus virev 'die Krahe flog weg in den Wald' (JEVSEVJEVIII, 20). livt'az tus bedeutet
wörtlich ebenfalls' '" ist fliegend weggegangen', wie in den weiter oben genannten Bei-
spielen. Die gleiche Konstruktion entha It auch der Satz: E sin kandoz saimtz 'sie nahmen
und trugen mich' (PAAS. MSFOu. 77: 58). PAASONENfügt hinzu, daf die wörtliche Über-

setzung 'tragend nahmen sie mich' lautet. Der tscheremissische Ausdruck numal nattgafai
'wegbringen' ist völlig analog dazu.

Das bedeutetjedoch nicht, 'daü es die Kategorie der paarigen Verben auch im Mordwi-
nischen gibt. Hier begegnet man ihnen nur als Lehnübersetzungen einzelner tatarischer
Ausdrücke.

7.2. Es ist ein Merkmal samtlicher türkischer Sprachen, daB der Sprecher beim

Gebrauch der Tempora eine andere Verbfonn verwendet, wenn er Augenzeuge der betref-
fenden Handlung oder des eben besprochenen Ereignisses war, als wenn dies nicht der FaU
ist. Diese Erscheinung findet sich auch in vielen anderen Sprachen der Welt.16 Für die
finnougrische Sprachen des Wolga-Karna-Gebietes (fúr das Tscheremissische, das Wotja-
kische und das Syrjanische) ist charakteristisch, daB das Paradigma der direkten Erlebnis-

kategorie immer das ursprüngliche Vergangenheitszeichen tragt, wahrend das der indirek-
ten ein adjektivisches (seItener ein adverbiaIes) Participsuffix énthalt. Dies ist ein Merkmal
der türkischen Sprachen.

B. A. SEREBRENNIKOVhat sich eingehend mit den Übereinstimmungen der Tempora

in den finnougrischen und türkischen Sprachen des Wolga-Karna-Gebietes beschaftigt und
ist zu dem Schluf gekommen, daB diese sich in den betreffenden Sprachen zwar von-
einander unabhangig entwickeIt haben, ihre Bewahrung jedoch in gro/3em Maüe auf die
jahrhunderteIangen WechseIwirkungen zurückzuführen íst." Zu SEREBRENNIKOVsSteI-
lungnahme hat sicherlich auch die Tatsache beigetragen, daB das Vergangenheitssystem

des Ungarischen genau mit denen des Tscheremissischen, Wotjakischen und Syrjanischen
übereinstimmt und es auf grund dessen im allgemeinen als ureigene Erscheinung der finno-

13 N. 1. ISANBAEV,Deepriöastija v marijskom jazyke. Joskar-Ola, 1961.

14 M. P. CCHAIDZE,Sparennye glagoly v marijskom jazyke. Joskar-Ola, 1961.
15 V. K. Y-ELMAKOV,Sparennye glagoly v udmurtskom jazyke (na materiale kukmorskogo

dialekta). In: Voprosy udmurtskogo jazykoznanija. Vypusk tretij. Izevsk, 1975. 90-105.
16 L. H. HAARMANN,Die indirekte Erlebnisform als grammatische Kategorie. Eine eurasische

Isoglosse. Wiesbaden, 1970.
17 B. A. SEREBRENNIKOV,Kategorii vremeni i vida v finno-ugorskich jazykach permskoj i

volzskoj grupp. Moskva, 1960.288-289.
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ugrischen Sprachen betrachtet wurde (s. MNy. 40: 197-198). Yor einiger Zeit habe ich in
einer kleinen .Studie versucht zu beweisen, daB auch das traditionelle ungarische Vergan-
genheitssystem nach türkischem Muster entstanden ist (MSFOu. 185: 59-73).

In den Vergangenheitssystemen der finnougrischen und türkischen Sprachen des Wol-
ga-Karna-Gebietes finden sich solche sehr enge morphologische Beziehungen, die man nur
mit Entlehnung erklaren kann. Einige davon sind:

Ini Tschnwaschischen deckt sich die Vergangenheit der indirekten Erlebniskategorie
mit dem adjektivischen Partizip Perfekt, die handelnde Person wird durch ein Personal-
pronomen ausgedrückt, Z.B. epe kalana 'ich sagte', ese kalan a 'du sagtest', usw. Im Wot-

jakischen lau tet diese Vergangenheit folgendermaBen: mon miniskem 'ich ging', ton
minemted) 'du gingst', son minem 'er ging'. Die 2. und 3. P. Sg. stinurit mit dem adjektivi-
schen Parti zip Perfekt überein, und man kann sie, ahnlich wie im Tschuwaschischen, auch
ohne Personalendung gebrauchen. Auch die 1. P. Sg. láBt sich auf eine solche Form
zurückführen: das PrasenszeichenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- s k - ist aus den Prasensformen übernommen worden. Die
1. P. PI. lautet miniskemmi 'wir gingen', die 2. ti minill'amtdi) 'ihr gingt', de 3. soos

minil'/'am(zj) 'sie gingen'. In der 2. und 3. P. Pl. sind neben den genannten auch die archai-
scheren Formen minemdi und minemzi, die ebenfalls mit Personalendungen versehene
adjektivische Partizipia Perfekta sind, gebrauchlich. l l ' ist ein Verbsuffix. Wenn man die
verschiedenen Formen vergleicht, kann man ohne Schwierigkeiten darauf schlie6en, daB
das ursprüngliche Paradigma mit dem adjektivischen Partizip Perfekt übereinstimmte und

daf die Personalendungen, die auch heute noch nicht allgemein verbreitet sind, erst spater
gebrauchlich wurden.

Der weiter oben behandelten wotjakischen Vergangenheit entspricht, hinsiehtlich des
Gebrauchs, im Tscheremissischen Sg. 1. tolsnam 'ich karn', tolsnat 'du karnst', 3. tolin

'er karn', usw. -an ist das Suffix des adverbialischen Partizip Prasens, -am und -at sind aus

Personalpronomen abgeleitete Personalendungen.
Die Formen Sg. l. kajsatiip 'ich ging', 2. kajsatsn 'du gingst', 3. kajsa 'er ging',"

usw. des Nord-Tschuwaschischen sind genaue Kopien der entsprechenden tscheremissi-
schen. An den Verbstamm kaj- 'gehen' wird das adverbiale Verbalsuffix -sa angehangt,

und hierzu kommen die Personalendungen.
Die umgekehrte Betrachtung der Erscheinung ist nicht möglich, da die Bildung der

Vergangenheitsformen mit adverbialen Partizipia Prasentia in den türkischen Sprachen
üblich ist, wahrend dieses Verfahren in den finnougrischen Sprachen unbekannt ist. In an-
deren tschuwaschischen Gebieten kommt es vor, daB diese Vergangenheit durch das ein-
fache adverbiale Partizip Prasens ausgedrückt und die handelnde Person durch ein Perso-
nalpronomen bezeichnet wird.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA19

Im Mordwinischen gibt es in der Vergangenheit keine direkte und indirekte Erlebnis-

kategorie, aber in einigen Tempora und Modi láBt sich auch hier türkischer Einfluf nach-
weisen. Formen vie E kundilin, M kundalsn 'ich fmg', usw. sind nahezu genaue Kopien
der tat. Vergangenheit ala idem 'ich nahm', usw. (ob man diese zusammen oder getrennt

schreibt, ist eine Frage der Rechtschreibung). Das tatarische ala ist eine adverbiale Parti-
zip-Prasens-Form, idem 'ich war' ist die durch d gekennzeichnete Vergangenheitsform des
Verbs sein. Mord. E kundi und M kundaj sind adverbiale Partizipia Prasentia. -lin und -lan

18 N. 1. ASMARIN, Materialy dl'a iss1edovanija öuvasskogo jazyka. Kazaú, 1898.388.

19 Materialy po éuvasskoj nia1ekto1ogii. Vypusk tretij. Ceboksary, 1969. 157-158.
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sind die verkürzten Varianten der Forrn ulin des Verbs sein. Im Mordwinischen steht
anstelle des adverbialen Partizip Prasens mit Sicherheit deshalb ein adjektivisches, weil
kundaz 'genommen' ursprünglich die Funktion eines adjektivischen Partizip Prasens hatte

und es zur Zeit der Übemahme der tatarischen Verbforrn als adverbiales Parti zip noch
nicht gebrauchlich war.

Mit den genannten Beispielen möchte ich lediglich die Tiefe der Wechselwirkungen der
Spracheli des Wolga-Kama-Gebietes im Bereich der Morphologie veranschaulichen. Die
Prasentation des gesamten Materials ist schon aus Platzgründen nicht möglich, und auíier-
dem ist die Erschlieííung des Stoffes noch im Gange.

ASM. Opyt I.
BÁUNT Ill.

BEKE IV.
BEKETscher. 1.

Gram. mord. jaz.
JEVSEVJEVIII., IVzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=

MarRSl
Mater.
Sovr. mar.
Sovr. tat. I.

Sovr. udm. 1.
TatRSI.

224WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIstentől kivűl (' au13er Gott')

Vor einigen Jahren hat JÓZSEF ERDÖDIbewiesen (MNy 72:213-215), daü die ungarische
Postpcsition nélkül ('ohne') infoIge türkischen EinfluBes entstanden ist, denn für die tür-
kischen Sprachen ist ihr Gebrauch mit Ablativ charakteristisch. Áhnliche Erscheinungen
finden sich auch im Mordwinischen, im TscheremissischenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAund im Wotjakischen. ERDÓDI
nimmt auch im Falle dieser Sprachen türkischen EinfluB an. Dies ist umso wahrscheinli-
cher als das Mordwinische und das Tscheremissische nicht nur den Gebrauch des Ablativs
nach diesen Postpositionen aus den türkischen Sprachen übernommen haben, sondem auch
die Postpositionen selbst.

ERDÓDI hat nicht bemerkt, daf nicht nur die Postposition mit der Bedeutung ohne,

sondem auch die mit der Bedeutung auJ3er, aufJerhalb in den türkischen Sprachen mit Ab-
lativ steht, ebenso wie im Mordwinischen, Tscheremissischen und Wotjakischen. Dies liegt
offensichtlich daran, daB die beiden Postpositionen im Tschuwaschischen, im Tatarischen
und in den drei genannten fmnischugrischen Sprachen mit ein und demselben Wort aus-
gedrückt werden, z.B. tschuw. storoiranaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp u s n e 'ohne den Wachter', 'auBer dem Wachter'
t-ran AbI., pusne 'ohne, auíser'); tat. Jusuftan baska 'ohne Jusuf', 'auüer Jusuf" (-tan

AbI., baska 'ohne, auBer'; mord. E m o n d e n baska 'ohne mich', 'auBer mir' i-de AbI., - f l

PxSgl, baska 'ohne, auBer');. tscher. oksa / k t posna 'ohne Geld', 'auBer dem Geld' ( / k t

Postposition mit der Bedeutung 'von', posna 'ohne, auBer'); wotj. ti-lesana 'ohne dich',
'auBer dir'. (Im Wotjakischen liegt eine Verwechslung der Wortgrenze Yor, ebenso wie im
Falle des Ungarischen n:lleül.)

Im Ungarischen unterscheiden sich die beiden Postpositionen in ihrer Form und im Alt-
ungarischen kommt auch kivül mit Ablativ Yor, z.B. Istentől kivűl járunk és forgunk vala-

miglen ez testben lakozunk (M. A. Tan. 172) 'Wir gehen und bewegen uns ohne Gott so-
lange wir in diesem Körper wohnen'; Az községből kyWl lakozik (JordC. 98) 'Er wohnt

auBerhalb der Gemeinde'; Igazság szerint más nálad kivül ennek a helynek örököse nem
lehet (Hall. H. Hist. Ill. 97) 'Von rechts wegen kann kein anderer auBer dir der Erbe dieses

Landes sein' (s. NyK 35:91).

2. Hozzád van vágyása ('Er hat Sehnsucht nach dir')

Beispiele für den oben genannten Ausdruck finden sich hauptsachlich im alten Sprachge-
brauch, aber auch in einem Volkslied am Anfang dieses Jahrhunderts aufgezeichnet wurde,
und noch vorkommt: "Bujdosik az elmém a szerelem útján, I Mint kis filemile körül az ég

225
In: Anna/es Universitatis Scientiarum Budapestinensis de R. Eötvös Nominate Sectio Linguistica

15(1984): 37-39. p .
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alján.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Mert a napnak is van délben megál/ása, I Oe az én szívemnek hozzád van vágyása"

(KODÁLY 257) 'Mein Geist wandert auf dem Weg der Liebe, wie die kleine NachtigalI
unter dem Himmel. Denn auch die Sonne steht am Mittag still, aber mein Herz hat
Sehsucht nach dir'.

Seinem Stil nach war dieses Lied ursprünglich ein sogenanntes virágének (Blumen-
lied), und gehört so einem viel alteren Sprachzustand an als der der Jahrhundertwende.

Das Verb van (sein) kann auch in der Vergangenheit stehen, z.B.: .Verje meg az Isten,
I Ki miatt lott nekem I Tetőled elválásom" (SZABÓ 62) 'Gott strafe den, wegen dem ich

von dir scheiden mu13te'; "Ha véle szólásom I Gyakran nem volt titkon" (SZABÓ 87)
'Wenn ich mit ihm od. ihr sprach, so war das oft nicht heimlich'.

Auch der Gebrauch des Seinsverbs im Futur ist recht haufig, z.B.: "Hozzád megtéré-
sem nem tudom, hol lészen" (SZABÓ 185) 'Meine Rückkehr zu dir, wo wird sie sein'. Von
gleicher Art ist der Refrain von Péter Bornemisza's berühmtem Gedicht "Siralmas én-
néköm" (um 1553)'Traurig für mich': .Vajjon s mikor leszon jó Budán lakásom?"

'Werde ich wohl jemals im guten Buda wohnen, und wann?'
Ahnliche Strnkturen finden sich in zwei mit dem Ungarischen verwandten Sprachen,

im Wotjakischen und im Tscheremissischen, z.B.: wotj. gondirez adjemed van-a? (MUN-
KÁCSI645, 1896) 'hast du schon Baren gesehen?' (eig. 'hast du schon Baren-Sicht?'); kort
vamen vedonlon ortéemez ug lu (MUNKÁCSI29, 1887) 'über Eisen kann die Hexe nicht

gehen' (eig.'hat sie keinen Übergang'); so-tiriS baka-emes-pilen bakaaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd o r ] vetlemez-no

luimteni (MUNKÁCSI78, 1887) 'von dieser Zeit an konnte der Froschbrautigam nicht mehr
zur Forsehbraut gehen' (eig. 'ward ihm kein Gang'; adkitek, kot'-kitii piremed luoz
(MUNKÁ:::SI2, 1887) 'wenn du unsichtbar bist, kannst du überall hineingehen' (eig. 'wird
dir Eingang').

Im Tscheremissischen fmden sich ahnliche Strnkturen vor allem in Volksliedern, z.B.:

Sl se ran süseremze / o7Jas saksmem opl mo? (BEKE 200, 1961) 'Hangé ich mir meine
Kette von Silberperlen nicht auf die Brnst?' (eig. 'habe ich keine Hangung auf die Brust?').

In den türkischen Sprachen gibt es sehr viele Strukturen dieser Art, und zwar in meh- .
reren Formen. Eine ist tat. jak/au in juk (BÁLINT70) 'du schlaft nichst' (eig. 'hast keinen
Schlaf'); minem ikmakne asauim bar 'ich esse Brot', 'ich mu13 Brot essen' (ebd.);
baskalarya ajtarim zok (JULDASEV 164) 'ich werde es nicht weitersagen' (eig. 'ich werde
niemandem Weitersagung haben').

Für diese Strnkturen, die bis hin zum Jakutischen in den türkischen Sprachen zu finden
sind (s. JULDASEV 165), ist charakteristisch, daf sie aus einem mit Personalsuffix ver-
sehenen nomen actionis und einer positiven oder negativen Form des Seinsverbs bestehen.
Oft sind dies nur stilistische Varianten der entsprechenden Indikativformen, wie z.B. im

Ungarischen in den oben genannten Beispielen; sie könn en aber auch durch modalische
Nuancen erweitert werden.

Da in den türkischen Sprachen mehrere Typen der behandelten Strnkturen gebrauch-
lich sind, wahrend man sie in den fmnugrischen Sprachen nur dort fmdet, wo die Ein-
wirkung der türkischen Sprachen bedeutend war, ist mit Recht anzunehmen, daü die be-
trefIenden finnischugrischen Sprachen türkische Muster kopiert haben.
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P e r m is c h e E in f lü s s e

in d e r t s c h e r e m is s i s c h e n P h o n e t ik u n d M o r p h o lo g ie zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unter den Forschungen der finnougrischen Sprachwissenschaft der letzten Jahrzehnte neh-
men die Untersuchungen, die sich mit der Aufdeckung der sekundaren Beziehungen der
einzelnen Sprachen dieser Familie befassen, eine bedeutende Stellung .ein. Man denke nur
an dit' Arbeiten wie Y. H. TorvoNEN "Über die syrjanischen Lehnwörter im Ostjakischen"
(FUF 32: 1-169) und KÁROLY RÉDEI "Die syrjanischen Lehnwörter im Wogulischen"
(Budapest 1970) oder an die Artikel über die ungarisch-permischen Beziehungen in ungari-
schen Fachzeitschriften.

Schon yor 25 Jahren ist mir aufgefallen, daf der tscheremissische Wortschatz viel
mehr solche gemeinsamen Elemente mit den permischen Sprachen aufweist, die in denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAüb-
rigen verwandten Sprachen fehlen, als mit dem Mordwinischen, mit dem das Tscheremissi-
sche traditionell in eine Gruppe eingeordnet wird (s. CIFU 202-203). Diese Tatsache habe
ich schon damals damit erklart, daB vermutlich bedeutende sekundarc Beziehungen zwi-
schen den Vorfahren der Pennier und der Tscheremissen vorhanden waren. Spater habe ich
versucht, die Entlehnungen aus dem Permischen im tscheremissischen Wortschatz aufzu-
zeigen (NyK 79: 57-77). Für 28 tscheremissische Wörter habe ich zu beweisen versucht,
daf diese urpermische oder diesen zeitlich nahestehende urwotjakische Entlehnungen sind.
Weitere 28 Wörter haben sich als spatere wotjakische Entlehnungen erwiesen. Am Ende
meines Artikels habe ich angedeutet, daü ich das Problem nicht als abgeschlossen betrach-
te, sondern daf die weitéren Forschungen die Zahl der permischen Lehnwörter im Tschere-
missischen sicherlich bedeutend erhöhen werden. Zur Zeit sind es schon 42 Wörter, die
meiner Meinung nach urpennischen Ursprungs sind, und 30, die ich für wotjakische
Entlehnungen halte (zur Erhöhung der Zahl hat auch KÁROLY RÉDEI mit mehreren Etymo-
loglen beigetragen).

Im folgenden möchte ich untersuchen, welche phonetischen und morphologischen Er-
scheinungen des Tscheremissischen durch permischen EinfluB zu erklaren sind.

1. Die LautkombinationzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*kt ist auch im Tscheremissischen regelmállig kt, z.B. lektam

'geht hinaus' « + lakte-v; allerdings fmden sich in zwei Wörtern Ausnahmen, und zwar: P
BM U CaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC J K ik 'eins' « *űkte); P B MU C J K kok 'zwei' « *kakte).

Diese Entwicklung ist charakteristisch für die permischen Sprachen. In wotj. og, ok
'eins'; syrj. gk-, ok-: gknam '(ich) allein', gkmis, okmis 'neun' und in wotj., syrj. kik 'zwei'
findet sich die Fortsetzung desselben kt im Wortinneren wie in den tscheremissischen Wör-
tern gleicher Bedeutung.

2. In den regelmaüigen Fortsetzungen der Lautverbindung *ék, *ék ist im Tscheremis-
sischen das k bewahrt. In B pu6, P U CÜ put, M p u é o , MK p u c ű , CK C pot, JT JO V
poe, Kpaé 'Rohr' « "pucke) dagegen fmdet sich diejenige Fortsetzung, die für die penni-
schen Sprachen charakteristisch ist, z.B. wotj., syrj. kué 'Adler' « *koéka) .

In: FUM 10(1986): 67-7'5.p.
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3. Die Lautverbindung */k setzt sich im Tscheremissischen in einem Teil der Falle als
/yfort, z.B. in P B M UJ C C JT wo/yiu50, MK wo/yu80, UP wo/raoa, JO V wa/raoa 'heil,
leuchtend'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« *wa/ke). In den Wörtem P BJp. M CÜaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 'o l, B U CK C JT jol, J O V Kjal
'F u B ' « *ja/ka); P B MK CÜ CK ldl/es, M k u d e s , UP k u le s , C ldl/es, UJ CC JT ka/es, JO
V ka/es, K ke/es 'ist nötig' « *ke/ke); PB UJ JT sa/az, UP si/az, JO V sa/az 'Hüfte',
(WICHM.) M si/a 'Rücken' « *selkti) dagegen ist die Fortsetzung nur l, genau wie in den

perrnischen Sprachen, z.B. in den Entsprechungen des eben erwahnten tscher. küleS 'ist
nötig': wotj. kul-, syrj. k o l- .

4. In den Lautverbindungen *sk, "sk, *sk bleibt im Tscheremissischen das kerhalten;
nur zwei Wörter bilden Ausnahrnen: PB M U C C J V K mus 'Hanfwerg' « *moska) und
PB M U CC CN JT JO V K tos, MK tosű 'Messer-, Beilrücken' « *task3).

Diese Fortsetzung ist charakteristisch für die permischen Sprachen, was auch die Ent-

sprechungen des letzten tscheremissischen Wortes beweisen: wotj., syrj. tis.

5. Die Lautverbindung *tk bleibt im Tscheremissischen im allgemeinen erhalten, z.B.
in P B M UJ CÜ kutko, MK kutkű, UP ku/ka, CK C JT k u t k o , JO V kűtkű, K ka/ka

'Arneise' « *kutk3). Im FalI von MK totű, CK C JT toto, JO K tata 'Schieie' « *to/ke)
dagegen ist die Fortsetzung dieser Lautverbindung t. Dies ist wieder charakteristisch fúr die
perrnischen Sprachen; die Entsprechung von tscher. kutko 'Arneise' ist z.B. syrj. kot.

6. Die Fortsetzung von *t im Wortinneren ist im Tscheremissischen t bzw., im FalI der

Beibehaltung des Stamrnendlautes, S Diese beiden Fortsetzungen werden durch die folgen-
den Beispiele illustriert: P B M U J V K kit 'Hand' « *ktite); P B M UJ CK C JT ku80,

MK V ku8u, UP JO V kuoa 'Haus' « *ko/a).
Die einzige Ausnahrne im Tscheremissischen ist P B M müj, U C C J V K mü 'Honig'.

Da die tscheremissische Forrn eine völlig unregelmaísige Fortsetzung der erschlossenen
Forrn PFU *mete ist, ist es gemaü MSzFE (443) und SKES (341) möglich, daB die

tscheremissischen Forrnen zusammen mit wog. may, mari, ostj. maX, may, mau auf PFU
*meke zurückführbar sind. In den anderen finnisch-perrnischen Sprachen dagegen findet
sich überalI die Fortsetzung von PFU *mete. Weder geographische noch andere Faktoren
erklaren das Aussterben des ursprünglichen Wortes im Tscheremissischen. Viel wahr-

scheinlicher ist, daB die Lautforrn von wotj. mu, mú noch zur Zeit der urtscheremissisch-
urwotjakischen Kontakte auf die Lautforrn des tscheremissischen Wortes eingewirkt hat.

7. Die Lautkombination *lm bleibt im Tscheremissischen im allgemeinen erhalten, z.B.
in P B M UJ C C JT kalme, MK kil'me, UP USj. kilms, US ka/ma, JO v K kelme 'ge-
froren, frostig, Frost' « "kulma). .

In zwei Fallen findet sich eine andere Fortsetzung im Tscheremissischen. In P B M U
CÜ kum, CK C JT V kűm, K kém 'drei' « *ko/me) ist aus der Lautverbindung */m m ge-

worden.
In P B M SiMa, cü U siMa, CK C sanja, JT san3a, JO V KS KN san3a 'Auge' «

*silma) war der Konsonant im Wortinneren sicherlich ebenfalls m; das Suffix -éa, -ca, -cá,
hatjedoch eine m > n, n-Veranderung bewirkt.

Für die südlichen und südwestlichen Gebiete des wotjakischen Sprachraums ist die m-
Fortsetzung der starnmsprachlichen Lautverbindung *lm charakteristisch, Z.B. (WICHM.) U
sim 'Auge', (MUNK.) kim 'Rauhreif' « "kulmdv.
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8. Die regelmaüige Fortsetzung von PU 6 ist im Tscheremissischen je nach Dialekt 9,
6, t, c, z.B. B M MM keée, .MK ke6a, P U C ekete, JT kece, JO V kece, K keea 'Tag,

Sonne'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« *ke6ti). Wenr man von dem tscheremissischen küzo 'Messer' ab sieht, in dem in-
folge der palatalen Umgebung im Urtscheremissischen ein Lautwechsel *6> *é stattgefun-
den hat, fmden sich nur zwei Ausnahmen, und zwar P B M muio, MK muiű, UP muza,
CÜ mui, CK C műi, JO műiű, K maz 'Teufel, böser Geist' « *muó) und CÜ uzya, CK

C J V uzya, K azya 'Schafspelz' « *u6e).
Die Fortsetzung PU *6 > z ist für die permischen Sprachen charakteristisch. Die

permischen Entsprechungcn des ersten tscheremissischen Beispiels sind folgende: wotj.
m!z, miz, syrj. miz 'Sünde; die des zweiten: wotj., syrj. iz 'Schaf'.

Die weiter oben genannten unregelmaüigen phonetischen Entwicklungen im Tschere-
missischen, die sich auf ein oder zwei Beispiele beschranken, könnte man als Ergebnis
einer inneren unregelmaűigen Entwicklung betrachten. Da sie jedoch immer die für die per-

mischen Sprachen kennzeichnenden lautlichen Entwicklungen aufweisen, kann man diese
viden .Zufalle" kaum melu als solche werten. Es ist bekannt, daI3 zwischen den Urahnen
der Permier und denen der Tscheremissen über viele Jahrhunderte hinweg ein enger Kon-
takt Lestand. daíl sie ein bedeutendes Gebiet gemeinsam bewohnten, bis schlieBlich die
Tscheremissen die permische Bevölkerung assimilierten (s. ARcHIPOV 1967: 36-52).
Unter diesen Umstanden ist es verstandlich, daB auf die Lautform einiger tscheremissischer
Wörter die entsprechenden permischen, die dieselbe Bedeutung, aber eine etwas abwei-
chende Lautform hatten, Einfluf ausgeübt haben. Eventuell können auch gewisse phoneti-
sche Prozesse die tscheremissischen Wörter in geringem Masse beeinfluBt haben. Die An-
nahme, daB permische Wörter schon im Urtscheremissischen auf die Lautform einiger
Wörter gewirkt haben können, laBt sich durch die folgenden Beispiele stützen, die - mit

einer Ausnahme - nur in dem Teil des östlichen tscheremissischen Sprachraumes vor-

komrnen, wo man auf grund mehrerer sprachlicher Erscheinungen, der anthropologischen
Struktur der tscheremissischen Bevölkerung und gewisser wotjakischer Züge der materiel-
len Kultur ein wotjakisches Substrat annehmen kann; in diesem Gebiet fmdet sich auBer-
dem a.ich heute noch wotjakische Bevölkerung.

9. Wie allgemein bekannt, ist im Tscheremissischen aus PU s sehr früh s geworden.
In der Form MK sue-/u5u des Wortes CK C sue-lUOo, JT sue-lűőo, V sue-/u8i:i, K ala-soe

'Eiderente' « *soöka - *soö'ka) findet sichjedoch sam Wortanfang, noch dazu in velarer
Umgebung. Diese Unregelmaüígkeit laJ3t sich nur mit dem Einfluf durch den s-Laut des
dem tscheremissischen Wort entsprechenden wotjakischen suli erklaren, In der Gegend des

von BEKE mit der Abkürzung MK bezeichneten Sammelpunktes leben Tscheremissen und
Wotjaken gemischt.

lJ. Áhnlich sieht es im Fali des Wortes P B CaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp iz le , UP USj. US p iz ls , UJ paz/'e, CK

pizl'e, JO pszt», V pszli 'Eberesche' « *pié13) aus, das auch noch folgende Varianten hat:
M pa/aie, MM pa/ie, MK pi/za, (WICHM.) M pi/za. Die permischen Entsprechungen des
tscheremissischen Wortes sind wotj. pa/ei, syrj. pg/iS. In den permischen Sprachen hat eine
Metathese im Wortinneren stattgefunden. Die genannten tscheremissischen Formen mit
Metathese gehören alle zu dem sog. Malmyzer Dialekt, wo die Tscheremissen in wotja-
kischer Umgebung leben. In diesem Fali kann man nicht von Wortentlehnung sprechen; es
ist lediglich fo'gendes passiert: die Lautform des wotjakischen Wortes hat in diesem Teil
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des tscheremissischen Sprachraumes die Lautfonn des tscheremissischen Wortes be-
einfluűt.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Das Wort PB M U ct JT JO VaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm o r J r , MK m o y ű r , K m O r J g a r 'Körper, Seite,
Richtung'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« * m u r J k 1 5 r ) kommt im ganzen tscheremissischen Sprachraum vor. Im Tschere-
missischen gibt es auüer diesem kein Beispiel für die Lautentwicklung * r J k > y . In K
m O r J g a r wiederum ist r J g eine regelmaüige Fortsetzung.

Es ist anzunehmen, daB das Wort im Urtscheremissischen als finnougrisches Erbe vor-

handen war, jedoch in den östlichen Gebieten von der wotjakischen etymologischen Ent-
sprechung m ig o r , m u g o r beeinflufst worden ist, so daü diese Form sich vom Osten aus über
ein groües Gebiet verbreitet hat, wahrend die Form m O r J g a r in den westlichsten tsche-
remissischen Gegenden die regelmabige Fortsetzung erhalten hat.

Alle bisher genannten Beispiele betreffen das Konsonantensystem, und ihre Gemein-
samkeit Iiegt darin, daB der angenommene pennische Einfluü jeweils nur bei einigen Wör-
tem eine unregelmaüige Entwicklung des Konsonantismus verursacht hat. Eine umfassen-

dere gemeinsame Entwicklung im Bereich des pennischen und des tscheremissischen Kon-
sonantensystems konnte ich nicht entdecken.

Ahnlich wie im Fali des Konsonantensystems konnte ich auch im Bereich des Vokalis-
mus keine gemeinsamen Tendenzen der Entwicklung entdecken, zumindest nicht solche, die
man miteinander in Verbindung bringen könnte.

Dort, wo sich im Vokalismus pennischer Einfluf zeigt, handelt es sich um eine spate
Erscheinung; er findet sich dort, wo man im tscheremissischen Sprachraum ein wotjaki-
sches Substrat annehmen kann, wo Tscheremissen und Wotjaken eine Gegend gemeinsam
bewohnen.

12. Lediglich in den Angaben, die von den bei BEKE mit Mund BJ abgekürzten Sam-
melpunkten stammen, kommt der w-Laut vor, z.B. BJ M kwc 'Nagel', BJ M kuir 'Baum-
rinde', BJ M mwkS 'Biene'. In anderen Wörtem fmnougrischen Ursprungs unterscheiden
sich die Entsprechungen der beiden Sammelpunkte. Weitere Beispiele: BJ wsleüi 'Ochse',
tiar 'der Rand von etwas', wust 'Wasser'; M kusleé 'ist nötig', kuirtno 'Eisen', puikna 'wird

schimmelig', pwnjö 'Kiefer' usw.

Der w(u)-Laut ist im Südwotjakischen allgemein verbreitet. An den beiden genannten
Sammelpunkten finden sich auch andere Hinweise auf wotjakischen Einfluíi. Der w-Laut

ist offensichtlich aus dem Wotjakischen in das Tscheremissische gelangt. In mehreren Fal-
len stimn.en die wotjakischen und die tscheremissischen Wörter überein, wie z.B. in tscher.
BJ M muiks - wotj. (WrcHM.) MU muis 'Biene'. Möglicherweise ist der w-Laut im
Tscheremissischen zuerst in Wörtern dieser Art erschienen. Spater hat er sich dagegen
verselbstandigt und ist auch in solchen Wörtem vorgekommen, bei denen von wotjaki-
schem Einfluf keine Rede sein kann, wie z.B. in tscher. M wiar - wotj. (WrcHM.) G J MU
v ir 'Blut'.

13. In tscher. P B MK CÜ CK leü/es, M k u d e s , C kules, UJ CC JT ka/es, JO V ka/es,

K ke/es 'ist nötig' kann man fur die erste Silbe ein urtscheremissisches *i erschlieüen. Das
u in BEKEs Angabe UP kules ist also vollkommen unregelmaüig und nur durch den Einfluf
der wotjakischen Entsprechung kul- zu erklaren. Aus geographischer Sieht ist dieser
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EinfluB möglich, da BEKEs Sammelpunkt im östliehen Teil des einstigen Bezirks Urzum
liegt, wo es wotjakische Bevölkerung gibt.

Genau so ein Beispiel ist das tscheremissisehe Wort PB UJ pazas, BJp. püztis, M MM
MKpiias, UP USj. USaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp iia s , CÜ JT pazakS, CKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC p u z a k s , Kptiztis 'Nest' « *pesti), in
dem man ebenfaUs ein urtseheremissisehes *i für die erste Silbe erschlieBen kann. BEKEs
Angabe BJ puzas ist nur durch den EinfluB der wotjakischen Entsprechung puz zu

erklaren, Wie. ich schon weiter oben gezeigt habe, gibt-es am Sammelpunkt BJ aueh andere
Hinweise auf den wotjakschen Einfluű.

14. Im Bereich der Morphologie untersuche ich zuerst die Reihenfolge der Kasusen-
dungen und der Possessivsuffixe in den permischen und tscheremissischen Formen, in de-
nen Kisusendungen und Possessivsuffixe zusammen vorkommen. Im FaU von Akkusativ,
Genitiv, Dativ, Ablativ, Komitativ und Karitiv steht das Possessivsuffix sowohl in den
permischen Sprachen als .auch im Tscheremissischen yor der Kasusendung, wahrend die
Illativ- und die Inessivendungen immer yor dem Possessivsuffix stehen. Zur Illustration je
ein tscheremissisehes und ein wotjakisehes bzw. syrjanisches Beispiel: Akk. tseher.
pasuetsm - wotj. buside 'dein Feld'; Gen. tscher. pasuetsn - wotj. busledlen 'deines Fel-
des'; Dat. tseher. pasuetlan - wotj. busiedli 'deinem Feld'; Abi. tscher. pasuetleé - wotj.
bustedles 'von deinem Feld'; Komit. tseher. pasuetke 'mit deinem Feld' - syrj. P zonitk€d
'mit deinem Sohn'; Karit. tscher, pasuette - wotj. bustedtek 'ohne dein Feld'; Illat. tseher.
pasusket - wotj. busijad 'in dein Feld'; Iness. tseher. pasustet - wotj. busijad 'in deinem
Feld'.

Die Reihenfolge der Kasusendungen und des Possessivsuffixes in der ersten Gruppe
kann im Tscheremissischen nicht die ursprüngliche sein. Die frühere Reihenfolge war si-
cher dieselbe wie in den übrigen wolgafmnischen Sprachen. Hierfür gibt es mehrere Hin-
weise. In dativischen Formen des Personalpronomens wie mélanem 'mir', talanet 'dir',
malanna 'uns', talanda 'euch' steht die Kasusendung yor dem Possessivsuffix. Auch bei

der Deklination der Nomina kommt diese Reihenfolge Yor, aber nur selten, z.B. UP ...
kalasa jalca watiilanie ' ... sagt es dem Dienstmadchen' (BEKE MSFOu. 76: 609). Bei den
Pronomina ist die Reihenfolge der Ablativendung -let und des Possessivsuffixes ebenfalls
anders als in der Deklination der Nomina,z.B. maletna 'von uns' (s. BEKE CserNyt. 214).

In diesen Beispielen ist offensichtlich die ursprüngliche Reihenfolge der Kasusendun-
gen und der Possessivsuffixe erhalten geblieben, wahrend sie sich in anderen Fallen auf-
grund Jes permischen Einflusses geandert hat.

15. Man hat die Möglicnkeit in Betracht gezogen, daB eventuell einige permische und

tseheremissische Kasusendungen in unmittelbarer Verbindung miteinander stehen, so z.B.
die Komitativendung syrj. -ked, k€d, k€t und tscher. -ke, re (s. WrCHMANNFUF 16: 153-
154). WICHMANNnimmt an, daB der immer betonte Vokal der tscheremissischen Endung
der Überrest eines ausgefaUenen Konsonanten ist.

Der Vokal der tscheremissischen Endung ist mit Sicherheit aus einem reduzierten Laut
zu einern vollstandigen gewcrden, ebenso wie der Vokal des -ke-Suffixes in P B M U C C
JT sopke, JO V sapke 'Eberesche' « *sapa), und es ist unnötig, in der tscheremissischen

-ke, F -Komitativendung den Ausfall eines Konsonanten anzunehmen. Die syrjanische En-
dung fehlt im Wotjakischen. Es ist möglich, daB sie das Ergebnis einer spateren inneren
Entwicklung ist.
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Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére

16. Instruktiv wie tscher.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAja la 'zu FuB', kilia 'mit der Hand', die TorVONEN u.a. mit
dem wotjakischen Adverbial ja und der isoliert vorkommenden syrjanischen Komitativen-
dung ja, ji vergleicht (s. FUF 18: 12, 19), sind letzten Endes Fortsetzungen der Lativ-
endung PU *j, und ihre Entsprechungen fmden sich in vielen der verwandten Sprachen.

Es gibt also keine Kasusendung im Tscheremissischen, die man für eine Entlehnung

aus dem Permischen halten könnte.

17. Im östlichsten Teil des tscheremissischen Sprachraumes, wo man mit wotjakischem
EinfluB rechnen kann, gibt es an BEKES Sammelpunkten mit den Abkürzungen B BJp.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM
MK UP USj. eine Kasusendung, die man Terminativ nennen könnte. Folgende Beispiele
lassen sich anfuhren: B kum ijasken 'drei Jahre lang' (BEKE 1961b: 158), M kok kecasken

'zwei Tage lang' (BEKE 1961b: 66), UP sukasken 'lange' (BEKE 1961a: 398).

Die Endung -sken ist aus der Kombination der Lativendungen wolgafmn. *s, PU *k
und PU * f z entstanden. In ihrer Entstehung hat offensichtlich die wotjakische Terminativ-
endung -oi, -aj eine Rolle gespielt. Die bilingualen Tscheremissen hielten es für nötig,
auch in ihrer eigenen Sprache die Entsprechungen der im Wotjakischen vorhandenen
Kasusendungen zu schaff en.

ARCHIPOV 1967 = G. A. ARCHIPOV (1967): Proischozdenie marijskogo naroda po archeologiöes-
kim dannym (s 1 tys. n.é.). - Proischozdenie marijskogo naroda. Joskar-Ola
1967: 36-52.

Ö. BEKE, Mari szövegek. Ill. Budapest 1961.

Ö. BEKE, Mari szövegek. lY. Budapest 1961.

BEKE 1961a

BEKE 1961b

* Die Angaben ohne Quellenangabe stammen aus Ödön Bekes Manuskript des tscheremissischen
Dialektwörterbuches.
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A nyelvújításWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t j a i r o k o n népcinknél

Előadásom annyiban kapcsolódik PÁZMÁNYPÉTER munkásságához, amennyiben ő mindig
szívén viselte anyanyelvének felemelését, kiművelését.

A nyelvújítás - az értelmező szótár szerint - a nyelvnek új szavakkal, kifejezésekkel
való, mozgalomszerű gazdagítása. Ez a mozgalomszerű nyelvgazdagítás különösen jellem-
ző Közép-Európa és Kelet-Európa kis népeire, amelyeknek történelmük egy bizonyos sza-
kaszában évszázadokkal vagy még ennél is hosszabb idővel rnérhető kulturális lemaradást
kellett rövid idő alatt póiolniuk.

Az uráli nyelvcsaládon belül a nemzeti nyelv állapotát, szerepét illetően három típu st
különböztethetünk meg, bár egy-egy típuson belül az azonos vonások mellett lehetnek
szembeötlő különbségek iz.

At. első csoportba sorolhatjuk a magyart, a fmnt és az észtet. Mindhárom nyelv mögött
sok évszázados gazdag vagy viszonylag gazdag írásbeliségű múlt áll, de mindegyiknek
megvolt a maga versenytársa, amely akadályozta a kibontakozásban. A magyart a latin és
részben a német, a fmnt ennél fokozottabb mértékben a svéd, az észtet pedig a ném et, majd
a múlt század utolsó negyedében és a jelen század első két évtizedében az orosz is. Emellett
bizonyos fázíseltolódást figyelhetünk meg a három nép kulturális fejlődésében, melyet nyel-
vi szempontból jól illusztrál a teljes bibliafordítások elkészülte. A magyaroknál ez az idő-
pont 1590, a finneknél 1642, az észteknél pedig 1739.

A magyaroknál a XVIII. század utolsó évtizedeiben indul a nyelvújítás mozgalma, s
KAzINCZY személyében kimagasló vezéregyénisége támad. Az ellentétes nézetek heves ösz-
szecsapása jellemző a mozgalomra, amely a XIX. század húszas éveire győzedelmeskedik.

A fmneknél nincs olyan, ~"':egész művelt nagyközönséget megmozgató, indulatba hozó
nyelvújító mozgalom, mint a magyaroknál. A fmnekre inkább akitartó, szívós nyelvjobbító
tevékenység jellemző, s sokkal kevesebb a szélsőség, mint a magyaroknál. A finn nyelvújí-
tás egyik kiemelkedő alakja, de nem vezére a Kalevala megalkotójaként ismertté vált ELIAS
LÚNNROT (1802-1884). A fmn nyelvújításban használt eljárások egyik jellemző példája
PALMEN svéd professzor jogi kézíkönyvének finn fordítása, melyet LÚNNROT végzett el
1836-ban, s egy kb. 1000 új szóból vagy még meg nem gyökeresedett jogi terminusokból
álló jegyzéket csatolt hozzá. A finn nyelvújítás dandárja az 1820-as évektől körülbelül fél
évszázadon át tart, s LÖi-mROT hatalmas, mintegy 200 000 szót tartalmazó finn-svéd szó-
tárának megjelenése (1866-1880) tetőzi be.

A korábbi évszázadokban a finn írásbeliség a nyugati nyelvjárásokon alapul, de a XIX.
században, elsősorban LÖiffiROT működése nyomán, a keleti finn nyelvjárások szókincse is
bekerül a Kialakuló finn irodalmi nyelvbe.

A finn nyelvújítás eljárásait tekintve nagy vonalakban megegyezik a magyarral. Sokat
merít például a nyelvjárásokból.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kaasu 'hideg köd' jelentésű nyelvjárási szóból lett a gáz

szó, a kide 'hókristály' szót üvegkristály jelentésben kezdték használni, a puisto 'berek'
jelentésű szóból lett a park stb.

A finn és az észt nyelvújítás a nyelvjárási hátteret tekintve jobb helyzetben volt, mint a
magyar. A magyar nyelv egyik nagy előnyeként szoktuk emlegetni, hogy igen egységes. Az

In: A magyar irodalmi nyelv Pázmánytól napjainkig. Szerk.: Éder Zoltán, Bp. 1986. ELTE 35-40. p.
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őrségi magyar és a székely különösebb nehézség nélkül megérti egymást Több mint két
évtizedes műfordítói munkásságom során azonban gyakran kellett tapasztalnom, hogy a
sokkal jelentősebb nyelvjárási különbségeket mutató finn és észt nyelv több szinonimát tu-
dott adni az irodalmi nyelvnek, mint a magyar.

Nagy mértékben élt a finn nyelvújítás aszóképzés lehetőségeivel, s ritka kivételtől el-
tekintve, nem élt vele vissza. A szóösszetételeknél szintén mértéktartók a finnek. A magyar
csőr (cső+orr) típusú összevonásra egy példát szokás idézni VOLMARIK.!LPINENtől(1810-
1883), a tos ina 'történelem' szót, amely a tost 'igazság'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ tarina 'monda, rege' összevoná-
sából keletkezett, de a mai szótárakban már nem találjuk nyomát.

A finnt általában purista nyelvnek tartják. LAURIHAKULINENemlíti a finn nyelv rend-
szeréről és fejlődésről írt híres könyvében (L. HAKULINEN,Razvityije i sztruktura finsz-
kogo jazüka. Csaszty II. Moszkva, 1955, 104), hogya finn nyelv sok esetben kénytelen a
saját szóalkotásra, mert bizonyos hangszerkezetü szavakat nagyon nehezen tud befogadni.
A struktúra szót például "ruhtuuri alakban tudná átvenni.

A finn nyelv purista volta azonban megtévesztő. Vegyük a magyar hadnagy, százados,
őrnagy, ezredes, tábornok szavak finn luutnanti, kapteeni, majuri, eversti, kenraali meg-
felelőit. A magyarban ezeket a fogalmakat mind belső alkotású szavakkal fejezzük ki, a
finnben viszont egytől egyig idegen átvételek. 1. KNnVILAkülönböző időből és szakterület-
ről származó magyar és finn szövegeken végzett statisztikai számításai (Uralisztikai tanul-
mányok. Bp. 1983. 221-233) fényesen bizonyítják, hogy a finn ugyanannyi idegen ill.
nemzetközi szót használ, mint a magyar.

Ennek ellenére a magyar, a finn és az észt szókincsre, hála e három nyelv nyelvújítási
irányzatának, a saját hagyományos szókincs s az ebből képzéssel, összetétellel alkotott új
szavak jellemzők, s ezt pozitív jelenségnek kell tartanunk. HAKULINENelőbb emlitett mű-
vébenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( V 8 ) arról ír, hogy az ahvenanmaai (álandi) svéd paraszt negyven évvel ezelőtt még
igen nehezen értett meg egy újságbeli vezércikket, mivel a svéd nyelvben olyan rendkivüli
nagy az idegen szavak aránya. Az erdélyi román falusi lakosságnak tizenöt évvel ezelőtt
még a helybeli pedagógusoknak kellett megmagyarázniuk a politikai vezetők beszédeit a
francia és más újlatin eredetű nyelvújítási szavak tömege miatt. A svéd és a román típusú
nyelvújításnak lehetnek előnyei, de a kulturálisan elmaradott néprétegek felemelkedését
gátolja, lassítja.

Az észt nyelvújítás, bár időben messzi esik a magyartói, hiszen a XX. század első felé-
ben játszódott le, mozgalomjellegét tekintve közelebb áll hozzá, mint a finn. Elmondhatjuk
róla, hogy bámulatosan rövid idő alatt az európai irodalmi nyelvek szintjére emelte az ész-
tet. Az 1971-ben elhunyt nagy észt író, FR. TUGLAS írta néhány évvel halála előtt, hogya
század eleji észt irodalmi nyelv még sokkal nehézkesebb, szegényebb volt, mint az a nyelv,
melyen idős korában írhatott.

Persze az előfeltételek adva voltak, s az észt nyelvújításnak két kiváló vezéralakja is
támadt 1. V. VESKI (1873-1968) és 1. AAVlK (1880-1973) személyében. VESKI volt a
mérsékelt, megfontoltan haladó, AAVlKa hevesebb, szélsőségekre hajló, de ezeket a szélső-
ségeket VESKl szépen lenyesegette. AAVlK szerint a nyelvújítás görbéjét a végtelenig kell
meghosszabbítani. Lehetségesnek tartja az idegen szavak tömeges átvételét is nyelvre való
tekintet nélkül, ha ezek beilleszkednek az észt nyelv hangrendszerébe, nem rontják a nyelv
hagyományos hangzását. Ő maga ezt az elvet esztétikai purizmusnak nevezi.

A rokon nyelvek szókincsének forrásul való felhasználása a magyar nyelvújítóknál
csak kuriózumképpen merült föl, egyetlen szót kölcsönöztünk a lappból, a mintát, de ké-
sőbb erről is kiderült, hogy végeredményben norvég. A finn nyelvújítók néhány szót átvet-
tek az észeből. Az észt nyelvújítók már jelentősebb mértékben merítettek a finn szókincsből.
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Az A;\VIKtól javasolt finn átvételekből is meghonosodott legalább száz. Az észt nyelvújítók
a távolabbi rokon nyelvekből, pl. a cseremiszből és a mordvinból is kölcsönöztek néhány
szót. A cseremisz nu/go 'jegenyefenyő' szó például nulg alakban honosodott meg az észt-
ben. Jelentős a finn mintára megalkotott észt képzett szavak és összetételek száma.

AAVIKegy olyan eljárást is meghonosít, mellyel sem a magyar, sem a finn nyelvújítók
sohasem éltek, a mesterséges szóalkotást. 297 mesterségesen konstruált variánsból választ-
ja ki például AAVIKa veenda 'meggyőz' igét. Ezt a szót 1914-ben alkotta, s az hamarosan
gyökeret vert az észt nyelvben, ma már több származékkal együtt találjuk a szótárakban,
az összetételekről nem is beszélve. AAVIKmesterségesen alkotott szavainak száma mintegy
150, amelyeknek körülbelül egyötöde honosodott meg, több közülük a leggyakrabban hasz-
nált észt szavak közé tartozik, mint pl. a reetma 'elárul', sitras 'őszinte' stb. A legtöbb
mesterségesen alkotott szó 1913 és 1917 között került be az észt nyelvhasználatba.

Az észt nyelvújítás jó példája annak, hogyan képes a hozzáértő mesterséges beavatko-
. zás rövid néhány évtized alatt átformálni egy nyelvet, ha ezt a társadalom is igényli.

A fmnek, észtek, magyarok közül jelenleg az észteknél folyik a legélénkebb nyelvműve-
lő tevékenység. Egy külön bizottságot létesítettek, amelyhez bárki beküldheti, ha új szót
talál ki, s ha a bizottság megfelelőnek, találja, a sajtón, a rádión, a televízión keresztül nép-
szerűsíti, s így számos szerenesés új szóalkotás honosodik meg napjainkban is az észtben.

A másodile csoportba olyan népek tartoznak, mint a zürjén, a votják, a cseremisz és a
mordvin. Ezeknek a népeknek az írásos hagyománya jelentősebb, mint ahogy a köztudat-
ban él. A XVIII. század második felétől 1917-ig a votjákoknál például 200, a cseremiszék-
nél 255 nyomtatott kiadvány látott napvilágot. Ezek többségükben vallásos tárgyú írások
voltak.

A zürjének XIV. századi írásbelisége hamarosan teljesen feledésbe merült, úgyhogy ez
a későbbiekben nem jelentett számukra kulturális előnyt. A szóban forgó népek nyelvújítá-
sa századunk 20-as éveiben és a 30-as évek első felében folyik, s a hivatalos irányítás jel-
lemző rá. A párt- és állami szervek foglalkoznak a nyelvi problémák megoldásával, de ebbe
bevonják a szakértők, elsősorban a pedagógusok széles körét is.

A zürjéneknél 1918-ban a Sziktivkar, tehát a mai fóváros környéki pedagógusok kon-
ferenciája határozatot fogad el arról, hogy ennek a vidéknek a nyelvjárása szolgáljon a
zürjén irodalmi nyelv alapjául. Különben a korábbi kiadványok is elsősorban ennek a
nyelvjárásnak a nyelvén alapultak. Az említett határozatot két évvel később a zürjén orszá-

gos oktatási konferencia is megerősítette. 1923-ban egy hasonló határozat tette meg a
permják nemzetiségi kerzet fóvárosa, Kudimkar környékének nyelvét a permják irodalmi
nyelv alapjának. Tipikus jelenség volt ez. Sok évszázados elmaradást kellett rövid idő alatt
pótolni, s nem volt idő kivárni, hogy a természetes fejlődés döntse el ezeket a kérdéseket,
így határozattal oldották meg őket.

1953 decemberében magam is részt vettem Joskar-Olában azon a konferencián, amely
a két cseremisz irodalmi nyelv, a hegyi és a mezei közelítését tüzte ki célul. A megelőző
évtizedekben -samáé volt mezei irodalmi nyelvben a többes szám jele, pl. p6rt-samáé
'házak'. Egy ekkor elfogadott határozat szerint a -wlak többesjel vált kötelezővé, s 1954.
január l-jétől ). sajtóban és a rádióban már aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o r t - w la k 'házak' formát használták és hasz-
nálják jelenleg is.

A szókincs bővítésére fóként a nyelvjárások szolgáltak forrásul ezekben a nyelvekben.
A leggyakoribb eljárás a nyelvjárási szavak némileg módosított jelentésben való irodalmi
nyel vivé tétele volt. Így például a zürj. f is 'verekedés' jelentésű szóból az irodalmi nyelvben
'harc' lett, a cser. tiste 'jel' szót 'zászló' jelentésben kezdték használni, a mord. kajavks
'adó' szónak pedig 'vám' lett az új jelentése. Széltében kihasználták a szóösszetétel lehető-
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ségeit, pl. zürj. ii som 'kőszén' (iz 'kő', som 'szén'), cser. imnáwij 'lóerő' (imne 'ló', wij
'erő').

A magyar csőr szóhoz hasonló összevonások is születtek, pl. a cser. törstul 'elektro-
mosság' a törstalmö tul 'ugráló tűz' jelzős szerkezetből, de ezek egy-két kivételtől eltekint-
ve nem maradtak meg.

Az oroszból való kölcsönzéssei kezdettől fogva élt e nyelvek nyelvújító mozgalma, de
kezdetben jóval kisebb mértékben, mint a későbbiekben.

A legkiemelkedőbb nyelvújító vezéregyéniség minden bizonnyal a kiváló votják költő
és tudós, GERD KUZEBAJ (1898-1941) volt, aki ismerte a finn, az észt és a magyar nyelv-
újítást és követendő példát látott bennük.

A zürjének, votjákok, cseremiszek, mordvinok nyelve szűkebb keretek között használa-
tos, mint a finn, az észt és a magyar. Ezeken a nyelveken folyik az elemi iskolai oktatás,
napilapok, folyóiratok, szépirodalmi művek jelennek meg rajtuk, s a helyi rádió- és tévé-
adásban is jelentős szerep jut nekik. Az állami és a gazdasági életben azonban már alig
vagy egyáltalán nem használatosak, s a természettudományokat sem művelik ezeken a
nyelveken. A nemzeti kultúra szükségleteit azonban kielégítik, s alkalmasak akár európai
szintű irodalmi művek létrehozására.

A harmadik csoportba tartoznak a vogulok, azosztjákok és a szamojéd nyelvek. Ezek-
nél a népeknél, ha az októberi forradalom előtt volt is valami írásbeliség - egy-két ábécés-
könyv és bibliarészlet már a múlt században megjelent nyelvükön -, az 1-2 %-os írni-
olvasni tudás mellett azonban nem lehetett különösebb jelentőségük. A forradalom után
általában kijelöltek egy-egy nyelvjárást. amelynek alapján ki kellett munkálni az új iro-
dalmi nyelvet. A nagy nyelvjárási különbségek miatt a többi nyelvjárás részvétele az új iro-
dalmi norma megteremtésénél rendszerint nem jött szóba.

Aszókészlet hiányainak pótlására itt még nagyobb szükség volt, mint az előző csoport
nyelveinél. Ezt is fölülről irányították, de más megoldás aligha jöhetett volna szóba. Abból
ítélve, hogya vog. towlingyap, a nyenyec tirt'a nano, az enyec tide oddo 'repülőgép' sza-
vak szószerinti jelentése egyaránt 'repülő csónak', vagy a vog. naingyap, az osztj.
tu tinggap , a szelkup fül' alako, az enyec tu oddo 'gőzhajó' viszont szószerint mindenütt
'tüzes csónak' (Zakonomemosztyi razvityija lityeratumüh jazükov narodov SzSzSzR
v szovetszkuju epohy. Otvetsztvennüj redaktor torna: N. A. BASZKAKOV.Moszkva, 1969.
360; 476), a nyelvújítás ügyét Szibériában nagy területet összefogó biztosságnak kellett
irányítania. Ezt a bizottságot az az elgondolás vezérelte, hogy az egyes népek jellegzetes
környezetéből kiindulva nevezzék meg az új fogalmakat. Később az oroszból való közvet-
len kölcsönzés háttérbe szorította ezt az eljárást.

Az obi-ugor és a szamojéd nyelvek funkciója még szűkebb, mint az előző csoportban
tárgyaltaké. Részben az elemizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfokú oktatásban, továbbá a helyi sajtóban jutnak szerephez,
s a szép irodalom művelésében. A nálunk is jól ismert JUVAN SESZTALOVpéldául vogul
irodalmi nyelven írta verseit, melyek nemzetközi hímevet szereztek neki.
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*
a finn ugor n y e lv e k b e n

A címben jelzett nyelvi jelenség, amelyről a mai előadás keretében röviden szólni szeretnék,
a szóvég kopása, amely széltében elterjedt jelenség a világ nyelvei között.

Az összehasonlító nyelvészet klasszikusai a kopást még a korábbi tökéletes állapot
romlásának tekintették. MűLLER MIKSA, akit SIMONYI ZSIGMOND fordított magyarra,
már pozitívumot is lát a szavak kopásában. Ezt mondja egyik 1863-ban Londonban tartott
előadásában: "Valamely nyelv hangbeli elfajulásának fö oka az, ha az emberek restellik a
fáradságot, mellyel minden mássalhangzó és magánhangzó kiejtése jár; hogyha kímélni
akarják leheletüket és izmaik erejét. Igaz ugyan, hogy gyakorlati czélra minél rövidebb a
szó, annál jobb, ha csak jelentése határozottan megérthető. A legtöbb görög szó kétszer oly
hosszú, mint a milyennek kellene lenni, és én nem hibáztatom a román nemzeteket, hogy
megkönnyítették magoknak a beszéd munkáját. Csak fölállítom az okát annak, a mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhang-

beli fogyatkozásnak kell neveznünk, ha hasznos is némi tekintetben; és nézetem szerint ez

az ok sem több, sem kevesebb, mint az izomerő hiánya. Ha a galliai ember pater helyett
azt mondta pere, ezt egyszerűen azért tette, mert restelte a nyelvét fölemelni és fogaihoz
szorítani. Pere kevesebb akaraterőt és kevesebb leheletet igényelt: azért lépett a pater he-
lyébe" (MűLLER MIKSA újabb fölolvasásai a nyelvtudományról. Bp., 1876. 196).

Ezt a tan lmában helyes, de fogalmazásában még megmosolyogtató tételt BALASSA

JÓZSEF már meglepően .aodem formában fejti ki: "A magyar magánhangzóknak mcst be-

mutatott története világosan bizonyítja, hogy a nyelv természetes fejlődése abban áll, hogy
a testesebb, tehát több időbe és fáradságba kerülő hangalak helyébe lassanként egyszerűbb,
kevesebb időbe és fáradságba kerülő hangalak lép" (TMNy. 108).

Még tovább pontosítja a meghatározást - több mint hetven évvel később - BALÁZs
JÁNos e témakörbe vágó "A gazdaságosság a szótagképződésben" című kiváló cikkében

(ÁNyT. V, 7-39), ahol a következőket írja: " ... a tővéghangzó lekopásáig
nye l v ü n k ben any í 1tsz óta gos o d á sit end e n c i a ura 1k o d ott, s mert a szó
belsejében intervokális helyzetben az esetek többségében csak egyetlen mássalhangzó állott,
az els ősz óta g t ö b nyi ren y í It vo It. Mikor azonban a tővéghangzó lekopott, az

esetek többségében, az egy szó tag nyi r ö vid ü 1é s fol y t á n az els ősz óta g
ren d sze r int zár t tál et t. Megváltozott tehát a nyílt - és zártszótagok aránya és ezzel
együtt a szótagképződés egész mechanizmusa. Mind e v á l t o z á sok o kai k ö z ö t t a

legjelentősebb szerepe a gazdaságosabb, rövidebb közlési for-
mák keresésének, vagyis az ökonómiai elv előtérbe kerülésének
van" (i. m. 39).

BALÁZSJÁNos a mondottakkal kapcsolatban nem a múlt századi kutatókra, hanem a
nyelvi változásokban megnyilvánuló gazdaságosság elvéből elméletet formáló francia
A. MARTINET, "Économie des changements phonétiques" (Bern, 1955.) című művére hi-

vatkozik.
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A szóvég kopása a dinamikus hangsúlyú nyelvekre jellemző, melyekben a szavaknak a

hangsúly utáni része van kitéve e jelenségnek, mely egyik legjelentősebb formálója a nyel-
vek szerkezeti változásának. Elég, ha arra gondolunk, hogy például a francia és az angol a
szóvég erőteljes kopása következtében flektáló nyelvből erősen izoláló jellegűvé vált.

A szóvég kopása egyes finnugor nyelvekben a flektáló nyelvekre jellemző vonásokat
eredményezett. Az észt ka/a 'hal' szó többes partitívusza ka/u, a kana 'tyúk' szóé kanu. Ez

nem agglutináló ragozás, hanem tipikus hajlítás, mint amilyet például az or. strana 'or-
szág' szó stranu egyes számú akkuzatívusza esetében látunk. Az észt ka/u alak egyébként

szabályos belső fejlődés eredménye. A fejlődés lépcsői a következők voltak: *kalaita >
*ka/oita > "kalojazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> *ka/o > ka/uo

A lívben az i tővéghangzó lekopása eredményeképpen az első szótagi a-bólaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i lett, pél-

dául a fi. tammi 'tölgy' szó lív megfelelője tamm, de a genitívusza (amm. Ez a germán

nyelvekből ismert umlaut-jelenséggel állítható párhuzamba.
Az észtben az illatívuszt gyakran a tő mássalhangzójának a geminációja fejezi ki, pl.

ta/u 'tanya' : tallu 'tanyába'; raba 'láp' : rappa 'lápra, lápba'. Ez utóbbi szó esetében a
fejlődés fokozatai ezek voltak: *rapahan> *rapaan > *rapaa > rappa. A szóbelseji más-
salhangzó geminációja, amely itt pótlónyúlás eredménye, szintén flektáló sajátosság.

Ezekből a jelenségekből egy igen fontos általános nyelvészeti tanulság vonható le. Egy-

egy nyelv saját belső fejlődese eredményeképpen gyökeresen megváltoztathatja tipológiai
jellegét. Ezzel a kérdéssel MIKKo KO~ONEN foglalkozott behatóbban az 1980-ban
Turkuban rendezett V. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson tartott plenáris előadásában
(1. CIFU V. 1, 87-110).

A szóvég kopásának igen gyakori kísérő jelensége a folyamatot ellensúlyozó pótló-

nyúlás. Ez legtöbbször nem a tőbeli mássalhangzó nyúlását eredményezi, mint az észtben
láttuk, hanem a magánhangzóét. Szerenesés esetben ez egy olyan magánhangzó-rendszer
kialakulásához vezet, amelyben a rövid és hosszú magánhangzók ún. korrelatív párokat
alkotnak egymással, ami jelentősen gazdagítja egy nyelv fonémaállományát. Ez történt pél-
dául az újlatin nyelvek közül a friuliban, ahol a 14 magánhangzó-fonémából 7 rövid, 7 pe-
dig hosszú (pl. d i 'nap' - at 'mondani'), és részben a magyarban is.

Hasonló rekompenzációs, de a mássalhangzó-rendszert érintő jelenség, mikor egy pala-
tális magánhangzó, rendszerint ilekopása az előző mássalhangzót jésíti. Az óor. mati

'anya' szóból eltűnt aszóvégi t, az ezt megelőző t viszont palatalizálódott, s így keletkezett
a mai m a r ' alak. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg a keleti finn nyelvjárásokban, pl. un
'álom' (irod. uni), de így van ez a karjaIaiban, a vepszében és az észtben, pl. észt ann
'boldogság' (vö. fi. onni), továbbá a lívben, pl. k e l ' 'nyelv' (vö. fi. beli). Nem lehet bizto-

sat mondani arról, hogy milyen mértékben van kapcsolatban egymással ez a jelenség a fel-
sorolt finnugor nyelvekben. Akarjalaiban és a vepszében később nyilván az orosz hatás is
hozzájárult a jelenség kiteljesedéséhez. Ez mondható el a mordvinról is. A fejlődés kezdeti
stádiumában kétségkívül belső fejlődés eredménye, hogya tövégi fgr. *e folytatása leko-
pott, de közben palatalizálta az előző mássalhangzót, pl. mord. E ved' víz « fgr. *wete);

kel' 'nyelv' « fgr. *kele), cejer 'egér' « fgr. *se1Jere). Ezekből a kezdetekből indult meg a
mordvinban az a fejlődés, melynek eredménye az egész mássalhangzó-rendszerre kiterjedő
palatalizálatlan és palatalizált sorok kialakulása lett, de ebben már az orosz nyelvnek is
része volt.

Hogyan mehet végbe aszóvég lekopása ? Időhiány miatt itt most csak a magánhangzó-

kopással foglalkozom. A lekopásnak több módozata lehetséges. A magyar nyelvtudomány-
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-.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ban [.JSSZÚ időn keresztül egyes román nyelvekből, főként a franeiából és a germán nyel-
vekből ismert folyamatot vették figyelembe. Ennek az a lényege, hogy a szóvégi magán-
hangzók először magasabb nyelvállásúvá válnak, majd egy határozatlan hangszínű, tökélet-
lenül képzett ún. redukált hang lesz belőlük, végül teljesen eltűnnek.

A tővégi magánhangzók magasabb nyelvállásúvá válására szép számmal találunk pél-

dát a finnugor nyelvekben. Ide tartoznak az ómagyar kori emlékekből ismert hodu utu;
küzü stb. alakok, melyekben a korábbi *a u-vá, az » a pedig ü-vé vált.

A korábbi finn szóvégi *e-ből i lett, pl. *vere > veri 'vér', az aunusi karjaiaiban -
amelyre annyiszor hivátkoztak a magyar nyelvészek az utóbbi száz év során - a kétszótagú

szavakban, ha az előző szótag hosszú, aszóvégi *a u-vá, az "a u-vé változik. A jelenség

illusztrálására a következő példák szolgálhatnak: ft. ja/ka 'láb' - karj. aun. jalku; fi. lehma
'tehén' - karj. aun. lehmü.

A permi nyelvekben a tővégi magánhangzók egyetlen magas nyelvállású hangban az l:
ban estek egybe, melyet a votják sok esetben mindmáig őriz (LAKÓ: NyK. XLIX, 447). -
A fejlődésnek ez a része úgyszólván problémátlan a finnugor nyelvekben. Sokkal proble-
matikusabb a követke.ő lépés, a magas nyelvállásúvá vált tővégi magánhangzó esetleges

redukeiója. Ez a redukció lehet minőségi vagy mennyiségi. Minőségiredukció esetén a ma-
gánhangzó hangszine határozatlan, elmosódó lesz, mint például a ném. Name 'név' vagy az
or. radio 'rádió' szavak végén. A másik út a magánhangzó mennyiségi redukciója. A ma-
ganhangzó ebben az esetben megőrzi hangszínét, de erősen megrövidül. Sajnos a SETALA-
féle fonetikus átírás nem tesz különbséget a redukáltak e két típusa között. Redukált magán-

hangzókat találunk az obi-ugor nyelvekben, egyes votják nyelvjárásokban, a cseremiszben,
a mordvinban (túlnyornórészr ~ moksában), egyes keleti lapp nyelvjárásokban és a lívben.

Saját helyszíni gyűjtéseim alapján tudom, hogy a votjákban és a cseremiszben a redu-
kált hangoknak a túlrövid típusa fordul elő. A mordvin redukált magánhangzók hangérté-
kéről olvasható meghatározások alapján szintén arra lehet következtetni, hogy ezek is in-
kább túlrövid, mint határozatlan hangszínű hangok (KERESZTESLÁSZLÓ, Chrestomathia

morduiniea. Bp., 1990. 24). Az osztjákban világos hangszínű, de túlrövid magánhangzó-

ként írják le a redukáltaknak jelölt magánhangzókat (HONTI LÁSZLÓ, Chrestomathia
ostiacica. Bp., 1984. 19). A vogulban - KÁLMÁNBÉLA szóbeli közlése szerint - gyakran

világos hangszínű a redukáltként jelölt hang. A keleti lappban fordított v-val jelölik a redu-
kált magánhangzót, s G. M. KERT leírása szerint (G. M. KERT, Obrazey saamskoj reöi.
Moskva-Leningrad, 1961. 20) ez a teljes képzésű a-nál valamivel zártabb hang. A lív re-
dukált magánhangzó jellegéről nem tudok biztosat mondani.

Ha a felsorolt nyelvek közül nem is mindben tudjuk pontosan meghatározni a redukált
magánhangzó jellegét, annyit mindenesetre megállapíthatunk, hogyafinnugor nyelvekre
nem jellemző a redukált magánhangzók tökéletlenül képzett, határozatlan hangszínű típusa.

Figyelemre méltó sajátosság, hogy mind a hét finnugor nyelvben, amelyekben redukált
tővégi magánhangzókat jelölnek a kutatók, ezek a toldalékolt alakokban is felbukkannak,
pl. vog. Szo. put 'üst' : put»t 'üstök'; osztj. O xat 'ház' : xatat 'házak'; votj. gurt 'falu' :
gurtis, gurtés 'faluból'; eser. wüt 'viz' : wü@m 'vizet'; mord. M ved' 'viz' : ved'en 'vizet,
VÍ7'1eka'; lív tamm 'tölgyfa' : tamméc 'tölgyfák'.

Általános nyelvészeti szempontból említést érdemel, hogy a redukált hangok teljes
hangga válásának két rnódját találjuk a ftnnugor nyelvekben. Az egyikben az ok hangtani,
a másikban alaktani.

A kutatók egyetértenek abban, hogy egykor az erza-mordvinban, ahol ma egy-két
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moksa-mordvin hatásnak kitett nyelvjárás kivételével nincsenek redukált hangok, egykor

ugyanolyan redukált hangok voltak, mint a moksában. Az eredeti, fóként első szótagi erza
hangsúlyozási rendszer átalakulása következtében (ma ugyanis a beszélő akaratától függő-
en bármelyik szótagra eshet a hangsúly), a redukált hangokból teljes hangok fejlődtek. Ha-
sonló jelenséggel találkozunk a cseremisz egyes keleti nyelvjárásaiban is. Tatár hatásra a

hangsúly az utolsó szótag ra kerül át, s ennek következtében a redukált magánhangzók teljes
hanggá válnak. BEKE nemegyszer utal rá zárójelben, hogy a szó ejtése ingadozik, hol re-
dukált magánhangzóval, hol már teljessel ejtik, tehát egészen újkeletű változásról van szó.

Az alaktani indíttatású teljeshangúsodásra ugyancsak a cseremiszben találhatunk nagy
számmal példákat. A II. konjugációhoz tartozó igék jelen idő egyes szám 3. személyű alak-
ját a cseremiszben eredetileg a puszta igetővel fejezték ki. Az 'él' jelentésű ige megfelelő
alakja eredetileg *ila volt. A 3. személyű személyrag hordozója a redukált tövéghangzó lett,

amely redukált voltánál fogva kevéssé volt alkalmas erre a szerepre, ezért funkcionális
okokbólaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa vált belőle, s jelenleg i f a a szóban forgó alak.

Gyakori jelenség, hogy mássalhangzóból álló toldalék előtt a redukált tővéghangzó
teljes hanggá válik, s a toldalékhoz tapadva, testesebbé teszi azt, miáltal kiemeli. Így pél-
dául a fentebb idézett 'él' jelentésű cseremisz ige egyes szám 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz-ben *ifa-m helyett ma
il-em.

De térjünk vissza a tővéghangzók lekopásának módozataihoz. Több finnugor nyelvben

a lekopás prozódiai okokra vezethető vissza. A délnyugati finn nyelvjárásokban. továbbá a
vepszében, az észtben és a lívben eltűnt a tővégi magánhangzó, ha a megelőző szótag ere-
detileg hosszú volt, azaz hosszú magánhangzót vagy diftongust tartalmazott, illetve zárt
volt, pl. fl. tuuli 'szél' - é. tuul; fl.jalka 'láb' - é.jalg (de fl. kala 'hal' - é. kala).

Egyes tővéghangzók eltűnésével párhuzamosan a második nyílt szótag magánhangzói

megrövidültek az érintett nyelvekben. A fi. jalkaa egyes partitívuszi alaknak az észtben
jalga felel meg. Ez a jelenség igen hasonlít ahhoz, amit a germán nyelvekben látunk.
H. IZRAHE és W. MEID germanisztikai kézikönyvében a következőket olvashatjuk: "Aus-
lautende Vokale erleiden im Germ. fast ausnahmlos eine Verminderung ihrer Quantitat.
Ganz allgemein kann man (von gewissen (Besonderheiten abgesehen) saffen, da13sie (frü-
her oder spater) um eine Zeiteinheit ("More") gek:ürzt werden; d. h. ursprüngliche k:ürzen
(= eine More) schwinden, stoütoníge Langen (= zwei Moren) werden zu kürzen, schleif-

tonige Langen (= drei Moren) werden zu einfachen (= zweimorigen) Langen. Entsprechen-
de gilt für die Kurz- und Langdiftonge." (H. KRAHE - W. MEID Germanische Sprachwis-
senschaft 1. Einleitung und Lautlehre. Sammlung Göschen, Band 238. Berlin, 1969. 128.)

Tudjuk, hogy a finn ugyanolyan ún. morás nyelv, mint a germán nyelvek. Fejlődésük
korábbi szakaszában nyilván ilyenek voltak a szóban forgó balti-finn nyelvek is. Tehát
ezekben a tővéghangzó gyakran elveszett, a két morás második szótagi magánhangzó pedig

egy morásra rövidült, mint a germán nyelvekben. A balti-finn nyelvekben azonban a lív
kivételével nem ment végbe a tővégi rövid magánhangzó redukciója a germán nyelvek
módjára. Hogy köze van-e a germán és egyes balti-finn nyelvek hasonló hangfejlődési ten-
denciáinak egymáshoz, azt a jövő kutatásai döntik el, a párhuzam mindenesetre figyelemre
méltó. A rövid tővéghangzók eltűnése és a szóvégi hosszú magánhangzók megrövidülése a
magyarban is összefügg egymással. Talán univerzáléval vagy univerzálészerű jelenséggel

van dolgunk?
A tővégi magánhangzók eltűnésének harmadik módja morfofonetikai tényezőkre vezet-

hető vissza. Nevezhetnénk ezt a jelenséget egyszeruen tőtévesztésnek. V. 1. LYTKlN a zürjén
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hangtörténettel kapcsolatosan azt fejtegeti, hogy egyesek szerint a hangsúlytalan helyzetben
levő tőhangzó először redukálódott, majd eltűnt. De a tővéghangzó eltűnésének más ma-
gyarázatát is lehet adni. Aszóképzés és a ragozás során a tővéghangzót a nyelvérzék a tol-

daíék részeként kezdte felfogni, s ezzel megrövidült a szó töve. Az előpermi *jure- 'fej'
szóhoz az őspermiben hozzájárult, mondjuk, az -n insztrumentáliszrag, s jurezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ n, majd juraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

+ en ~"!ttbelőle, s így mássalhangzós tő keletkezett (Osnovy flnno-ugorskogo jazykoznanija
Ill. Moskva, 1976. 203).

LYTKINnem írja, hogy ezt a folyamatot, tehát a tőátértelmezést minden bizonnyal az is
elősegítette, hogy az őspermi korszak kései szakaszában a kérdéses szó nominatívusza
*juri-nak hangozhatott, tehát különbség volt a nominatívuszi és a ragozott alak tővéghang-
zója között. Ugyanez volt a helyzet az ómagyarban is, ahol a hodu noininatívusz különbö-
zött az egyes függő esetekben előforduló *hoda-tŐtől.

A tövekkci kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy egész sor fmnugor nyelv arra mu-
tat, hogy a toldalékolaseál egyes esetekben akkor is a mássalhangzós tövet használtik, mi-
kor még megvolt a tővéghangzó. A fl. -ta / -tü partitívusz (eredetileg ablatívusz) ragja az -e
tövű szavakban a szó mássalhangzós tövéhez járul, pl. kate- 'kéz' : part. katta, s ez így volt

már a fmnségi alapnyelvben is, mert a megfelelő alak észtül katt, sőt a finn-volgai alap-
nyelvben, mivel a mordvinban (ahol elsősorban ablatívuszi funkciója van aragnak) E
kette, M k a t t s megfelelést találunk (ked'; k a d ' 'kéz'). A cseremiszben a kit 'kéz' szó
datívusza kitlan, tehát a raássalhangzós tőhöz járul a -lan datívusz rag, amely az előcsere-
misz időkig vezethető vissza. A jelenség magyarázatát többen is keresték (1.: GANSCHOW:
SFU VII, 239-50; vnrso: SFU IX, 91-8), de mostanáig nem sikerült kielégítő magyará-
zatot találni rá. Ezt a még megoldásra váró problémát semmiképpen se lehet elválasztani
a tővégi magánhangzók eltűnésének kérdésétől.

Mi következik az elmondottakból a magyar nyelv száz éve vitatott ún. sorvadó magán-

hangzóit illetően? Amint e rövid áttekintésből kitűnt, a tökéletlenül képzett, bizonytalan
hangszínű redukált magánhangzók nem jellemzők a fmnugor nyelvekre. Feltételezésükhöz a
magy-.rban elsősorban a román és a germán nyelvekből merített analógiák vezettek. Az,
hogy a francia íródeákok e-ket írnak a szó végén, ami az ő nyelvükben egy bizonytalan
hang színű magánhangzó jele volt, nyilván helyesírási megszokás, melyet anyanyelvük he-

lyesírásából vettek át. A Kazányi Misszionárius Társaság kéziratos fmnugor (mordvin,
cseremisz, votják) szójegyzékeiben szóvégi mássalhangzók után még a múlt század közepén

is írják a cirill kemény jeleket, amikor kétségkívül semmi jelentőségük se volt. A cirill betűs
román kiadványokban is ott vannak ezek a jelek még a XVII. században is, amint A

ROSETTI roman történeti nyelvtanában utal rá, pedig már semmi funkciójuk sem volt
(Istoria limbii románc. Lucuresti, 1968. 499).

Fontosnak tartom a magyart illetően azt a fentebb említett törvényszerűséget, amely az

osztjáktói a lívig hét rokon nyelvben megflgyelhető, hogy tudniillik ahol redukált hangként
tűnt el a tővéghangzó, köiőhangként toldalékok előtt mindenütt felbukkan. A magyarban
viszont nem találjuk nyomát.

A magyart, szerintem, a permi nyelvekkel együtt azon nyelvek csoportjába kell sorol-

nunk, amelyekben redukció nélkül, tőeltolódás következtében válik fölöslegessé és tűnik el
a tővégi magánhangzó, úgy, amint azt PAPP ISTVÁN,BALÁZSJÁNos, A MOLNÁRFERENC
és BENKŐ LoRÁND bővebben kifejtették.

E rövid előadással nem a kérdés megoldása, hanem - amennyiben az adott szűk időke-
retek között lehetséges volt -, új szempontok felvetése volt a célom.
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SuomalaínenWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ir j a l l i s u u s u n k a r i la i s e n lu k i j a n

j a W U in t a j a n sílmín

Krn aikoinaan keskustelimme professori PERTII VIRTARANNANkanssa tasta esitelmasta,
han mainitsi, etta esítelma saisi sisaltaa henkilökohtaisiakin mielipiteita. Otin hanen ohjee-
nsa huornioon, ja niinpa olenkin yrittanyt koota mukaan mahdollisimman paljon omia
muist.kuviani ja ajatuksiani. Naista henkilökohtaisista viittauksista huolimatta moni asia ei
kuitenkaan liity yksínomaan minuun, vaan uskoakseni koko kansakuntani laajoihin kerrok-
siin.

Unkarin ja Suomen kulttuurisuhteet voidaan jakaa kolmeen eri aikakauteen. Ensimmá-
inen kausi ulottui viime vuosisadan loppuvuosikymmeniltá ensimmaiseen maailmansotaan.
Tama aikakausi perustui nimenomaan suomalais-ugrilaisten tieteenalojen asiantuntijoiden
henkilökohtaisiin ystavyyssuhteisiin. Budapestin yliopiston suomalais-ugrilaisen laitoksen
esimies, JÓZSEF SZINNYEIotti vaimokseen suomalaisen nai sen, ja vastaavasti HEIKKl PzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAA-

SOSELLAja YRJÖ WIcHMANnilla oli unkarilainen vaimo.
Toinen kausi kattaa vuosisatamme 20-, 30- ja 40-luvut. Suhteet laajenivat ja tarve

tietaa enemman Suomesta tai vastaavasti Unkarista kasvoi nopeasti. Monta sataa nuorta

oli kirjeenvaihdossa keskenaan ja - aivan samoin kuin ensimmaisellakin kaudella - mukana
oli aimo annos romanttista innostusta: Molemmin puolin hieman idealisoitiin toista

osapuolta. Taman aikakauden loppuun liittyvat myös ornat ensimmaiset kosketukseni suo-
malaisiin. Talvisodan aikana myös keskiverto-unkarilainen kuuli suomalaisista paljon ene-
mman kuin aiemmin. Suomalaisista kirjoitettiin pitkaán sanomalehtien etusivuilla.

Vuoden 1943 kevaalla sain lahjaksi SUOIl1enkielen oppikirjan ja 15-vuotiaana aloinkin
opiskella suomea ja tata opis'celua olen jatkanut siita alkaen, joskus lyhyemmin, joskus
pidemmin tauoin. Suomen kieli vaikutti minusta tutustumisvaiheessa eksoottiselta, kielessa

oli sellaisiakin outoja sanoja kuinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtupakkakukkaro. Tuntui vaikealta uskoa, etta tallaisella

kielella voisi myös kommunikoida.
Ensimmainen suornalainen, jonka kanssa tapasin vuoden 1949 kevaalla oli unkarilaisen

kirjeeavaihtoystavansa luokre vierailulle matkustanut lievasti kaljuuntuva 23-vuotias
nuorukainen. Tuolloin en viela tiennyt, etta hanesta tulisi ELE ALENIUS.

Taman kauden merkittava unkarilainen kirjailíja oli JÁNos KODOLÁNYI,joka vieraili

useasti Suomessa, opiskeli suomen kielta ja kaansi myös suomalaista kirjallisuutta unkari-
ksi. Han kaansi mm. ensimmaisena ALEKsIS KrvEN Seitseman veljestü (ilmestyi vuonna
1942). KODOLÁNYIkuului tuon ajan Unkarin radikaaliryhmáan, nk. kansankirjailijoiden
ryhmaan, Kokemuksensa Suomesta han kokosi kahteen kirjaan, joista ensimmainen -
Suomen salaisuus - ilmestyi vuonna 1939 ja toinen - Suomi, hiljaisuuden maa - vuonna
1942. Naiden kirjojen valityksella sain ensimmaisen kosketukseni suomalaiseen elamaan.
Tuolloin en ymmartanyt, etta KODOLÁNYI,joka vastusti tuolloista unkarilaista poliittista
jarjestelmaa, idealisoi Suomen tilannetta, jotta voisi talla tavalla painottaa Unkarin
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yhteiskunnallisen tilan kestamattömyytta ja kuvata samalla maiden válista ryrmistyttavaa
vastakohtaa.

Ensimmainen lukemani suomalainen kirjailija oli ARYl JARVENTAUS.Kolmekymmen-
taluvun lopulta alkaen hanen teoksiaan kaannettiin useampaan otteeseen unkariksi: JÁNos
KODOLÁNYIn kaántamana ilmestyivat Risti ja noitarumpu (1943) seka Taivaallinen

puuseppa (1944). Myös sanomalehti ja aikakauslehtiartikkelit tekivat kirjailijaa tunnetuksi.
Noina vuosina Unkarissa tuskin oli hanta tunnetumpaa suomalaista kirjailijaa, SILLANPÁÁ-
takaan ei varmasti tunnettu JARVENTAUStaparemmin. Pettymykseni olikin suuri kun yli
10 vuotta myöhemmin - 50-luvun lopulla - tapasin suomalaisia opiskelijoita Leningradin
yliopistossa, ja tiedustellessani heilta JARVENTAUKSESTA,he ilmoittivat, etteivat ole edes
kuulleet tuonnimisesta suomalaisesta kirjailijasta. NYt toki ymmarran, etta yksittaisen
ulkomaalaisen kirjailijan kaantaminen unkariksi - tai mille muulle vieraalle kielelle tahansa
- riippuu teoksen kirjallisten antien ohella monesta muustakin tekíjasta. Naista tekijöista
mainittakoon mm. kirjailijan ja kaántáján hyvat henkilökohtaiset suhteet ja ystavyys.
JARVENTAuskin oli JÁNos KODOLÁNYlnhyva ystava, Myös mina kaannan mielellani viro-
laisten ystavieni teoksia, ja joszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnama ystavat sattuvat viela olemaan erinomaisia kirjaili-
joita, ei asiassa olekaan moitteen sijaa.

Muistini mukaan LINNANKOSKENLaulu tulipunaisesta kukasta oli seuraava lukemani
suomalainen teos. Romaanin kaansi IRÉN SEBESTYÉNvuonna 1912, tuskin kaksikymmen-
vuotiaana. Teos ilmestyi vuoden 1914 syyskuussa, jolloin ensimmainen maailmansota oli
jo pahimmillaan kaynnissa. Tasta huolimatta teos oli suuri menestys, ja siita on sen jal-
keenkin otettu useita painoksia, viimeksi vuonna 1986. Minua - ja varmasti muitakin
unkarilaisia »- miellytti teoksen runollinen savy. Romaanin kaántája onkin todennut: »Un-
karilaiset lukijat uskoivat kirjailijaa siina, ettei kevat missaan muualla voi olla niin kiehtova
kuin Suomen kevaisissa metsissa.» LINNANKOSKENtunnelmaltaan runollista proosaa,
esim. teosta Kevaiset hanget luen viela tana patvanakin mielellani.

Likimain samoihin aikoihin LINNANKOSKENromaanin kanssa luin SILLANPÁÁnro-
maanin Nuorena nukkunut, joka unkariksi on saanut nimenaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS il ja . Unkarinnos ilmestyi
vuonna 1939 IRÉN SEBESTYÉNinkaántamana. Romaanista tuli suuri menestys, ja myö-
hemmin siita on otettu 5 uutta painosta. Runoilijat kirjoittivat jopa runoja Siljalle. Tuona
aikana suosittu kirjailija Unkarissa oli myös norjalainen KNUT HAMSUN. Myös mina luin
lukiolaisen innolIa useita hanen kirjojaan, silla tuolloin lukion ohella jai viela aikaa myös
kaunokirjallisuudelle. SlLLANPÁÁnromaanien ystavat ovat usein todenneet, etta SlLLAN-
PM muistuttaa paljolti HAMstJNia, hanen ilmapiirinsa on vain hienompi ja arvoituk-
sellisempi. Minulle SlLLANPÁÁnromaani kuuluu tarkeisiin nuoruusajan lukuelamyksiin.
Romaania kohtaan tuntemani innostus ei ollut yksiselitteinen. Myös Unkarin 1900-luvun
kirjallisuuden merkittavimpiin romaanikirjailijoihin, filosofeihin ja kriitikoihin kuuluva
LÁSZLÓNÉMETI! on todennut hanesta. »Mikali Sillanpáan romaani olisi ilmestynyt ilman
Nobel-palkinnon kohua, sita tuskin olisi edes huomattu, vaikka teos onkin mestarillinen. Se
kuuluu teoksiin, joita emme ole tottuneet Iöytamaan, se kuuluu romaanin uuteen, ainee-
ttomaan luokkaan.»

Yleisesti ottaen suomalaisen kirjallisuuden levittaminén laajemmalle lukijakunnalle
Unkarissa ei ole helppoa, silloinkaan kun on kyse mestarillisesta teoksesta. Unkarin ja Suo-
men kirjallisuudet ovat kehittyneet taysin eri te ita, vaikka aivan alkuvaiheessa - 1500-
luvun alussa - ne lahtivatkin samoilta lahteilta. MIKAELAGRICOLAja unkarilainen JÁNos
SYLVESTER olivat samanaikaisesti Melanchtonin oppilaina. Molemmat kaansívat Uuden
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testamentin omalle áidinkielelleen ja molemmat laativat kaannökselle runomuotoisen joh-
dannon. Myöhemmin maidemme kirjallisuus on kuitenkin taysin etaantynyt toisistaan, eika
meidan paivinamme ole helppoa tarjota unkarilaiselle valtavaestölle sille tyyliltaan vierasta
kirjallisuutta. On esimerkkeja jopa siita, etta kaikkein kokeneimmatkin lukijat ovat tuomi-
nneet kiistatta arvokkaat suomalaiset teokset, koska he eivat ole onnistuneet irtautumaan
sovinnaisesta kirjallisesta maustaan. Toisin sanoen he eivat siis ole kyenneet myöntamaan,

etta teos voi olla hyva siitakin huolimatta, ettei se miellyta juuri heita. Tunnettu unkari-
lainen sanomalehtimies julisti muutama vuosi sitten televisiossa: »Minusta Silja on aina
ollut huono romaani.» Han ei huomannut, etta vika on hanen omassa vastaanottimessaan.
Joskus on kuullut esitettaván myös sellaista mielipidetta, jonka mukaan suomalaista proo-
saa tulisi ikaankuin ujuttaa unkarilaiseen kirjalliseen makuun. Unkarilaiset lukijat eivat
kesta tempoltaan rauhallista kuvausta ja sen mahdollista yksityiskohtaisuutta. Tárna ei ole
ainoastaan suomalaisen kirjallisuuden ongelma, vaan samat ongelmat koskevat koko skan-
dinaavista kirjallisuutta. Skandinaavisen kirjallisuuden edustajistakin vain yksittaiset harvat

ovat nousseet Unkarissa kansansuosioon, esimerkkina mainittakoon mm. IBSEN, lfAMSUN
ja osittain myös SELMALAGERLÖF.Virolaisen kirjallisuuden tilanne on hieman helpompi,
luonnullisesti yhtalaisten saksalais-virolaisten ja saksalais-unkarilaisten suhteiden takia.

Unkarilaiset, jotka edes jonkin verran tuntevat Suomea ja suomalaisia, löytavat hel-
posti tien suomalaisen kirjallisuuden pariin. Myös mina kuuluin jo varhain táhán jalki-
mmaiseen ryhrnaan, niinpa unkarilaisen ja suomalaisen kirjallisuuden eroavaisuus ei ole-

kaan koskaan ollut minulle ongelma.
Kiintoisaa on todeta, etta viime vuosikymrnenina suomalaisesta kirjallisuudesta on

Unkarissa menestysta saavuttaneet teokset, jotka jollakin tavalla poikkeavat perinteisesta
suomalaisesta kirjallisuudesta. Tallaisia esimerkkeja ovat esim. MARTTI LARNINaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN e lja s

nikama, DANIEL KATZIN teokset, MIKA WALTARIN historialliset romaanit ja erityisesti
Sinuhe egyptilainen, josta on viimeisen 20 vuoden aikana otettu jo ainakin 5 painosta.

Kaannösten vastaanotto riippuu paljolti rnyös siita, kuinka ajankohtainen vastaanott-

avan maan ilmapiíri on asianomaiselle teokselle. VÁINö LINNAN loistava trilogia raaua
Pohjantáhden alla ei herattanyt erityista vastakaikua Unkarissa, samoin kavi virolaisen

TAMMSAAREN viisiosaisen Tode ja Oigus -sarjan puhtaasti talonpoikaisaiheiselle ensi-
mmaiselle osalle (unkariksi on julkaistu vain ensimmainen osa), vaikka kyseessa onkin

kasitykseni mukaan eraita 1900-luvun eurooppalaisen romaanikirjallisuuden huipputeo-
ksia. Unkari kehittyi 50-Iuvulle tultaessa liian nopeasti maatalousvaltaisesta maasta
teollisuusvaltioksi, ja tárna on varmastikin aiheuttanut tiettya identiteettikriisia: taidamme
haveta omaa eilistamme. Kaksi esimerkkia selvittaa tilannetta: Tseremissiystavani eivat
mielellaan muistele sita, etta he viela lapsuudessaan kayttivat kurpposia. Vi ron akatemian
kuoro puolestaan esiintyy kurpposissa kesaisilla laulujuhlilla. He ovat jo ylpeita kurpposia
kayttaneista isovanhemmistaan. Varmasti mekin paasemme ajan myöta tuoIle asteelle.

Jos LINNAn ja TAMMSAAREn romaanit olisi saatu Unkariin 40 vuotta aiemmin
(LINNAn tapauksessa tárna on tietysti puhdas hypoteesi), niiden vastaanotto olisi varmasti
ollut taysin erilainen. Tuolloin nimittain edella mainittujen kansallisten kirjailijoiden
toimesta talonpoikaisaiheilla oli keskeinen asema unkarilaisessa kirjallisuudessa.

Nuoruuteni suurin suomalainen kirjallinen elamys olí kuitenkin Ka!evala. Vu onna
1947 pidin aiheesta jopa onnistuneen esitelmán koulun kirjallisuusryhmassa. Tuolloin en

viela pitanyt Kalevalaa kirjallisena teoksena, vaan puhtaasti kansanrunoutena. Nyt olen jo
tietoinensiita, etta maailman kaikki suuret eepokset - alkuperaltaan miten kansalIiset
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tahansa - ovat kirjallisia luomuksia. Kalevalan vastaanotto Unkarissa on irrotettava
suomalaisen kirjallisuuden muusta vastaanotosta. Suomalaisten lisaksi Kalevalasta ei ole
tullut samalla tavalla minkaan muun kansalIisen kulttuurin olennaista osaa kuin juuri
unkarilaisten. Vuonna 1871 siita ilmestyi ensimmainen unkarinnos. Kalevalan suosio
Unkarissa kaynnistyi kuitenkin BÉLA VIKÁRin vuonna 1909 ilmestyneen kaannöksen
jalkeen. Táma nerokas kaannös on ollut monen suuren kirjailijamme mielilukemistoa. Ensi
sijassa haluan mainita ATIILA JÓZSEFin, 1900-luvun unkarilaisen runouden eraan kaikkein
huomattavimman hahmon. Riittaa jos luen alkukielella muutaman sakeen hanen runostaan
Tulva, uskon etta Kalevalan vaikutus selviaa tasta parhaiten:

De rivall a csermely csősze,

békák botosa bottal mondja,
vicsorogja víz vitéze ...

Pysyvan jaljen jatti Kalevala myös sellaisten suomalaisille ehka tuntemattomammiksi
jaaneiden 1900-luvun erinomaisten unkarilaisten runoilijoiden tuotantoon, kuten esim.
GYULA JUHÁsz, PÁL GULYÁS, LAJOS ÁPRILYja edelleenkin tuottelias runoilija FERENC
JUHÁSZ. Esimerkkeja voi löytaa myös taiteen muilta aloilta. KODÁLYin kolme vokaalista
teosta on savelletty kalevalaisen tekstin pohjalta. Budapestin Pyöröteatterissa esitettiin
vuonna 1969 suurella menestyksella KÁROLY KAzIMIRin, GÉZA KÉPESin ja GYULA
ORTUTAYnyhteistyöna Kalevalan teatteriesitys, joka myöhemmin esitettiin myös Suome-
ssa ja Virossa. Myös Tarton Vanernuine-teatteri otti esityksen ohjelmistoonsa.

Mika sitten selittanee Kalevalan suosion Unkarissa? Selityksia löytyy varrnasti useita.
Suuri unkarilainen runoilija, JÁNos ARANY,kirjoitti viime vuosisadan puolivalissa surulli-

sena, etta Unkarilta valitettavasti puuttuu oma kansallinen eepos. Kalevala korvasi siis
osittain tata puutetta unkarilaisessa kirjallisuudessa. BÉLAVIKÁRin kaannös on puolestaan
eraita unkarin káánnöskirjallisuuden onnistuneimpia töita. HEIKKIPAASONENonkin tode-
nnut, etta jos jonkin onnettomuuden takia suomalainen Kalevala tuhoutuisi, unkarilaisesta
kaannöksesta se voitaisiin jalleen luoda uudelleen.

Kielitieteeseen perehtymattömalle suomalaiselle, ja erityisesti kouluikaisille Kalevala
on varrnasti suhteellisen vaikeaa luettavaa. Myös VIKÁRinkaannös sisaltaa lukuisia murre-
sanoja, mutta siita huolimatta se puhuu meille valtaosin 1900-luvun kiel elia. Tarnau VI-
KÁRin kaannöksen ohella on vuodesta 1972 olemassa toinenkin samanarvoinen Kalevala-
kaannös, transsilvanialaisen KÁLMÁNNAGYin kaántarnana seka edelleen vuonna 1976
i1mestynyt Suomessa elavan ISTVÁNRÁczin kaannös. Kasikirjoituksena on olemassa myös

Ruotsissa elavan IMRE SZENTHEnkaannös,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI joka ei jaa lainkaan jalkeen edellamainituista
töista, Yksikaan nai sta kaannöksista ei tee toista tarpeettomaksi. Kalevala on kuin suuri
musiikkiteos, josta jokainen kapellimestari löytaa aina jotain uutta painottamisen arvoista.
Voimme olla vain iloisia naista uusista ja uusista kaannöksista, silla ne rikastuttavat
henkista elamaamme ja takaavat sen, etta Kalevala on jatkossakin unkarilaisille elava,
jannittava kirjallinen mestariteos.

Muutama vuosi sitten kaánsin unkariksi VÁlNö KAUKOSENkirjan Lönnrot ja Kaleva-
la, josta otettiin heti 12.000 kappaleen painos. Pelkasin kovasti, etta kirja jaisi pölyttymaan
kirjakauppojen hyllyille, mutta muutamassa viikossa se myytiin kuitenkin loppuun.

I I1mestynyt Münchenissa 1987.
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• IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Minun ikaluokalleni BARTÓKinja erityisesti KODÁLYin ansiosta unkarilaisen kansan-
laulun uudelleenlöytaminen merkitsi aikoinaan suurta elamysta. Lauluja tunnettiin sadoi-
ttain ja niita laulettiin kaikissa mahdoIlisissatilaisuuksissa. Tamasaí meidat avoirneksi
myös muiden kansojen kansanperinteen suuntaan. Tama selittaakin omalla tavallaan Kale-
valaa kohtaan tunnettua kiinnostusta Unkarissa. Olen myös itse pyrkinyt tekemaan unkari-
laisen lukijakunnan keskuudessa tunnetuksi niita eeppisia lauluja, loitsuja, itkuvirsia jne.,
jotka sisaltyvat Kalevalan varhaismateriaaliin. Muiden sukukansojen vastaavien kirjallisuu-
denlajien ohella olen valinnut noin 5.000 rivin verran suomalaista, karjalaista ja inkerilaista
materiaalia kahteen laajaan teokseen.

Unkarissa on viirneisen 15 vuoden aikana ilmestynyt lukuisia kansanrunouden teoksia

karjalaisen vogulilaisen ja tiibetilaisen kansanrunouden kautta aina Afrikan heirnojen ja
Etela-Amerikan intiaanien kansanrunouteen. Tárna kiinnostus kansanrunoutta kohtaan on
seka ilahduttavaa etta myös perusteltua. Yhdessa monien maanmiehieni kanssa uskon ja
olen vakuuttunut siita, rninka Lennart Meri on todennut kansanrunoudesta myös suomeksi
ilmestyneessa kirjassaan Revontulen porteilla. Niinpa lainaankin suoraan hanen sanojaan:
»Olen varma, ettei kansantaiteen arvo riipu vain sen historiaIlisesta merkityksesta, Tarkoi-
tan ettei sen arvo ole vain siina, etta se hamassa menneisyydessa on ollut meidan taman-
paivaisen hienostuneen runoutemme, musiikkirnme, kirjallisuutemrne pohjana, koko taman
suunnattoman henkisen tuotannon perustana, jota me kutsumme kulttuuriksi. Niinkin on,

mutta se olisimelkeinpa sentimentaalinen syy kansantaiteen kunnioittamiseen ja tutkimi-
seen. Olen varma, etta niin kauan kuin urbanisoitunut ihminen työntaa juuriaan rautabe-
tonikaapungista yha kauemmaksi metsiin, vuorille ja suurten jokien viheriöiville ranta-
niityille, silloin myös muotivirtausten, koulukuntadiktatuurien ja teknologidiktaattien ras-
kaankuorman alla standardisoituva kulttuuri työntaa juuriaan takaisin kansantaiteen 00-
vihrean lahteen partaal1e. Huomenna vielakin janoisemmin kuin tanaan. »

Viimeksi kuluneen neljannesvuosisadan aikana olen yliopistollisen opetustyön ja
kielitieteeIlisten tutkirnuksieni ohella kayttanyt paljon aikaa myös kaantamiseen. Siita on
oikeastaan tullut tarkein vapaa-ajan harrastukseni. Olen kaantanyt yhteensa noin 25 teosta,
paaasiassa virosta, mutta myös suomesta, mordvasta ja tseremissista. OIen aina ol1ut
vakaasti siita mielta, ettá meidan kielitieteilijöiden tulee kielitieteellisten tutkirnuksiemme

ohella huolehtia myös sita, etta teemme Unkarissa tunnetuksi myös tutkirniamme kiélia

puhuvien kansojen kulttuuriaarteita. Hyvien kirjallisten teosten kaantaminen on ollut minu-
Ile aina suuri nautinto. Olen kaantanyt TAMMSAAREAja TUGLASta, unkarilaisen runoilia
ZSUZSA RABin kans sa yhteistyössa Kalevipoegin. Oman aikamme kirjailijoista olen kaan-
tanyt myös Suomessa hyvin tunnettua JAAN KRossia ja LENNARTMEREÁ. Paraikaakin
olen JAAN KROSSIN uusimman romaanin - MartensaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r o f e s s o r in matkan - kaannöstyön
puolivalissa. Runsaan kaannöstyön ohella en ole viime vuosina enaa ehtinyt lukea yhta

paljon kuin viela nuoruusvuosinani. Kaantaja tuntee kuitenkin teoksensa paljon syvemmin,
silla han kay teoksen lapi lause lauseeita. Tavallinen lukija voi silloin tallöin sallia itselleen
ylimalkaisemman lukutyylin. Viela vuosien jalkeenkin pystyn suuremmitta vaikeuksitta
löytamaan yksittaisen kohdan kaántamástani teoksesta. Kaantamisessa on asioita, joita voi

oppia, mutta kaannettavan teoksen tunnelman siirtaminen eteenpain on jo osittain synnyn-

nainen taito. Kyseessa on samantapainen taito, joka musiikin alaIla on esiintyvilla taite-
ilijoilla. Kaannettavan teoksen tunnelman siirtamiseksi on luonnollisesti tunnettava myös
maa, sen ihmiset ja hyva on tietaa myös mahdollisimman paljon asianomaisen kansan
historiasta. Itse en ole asunut Suomessa pítkiakaan jaksoja, mutta neljannesvuosisadan ajan
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olen ollut tiiviissa kanssakaymisessa suomalaisten kanssa ja minulla on myös paljon su0-

malaisia ystavía, Jo 30 vuoden ajan olen viettanyt késani Virossa, niínpa pohjoisen maise-
mat ja Pohjolan ihmiset ovat kayneet minulle hyvinkin tutuiksi.

Suomalaisesta kirjallisuudesta en ole kaantanyt maarallisesti paljoa, mutta muutamaa
lyhyehköa novellia lukuunottamatta kaikki kaántamani teokset ovat olleet merkkiteoksia.

Ensimmainen suuri yritykseni oli LAUR!VIIDANMoreeni. Suomalaisille ystavilleni olenkin
jo monesti kertonut, etta tárna työ oli elamani vaikein kaannös. Vaikka sanat olivatkin
tuttuja, piti jatkuvasti pohtia, mita VIITAoikein haluaasanoa. Hanen monikerroksinen filo-
sofointinsa on epatavallista unkarilaiselle lukijalle, tyyli muistuttaa virolaisen ANTON

TAMMSAAREnja JUBAN SMUULInpohdintaa, vaikka jalkimmaiset laajuuteen nahden ovat-
kin saasteliaampía. VIIDANromaanista ei tullut Unkarissa massamenestysta, mutta kirjalli-

suuden harrastajien parissa siita tuli monelle pysyva lukuelamys, Moreeniin Iiittyy hyvin

se, mita AILA MERlLUOTO on todennut VIIDAN runokokoelmasta Betonirnyllari: »Hyva,
mutta omituinen, omituinen, mutta hyva.»

Suomalaisten proosateosten kaantamísessa on unkarilaisen kaantajan ennen kaikkea
taisteltava eraan kaytannön kysymyksen kanssa. Kahden kiIjallisuuden tyyli poikkeaa

nimittain olennaisesti toisistaan. Suomalainen tyyli kestaa paljon enemman kuin unkari-
lainen: Siina voi usein olla toistoa, esimerkiksi dialogissa tai toisiaan lahella olevissa
kohdissa kiIjailija voi rauhassa toistaa verbia sanoo tai sanoi, usein voi toistua myös olla-
verbi, kuten esim: JUBANI AROLTA peraisin olevassa katkelmassa: »Hyvinkös oli? No,
minkalainen se oli? Olihan se ... kummaahan se oli ...aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' t » Tassa unkarilaisen kaantajan on
keksittava jotain, jotta jatkuvasti toistuva olla-verbi saadaan poistettua. Talla en luonnolli-
sesti tarkoita arvoeroa, on yksinkertaisesti kyse vain siita, etta kiIjalliset perinteet poikke-

avat toisistaan. Kerrotaan etta myös unkarilaisen proosan suuren klassikon, ZSIGMOND
MÓRIczin, piti ranskalaisissa kaannöksissaan muuttaa tyylia, silla ranskankielinen proosa
ei vastaavasti kesta kaikkea, mita unkarinkielinen taas puolestaan kestaa. Naiden tyylise-
ikkojen ratkominen on kuitenkin rutiininomaista työta, joka ei aiheuta suurempia ongelmia

kaantajalle.
Tullessani o/en nahnyt -tyyppisia suomalaisia infinitiivirakenteita vastaavia muotoja

on kaikissa suomalais-ugrilaisissa kielissa, niin myös unkarissa, mutta nykyunkarissa naita
kaytetaan selvasti harvemmin kuin suomessa. Paljon yksinkertaisempi on tilanne, jossa
infinitiivirakenteet voidaan unkarissa kaantaa alisteisella lauseella.

Tárkeampi ongelma kaantajálla on ratkaistavana silloin, kun suomalainen kirjailija
antaa sankareidensa puhua murretta. Tárna onkin suomalaisessa kiIjallisuudessa hyvin yle-
ista ain a VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁlNö LINNAsta EEVA JoENPELTOon. Myönnettava on, etta murteellisella puhee-
\la on helppo luonnehtia kirjan henkilöita. LINNAn Tuntemattoman sotilaan kaannöstyösta

puhuttaessa suomalaisten ensimmáinen kysymys on usein se, miten ratkaisin murrepuheet
unkarin kielella. Viela en ole kokeillut, milta LINNAn sotilaat kuullostaisivat unkarin eri

murteilla. Talle Unkarin kiIjallisuudessa ei ole edes perinteita. ZSIGMONDMÓRICZ kokeili
tata aikoinaan, mutta en pida han en kokeilujaan kovinkaan onnistuneina. Jo useampaan
kertaan mainitsemani kansankirjailijat olivat valtaosaltaan peraisin talonpoikaisluokasta,
nain esim. PÉTER VERESS, PÁL SZABÓja ISTVÁNSINKA.Myös heidan kiIjojensa sankarit
ovat lahtöisin samasta luokasta, mutta siita huolimatta hekaan eivat kayttaneet murretta.
Silloin tallöin saattaa luonnollisesti esiintya murteellisia sanoja ja ilmauksia, mutta aanne-
opillisesti he kaytrivat puhdasta kirjakielta.
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Jos pistan Rokan puhumaan Szegedin murretta, menettaa han tyypilliset kannaslaiset
piirteensa ja muuttuu Szegedin tienoon unkarilaiseksi. Niínpa siis kaannöksen uskollisuu-
denkaan takia en voinut pitaa oikeana ratkaisuna murteiden sailyttamista ... Tyylillisesti
erilaisin ratkaisuin ja kansanomaisten sanontojen avulla pyrin saamaan eroa eri henkilöiden
puhetyyliin.

Tall~ netkella eletaan Suomen ja Unkarin kulttuurisuhteissa huippukautta. Maidemme
valísia suhteita tuetaan ja saadellaan erilaisilla kulttuuri- ja taloussopimuksilla. Viimeisen
25 vuoden aikana Suomen ja Unkarin valinen ystavyys on muuttunut aiemmasta: olemme
vahemman romanttisia kuin ennen. Ajat ovat muuttuneet, mutta siita huolimatta tuntuu
hyvalta, kun suomalainen tullivirkailija unkarilaisen passini nahdessaan hyníyilee aavis-
tuksen verran ystavallisemmin. Koskaan ei Unkarissa ole ilmestynyt nain paljon suomala-
ista kirjallisuutta kuin viime vuosina. Kirjakaupoissa silmaan pistaa Eurooppa Kustan-
tamon Suomen kansallisvarein koristettu kirjasarja, jossa on laban mennessa ilmestynyt jo
no in 15 teosta. Myös Suomen kirjallisuuden ystavien piiri on laajentunut. Mieleeni tulevat
edesmenneen akateemikko KUSTAAVn...KUNAnsanat, jotka han lausui yli 10 vuotta sitten
suomalais-unkarilaisen kulttuurisopimuksen uudistamisen yhteydessa: »Kahden pienen
maan - Suomen ja Unkarin - ystavyys ei aiheuta kenellekaán ulkopuoliselle vahinkoa,
mutta siita voi sita vastoin olla jatkossa suurta hyötya meille.»
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é s t ö r ö k n y e lv e k k u t a t ó j a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ERDöm JÓZSEF másfél évtizeddel ezelőtt már hasonló témájú cikkben tekintette át a kér-
dést (1. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae.
Sectio Linguistica. Tomus V. Budapest 1974. 117-123), azzal a különbséggel, hogya
címben jelzert területnek csak a finnugor nyelveit tartotta szem előtt. Ö elsősorban BUDENZ
idevágó munkáinak számba vételét, forrásainak feltárását tűzte célul maga elé, én inkább
tartalmi szempontból vizsgálom a kérdést.

BUDENZ, mint ismeretes, REGULY Volga-vidéki gyüjtesének feldolgozására kapott
megbízást az Akadémiától.

REGULY csuvas és cseremisz példamondatait, nyelvtani feljegyzéseit BUDENZ gondo-
san rendszerezte, s így olyan anyaghoz jutott, melynek segítségével gyakran jelentősen ki
tudta egészíteni a korábbi nyelvtanokból és szövegekből ismert, ill. megismerhető nyelvi
jelenségeket. Ezt csuvas tanulmánya bevezetésében BUDENZ is megírja, s elismerően mél-
tatja REGULYgyűjtését. Többek közt ezt írja: .Reguly csuvas hagyományában mind Első
grammatikánál mind VISNYEVSZKInélsokkal bővebb anyagforrás nyílik, melynek földol-
gozó kimerítését mintegy kötelességének kell hogy ismerje el a magyar nyelvtudomány ,
hogy ne hevertessen hasztalanúl, s ne engedjen veszendőbe menni semmit is azon kincsek-
ből, melyeket nem rég boldogúlt bajnoka oly fáradságosan gyűjtött össze" (NyK 1: 202-
203).

A fiatal BUDENZ már e feladat megoldása idején rendkívül széles körű nyelvtudással
rendelkezett. Minden hozzáférhető orosz és finn nyelvű szakirodalmat áttanulmányozott a
nyugati nyelveken és a latinon írtakon túlmenően. Utalásai ból kiderül, hogy az indoeuro-
peisztika mellett hihetetlenül alapos jártassággal rendelkezett a turkológiában. Világosan
látta a csuvas helyét a török nvelvcsaládon belül (NyK 1:221), de ekkor még hitt az urál-
altaji nyelvek ősi rokonságában. Tájékozottsága olyan széles látókört biztosított neki, hogy
megállapításai nagy többségükben ma is helytállóak, sőt a jelenkori kutató számára iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAút-

mutatóul szolgálhatnak. A cseremisznek, a csuvassal és általában a török nyelvekkel való
gyakori szerkezeti egybevetése olyan kutatásmódszertani eljárás, amely rendkívül gyümöl-
csözően alkalmazható a cseremisz, de a votják és a mordvin riyelvtörténet felderítésében is.

BUDENZ elsőként alkalmazza sikerrel ezt a módszert. Sajnos, az utána jövő kutatók nem
követték elég következetesen a BUDENZ által kijelölt utat. E téren ma is aktuális BUDENZ
útmutatása.

Hogy milyen hihetetlen alapossággal dolgozta be magát Budenz a cseremisz és a csu-
vas nyelvbe, arról ékesen tanúskodnak azok a cseremisz és csu vas szerkezeti tükörfordítá-
sok, amelyek idevágó cikkeinek magyar nyelvében találhatók. Anekdotába illő esetek ezek,
de említést érdemelnek, mivel egy apró új vonással bővítik BUDENZ emberi és tudósi port-
réját. Csuvas közlések és tanulmányok című monográfiának is beillő cikkében (NyK 1:

. 200-268, 353-433; 2: 14-68) például ilyen mondatokat találunk: " ... e fordulatokban
előtünő észjárási vonások valaha még a mi ordinaliáink eredeti hogy keletkezésének földerí-
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tését is elősegíthetik" (NyK 1: 243); " ... ezen visszaható névmások, hogy képeztetéséről
valamit már fentebb szóltunk" (NyK 1: 250); " ... minthogy a viszonyatásoknak csuvasúl
hogy-adhatását veszi kiinduló pontjáúl" (NyK 2: 15).

BUDENZ számára az alábbi típusú csuvas és cseremisz mondat értékű igeneves szerke-
zeteket tartalmazó mondatok szolgálhattak példa gyanánt: csuv. Salampi ekzamen msnleaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p in in e ittisem pek ... sanamara 'Salampi nem nézte, mint mások ... a vizsga hogy menete-
lét'; cser. os palesat usnemat kertal8em ile pn, / ju m ű n kuze p u jű r m ű iű m sinjem il'e 'ha

a fehér felhőre fel tudtam volna szállni, / megtudtam volna az Isten hogy teremtését'.
BUDENZcsuvas, cseremisz és mordvin nyelvtanai leíró jellegűek, de nem egyenlő mér-

tékben. Különösen cseremisz nyelvtanában sok a történeti utalás.
A cseremisz nyelvtant illetően érdemes röviden kitérni arra, hogy BEKE ÖDÖN híres,

máig nélkülözhetetlen Cseremisz nyelvtana (Budapest 1911) fél évszázaddal később feltűnő

módon követi BUDENZ nyomdokait. A két nyelvtan fejezetei lényegtelen eltérésekkel meg-
egyeznek egymással. BUDENZ és BEKE egyaránt a névszóképzéssel kezdi, az egyes fejeze-
tek így következnek egymás után: BUDENZ: névszótőből névszótő - BEKE: névszóból név-
szó; BUDENZ: igetőből névszótő - BEKE: névszóképzés igéből; BUNDENZ: többesi rag -
BEKE: a többes szám jelei; BUNDENZ:birtokos személyragok - BEKE: birtokos személy-
ragozás.

A következőkben BEKE némileg eltér BUNDENZtől, de nem lényegesen: BUDENZ:
számnevek; névmások; casusragok és postpositiók; adverbiumok - BEKE: névragok; név-
utók; határozószók; névmások; számnevek. A továbbiakban azonban BEKE ismét szinte

pontosan követi BUDENZOt.Az egyes fejezeteken belül is nagy a hasonlóság az egyes kép-
zők, esetragok stb. felsorolásában, s általában a nyelvi példaanyag bemutatásában. A két
mű közötti különbség elsősorban a fél évszázad során felgyülemlett új és sokkal jobb minő-
ségű nyelvi anyagból adódik. BUNDENZ nyelvtanából hiányzik a hangtani rész. BEKE

nyelvtanának előszavából megtudjuk, hogy eredetileg ő sem tervezte ennek a fejezetnek a
megírását, csak mikor munka közben látta, mennyi hasznos nyelvjárásköri megfelelés feltá-
rását teszi lehetővé a rendelkezésre álló anyag, határozta el a hangtani fejezet beiktatását.

BUNDENZ nyelvtanai anyaggazdagságuk miatt ma is figyelmet érdemelnek, de ami a
magánhangzó-rendszert illeti, szerzőjük nem láthatott tisztán, mivel a redukált magánhang-
zókat a források vagy nem jelölik (REGULY, CASTRÉN,WIEDEMANN),vagy csak az or. b l-

val, melyet több hang jelölésére használnak (a csuvasban például az a és az i hangéra), az
a-t a csuvasban e-vel, a cseremiszben általában i-vel és e-vel írják. Ezért BUDENZnak a
magánhangzó-rendszerre tett legtöbb megállapítása elavult, mivel a források tökéletlen
volta miatt már eleve tévesek voltak.

A finnugor hangtani megfeleléseket tekintve meglepöen biztos kézzel és élénk fantáziá-
val végzi az egybevetéseket. Könnyedén fejti meg például a cser. toliim 'jöttem' múlt idejű
alak l' -je jésítettségének okát (NyK 4:71): a fgr. *j múlt idő jel asszimilációja okozta. Rit-
ka eset az olyan, mikor BUDENZot túl messze ragadja a fantáziája. AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*s és a *j uráli, ill.
finnugor múlt idő jeleket egy közös *t elemre vezeti vissza, amit nem támasztottak alá a
későbbi kutatások.

BUDENZ itt tárgyalt tanulmányaiban számos olyan nyelvelméleti megállapítást tesz -
olykor csupán egy megjegyzés erejéig -, amelyek később másoktól részletesen kifejtve az
összehasonlító történeti módszer jelentős elemeivé váltak.

Abból, hogy a cseremiszben egy-egy csuvas jövevényszóban 1] áll a csu vas n-nel szem-
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ben (NyK 3 :409), BUDENZ megállapítja, hogy a csuvas-cseremisz érintkezések kezdetén
n-';!:gnem tűnt el azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'/ a csuvasból. BUDENZmár világosan látja, hogy az írásbeliséggel nem
rendelkező nyelvek esetében milyen jelentősége lehet a jövevényszavaknak a hangtörténet
tisztázásában. Néhány évtizeddel később a dán V. THOMSENdolgozta ki e módszert részle-

tekbe menően.
A cser. kűt- igével kapcsolatban BUDENZ megjegyzi (NyK 3:408), hogy a törökségi

'vár' ige másodiagos 'legeltet' jelentése van meg a cseremiszben, tehát a cseremisz a köl-
csönző fél. Olyan módszertani elv ez, melyet a mai nyelvészeti gyakorlatban is alkalma-
zunk.

Addig, amíg az elmúlt száz év során a Volga-vidék finnugor és török nyelveinek kap-
csolatait illetően szinte kizár ólagosan a szókölcsönzésekre irányu It a 'kutatás, BUDENZ -

mint már utaltam rá - számos szerkezeti egyezés re hívta fel a figyelmet, s ezekkel csak a
legutóbbi időben kezd foglalkozni jelentős mértékben a kutatás. Hadd idézzek néhány pél-
dát BUDENZ idevágó megállapításaiból. Többek közt rámutatott a cser.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- la n datívuszrag
finálisi funkciójának kapcsolatára a csuvassal és általában a török nyelvekkel (NyK

3:45 J). Utal arra, hogyacseremisz műveltető igék datívuszi vonzata török kapcsolattal
magyarázható (1. uo.). Észreveszi a cser. -sas képzőjű participium necessitatis azonos
használatát a csuv. -as, -es képzőjű azonos igenévvel (NyK 3:432). A hegyi cseremisz
istedelam 'nem csináltam' múlt idejű tagadó alakról BUDENZezt mondja: .Első tekintetre
ez majdnem török tagadó igeragozás félének látszik" (NyK 4:98). Igaza van BUDENZnak, a
cseremisz alak a csu vas modell utánzata.

REGULYnemcsak nyelvi anyagot gyűjtött, hanem megjegyzéseket is fűzött hozzá.

BUDENZ természetesen ezeket is felhasználja. Az autodidakta REGULYnak kiváló nyelvé-
szeti érzéke volt, s előfordul, hogy BUDENZ-cal szemben neki van igaza. A csuv. injeren

soren korinje 'messziről fehérnek látszott' mondatban a soren 'fehéren, fehérnek' n-jét

REGULY azonosnak tartja a genitivusz -n ragjával. BUDENZerről így ír: " ... a csuvas ge-
nitivusnak olyannyira ki van fejlődve possessivusi jelentése, hogy egyenesen, mint új név-
szótő ragozható ... a possessivusi jelentés pedig nem igen fér meg egy ragban a praedicati-
vusival és általános mód-adverbiumival, melyet még legitt n ragunkon fogunk látni" (NyK
2:23).

BUDENZérvelése logikus, de mégis inkább REGULYnak van igaza. Az insztruktívuszról

- mert hiszen az a BlmENztól praedicativusnak nevezett eset - ma már tudjuk, hogy
mindig azonos eredetű a genitívusszal, így van ez a finnugor és a török nyelvekben egya-
ránt.

REGU'JY gyűjtése gazdag szóanyagával ahhoz is hozzásegítette BUDENzot, hogy terje-

delmes szójegyzéket állítson össze. Erdei- és hegyi cseremisz szótára (Pest 1866) a maga
3000 szavával évtizedeken át - míg TRorcKIJ cseremisz-orosz szótára 1894-ben meg nem
jelent -- a cseremisz szókincs legjelentősebb forrása volt a kutatók számára. WIEDEMANN
kétszer ekkora szójegyzéke ugyanis kéziratban maradt, s levéltárba került, hasonlóképpen a
kazányi Ortodox Misszionárius Társaság munkatársaitól készített terjedelmes szójegyzé-

kekhez.
Lényegében ugyanez mondható el BUDENZnek a cseremisszel nagyjából azonos terje-

delmű moksa- és erza-rnordvin szótáráról is (NyK 5: 152-237). AHLQVIST moksa,
WIEDEMANNerza szógyűjtése REGULYanyagával kiegészítve, amint BUDENZ is írja: " ...
a rnordvin nyelvnek, legalább a hozzáférhető kútforrások szerint, teljes szókincse benfoglal-
taLk."
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A későbbiekben megjelent szótárak lényegesen gazdagabb szóanyagot közölnek a
BUDENZénál, de különösen eseremisz szótára ma sem tekinthető teljesen elavultnak, mivel
18. századi szóanyagot is tartalmaz, s nyelvtörténeti szempontból ma is forrásul szolgál.

BUDENZ rendkívül széles körű anyagismerete és zsenialitása folytán sok-sok olyan
megállapítást tett elsőként, melyek ma is helytállók. A eser.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjO ' iU s 'folyik' igét pl. ö már
helyesen a esuvasból magyarázza (NyK 3:412), mikor szinte napjainkig felmerül mind
hangtani, mind jelentéstani szempontból helytelen egyeztetése a fl. jo k i 'folyó' szóval.

BUDENZhelyesen magyarázza a mord. -ti dativuszragot a fl. tyvi 'tő' szó megfelelőjeként,
pedig egyesek BUBRICHnak tulajdonítják ezt a felfedezést.

BUDENZ emlékét úgy ápoljuk híven, ha eredményeit gondosan számon tartjuk, s ez a
magyar uralisztikának is elsőrendű érdeke. .

If. )iY,LU:HIJ:,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKaK HCCJle~OBaTeJlb«I>HHHo-yropcKHx

H TIOpKCKUX H3blKOB nOBOJl*bH

Bearepcxas aKaJJ;eMHSIHa)'K nopysana 11. nyJJ;eHUY06pa60TKY MapHHcKHx, MOpJJ;OBCKHXH

syaamcxnx Sl3bIKOBMaTepHarrOB, coöpamrsrx A. PeryJIH B 40-bIe rOJU>Inpomnoro crone-

THSI.nyJJ;eHUBbIDOJIHHJI:HO nopyseane c 'Ipe3BbI'IaHHOH OCHOBaTeJIbHOCTblO.Ero MeTOJJ;BO

MHorHX OTHomeHHRX MO)l(eT nocnysorrs npioaepov H B HaCTOSUlleeBpeMSI. OH snepasre

)'Ka3aJI Ha .rropxcxoe npOHCXO)l(JJ;eHHeMHornx CTpYKTypHbIX xanex MapHHCKoro Sl3bIKa.

Bortpoe BeCbMa aKTyaJIeH H HbIHe. MapHHCKaSl rpaxuaruxa Byztemta cnyxoma npaxepoa

JJ;JISIMapHHCKOHrpaMMaTHKH 3. Bexe, MOpJJ;OBCKHHH MapHHCKHH CJlOBapH Byztemia 6bIJIH

B .reseaae MHorHX JJ;eCSlTKOBner uaaöonee nOJIHbIMH HCTO'lHHKaMH rreKCHKH3THX Sl3bIKOB.

MapHHCKHH cnosaps COJJ;ep)l(HT3Ha'IHTeJIbHbrH rreKCH'IeCKHHMaTepHarr 18 aexa, He no-

TepRB nOJIHOCTblOH HbIHe CBOIOaKTyaJIbHOCTb.

C HMeHeM Bynemta CBSl3aHbIMHorne OTKpbITmI B 06rraCTH <l>HHHo-yrpOBeJJ;eHHSI.Bax-
HaSI aaztasa senrepcxoro Sl3bIK03HaHHSI3a6oTHTbCSI o TOM, 'IT06bI OHH He 6bIJIH npenansr

3a6BeHHIO.
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Középiskolás korom óta finnugor nyelvésznek készültem, s némi vargabetűvel - néhány
éves bukaresti romanisztikai tanulmányok után - az is lett belőlem. A finn és az észt iroda-
lomból hozzáférhető magyar fordításokat már a negyvenes években kisdiákként olvastam,
de sohasem gondoltam arra, hogy műfordító legyek. Ma sem tartom magam annak, leg-
alábbis nem elsősorban, hiszen az elmúlt negyedszázadban csak az egyetemi oktatás és a

finnugor nyelvészeti kutatás mellett megmaradó szabad időmet töltötte ki ez a tevékenység.
A műfordítással teljesen véletlenüIkerültem kapcsolatba. A hatvanas évek elején a

Táncsics Kiadó tervbe vette az akkor még szinte teljesen ismeretlen észt író, Lennart Meri
két útleírásának kiadását. A megbízott fordító azonban súlyosan megbetegedett, s ekkor
hozzám fordultak, hogy nem végeznérn-e el én a fordítást, hogy ne kelljen módos'tani a

kiadói tervet. Némi habozás után ráálltam, .meg is birkóztam a feladattal, s közben kedvet
kaptam a fordításhoz. Mindig azt vallottam, hogy nekünk, finnugor nyelvészeknek nem
elég tisztázni nyelvünk kapcsolatát a rokon nyelvekkel, hanem a rokon népek kultúrájának
hazai megismertetése is kötelességeink közé tartozik. Ebbe a felfogásba jól beleillett azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-
fordítás. A későbbiek során is mindig megmaradtam saját körömön belül, csak rokon nyel-
vekből, észtből, finnből, mordvinból és mariból fordítottam, de mindenekelőtt azért észtből.

Elsősorban az észt irodalom felé tájoltak családi kapcsolataim (az utóbbi harminc év
nyarait egy-kettő kivételével feleségem archaikus szülőfalujában töltöttem Észtországban)
és baráti köröm. No meg az, hogy az észt irodalom jó irodalom, sőt nagy irodalom, ha ter-
jedelemben és régiségben el is marad a magyartóI, és némileg a fmntől is. Képes Gézától
tanultam meg, hogy butaság azt hinni, csak nagy népeknek lehet nagy irodalma. Ö győzött

meg arról is, hogy a kis népek irodalma sokkal izgalmasabb. Ki merte mondani - kockáz-
tatva, hogy esetleg senki se hisz neki -, hogy a világirodalomban két nagy női költő van:
Szapphó és az észt Marie Under.

Mikor a hatvanas évek elején elolvastam Anton TammsaarezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJog és igazság című ötkö-
tetes regényciklusának első részét (magyarul Orcád verítékével címen jelent meg), azzal az
érzéssel tettem le, hogy a magyar irodalomban nincs hozzá fogható regény.

Az elmúlt évtizedek arról is meggyőztek, hogy nem könnyű nálunk az észt és a finn
irodalom szószólójának lenni. Az átlag magyarnak nemcsak a gasztronómiai ízlése pörkölt
központú, s még a lazacot is csak fanyalogva ismeri el, az irodalmi ízlése is valami ehhez
hasonló. Németh László írta a harmineas évek végén a finn Frans Eemil Sillanpaa magya-
rul frissen megjelentaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS il ja című regényéről, hogy azon művek közé tartozik, melyet aligha
veszünk észre, ha nincs rajta a Nobel-díj fémjelzése, pedig remekmű.

Csak az irodalmi ínyencek számára jelentett marandó élményt az észt Jaan Krossnak

A cár őrültje címen egy-két évvel ezelőtt napvilágot látott regénye, pedig 1986-ban az él-
bolyba kel ült vele.

A magyar irodalmi ízlés nehezen tudja elfogadni az észt, a finn, de akár a svéd vagy a
norvég írók gyakran komótos lassúságú cselekménybonyolítását. El kellene addig jutnunk,

In: Szav}. Irod. 14(1988): 1. sz. 128-129. p .
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hogy elismerjük, ez is lehet jó irodalom, s a hiba a mi készülékünkben van. Azt tapaszta-
lom, hogy egyre többen jutnak el idáig. Ebben nagy szerepe van a bővülő személyes kap-
csolatoknak, a kérdéses országok és népek jobb megismerésének.

Prózai fordításaim közül jó néhányat érdemesítettek a kiadók nívódíjra, de sajnos vers-
írói vénával nem ajándékozott mega természet. Így meg kellett elégednem a nyersfordító
hálátlan, igen-igen kevésre értékeit szerepéveI. Különösen a Jevtusenkóval, Voznyeszenszkij-

jel együtt indult észt Jaan Kaplinski, Paul-Eerik Rummo és társaik, valamint a náluk va-
lamivel idősebb Ellen Niit költészetének magyar fordítását igyekeztem előmozdítani, mivel
ők a kortárs szovjet költészet élvonalába tartoznak. Szerencsére olyan fordítóik akadtak,

mint Rab Zsuzsa, Képes Géza, sőt egy-két vers erejéig Illyés Gyula.
Sokan kétkedve fogadják a nyersfordítás alapján magyarra ültetett verseket. Természe-

tesen én is az eredetiből fordítás híve vagyok. A tapasztalat azonban arról győzött meg,
hogy lehet teljes értékű műfordításokat készíteni. Különösen, ha a két fordító állandó sze-
mélyes kapcsolatban van egymással. Így készítettük el például Rab Zsuzsával az észt népi
eposz, aaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a le v ip o e g fordítását.

Az észt nép költészet fordítása mindig szívügyem volt. Kora fiatalságomtól szerettem a

népköltészetet. Később tudományos munkám folytán is szoros kapcsolatba kerültem vele.
Vikár László népzenekutató barátomrnal több mint húsz éven át gyűjtöttük a Volga-Kám a-
vidék finnugor és török népeinek dalait, s sikerült sok mindent megértenem a népköltészet
lényegéből.

Az észt és a finn népköltészet számos olyan műfajt őrzött meg, amely nálunk vagy tel-

jesen kiveszett, mint például az eposz, vagy csak nyomokban maradt meg. Így a fordítás
nálunk hiányt pótol.

Azt írtam az elején, hogyaműfordítás szabad idei foglalatosságom. Ez igaz, de néha
több volt ennél. Tudományos munkásságom is háttérbe szorította. De nem sajnálom, hogy
így történt. Meg vagyok győződve, hogy a magyar kultúra gazdagodását szolgálja az a
színárnyalat, melyet az észt irodalom nyújt számunkra.
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Connections of Votyak songs with religious life, the calendar and customs

The oldest layer of song-texts are connected with the ancient religious beliefs of Votyak
ancestors. Among others, the chants traditionally sung on the occasion of the so-calledzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

akaska festival belong to this sphere. The word akaska (in its fuller forrn: akajaskxú is of

Chuvash origin, composed of Chuv. aka 'plough' and jaska 'soup'. Aceording to As-
MARJN's dictionary, aka jaski means: a prayer and feast recited and held after spring sow-
ing is fmished. The Chuvash origin of the festivity cannot be doubted but among the
Votyak the feast is celebrated before the spring sowing. MUNKÁCSIgives a detailed de-

scription of the festi val along to lines of one of his informants, a native of the Mamadysh
district of the one-time Kazan province (VotjNpk. 169-176). The introductory lines read

as follows:
"Akaska is the greatest feast of the Votyaks. They celebrate it for seven days counted

from the beginning of the Orthodox Easter, by resting (i.e. abstaining from work), playing
and joking. On the first day they make preparations for the feast, brewing beer, distilling
brandy, baking crackling cones (small unsweetened round cakes), girdle-cakes, and killing
goats. In the aftemoon, the lads andgirls go to the meadow where they amuse theniselves
singing, dancing and sporting. In the evening they have the »walk«, when the young, un-
married men proceed from the. lower end of the vilIage to the upper, dropping in on every
house playing the violin, singing and dancing ... ".

MUNKÁCSIwrites further about the food and drink sacrifice perforrned on the second
day, and describes several other customs attaching to the festive ceremonies.

The akaska chants have been listed as Easter songs in our volume, because the time of
the feast has coincided with the Russian Easter for the past hundredyears.

In certain songs the festival is terrnedjumsa.

There are many songs connected with Whitsuntide. The Votyak, Cheremis, Tartar and
Chuvash foIks finish sowing about that time. Among the Votyaks, "swinging" is a highlight
of this feast. They have a song (123), dealing specially with the taking down of the swing.

This latter feast is celebrated also with regard to the departed ones. One of our songs
(315) is habituaIly sung by old people in the graveyard in commemoration of the dead. The
Cheremis, too, remember their dead at Whitsuntide. In both cases, ancient pagan rites have
been blended with Christian rituals.

On the occasion of a more notable festivity, when a whole village or an even larger
community participated in the event, the Votyaks used to sacrifice horses or bulls, though
for family ceremonies smaller animals, geese or pouItry wouId do as well. The bones of the

sacrificed animaI were buried, buming being prohibited. Tune No. 199 in this book pre-
serves the memory of such ceremonies.

MythicaI connotations are to be supposed in the case of songs referring to thawing,

blossom-time, spring-tirne floods, and spring farewell. However, it is a common feature of

In: Votyak folksongs. Vikár Lászlo társszerzöveI. (Transl.: Imre Gombos) Bp. 1989. Akadémiai.

52i p. l' 13 p. ill.
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Votyak songs, as weIl as of Cheremis songs, that the words do not contain any direct refer-
ence to time, date or the occurrence of the natural phenomena they are connected with.

Among the Chuvash, one of the richest eyeles of songs isconnected with Shrovetide.

A few Votyak songs (54, 64, 88, 309) are also performed during horse-racing and sleigh-
racing at Shrovetide.

Closely related to the songs mentioned above are those sung at times of hay-making.
These cannot be classified as work-songs. Hay-rnaking arnong their Cheremis neighbours,
too, counts as a feast when the youth dance and sing weil into the night. Nor does the song
performed at thread-washing appear to be a typical work-song that would help the progress
of the work (94).

The most significant cycle is certainly that represented by the group of wedding-songs.
It is either a suitress or the father of the young man that asks for the would-be bride's

hand in marriage. They do not speak plainly about their commission. ("Our cow has gone
astray and the traces lead to this place.") The girl 's parents pretend they are not willing to
give away their daughter in marriage. They make various excuses: the girl is too young to
marry, or the trousseau is not yet ready ("The bridal chest is empty"), and so on. If consent
is given, they discuss the marriage in detail.

Special songs are attached to the various stages of the wedding. The bridegroom's
relatives sing a song of their own when arriving at the place of the nuptials (190). The
bride's party also have their own song (306), and so has the bride (273). But the parents on
both sides sing strophes fit for the occasion (171).

To the nuptial dance performed in very simple figure of eight formations special songs
are also sung in a quick, lively tempo. It is a quite typicai feature of the dance-tunes that
the stanzas are complemented by refrains consisting of playfui, nonsense words (79, 81, 82).

The group of bridal-farewell songs performed by the partic.ipants of the wedding cere-
mony includes numerous tunes (143, 144, 149, 150, 152), and the bride also has her own
song (70). The improvised bridal larnents widespread arnong the Mordvin and Russian
peoples are not customary arnong the Votyaks.

The reccption, feasting and entertaining of guests take place aceording to particular
rituals. Very many songs are connected with such ceremonies in both the Votyak and the
surrounding ethnic groups, so much so that this tune-cycle might weil be taken for a typi-
cai area phenomenon in the Volga-Karna region. There are songs to greet the coming
guests (39, 114); other songs to pay honour to the assembled guests (279); others again
when the various dishes are served (253). The old folks also have their own songs (280). It
is only natural that the departing guests are seen out of the house with special farewell
songs (284).

Another area phenomenon - even more typical perhaps than anything described before
- may be seen in the habitual soldiers' farewell songs. Among the Votyaks, it is always the
recruit that bids farewell in song when parting from his folk and leaving the place where he
lives (21, 103, 122, 126).

Only a negligible portion of the songs presented in this book do not pertain to some
sort of feast, custom, event, calendar day, or other occasion. The text-publications of
MUNKÁCSI and WICHMANNcontain many more songs unconnected with rites, rituals or
ceremonies, They abound, first and foremost, in love-songs. Our informants were by far
the most part, old - sometimes very old - people, since in general, the younger generation
did not know the traditional local songs. Hence this evident difference between earlier col-
lections and the present one.
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T h e V o t y a k la n g u a g e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The Votyak (Udmurt) language, along with Zyrian (Korni), belongs to the so-calIed Permic

branch of the Finno-Ugrian language family. The two languages even today, are closely

related, having some eighty per cent of their vocabulary in common. In the field of mor-
phology and syntax the agreement is still more apparent.

:he influences offoreign languages, except Russian, on the vocabulary ofVotyak have
been discussed already in the chapter on Votyak history. Astrong Russian influence has
affected primarily nortnern Votyak, owing to almost five-hundred years of close contact.
The number of early borrowings from Russian approximates to five hundred or so. In the
course of the last fifty to sixty years, the Votyak vocabulary has been enriched mainly by
Russian words, especially in the spheres of science, technical, and economic progress, state
administration, etc. At the same time, the latent possibilities of their native tongue for ex-
pressing new concepts have to some extent been exploited. Words of Russian etymology
a.c found to preponderate in some newspaper articles, while in novels dealing with ru ral

life only three or four, sometimes even fewer, tum up for pages.
In Votyak - with few exceptions - the last syllable of each word is accented. Since,

however, in Votyak the word-endings - unlike Finnish - have been strongly eroded; e.g. Fi.

vete 'water' - Voty. vu; Fi. poika 'boy - Voty. p i, etc., this accentuation must have been a
recent development, otherwise no erosion of stressed syllables is to be surmised. In Tartar,
the accent also falIs on the last syllable, and Votyaks adopted this phonetic feature from the
Tartars; earlier they certainly placed the accent on the first syllable. .

In Finno-Ugrian linguistics, different opinions have been voiced in connection with the
dialeetal division of the Votyak language. Nevertheless, seholars ofVotyak profess a fairly
uniform view in that the most substantial difference is to be found between the northern

and the southern dialect groups. Besides these, a so-call ed middIe dialect is to be discerned,
in which northern and southern features are combined. Further, the language of the Beser-
man ethnic group is regarded as being a special dialect. The Besermans live in the northern

partzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALJ tb Votyak-speaking area. Aceording to the 1920 Russian census, they numbered
10000 or so. In subsequent census takings they were not differentiated from the Votyak.
Their ethnic name is a variant of the word muzulman. (Cf. Hungarian böszörmény.) In alI

likelihood, the Besennans are Votyakized Bulgar-Turks.
The song-texts published in the present volume represent the diverse variants of the

southern dialect. Essentially, the Votyaks that live in Bashkiria also belong here, since they

originally emigrated from the southern dialect area.
The most typical phonetic features of these dialects developed under the impact of

Tartar. In these dialects ~ and j correspond to é and j in literary Votyak, and d ' to j rather
frequently.

The phoneme i of the Iiterary usage has been replaced by a in most, though not all,
parts. In our collection ó stands consistently for g of the Iiterary standard. Earlier collectors
marked this phoneme by 6, n, ore e symbols, which are misleading since the vowel ó is
actualIy o formed in a somewhat more forward position.

In certain words, mostly Tartar, a is replaced by a labial ci unknown in literary lan-
guage.
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The phonetic change a>aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i takes place, rarely, in Votyak dialects in Bashkiria, and the
a sound, unknown in other dialects also occurs, mainly in Tartar borrowings.

Another Tartar influence is that the Votyak - jo s plural suffix in certain cases does not

indicate a plural, but has an emphaticor possibly syllable-filling function.
The phonetic change 1 > w is a southern Votyak dialect feature independent of Tartar

influence, as also is the occurrence of I IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(= Swedish u ) .

Depending on the singers' educational background, the impact of literary usage on
certain performances could be felt, especially where they pronouneed 1 instead of w and I I

instead of u, as would be reasonably expected in dialect areas. Nevertheless, we have in
each case given the words in the form in which they were actually sounded.

The first Votyak literary (written) records originate from the last quarter of the seven-
teenth century. The Votyak gramm ar published by V. PUTSEK-GRIGOROVICHin 1775 is
the most important ofthem. From the very beginning, Votyak texts were presented in Cy-
rillic characters, and by the first years of the twentieth century the orthography used to date
was already established in its main features. Phonemes alien to Russian were marked by
modified Cyrillic letters. For example, »c stands for 3, j for i. and g for ö.

Votyak texts published before 1917 bear the stamp of dialect features. It was the ex-
plicit aim of the Kazan Missionary Society that every Votyak group should be supplied
with religious works written in the group's dialect.

Consonants

Place Mode
bilabial labiodental dental alveolar palatal palatovelar

of formation

Liquids lateral .

tremulant IC) ..•....

l'

-:•••·..•...1· .. . .r

The questi on of language integration arose only after the revolution. Discussions about

whether the northern or the southern dialect should be taken as the basis of the uniform
literary standard were held over a fifteen year period. FinaIly, in around the mid-thirties,
agreement was reached: literary Votyak should be based on the transition-dialect, but cer-
tain lexicai and grammaticai elements might be borrowed from both the northern and the
southern dialects.
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VotyakaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf o lk s o n g s

Votyak phone tic structurezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As in the two former volumes, here, too, we have noted down the Votyak texts by means of
a simplified version of the phonetic symbols of the SETALA-system, generally accepted and
used by Finno-Ugrian scholars.

The Votyak literary language has 33 phonemes (26 consonants and 7 vowels), which
are tabulated as follows.

Palatalization in Votyak is independent ofvowel context.
Only the more recently borrowed words have ras initials in Votyak. The original r ini-

tial was earlier replaced by i, e.g. Zyr. rok 'mush' - Voty. juk. .

Vowels

i u
e € o

a

Traces of vowel harmony are only found in the dialects of Votyak in Bashkiria, as a
result of modem Tartar influence.
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Characteristic features of the style and prosody of Votyak songs

TextualIy, the Votyak songs colIected by us falJ into stanz.as offour lines. Not infrequently,

however, the strophes have a different musical structure, composed of two sections only.
(Cf. No. 9.) Similar features are to be found also in Chuvash songs. (Cf. VIKÁR and

BERECZKl:Chuvash Folksongs, p. 84.)
As in Chuvash and Cheremis songs, it is typicaI that the two first lines of the structure

of a Votyak stanza present a natural picture, which functions as an introduction emotion-
alIy to the succeeding two lines, that is, they expound the content of the natural symbol in
relation to the singer's personal feelings. An example of this is No. 30 in the present book:
The seeds of the sweet apple (1 should like to hold in my hand.) The children I have
brought up I should like to keep always in sight.

This kind of strophe-construction is typical of the folk-poetry of the Tartar, Chuvash,
and many other peoples of Turkic origin. (Cf. VIKÁRand BERECZKI,loco cit. p. 82.)

Beside the above feature, there are numerous other traits that relate Votyak songs, at
least southern Votyak songs, to Tartar, Cheremis, and Chuvash folk-poetry.

The stylistic twist in the following stanza can also be found among the neighbouring
nations: When stepping across the meadow gate / My whip was caught in. / It is not my
whip that was caught in, / My mother stayed at home, weeping. (21).

A similar example may be cited from the Cheremis: The apron you have tied on / ls
mullah Jusuf's prayer-book. / It is not mulIah Jusuf's prayer-book, / It is my sister's em-
broidery. (Ö. BEKE: Mari szovegek: [Mari texts.] IV, 316.) .

The Chuvash also have parallel constructions: The white apron has no fringes, / Nei-
ther fringes nor embroidery. / Our youth have nohappiness, / It is not happiness they do

not have, / But they have no happy days. (S. M. MAKSIMov: Chuvashskie narodnye
pesni. [Chuvash folksongs.] Moscow, 1964,306.)

As to the verse patterns, the songs of the Votyaks resemble from many aspects those of
the Chuvash and Cheremis. Among the rhyme-formulas, aaba, abab, aabb, abac are the
most frequently employed. The rhymes are mainly, suffix-rhymes, but even these are often
omitted. As regards syllable structures, couplets with a first line that differs by one or two
syllables from the second, e.g. 11,9, ll, 9; 7, 6, 7, 6; 10, 8, 10, 8 etc. are very typical.
Strophic structures of this kind tum up in great abundance in Chuvash folksongs (ef.
VIKÁR and BERECZKI, loco cit. p. 87), and with an even greater frequency ratio in Tartar
songs. Obviously, the Votyaks acquired these forms due to Chuvash and Tartar influence.
But there are stanza-constructions which are much more irregular and recalI, in alI likeli-

hood, an ancient practice ofVotyak rhyme.
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Az uralisztika több uráli népet, népcsoportot tart számon, amelyek különböző korokban

elveszítették nyelvüket, és elszlávosodtak vagy eltörökösödtek. Ezek között kétségkívül a
merja nép volt a legjelentősebb.

Mit tudunk a merjákról?
A merják történelme jóformán ismeretlen maradt számunkra. Nevük először a VI. szá-

zadban Jordanes GeticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű krónikájában fordul előzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmerens alakban. Hermanarich gót

király alattvalói között szerepelnek.
A Nesztomak tulajdonított XI. század végi orosz őskrónika arról tudósít, hogy a

Rosztovi ésa Klescsino, azaz mai nevükön a Nero és a Plescseevo tó vidékén. él amerja
nép. A krónikából azt is megtudjuk, hogy a merják a csúdokkal és a novgorodi szlovénok-
kal, továbbá a ves (mai nevén vepsze) néppel és a krivicsekkel részt vettek üleg fejedelem
882-i Kijev elleni háborújában, valamint 907. évi konstantinápolyi hadjáratában.

A régészeti kutatások mostanára meglehetős pontossággal tisztázták a merják lakóterü-
letének határait. Ez lényegében az egykori Rosztov-Szuzdali orosz fejedelemség területe,
amely manapság öt központ: orosz területet foglal magába. Ezek a következők: a jaroszla-
vi, kosztromai, ivanovi, vlagyimiri és részben a moszkvai. Ez összesen kb. 170 000 km 2. Az

e területen végzett ásatásokat E. 1. GoRJUNOVA dolgozta fel egy tekintélyes terjedelmű

monográfiában. (Etniöeskaja istorija Volga-Okskogo mezdureöija. Moskva, 1961.)
A szláv kolonizáció első nagy hulláma a X. sz. második felében érte el a Volga-Oka-

vidéket. A szlávság megerősödésévei egyes nagyobb merja települések városokká alakultak
át, melyeknek kezdetben vegyes merj a-szláv lakossága volt, de a merják a városokban vi-

szonylag hamar elszlávosodtak. Ilyen egykori merja települések helyén fejlődött ki a vidék
két legjelentösebb városa, Rosztov és Szuzdal, amelyekről az orosz fejedelemség a nevét is
kapta.

A szóban forgó vidék szláv kolonizációjának második, még intenzívebb hulláma a XI.
sz. második felében indul, s mind nagyobb méreteket öltve folytatódik két évszázadon ke-
resztül.

Említést érdemel, hogy a XI-XIII. századi merja ékszerek nemcsak alakra, de részle-
tekbe menően is megegyeznek a Káma-vidékiekkel. Ez arra mutat, hogya szláv kolonizá-
ció nem szakította meg a me.jáknak az érintkezését a Káma vidékén élő rokon népekkel,

míg a merja lakosság nagy tömegeiben el nem oroszosodott. A nagyorosz nép kialakulásá-
ban tehát igen jelentős szerepe volt a merjáknak, és ennek nyelvi vonatkozásai is kellett
hogy legyenek.

A merják többségükben a XIII. sz. folyamán eloroszosodtak, de kisebb szigetekben bi-
zonyá.a n-ég évszázadokig fennmaradt a nyelvük. A merja lakosságú helyeket a későbbi

orosz hivatalos iratokban merskij stan-nak, azaz merja szállásnak, kerületnek nevezték.
Ezek alapján ítélve úgy látszik, hogya XV-XVI. században a merják még számos helyen
őrzik népi, nyelvi sajátosságaikat.

In: MNy 85(1989): 439-442.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp .
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Milyen típusú finnugor nyelvet beszéltek a merják?
Annak ellenére, hogy a merják finnugor voltának semmi közvetlen bizonyítéka sem

volt, a finnugor nyelvtudomány művelői körében sohasem merült fel kétség e tekintetben.
A merj a népnév és a cseremiszek saját belső mari neve közötti hasonlóság többeket arra
indított, hogy a két nép nyelvének szoros rokonságát tételezzék fel. Ezek közé tartozott pél-
dául a finn M. A. CASTRÉN.

M. VASMERnémet nyelvész volt az első, aki .Beitrage zur historischen Völkerkunde
Osteuropas" (Berlin, 1935.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímü művének Ill. részében részletesen foglalkozik a merja-

cseremisz kérdéssel. VASMERlaz egykori merj a lakosságú terület helynévanyaga alapján
igyekszik bizonyítani a merja és a cseremisz nyelv közelségét.

A finn P. RAVILAa VASMERmunkájáról írt alapos bírálatában (FUF. XXIV, 10-7)

megállapítja, hogy azok a helynevek, amelyeket a cseremisz alapján elfogadhatóan vagy
nagy valószínűséggel lehet magyarázni, nyugati irányban nem terjednek túl a Kosztromai
terület Unza nevű folyóján. Itt pedig egykorcseremisz lakosság is élt. A tulajdonképpeni
merja területen egyetlen olyan helynévsem fordul elő a VASMERtóI felsoroltak között,
amelyet akár fenntartásokkal is a cseremisz alapján lehetne magyarázni, s így egyelőre
semmi alapunk sincs arra, írja RAVILA 1937-ben, hogya merja és a cseremisz földrajzi
nevek közeli rokonságáról beszélhessünk.

A VASMER ellenvetéseire (Zeitschrift fúr slavische Philologie XlV.) írt válaszában
RAVILAa merja nyelv helyét így határozza meg a finnugor nyelvek finn-volgai csoportján
belül: - Ha a merják valószinűleg finnugor nyelvét illetően a települési helyüket figyelembe
véve következtetéseket teszünk, akkor ez csupán az lehet, hogy a merja a muroma nyelvvel
együtt összekötő láncszemet alkotott a mordvin és a balti finn nyelvek között (FUF. XXVI,

25).
Csaknem fél évszázaddal RAVILAe megállapításai után látott napvilágot O. B. TKA-

CSENKOmonográfiája a merja nyelvről (Merjanskij jazyk. Kiev, 1985.). Annak ellenére,
hogy a mű módszerében és gyakran a felhasznált nyelvi anyagot illetően sok tekintetben
kifogásolható, olyan támpontokat nyújt, amelyeknek segítségével megkíséreljük a merj a
nyelv helyének kijelölését a finnugor nyelvcsaládon belül. TKAcSENKO egyébként ezt nem
teszi meg, megelégszik a RAVILÁtólfentebb idézett megállapítással.

Kétségkívül helyes TKAcSENKOnak az az eljárása, hogy könyve elején megvizsgálja,
melyek a merják egykori szállásterületén beszélt orosz nyelvjárások jellegzetes hangtani

sajátságai. Feltűnik neki, hogy az orosz köznyelv szóeleji zöngés mássalhangzói helyén
ezen a területen sok esetben zöngétlent találunk, pl. or. nyj. kon - ir. gon 'szántófölddarab'.

Aszóeleji zöngésedésre is akad példa: or. nyj. goleja - ir. koleja 'csapás a mezőn'. A zön-
gésedés azonban elsősorban a szó belsejében jellemző: or. nyj. sojga - ir. sojka 'szajkó'. A

zöngétlenedés - zöngésülés jelensége fóként ap, t,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk , b , d , g hangokkal kapcsolatos, de
szibilánsok esetében is előfordul. A zöngésülés, mint említettük, mindenekelőtt (az esetek
80 %-ában) a szó belsejében fordul elő. A szókezdő zöngés és zöngétlen zárhangok, vala-
mint szibilánsok keverése olyan szubsztrátumnyelvre utal, amelyben szókezdő helyzetben
csak zöngétlen zárhangok és szibilánsok fordultak elő. A szóbelseji zöngésedés, mivel nyílt

és zárt szótagban egyaránt előfordul, aligha utal a finnségi nyelvekből ismert fokváltakozás
jelenségére, hanem csupán olyan zöngésülésre, amilyet egyes karjalai nyelviárásokban. to-
vábbá a vepszében és a mordvinban találunk. - Gyakori az egykori Merjaföld orosz nyelv-
járásaiban a szókezdő mássalhangzó-torlódás kiküszöbölése, pl. or. nyj. motret' - ir.
smotret' 'néz', or. nyj. r ic a t - ir. kriéat 'kiált, kiabál'.
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A merja nye/v helye a finnugor nye/vesa/ádon belülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fel.orolt hangtani sajátosságok nem utalnak határozottan egyetlen mai nyelvre sem,
de a zöngétlenedés - zöngésülés jelensége alapján, mint említettük, gondolni lehet a mord-
vinra, a vepszére, és akarjalaira, de a szókezdő mássalhangzó-torlódás kiküszöbölésére
idéze.t példák olyan típu st képviselnek, amely a finnségi nyelvekre jellemző.

Közelebb visz bennünket a kérdés megoldásához a merják egykori szállásterületén be-
szélt orosz nyelvjárások, argók finnugor etimológiájú szóanyaga. Ennek összegyűjtése
TKACSENKO érdeme. A TKAcsENKonál felsorolt szavak száma többszöröse az általam

felhasználtnak. Én azonban csak a kétségtelenül vagy az igen nagy valószínűséggel etimo-
logizálható szavakat veszem tekintetbe.

A rendelkezésre álló lexikális anyagot három csoportba oszthatjuk: 1. or. koka 'néni,
nagynéni' - cser. koka 'ua.'; or. kuba 'asszony' - cser. kuwa 'öregasszony'; or. mjaksazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'kcrhadt fa' - cser. máks 'ua.' - 2. or. kandochat 'dolgozik' - mord. E kandoms 'visz,

hord'; or. kolema 'betegség' - mord. E kolema 'rongálás, megrontás; rothadás'; or.
mazistyj 'szép, kedves' - mord.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM mazistá 'szépen'; or. merekat' 'beszél' - mord. E
merems 'mond'; or. nevedrja 'gyenge, beteges' - mord. E vadrja 'jó'; or. panga 'tapló' -
mord. E p a n g o M p a n g á 'gomba'; or. sezema 'szakadás' - mord. E sezema 'ua.' - 3. or.
kirbjas 'fejsze' - fi. kirves 'ua.': or. kojuz 'pajta, szín' - fi. koju 'bódé, putri'; or. ko/et

'megdöglik' - fl. kuole- 'meghal'; or. lejma 'tehén' - fi. lekma 'ua.'; or. nejola 'nem,

nincs' - fi. ei ole 'ua.'; or. palja 'vájószekerce' - fi. palja 'kalapács, pöröly'; or. pujka
'fiú' - fi. poika 'ua.'; or. rastovaja doroga 'országút' - fi. rasti 'útjelző'; or. tohta
'korhadt fa' - fi. tohko 'ua.'; or. sohtoritsja 'akar' - ? ji. tahto- 'ua.'; or. urma 'mókus' -
fi. orava 'U a . '; or. van)' 'alacsony part' - ti. v a n a 'folyómeder'; or. v ja c h a 'kevés' - fi.

v a h a 'ua.'.
A felsoroltakon kívül finnugor eredetű az or. sezjum, stzjum"l' jelentésű szó is, de a

finn-volgai nyelvekből nem származhat. Leginkább a zürj-votj. siiim alakból magyarázha-

tó. Mivel a kérdéses szót a kosztromai oroszok használják, a permi eredeztetésnek nincs
földrajzi akadálya.

Az első csoportban felsorolt szavak közül a koka 'néni, nagynéni' szónak van a csere-
miszben kuaka, kuyaka alakja is, s a kuru 'nagy' + aka 'idősebb leánytestvér' összetételé-

ből keletkezett. A cser. kuwa 'öregasszony' szó ugyancsak összetétel. Első komponense az
előző szóban is meglevő kuyu 'nagy' jelentésű melléknév, a második pedig az awa 'anya'.
Az aka és az awa szó csuvas eredetű a cseremiszben, A mjaksa 'korhadt fa' nyilvánvalóan
egy nyugati cseremisz m a k s alakot tükröz. Az első két szónak csu vas komponense folytán

nem lehet köze a merja nyelvhez. A harmadik szóban az a viszonylag újabb fejlemény a
nyugati cseremiszben korábbi e-ből. Az orosz szóban a ja - t viszont csak a-ből lehet ma-

gyarázni. A kérdéses szónak nem lehet köze a merjához, a nyugati cseremiszből került a
kosztromai orosz nyelvjárásba.

A második csoport szavainak túlnyomó része a finnugor nyelvek közül csak a mord-

vinban van meg. Ezen belül is elsősorban erza-mordvin hangtani sajátságokat mutatnak.
Minden bizonnyal valamennyi itt felsorolt szó közvetlenül a mordvinból származik, s

semmi köze amerjához.
Más a helyzet a harmadik csoporttal. E számra legjelentősebb csoport szavai határo-

zottan a finnségi nyelvekre utalnak, de több esetben olyan hangtani sajátságokat mutatnak,
melyeket nem lehet közvetlenül ezekből magyarázni. Az or. kirbjas 'fejsze' szó a finnségi
nyelvekben kirves alakban van meg. Az orosz szó b-je bizonyára korábbi w-re utal, a -ja-

pedig a-re, tehát egy a finnségi nyelvektől elütő alakra. A szó végeredményben balti erede-
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tű (vö. litv. kiFvis). Ez alátárnasztja P. ARIsTEnek azt a vélernényét, hogya volgai-finn
nyelvek balti jövevényszavait részben a merja közvetítette (Formirovanie pribaltijsko-
finskich jazykov i drevnejsij period ich razvitija. In: Voprosy etniöeskoj istorii estonskogo
naroda. Tallin, 1956.). - A lejma 'tehén', tohta 'korhadt fa', tochtoritsja 'akar', vjacha
'kevés' szavakban a finnségi nyelvekből isrnert s > h hangváltozás tükröződik. A lejma szó

esetében a j bizonyára korábbi ch-ból fejlődött. A finnségi nyelvekben az szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> h hangválto-
zás a balti jövevényszavakban is végbernent, sőt a legrégebbi germán eredetűekben is. Eb-
ből arra lehet következtetni, hogy az i. e. 1. évezred közepén a finnségi merja egység rnég
nern szakadt rneg. (A finnségi nyelvek szétágazása időszámításunk kezdetére tehető.) - Az

or. pujka 'fiúgyermek' szó a rnegfelelő rnord. E ?bujo,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp t jo ; cser. püszavaktól eltérően
határozottan a fi. poika alakhoz áll közelebb. Változatlanul rnegőrződött benne a k , sőt a
tővégi rnagánhangzó is. - Az urma 'rnókus' szóban az m feltehetően korábbi w-ből fejlő-

dött. A -ma a fi. orava 'ua.' szóban levő -va képző rnegfelelője, amely ebben a szóban csak
a finnségi nyelvekben fordul elő. Az or. nejola 'nincs' szó az or. ne tagadószó és a finnségi
nyelvek létigéje E/3. szernélyű tagadó alakjának a kornbinációjából keletkezett. - Az or.
kojuz, palja, rastovaja doroga, tohta és vany szavaknak csak a finnségi nyelvekben isrne-
retes megfelelője.

A harmadik szócsoportról rnondottak azt valószínűsítik, hogya rnerja a rnai finnségi
nyelvek csoportjába tartozó nyelv volt. Ezek a szavak rnind határozottan a finnségi nyelvek
felé rnutatnak, s tőlük távol, a jaroszlavi és a kosztrornai területen használatosak, tehát a
földrajzi tényezők a kölcsönzés ellen szólnak. Mégis szükséges az óvatosság, rnivel tudjuk,
hogy Merjaföld novgorodi telepesei etnikailag nern voltak egységesek: szlávokból és elszlá-

vosodott "csúd"-okból, valamint "ves"-ekből, tehát nernrég nyelvet cserélt finnségiekből
álltak. Nern lehet kizárni annak lehetőségét, hogy egyik-rnásik idézett szót ezek hozták rna-
gukkal.

Azt a feltevést, hogya merják finnségi típusú nyelvet beszéltek, rnás természetű nyelvi
bizonyítékok is rnegerősítik. - Az orosz nyelv finnugoros szerkezeti sajátosságai két cso-
portra oszthatók: kisebb földrajzi egységre korlátozódókra és az egész oroszságnál rnegle-
vőkre. Az északnyugati nagyorosz nyelvjárásoknak vannak olyan sajátosságai, amelyek a

finnségi nyelvekből rnagyarázhatók, például az or. bereiee 'közelebb a parthoz' kifejezés a
finn és a karjalai rannanpana alak tükörfordítása. - Európa északkeleti sarkában, különö-
sen a vjatkai orosz nyelvjárásban általános a to rnutató névmásból alakult posztartikulus

használata: lvan-to ne znaet ob etom 'Iván nern tud erről'. Ez párhuzamba állítható a bol-
gárban használatos posztartikulussal, de nyilván egymástól függetlenül alakultak ki, a bol-
gárban valamilyen balkáni szubsztráturn, a vjatkai orosz nyelvjárásban pedig a cserernisz-
ben, a votjákban és a zürjénben közönséges szóvégi deterrninálás hatására, pl. cser. wutso

ja v a 'folyik a viz' (wüt viz + -S6 E/3. személyű birtokos szernélyjel).
Egyedül a merja-orosz keveredés volt olyan mértékű, amely az egész oroszságra kiter-

jedő nyelvi sajátságokat eredményezhetett. Az orosz nyelvszerkezetre gyakorolt finnugor
hatásnak elég terjedelmes irodalma van, rnelyet W. VEENKERegy önálló rnonográfiában

összegezett (Die Frage des Finnougrischen Substrats in der russischen Sprache. Indiana
University Publikations. Uralic and Altaic Series, Volurne 82. Bloornington, 1967.). Két
olyan jellernző orosz szerkezeti sajátságot ernlítek rneg, amelyeket általánosan finnugor
eredetűnek tartanak. Az első az ún. genitivusz-partitivusz használata: or. Caju choéeS?

'kérsz-e teát' (vö. fi. Haluatko teeta?); Ja kupil sacharu 'cukrot vettern' (vö. fi. ostin
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sokeria).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA partitivusz használata ritkán előfordul ugyan a mordvinban is, de elsősorban a
finnségi nyelvekre jellemző.

Az oroszban a habeo-s szerkezet helyett csaknem kizárólagosan az u menja est' 'nekem
van' szerkezet használatos, úgy, mint a finnugor nyelvekben. Eddig elkerülte a kutatók fi-
gyelmét, hogy ha az orosz a magyartói a mordvinig meglevő 'nekem van' típusú szerkeze-
tet fordítja le, az oroszul mne est'-nek hangzanék. Az orosz szerkezet szószerinti fo: dítása
'nálam van', aminek pontos mása a fi, minulla on.

Tehát mind a hangtani,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm.nd a közvetve feltehető szerkezeti sajátságok alapján a mer-
ját a finnségi nyelvek közé sorolhatjuk. Ennek az sem mond ellent, hogy az orosz alapján
a merjára jellemzőnek tarthat juk a nominális mondatot, míg a finnségi nyelvekben kötelező
a kopula kitétele. Szamos nyoma van azonban annak, hogy ez a finnségi nyelvekben újabb
jelenség. Közmondásokban, archaikus szólásokban ma is elmaradhat a kopula.
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Die tscheremissischen Mundarten lassen sich - hinsiehtlich ihrer Verhaltnisse zur Vokal-
harmonie - in drei Typen einteilen (diese stimmen nicht unbedingt mit den Dialektgrenzen
überein): l. Mundarte ohne Vokalharmonie (Angleichung), 2. Mundarte mit labialer An-
gleichung, 3. Mundartemit palato-velarer Vokalharmonie ..

Sowohl beim labialen als auch beim palato-velaren Typ kommt es Yor, daf die Anglei-
chung nur teilweise erfolgt. Auűerdem können auch zwei Typen gleichzeitig auftreten, z.B.
1. - 3., 2. - 3.

I, K e in e r le i Angleichung

Hierher gehören die von BEKE mit UP USj. US bezeichneten Sammelpunkte, sowie
WICHMANNsmit U abgekürzter Sammelpunkt.

Das Wort endet, unabhangig von dem vorangehenden Vokal, mit einem reduzierten
íllabialen velaren Laut, z.B. UP USj. USzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApiStt 'Linde'; UP USj. US nu&; 'Schwagerin';
UPaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ü I a , USj. US s ü la 'SchoB'.

In den Wörtem vom Sammelpunkt K steht am Wortende ebenfalls ein reduzierter
Laut. Aufgrund der palato-velaren Angleichung ist dieser a in Wörtem mit velaren Vokalen
und a in Wörtem mit palatalen Vokalen.

Sehr ahnlich sieht es auch bei den Angaben vom Sammelpunkt MK JO V aus, z.B.
pista 'Linde', aber nach Labialen wird der reduzierte Laut labialisiert, z.B. MK V nu5U
'Schwagerin'; MK n ü s k J , JO V n ü s W 'stumpf, dumpf'. (In Angaben vom Sammelpunkt
JO steht auch nach u oft a . )

Die Angaben von den Sammelpunkten UP USj. US halte ich für die urtümlichsten.
Durch die Reduzierung des Stammendlautes gelangte hier sowohl in velaren als auch in
palatalen Wörtem a ans Wortende, und somit verschwand im Urtscheremissischen die
palato-velere Angleichung.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2" L a b ia le A n g le i c h u n g

In den Angaben vou BE.(ES Sammeípunkten P B Bj BJp, M MM UJ CÜ CK CC C CN JT
steht am Wortende anstelle des reduzierten Vokals des ersten Typs ein vollstandiger Laut,
und zwar nach illabialen Vokalen (a, e, a, i) e, nach u und o 0 , nach ö und ü ö , z.B. PB BJ
BJp. M MM UJ JT p is t e , CK CÜ piste, C piste 'Linde'; P B BJ BJp. M MM UJ CÜ CK

Die Beispiele ohne Quellenangabe stammen aus dem Manuskript des Tscheremissischen
Dialektwörterbuches von Ö. BEKE.
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cc C CN JT nuOo 'Schwagerin'; P B BJ M JT sűlo, MM süto, BJp. UJ CÜ CK CC C

CN sülo 'SehoB'.
DaB die vollstandigen Laute am Wortende das Ergebnis einer sekundaren Entwieklung

sind, beweist die Tatsache, daB sie unbetont sind, mit Ausnahme der Sammelpunkte P B
BJ BJp. (wo alle Vokale am Wortende betont erscheinen, daB auch an diesen Sam-
melpunkten der letzte vollstandige Vokal betont wird). Die Stammendlaute bleiben bei der
Flexion an allen hier genannten Sammelpunkten reduziert, z.B. piste - Akk. ptstém; nuOo
- Akk. nuoom; sül'6 - Akk. sülam.

Die reduzierten Laute am Wortende, die infoige der Regel der labialen Angleichung zu
vollstandigen geworden sind, sind neuere Entwieklungen, die auf jeden Fali nach der ur-
tscheremissischen Periode aufgetreten sind. Was ihre Verbreitung betrifft, so kommt diese
Besonderheit in einem betrachtlichen zusammenhangenden Gebiet nördlich der tatarisch-
tscheremissischen Sprachgrenze zur Geltung. Von unmittelbarem tatarischem Einfluf kann
hier nicht die Rede sein, da sich im Tatarischen kein analoger phonetischer Prozef findet.
Die Tendenz zur labialen Angleichung im Tatarischen (die aufaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű und il in der ersten Silbe
folgenden reduzierten Vokale werden z.B. konsequent labialisiert) kann jedoch gewirkt

haben.
Die Ansicht, daB diese Erscheinung nach der urtscheremissischen Periode entstanden

ist, unterstreicht die Tatsache, daf die e-Laute, die durch die in der urtscheremissischen
Zeit in den Endungen aus funktionalen Gründen stattgefundenen sekundaren Lautver-
vollstandigung entstanden sind, oft betont sind. Dies gilt z.B. für die Komitativendung -ye .:
UP indesáye', C ándi1]saye', K endeksere 'alle neun'. Hieraus folgt, daB das eder
Komitativendung schon ein vollstandigér Laut war, als sich die auf den letzten vollstan-
digen Vokal fallende Betonung entwickelte.

3. Palato-velareWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA n g le ic h u n g

Die palato-velare Angleichung ist in erster Linie für die Mundarten des westlichen
Dialektes kennzeichnend, aber auch hier gibt es Ausnahmen. Im östlichen Dialekt gibt es

mehrere Typen palato-velarer Angleichung.
a ) In der Wolgaer Untermundart (CK C CN) lassen sich nur schwache Spuren der

palato-velaren Angleichung entdecken. Die erwahnenswerteste Erscheinungsform ist die
Palatalisierung der reduzierten Vokale nach il in der ersten Silbe. Die Form wüoos 'ins
Wasser' der Literaturspraehe wird hier zu wil8{;s, eben so wird Lit. üoáram 'das Madehén
(Akk.)' zu il8{;rilm.

Für die benaehbarten turkischen Spraehen ist charakteristisch, daű der auf u und il
folgende reduzierte Laut nur ű bzw. il sein kann. AIso kann man diese Form der Anglei-
chung im Tscheremissischen mit turkischem Einfluís erklaren.

Zusatzlich wird nach i , .1, ü und il stehendes a in gewissem MaBe palatalisiert, z.B.

iz a m a 'Donnerstag', .das 'leben', iiü1]gales 'pickt', til1]alan 'fing an'.
Anstelle von á naeh i und . 1 in der ersten Silbe steht in der Regel l z.B. C P.t/lS, CN

P.ll.lkSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'Ohr', BEKE gibt jedoch neben C Pll.,S in Klammem auch die Form pilas an. Der
Laut 1 kommt nur neben I yor, sonst ist das urtscheremissische *i im Falle der Reduktion
zu ageworden, z.B. CK C kat - U kit 'Hand', CK Csanja - U sinja 'Auge'. Dies zeigt,

daB es in dieser Untermundart yor mehreren Hundert Jahren, zur Zeit der Reduktion des i ,

•
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keine palato-velare Angíeichung gab und diese sich, in beschrankter Forrn, erst spater ent-
wickelt hat. Auch Forrnen wie izáma und tü1Jillan sprechen dafür, daB die palato-velare
Angleichung eine sekundare Entwicklung ist, da sie nur in unrnittelbarer Nahe eines pala-
taíen Vokals zur Geltung kommt.

Nach e und o gibt es keine palato-velare Angleichung.
Das Gebiet der Wolgaer Unterrnundart grenzt im Süden an das der Tschuwaschen und

Tataren. Diese beiden turkischen Sprachen haben bei der Herausbildung der Anfange der
palato-velaren Angleichung offenssichtlich eine Rolle gespielt.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b ) Auch in der Wjatkaer Unterrnundart (M MM MK)findet sich eine gewisse Vokal-
harrnonie. Am Sammelpunkt M wird durch die Lautentwicklung reduziertzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> vollstandig,

die durch die Verschiebung der Betonung nach hinten ausgelöst wurde,·das ursprüngliche a
nach ü in der ersten Silbe zu ü, z.B. süryiliüm 'ihr Gesicht (Akk.), (ansteIle von süryJzam).
Nach o wird der reduzierte Laut nur labialisiert und palatalisiert, z.B. d'ör6m 'das Fleisch
(Akk.), (ansteIle vonjöram).

Wenn auf i ein reduzierter Vokal folgt, so wird dieser palatalisiert, z.B. pi&n 'gebun-
den' (ansteIle von pi &Jn).

Nach e, i und ű in der ersten Silbe steht palatales o, z.B. keéá 'hangt', wiéáske 'in den
Stall', süy.iram 'das Grab (Akk.)'.

In tatarischén Lehnwörtem erscheint in Einzelfallen auch a, z.B. arames 'vergeblich'
(s. TLC 22), und in der Endung stehtdanach ein reduzierter palataler Vokal; z.B. iajam
'das Teewasser (Akk.)'.

Die Forrnen lamaste 'junge Linde', sapka 'Wiege' « russ. zybka), lalaze 'Mond', usw.
beweisen, daB es zur Zd de. Reduzierung des urtscheremissischen *t noch kein a gab. Die
Entwicklung der reduzierten Laute der zweiten, dritten, usw. Silbe zu vollstandigen ist eine

spate isolierte Erscheinung, also kein Beweis für die Urtümlichkeit der palato-velaren
Angleichung.

Die Forrn sü'}'Öram 'das Grab (Akk.), zeigt, daB hier die Angleichung eine Stufe weiter

gegangen ist als in der Wolgaer Unterrnundart, wo das a in der dritten Silbe erhalten bleibt.
Das Erscheinen des a deutet auf starkeren tatarischen EinfluB hin.
Die Angaben des Sammelpunktes MM stimmen zum groüen Teil mit den oben

erwahnten Tatsachen überein. Nach i , e und ü verandert sich der Vokal der folgenden Silbe
genauso, wahrend die Veranderungen in der dritten Silbe mit denen der Sammelpunkte C
CN der Wolgaer Unterrnundart übereinstimmen. In der Forrn sukálén 'schob' z.B. wird die

dritte Silbe nicht angeglichen.
In einigen tatarischen Wörtem kommt a nur in der ersten Silbe Yor, z.B. naéár

'schlecht (Adv.)' (s. TLC 47), it barkále 'schlage ihn/sie/es nicht' « tat. b a r - i.

Die Forrnen iaman5m 'das Ei (Akk.)', flamalne 'unter' und sal 'Fleisch', zeigen
ebenfalls, daf es früher keine palato-velare Angleichung gegeben haben kann.

Die Angaben vom Sammelpunkt MK stimmen teilweise mit denen der vorherigen
beiden überein bzw. weisen bedeutende Áhnlichkeiten mit ihnen auf, teilweise weichen sie

jedoch ab.
Nach o und a in der ersten Silbe bleiben die reduzierten Laute erhalten, werden jedoch

labial.siert und palatalisiert, z.B. pört{1stö 'im Haus', iüild1(j{jn 'oft'.

Nach e und i in der ersten Silbe wird der reduzierte Vokal palatalisiert, z.B. terniie

'das Zuhause', diri» 'drumherum' (hier sind die reduzierten Laute am Wortende erhalten

geblieben).
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NachaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi , ö und ű wird a nicht palatalisiert, z.B. izaza 'sein/ihr alterer Bruder', töriaqma
'fensterlos', tűnalinit 'sie fingen an'. Hier kommt a nicht yor. Das MaB der palato-velaren
Angleichung ist geringer als arn vorherigen Sarnmelpunkt.

Das Gebiet der Wjatkaer Untennundart ist sehr zerstückelt, denn es besteht zum
gro6en Teil aus Dörfem, die in tatarischer Umgebung liegen. Die Abweichungen in der

palato-velaren Angleichung deuten darauf hin, daf der Einflu6 derselben Sprache, der von
unterschiedJicher Intensitat war und nur vereinzelt zur Geltung karn, den Proze6 ausgelöst
hat.

Auch in der Ufaer Untennundart (B BJ BJp.) finden sich gewisse Manifestationen der
palato-velaren Angleichung. Die Angaben von den drei Sammelpunkten weisen so groűe
Áhnlichkeiten auf, daB man sie zusarnmen behandeln kann.

Nach a in der ersten Silbe ist der vollstandig gewordene reduzierte velare Laut eben-
falIs a , z.B. tÜfjzüyüifün 'an seiner/ihrer Wurzel' (Lit. tŰfjza y-aifan).

Nach ö bleibt der reduzierte Laut erhalten, wird jedoch labialisiert und palatalisiert,
Z.B. köryfjz6m 'sein/ihr Inneres (Akk.)' (Lit. köry-azam).

Nach i steht selten reduzierter Vokal, z.B. kittsme 'ohne Hande',
Nach ö und ű wird a zu a, z.B. pör/XJies 'sich herumwalzen', sasna 'Schwein',

tűsaketlan kora 'deinem Unterbett entsprechend', türmaste 'imGefangnis',
Auch in der ersten Silbe erscheintzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdas a , und zwar sehr haufig in tatarischen Lehn-

wörtern, z.B. nastü 'Zeug' (TLC 47), sáp 'sehr' (TLC 62), tamle 'sü6' (TLC 66), usw.
Vereinzeit kommt a auch in der ersten Silbe Yor, z.B. kssal 'Mehlbrei', maiiinde

'Erde'.
Nach e und i jedoch bleibt der reduzierte velare Laut erhalten; allerdings finden sich

bei BEKE vereinzelt Formen wie kitteme 'ohne Hande', ki&tam 'deine Hand', terkeze 'nach
Hause'. In den meisten Fallen ist der reduzierte Laut jedoch velar: ke9azlan 'an/auf
seinen/ihren Tag', wefjaze 'sein/ihr Schwiegersohn', ijasken 'ein Jahr lang', kiifkara 'er/sie/
les brüllt',

Das urtscheremissische *i der ersten Silbe wurde massenweise reduziert, z.B. jaime
'Sprache, Zunge', flamalne 'unter',paias 'Nest', waifkai 'schlank', usw.

Es ist eindeutig, daü die palato-velare Angleichung auch in der Ufaer Untennundart
eine neuere, sekundarc Erscheinung ist. Auch hier hat der tatarische Einfluf eine groüe
Rolle gespielt, ebenso die sehr hanfige tscheremissisch-tatarische Zweisprachigkeit.

Ein analoges Beispiel zu der durch fremden Einfluf ausgelösten palato-velaren
Vokalhannonie stelIt die in Nordwest-Baschkirien gesprochene wotjakische Mundart, das
Tatyschly, dar. Die Wotjaken leben hier mit einer tatarischen Mehrheit zusammen und sind
absolut bilingual. Infoige des tatarischen Einflusses erscheinen hier die Laute a und a. Sie
kommen in tatarischen Wörtern haufig Yor, sind aber auch im ursprünglichen Wortschatz
nicht selten (vgl. KELMAKOVSFU 10: 101-106).

Einige Beispiele zur Verdeutlichung der Erscheinung: asmijos 'wir selbst' ~ Lit.
asmeos; ajbát 'gut' ~ Lit. ajbat « tat. ajbatv; múskan 'Akkordeon' (vgl. tscher. VAS.
muzekan 'do s.'); juana 'trínken' ~ Lit. ju in i; nús» 'Schlegel' ~ Lit. nus] (s. GILMAJEV
1981. 97-101).

Es ist erwahnenswert, daf a in erster Linie nach ú vorkommt. Im Tscheremissischen
spielte das dem i l nahestehende ü eine besonders wichtige Rolle bei Entwicklung der Vokal-

hannonie.
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Von den Mundarten des westlichen Dialektes fehlt die palato-velare Angleichung nur
in der Joskar-Olaer, ansonsten wird sie recht konsequent durchgeführt.

In der zentralen Untermundart, die von der Mehrzahl der Tscheremissen gesprochen
wird, gib! es keinerlei Vokalharrnonie. Die verschiedenen Schichten der Lehnwörter lassen
nicht darauf schlieüen, dall die Vokale in der zentralen Unterrnundart velarisiert worden

waren.
Die Angleichung des westlichen Dialektes weicht vom Typ der finno-ugriseben Vo-

kalharmonie ab. BeiWörtern mit gemischter Tonfolge wirkt im Finnischen und im
Ungarischen der velare Vokal der ersten Silbe auf den der Endung, Z.B.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf talollensa 'auf
sein/ihr Haus', ung. borbélynál 'beim Friseur'. Im West-Tscheremissischen können auf den
Palatalen in solchen Fallen nur palatale Laute folgen, z.B. W kandenlim 'ich brachte', O
kcrdenam 'do s.'. Diese Art der Angleichung ist für die turkischen Sprachen charakteris-
tisch.

Von den Forrnen W wstlan, willlan - O wütlan '[gehen] um Wasser [zu holen]' ist die
letztere die urspünglichere. Dies kann man jedoch nur beweisen, indem man auf grund der
Angabe wütlan 'do s.' der baschkirischen Sammelpunkte B BJ BJp. die westlichen Forrnen
für 'wahrscheinlich sekundar' erklart,

Es ist auffallig, daf sich unter den westlichen Endungen sehr viele einförrnige finden,
was für Sprachen mit Vokalharrnonie nicht kennzeichnend ist. Hier einige Beispiele:
kandem 'ich hole', kandel 'du holst' - elem 'ich lebe', elet 'du lebst'; tales 'er/sie/es
kommt' - pilJes 'er/sie/es b.ndet, strickt'; tolewe 'sie kamen' - pilJewa 'sie banden,
strickten'; tolyecem 'wenn ich kame' - pitkecsm 'wenn ich bande, strickte'; lameS 'auf den
Schnee' - ki8es 'auf die Hand'; lűmlec 'von dem Schnee' - katlee 'von der Hand', lamge

'mit Schnee' - kitke- 'mit der Hand'; lamte 'ohne Schnee' - kitte 'ohne Hand'; lamwla
'Schnee, pr. - kitwla 'Hande'; kulJem 'meine Sommerhütte' - kalJem 'meine Hand';

war}-t'1 'Kleidung' - elem 'Wohnung'; kamanek 'alle drei' - nslsnek 'alle vier'; lomber

'Faulbaumwald' -aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp is t e r 'Lindenwald',
Dies sind Endungen, die sich für die letzte Periode des Urtscheremissischen erschlieüen

lassen, und man könnte die Zahl der Beispiele noch erweitern. Aufgrund aller dieser
Angaben halte ich es für sehr wahrscheinlich, daü die palato-velare Angleichung in den

westlichen Gebieten infoige tschuwaschischen Einflusses erschienen ist, zumal sie auch in
ihrem Typ der tschuwaschischen entspricht.
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u n d ih r U r s p r u n g

Mit-den Beziehungen zwischen den finnougrischen Sprachen des Wolga-Kama-Gebietes
und den Turksprachen haoe ich mich schon in mehreren Artikeln befaüt. Auf das Syrjani-
sche aber bin ich bishel kaum eingegangen, und so steht es im Mittelpunkt der folgenden

Untersuchungen. Mein Interesse liegt zum einen darin begründet, daB es wichtig ist zu kla-
ren, welche Eigenheiten der Struktur des Syrjanischen türkischen Ursprungs sind, zum an-
deren darin, daü dieses Problem auch aus der Sieht der allgemeinen Sprachwissenschaft
sehr aufschluBreich ist.

Wie aus den hervorragenden Artikeln meiner Kollegen KÁROLYRÉDEI und ANDRÁs

R:\'lA-TAS (NyK 74, 281-298; AOH 37, 3-41) hervorgeht, lassen sich im Syrjanischen

nur 22 bulgarotürkische Lehnwörter nachweisen. Nach den Erkenntnissen der allgemeinen
Sprachwissenschaft gelangen beim Kontakt zweier Sprachen in erster Linie Wörter von
einer in die andere. Bei einer groBen Zahl von Wortentlehnungen - die schon eine gewisse
Zweisprachigkeit voraussetzt - kann es auch im System der Phoneme zu Veranderungen
kommen. Damit nennenswerte Entlehnungen im Bereich der Morphologie und der Syntax
möglich werden, ist eine noch intensivere und dauerhaftere Wechselwirkung erforderlich.
Was letztere Einwirkung betrifft, so würde ich - zumindest auf grund der von mir unter-
suchten Sprachen - die Reihenfolge umkehren und die Syntax an erster Stelle nennen. In
seinem allgemein bekannten Buch über die ural-altaischen syntaktischen Einheiten schreibt
DÁVIDFOKOS-FuCHS, daB sich die Syntax des Spanischen trotz der 800 Jahre wahrenden
Einwirkungen des Arabischen nicht im geringsten verandert hat (FOKOS-FUCHS 1962, 33).

Das liegt mit Sicherheit daran, daB diese beiden Sprachen typologisch von Grund auf
verschieden sind. Bei Sprachen, die sich typologisch nahestehen, wie die der uralischen und

der tt•.i:'cischen Sprachfamilie, verhalt es sich auf keinen Fall so, doch ist auch hier meistens
nur dann mit erheblichen morphologischen und syntaktischen Einflüssen zu rechnen, wenn
es viele Lehnwörter gibt.

Bevor ich den Versuch einer Erklarung untemehme., nenne ich die Erscheinungen in
der Struktur des Syrjanischen, die meiner Ansicht nach türkischen Ursprungs sind. Aus
Platzgründen kann ich nur die wichtigsten angeben:

1. Im Bereich der Morphologie ist bisher nur ein Suffix bekannt, das möglicherweise

türkischen Ursprungs ist, und zwar das SuffixzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-sa des Verbaladverbs (z.B. syrj. munisa

'gr hend'). Das syrjanische Suffix entspricht zweifelsohne dem wotjakischen mit derselben
Lautform und derselben Funktion, dem Suffix -sa des Verbaladverbs (z.B. minisa 'ge-
hend') Im Tschuwaschischen lautet das Suffix des Verbaladverbs -sa, -se (z.B. kajasa
'gehend'). L. S. LEVITSKAJAschreibt in der historischen Morphologie des Tschuwaschi-

schen über dieses Suffix, daB es denselben Ursprung hat wie das Konditionalsuffix -sa, -sa
der Turksprachen (s. LEVITSKAJA1976: 103). Auch in der Sprache der Tataren, der Nach-
barn der Wotjaken, lautet das Konditionalsuffix -sa, -sá.
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Dies ist eine beachtenswerte Tatsache, denn das wotjakische Konditionalsuffix -sal
(z.B. minisal) 'ich würde gehen' hangt ebenfalls mit dem Verbaladverb -sa zusammen.
DasaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 1 des Konditionalsuffixes ist - darauf wurde schon mehrfach hingewiesen - eine

Verkürzung der Forrn val 'war' des Verbs 'sein' (s. RÉDEI 1988, 387-388). Da so viele
Übereinstimmungen kein Zufall sein können, halte ich das Suffix -sa des Verbaladverbs in
den permischen Sprachen für eine Entlehnung aus den Turksprachen.

2. In den finnougrischen Sprachen, auf die die Turksprachen einwirkten, findet sich
überall die sogenannte .Jzaíetv-Struktur, d. h. im Possessivsyntagma muf der Besitz mit
dem Possessivsuffix der 3. P. Sg. versehen werden, z.B. syrj. r : J c s ilg n kerkais 'die Wohnung

des Fürsten' (KSz 15,25) (Possessivsuffix der 3. P. Sg.: -is).
Die .jzafet't-Struktur ist ein Merkmal der Turksprachen, z.B. tschuw. xoZan arsma

'die Frau des Wirtes' (KSz 15,27) (Possessivsuffix der 3. P. Sg.: - a ) .

Als Erklarung für das Vorkommen der .Jzafet't-Struktur in einigen finnougrischen
Sprachen, u. a. im Syrjanischen, nennen die Forscher den türkischen Einfluű, so z.B. BEKE
(KSz 15,21) und RÉDEI (CIFU II. 2, 86).

Die Possessivsyntagmen ohne Possessivsuffix in den wolgafinnischen und in den per-
mischen Sprachen bewahren die ursprüngliche finnougrische Struktur.

3. Im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen gibt es jeweils zwei Paradig-
men zum Ausdruck ein und derselben Vergangenheit: Das eine wird gebraucht, wenn der
Sprecher Augenzeuge der Handlung war, das andere, wenn er nicht anwesend war. H.

HMRMANN hat diesem Thema eine Monographie gewidmet (HAARMANN 1970), in der er
diese beiden Vergangenheitsformen direkte und indirekte Erlebnisform nennt. Aus seinem
Buch geht hervor, daf diese Erscheinung in vielen Sprachen vorkommt. Die in den permi-

schen Sprachen und im Tscheremissischen gebrauchte Ausdrucksweise jedoch ist charakte-
ristisch für die Turksprachen. Aufgrund der bis ins Detail reichenden Übereinstimmungen
kann man ausschlieííen, daf sie lediglich typologischer Natur sind.

Im Syrjanischen wird die einfache indirekte Vergangenheit durch die mit einem -a und
- mit Ausnahme der 3. P. Sg. - einem Personalsuffix versehenen Formen des Partizip Per-
fekt ausgedrückt (wobei die Form für die 1. P. in den meisten Dialekten fehlt). Über dieses

-a schreibt SEREBRENNIKOV,dafi es au ch ein Adjektivsuffix sein könnte (SEREBRENNIKOV
1963,261). Dies bekraftigt eine Analogie im Tscheremissischen, wo die Formen des Parti-

zip Perfekt oft mit dem Adjektivsuffix -as versehen sind, Z.B. die auch als Verbum finitum
gebrauchte Form ulmas 'war'. Das tschuwaschische Suffix -ne, -na des Partizip Perfekt,
welches ebenfalls dem Ausdruck der indirekten Vergangenheit dient, hat die Variante nie
-ni, wobei das -i wohl ein Adjektivsuffix ist (s. ANDREEv 1961, 84-85).

Im Syrjanischen kommt neben der Form mit dem Suffix -a (z.B. mungma 'er ist
gegangen') auch eine ohne Suffix vor (z.B. mungm 'ds.'), also das einfache Partizip Perfekt

(s. SEREBRENNIKOV1963, ebd.).
Hinsiehtlich der entsprechenden Vergangenheit des Wotjakischen bin ich zu dem

Schlufi gekommen, daf die Verwendung der Personal suffi xe - da die meisten Personen
auch ohne Personalsuffix gebraucht werden - neue ren Datums ist und das ursprüngliche
Paradigma mit dem Partizip Perfekt identisch war (s. NyK 86, 313). Eine einfache indirek-
te Vergangenheit, die mit dem Partizip Perfekt ohne Personalsuffix ausgedrückt wird,
findet sich in den Turksprachen. Dies gilt auch für das Tschuwaschische, z.B. epe kalana

'ich habe gesagt', ese kalana 'du hast gesagt' usw. Die mit einem Personalsuffix versehe-
nen Formen sind sowohl im Wotjakischen als auch im Syrjanischen spater, nach dem
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Vorbild der entsprechenden Formen der direkten Vergangenheit mit Personalsuffix ent-
standen.

4. Es gibt viele Übereinstimmungen zwischen den zusammengesetzten Tempora der
permischen und der Turksprachen, und diese gehen ebenfalls ins Detail. Ein typisches
Beispiel énthalt der folgende Auszug aus einem syrjanischen Volkslied:

liador me puksi

buidana vjjim ...aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'I c h s e t z t e m ic h h in w ie e in s a n d ig e s U f e r ,

d a s e b e n w e g g e s p ü lt w e r d e n s o ll . . . '

(WICHMANN,MSFOu. 38, 272).

In dem Ausdruck butdana vijim 'weggespült werden soll' ist -ana ein Partizipialsuffix
(Suffix -an des Partizip PrasenszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ Adjektivsuffix -a), vjjim 'ist' eine besondere Form von

sem.
Eine genaue Entsprechung der syrjanischen Struktur findet sich im Wotjakischen, z.B.

mone kel'asa vet/ono luod'du muBt mich begleiten' (Grammatika 1962, 266). Das wotja-
kische Partizipialsuffix -ono entspricht genau dem syrjanischen -ana, luod ist die 2. P. Sg.
Prasens des Verbs /uini 'werden, sein'.

Die genaue Bedeutung der Struktur u§Sasem ulű in tscher. mo u§Sasem ulű yanat,

kalase 'Sag mir [alles], was auch immer mit mir geschehen mag (was ich sehen werde).'
(BEKE 1961,352) lautet 'ich muB sehen', drückt also ebenso die Notwendigkeit aus wie in
den permischen Sprachen. (-em ist das Possessivsuffix der 1. P. Sg.)

Das tscheremissische Partizipialsuffix -sas besteht aus dem Suffix s (e, -o, -6) des
Partizip Prasens und dem Adjektivsuffix -as, ebenso wie seine permischen Parallelen, ulű
ist die 3. P. Sg. von 'sein'.

Die Struktur kajas pulat' 'muB gehen' in dem tschuwaschischen Satz mansn iran suta

kaja: pulat' 'ich muf r..orgen zum Gericht gehen' (AsMARlN 1903, 524) ist eine genaue
Entsprechung der aus den finnougrischen Sprachen angeführten Beispiele: Das Partizipial-
suffix -as diückt die Notwendigkeit aus, pu/at' ist die 3. P. Sg. von 'sein'. Zu dem tschuwa-
schischen Partizipialsuffíx gibt es die Varianten -assi, -essi, und das - i in diesen ist höchst-
wahrscheinlich ein Adjektivsuffix, ebenso wie in der Variante -ni des oben besprochenen

Suffixes -na des Partizip Perfekt.
Ir. deli Turksprachen finden sich zahlreiche Entsprechungen zu dem tschuwaschischen

Partizipialsuffix (s. RASANEN 1957, 116-117; LEVITSKAJA1976,86-91).
5. Die Turksprachen weisen zahlreiche Entsprechungen zu den syrjanischen Partizi-

pialkonstruktionen mit Satzwert auf, darunter natürlich auch typologische Übereinstim-
mungen. Einige Arten dagegen lassen sich durch Wechselwirkungen der Sprachen erklaren.
Einige charakteristische Beispiele führe ich hier an.

Die Form pettgj in dem syrjanischen Satz fondi pettgj kolroznikjas ujalisni mu vilin

'Die Kolchosmitglieder arbeiteten auf dem Feld, bis die Sonne unterging' (Komi jazyk
19::J5,246) ist ein Verbaladverb. Das Verb pet- 'hinausgehen, aufgehen' ist mit dem finno-
ugrischen Partizipialsuffix *tt und dem Terminativsuffix -gj versehen. Eine genaue Ent-

-- ~~-~~-
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sprechung des syrjanischen Verbalnomens findet sich in dem folgenden wotjakischen
Beispiel: uzzi biritoi 'bis sie ihre Arbeit beendeten' (CSÚCS 1990, 56).

Den permischen Partizipialkonstruktionen ist eine tschuwaschische sehr ahnlich:
uraran ukiccen as/ap 'Ich werde arbeiten, bis ich umfalle' (Materialy 1957, 261). Das
tschuwaschische VerbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű k - 'hinfallen' ist wohl mit dem Partizipialsuffix - i versehen (s.
LEVITSKAJA1976, 110), und -éen (das - é kann in intervokaler Position geminiert werden)
ist eine Postposition mit der Bedeutung 'bis' oder wurde zumindest vom Sprachgefuhl als
solche empfunden. Diese wird in den permischen Sprachen mit einem Terminativsuffix in
derselben Funktion wiedergegeben.

Ein Charakteristikum der Wolga- und der permischen Sprachen sind Partizipial-
konstruktionen, in denen nach dem Partizip eine Postposition steht. In den ostseefinnischen
Sprachen kommt diese Struktur nicht vor, und auch in den obugrischen ist sie ziemlich
selten (sie laBt sich vielleicht auch durch syrjanischen Einfluf erklaren). Dazu nenne ich
nur em Beispiel: Syrj .... namislgn unais jualgm berin 'nachdem die Mutter vielerlei
gefragt hatte' (STIPA, MSFOu. 121,210). Nach dem Partizip Perfekt mit dem Suffix - e m

steht also die Postposition bgrin 'nach'. Aufser im Wotjakischen und im Tscheremissischen
finden sich hierfur auch im Tschuwaschischen und im Tatarischen genaue Entsprechungen,
z.B. tschuw .... k u s xunmasar sar irtterna xjSsan ' ... nachdem er eine Nacht schlaflos ver-
bracht hatte' (ANDREEV 1961, 95) tirttsr- 'verbringen', -ns: Suffix des Partizip Perfekt,

xissan 'nach'.
Obwohl ich nur einen Teil der in Frage kommenden Erscheinungen behandelt habe,

zeigt diese Darlegung, daf die türkischen Züge des Syrjanischen so bedeutend sind, dad sie
in keinem Verhaltnis zu den 22 Lehnwörtem stehen.

Bei der Untersuchung der sprachlichen Kontakte zeigt sich, daf es auch solche gibt,
bei denen es ohne eine nennenswerte Anzahl von Wortentlehnungen zu strukturellen Entleh-
nungen kommt. Als Beispiel sei das Russische genannt. Bei der Entstehung des russischen
Volkes spielte das bis zum 10-13. Jabrhundert darin aufgegangene fmnougrischsprachige
Volk der Merja eine groíse Rolle. Die Zahl der Lehnwörter aus der Sprache der Merja im
Russischen betragt nicht einmal 20, in seiner Struktur dagegen fmden sich signifikante
fmnougrische Merkmale (s. BERECZKI,MNy. 85: 442).

Im Fali des Syrjanischen muf man von einem bulgarotürkischen Substrat ausgehen. Es
muf ein Gebiet gegeben haben, in dem eine gemischte Bevölkerung von Urpermiem und
Bulgarotürken lebte. Wo die Permier in der Mehrzahl waren, wurde das Permische die
vorherrschende Sprache, wo mehr Bulgartürken lebten, gewann ihre Sprache den Kampf.
Im heutigen Tschuwaschisch lassen sich nur wenige urpermische Lehnwörter nachweisen
(s. RÉDEI- RÓNA-TAS, NyK 82, 125-133). Ohne diese Umstande liebe sich die Entleh-
nung eines morphologischen Elements, wie es die tschuwaschische Verbotspartikel an (z.B.
an il 'nimrri es nicht weg' ist, nicht erklaren (s. RÉDEI - RÓNA-TAS, a. a. O., 125-126).

Die Klarung der Frage, in welchem Gebiet sich die permische und die bulgarotürkische
Bevölkerung intensiv vermischte, ist Aufgabe der Archaologen.
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Heutzutage, da die Tscheremissen - wie die anderen finnougrischen und türkischen Völker
des Wolga-Kama Gebiets - nach Unabhangigkeit streben und ihrer Sprache mehr Geltung
verschaffen möchten, ja diese fordem, ist es von entscheidender Bedeutung, daB sie eine
Sprache haben, die den Ansprüchen aller Lebensbereiche genügt, eine Sprache also, -die
eine echte Alternative zum Russischen darstellt. Von den Völkem des Wolga-Kama
Gebiets haben nur die Tataren eine Gemein- und Schriftsprache, die diesem Kriterium ent-
spricht. Die übrigen Sprachcn sind einseitig entwickelt: Man kann in ihnen belletristische
Werke, gegebenenfalIs auch solche von weltliterarischem Niveau, schatTen (s. MAOISTE
1958), aber die Verfassung einer naturwissenschaftliehen Abhandlung beispielsweise auf
Tseheremissiseh bereitet sehon emsthafte Schwierigkeiten - und das gilt aueh für zahlrei-
che andere Lebensbereiche.

Das Fortbestehen des Tscheremissischen - und natürlich der übrigen in RuBland ge-
sprochenen Sprachen mit áhnlichen Gegebenheiten - kann auf die Dauer nur gewahrleistet
werden, wenn es zu einem vielseitigen Kommunikationsmittel entwickelt wird. Andemfalls
verliert die Muttersprache ihre Attraktivitat, und yor allem die Intelligenz wird gezwungen
sein, auf das Russische auszuweichen.

Ob sie diese enorme und lange Jahre dauemde Arbeit auf sich nehmen wollen, müssen
die Tscheremissen ganz alleine entscheiden. Ohne die massive Unterstützung breiter Schi-
chten der Gesellschaft kann dieses Untemehmen nicht gelingen. Die Spracherneuerungs-
bewegungen der Völker Mitteleuropas waren in erster Linie politisch motiviert, und die
Sprachemeuerung bei den Tschermissen, den Mordwinen, den Wotjaken usw. ist es eben-
falIs.

Die Tscheremissen befinden sich ohne eigenes Zutun in einem ries igen zeitlichen Rück-
stand, und zwar nicht nur im Vergleich zu Westeuropa, sondem auch zu vielen kleinen
Völkem Mitteleuropas, bei denen die Sprachemeuerungsbewegungen zumeist sehol' Ende
des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts einsetzten. Diese Verspatung hat jedoch auch Vor-
teile. Viele Fehler beispielsweise der ungarischen Sprachemeuerung rührten daher, daB die
Sprachwissenschaft noch nicht weit genug entwickelt war. In dieser Hinsieht waren die
Voraussetzungen für die estnische Sprachemeuerung Anfang des 20. Jahrhunderts schon
wesentlich günstiger.

Der Rückstand der Tscheremissen - und derübrigen finnougrischen Völker dieser Ge-
gend - wurde noch dadurch vergröüert, daB die Spracherneuerungsbewegung, die Anfang
des 20. Jahrhunderts eingesetzt und sich in den 20er und 30er Jahren intensiviert hatte, von
den Machthabern behindert, ja sogar verboten wurde. Auf der anderen Seite können heute
viele Ergebnisse und Methoden dieser Bewegung genutzt und weiterentwickelt werden.

Welche sind nun aus mitteleuropaischer Sieht die dringendsten und wichtigsten
Schritte?

Die Tscheremissen, die Mordwinen und die Syrjanen haben jeweils zwei Schrift-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

In: Zur Frage der uralischen Schriftsprachen. Bp. 1955. 63-69. p.
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sprachen. Diese Entwicklung wurde sowohl durch die Russifizierung als auch durch den
Lokalpatriotismus begünstigt. Die sprachlichen Unterschiede hingegen rechtfertigen sie
nicht. Im Deutschen, im EngIischen oder im ltalienischen gibt es zahlreiche Dialekte, die

sich wesentlich starker von der betreffenden Gemeinsprache unterscheiden, als das Wiesen-

tscheremissische und das Bergtscheremissische voneinander abweichen, und - um auch ein
fmnougrisches Beispiel zu nennen - das trifft auch auf das Südestnische und das Nord-
estnische zu.

Dennoch haben alle diese Völker erkannt, welch groüe Vorteile eine einheitliche
Schriftsprache bietet, und habenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdafür die eventuéllen Opfer in Kauf genommen bzw.
nehmen sie weiterhin auf sich.

Auch den Tscheremissen kann man nur raten, sich auf eine einheitliche Schriftsprache
zu ein igen, denn diese hatte mehr Gewicht und würde dem Fortbestehen des Volkes eher
dienen.

Die Schaffung einer einheitlichen Gemeinsprache darf auf keinen FalI die Beseitigung

des Bergtscheremissischen bedeuten - wie neben der einheitlichen Schriftsprache auch das
Niederdeutsche und das Bairische und bei den Italienem der Dialekt Venedigs weiter
bestehen. Ihre Verwendungsbereiche müssen sinnvoll umrissen werden, und esaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm u B auch
weiterhin möglich sein, belIetristische Werke auf Bergtscheremissisch zu schreiben.

Auf dem Gebiet der Rechtschreibung gibt es meiner Ansicht nach nicht mehr viel zu

tun. Die tscheremissische Schrift, die auf dem kyrillischen Alphabet basiert und dieses
durch diakritische Zeichen erganzt, bedarf nur noch geringfugiger Verbesserungen. Dort,
wo die Palatalisierung noch nicht gekennzeichnet wird (ich denke hier an Falle vom Typ
imne 'Pferd'), müüte dies eingefuhrt werden.

Auch im Bereich der Normierung der grammatischen Strukturen gibt es nur noch we-
nige offene Probleme. Die Anerkennung einiger dialektaler Merkmale als gemeinsprachlich
jedoch könnte die tscheremissische Literatursprache der Zukunft bedeutend bereichern.

In zahJreichen tscheremissischen DiaJekten kommt die AbJativendung -lec Yor, und es
würde keine Schwierigkeiten bereiten, sie in die Gemeinsprache aufzunehmen. Ebenfalls
weit verbreitet ist der Approximativ auf s k a la ; ich habe ihn auch schon in belIetristischen
Werken gesehen. Etwas begrenzter ist der Gebrauch des Distributivsuffixes -len und des
Terminativsuffixes -sken. Auch diese könnte man ohne weiteres verbreiten und som it die

tscheremissische Literatursprache bereichern.

Die dringendste Aufgabe besteht in der Schaff ung des Fachwortschatzes des politi-
schen und wirtschaftlichen Lebens sowie der Wissenschaften. Es werden hunderte, ja
tausende Wortneuschöpfungen benötigt. Terminologische Wörterbücher fehlen. Die Tata-

ren haben auf diesem Gebiet in den 20er und 30er Jahren viel geleistet, doch hinsiehtlich
des Tscheremissischen bin ich in diesem Punkt weniger gut informiert, denn als ich
GeJegenheit gehabt hatte, mich vor Ort zu erkundigen, galt die Beschaftigung mit Themen
dieser Art als bourgeoiser Nationalismus.

Die in den letzten Jahrzehnten angewandte Methode, namlich die massenweise und
unveranderte Übernahme russischer Wörter, bei der selbst der ursprüngliche russische
Wortakzent beibehalten wird, kann nicht zu dem gewünschten Ergebnis fuhren. Dabei

entsteht eine Sprache, in der Tausende von Wörtern anders betont werden als das ur-
sprüngliche Vokabular und zumeist auch in ihrer Lautstruktur fremdartig sind. Eine solche
Sprache kann weder lebensfáhig und zweckmaűig sein noch den astherischen Anforderun-
gen an eine Literatursprache genügen.
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Bei der Erweiterung des Wortschatzes könnte man in groBem Umfang auf die in der
20er und 30er Jahren angewandten Methoden zurückgreifen, denn seinerzeit bediente man
sich der Techniken, die bei den meisten europaischen Völkem gebrauchlich waren und sich
bewahrt hatten. In jeder Sprachemeuerungsbewegung hat es Übertreibungen und Fehler
gegeben, so auch in der Tscheremissischen. Das bedeutet jedoch nicht, daB sie insgesamt
negativ zu bewerten ist, wie dies mein Kollege G. 1.LAVRENÍJEV tut (s. Jlaspearses
1986). Er führt sogar als Argument an, daB das .arbeítende Volk" diese Wörter nicht
akzeptiert habe. Der Verfasser des Artikels vergillt allerdings, daB diese Neuschöpfung von
Wörtem als bourgeoiser Nationalismus gebrandmarkt wurde und man die Wörterbücher
von V. M. VASIEJEV, in welche dieser auch die im Zuge der Sprachemeuerung entstan-
denen Vokabeln aufgenommen hatte, Ende der 30er Jahre öffentlich verbrannt hat.

Die Methoden der tscheremissischen Sprachemeuerung werden von 1. G. tvANOV in
seiner Monographie über die tscheremissische Literatursprache ausführlich besprochen
(I1BaHoB 1975. 118-45), so daB ich im folgenden lediglich die Techniken nenne und sie
kurz kommentiere.

Die tscheremissische Sprachemeuerung hat die lexikalischen Möglichkeiten det Dia-
lekte vielfaltig genutzt, doch das Bergtscheremissische blieb dabei - wohl wegen der
phonetischen Abweichungen - weitgehend unberücksichtigt. Das könnte jetzt nachgeholt
werden. Als Muster könnte die Methode dienen, nach der im Rumamschen bei der Über-
nahme französischer und im Estnischen bei der Übemahme finnischer Wörter verfahren
wurde: Das Lautbild wurde so gestaltet, wie es bei einem ursprünglich zu der betreffenden
Sprache gehörenden Wort aussehen würde.

Die Erweiterung der Bedeutung der Wörter, z.B. der Gebrauch von ttste 'Zeichen' in
der Bedeutung 'Fahne', ist eine Technik, die auch weiterhin mit Erfolg angewandt werden
kann.

Die Möglichkeiten der Wortzusammensetzung wurden in groBem MaBe genutzt, z.B.
imnéwij 'Pferdestarke' (imne 'Pferd'; wi) 'Kraft').

Diese Komposita sind meist Lehnübersetzungen aus dem Russischen - so wie die un-
garischen Spracherneuerer in erster Linie aus dem Lateinischen und Deutschen übersetzten.
Es ware gut, wenn die Tscheremissen neben dem Russischen auch andere Sprachen hinzu-
ziehen würden. Die deutschen Wortzusammensetzungen stehen dem Tscheremissischen
typologisch naher als die russischen. Geeignete Beispiele finden sich auBerdem im Ungari-
schen, im Estnischen und im Finnischen.

Eine andere gebrauchliche Methode war die Wortbildung durch Suffixe, z.B. toster

'Museum' (tosto 'alt'; Kollektivsuffix -er); muter 'Wörterbuch' imut 'Wort'). Die erst-
genannte Wortbildung habe ich überwiegend als Beispiel für die komischen Auswüchse
gehört, das zweite ist seit etwa zehn Jahren wieder gebrauchlich.

Das Wort toster ist nach sprachlichen Kriterien eine einwandfreie Schöpfung. Mög-
licherweise empfinden es viele als witzig, weil es einen in den meisten europaischen Spra-
chen verbreiteten Internationalismus ersetzt. Finnen, Esten und Ungam sind in vielen Fallen
ebenso verfahren. Dem lateinischen Wort litteratura entsprechen das finnische kirjallisuus,

das estnische kirjandus und das ungarische irodalom. Im Ungarischen wird jedoch in
bestimmten Fallen auch das Wort literatúra benutzt, neben alap 'Grund, Fundament' auch
fundamentum und noch viele mehr. Es handelt sich hier um Synonymenpaare, doch die
Wörter haben jeweils einen anderen stilistischen Wert, so daB sie die Sprache bereichem.
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So könnte es auch im Tscheremissischen sein, wenn muzej und toster nebeneinander ge-

braucht würden.
Wie die Tscheremissen haben auch alle ihre Nachbarvölker die Wortbildung durch

Zusammenziehung angewendet. So entstand zum Beispiel aus der attributiven Konstruk-
tion törstalsö tul 'springendes Feuer' das Wort törstul 'Elektrizitat'. AlIerdings ist dieses
Wort nicht in die Gemeinsprache eingegangen. Diese Art der Wortschöpfung wird von den
Sprachwissenschaftlem nicht empfohlen, da sie die Wörter verstümmelt und gekünstelt
wirkt.

Man kann keine Regel dafür aufstellen, welche Intemationalismen oder Fremdwörter
übernommen werden müssen oder können, aber die drei finnougrischen Sprachen, deren
Schriftlichkeit eine lange Tradition hat, Ungarisch, Firinisch und Estnisch, helfen bei der
Orientierung. Aul3erdem sollten auch phonotaktische Gesichtspunkte berücksichtigt wer-

den. Wenn das Lautbild eines Fremdwortes zu sehr von der üblichen tscheremissischen

Lautstruktur abweicht, sollte man es durch ein tscheremissisches ersetzen.
Es kann nicht Ziel der Sprachemeuerung sein, bereits eingebürgerte Lehnwörter zu

ersetzen. Davon sah man auch im Ungarischen, im Finnischen und im Estnischen sowie in
den meisten europaischen Sprachen ab. Die alteren Entlehnungen aus dem Russischen sind
dem Tscheremissischen inzwischen angeglichen worden, die neueren dagegen sind auf-
grund ihres unveranderten Lautbildes und ihrer Betonung als Fremdkörper zu erkennen und
stören somit auch das asthetische Empfinden.

Wie ich weiter oben schon erwahnte, ist es für die Tscheremissen und die übrigen
Völker des Wolga-Kama Gebiets von existentieller Bedeutung, ihre Sprachen binnen kur-
zer Zeit zu Idiomen von europaischem Niveau zu entwickeln. Als Vorbild kann ihnen in
erster Linie die estnische Emeuerungsbewegung dienen, die die Landessprache im ersten
Viertel unseres Jahrhunderts auf das Niveau der europaischen Staatssprachen erhob.

Eine auíserst wichtige Aufgabe ist die Erstellung eines einsprachigen Wörterbuches,
mit dem die Tscheremissen bereits weit fortgeschritten sind. Aul3erdem werden zweispra-
chige Wörterbücher benötigt, und zwar neben dem tscheremissisch-russischen und rus-

sisch-tscheremissischen auch ein englisch-tscheremissisches, ein deutsch-tscheremissisches
usw. Solche Werke gehören zur kulturellen Autonomie eines Volkes und sind zudem von

didaktischer Bedeutung, da Fremdsprachen am besten auf der Grundlage der Mutterspra-
che zu erlemen sind.

Dies sind Aufgaben von enormem Umfang, doch wenn die Intelligenz der Tscheremis-

sen und der mit ihnen verwandten Völker des Volga-Karna Gebiets sie auf sich nimmt,
erweist sie darnit nicht nur ihrem eigenen Volk, sondem zugleich auch der gesamten
menschlichen Kultur einen groüen Dienst.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AKTyaJJbHblezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3a~a-iH 06HOBJleHHHMapHHCKoro H3blKazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MapHHJ.u,1 H npyrne <j>HHHo-yropcKHe aapozna ilOBOJDIUI H ilpHKaMbSl rpe6yroT .lI.IDI ce6S1

60JIbme cysepemrrera, a CBOHM Sl3blI<aM 6ÓJIbllIeH pOIDf BO acex ofinacrxx )!(H3HH. OJJ;HaKo

OHH noxa He HMelOT TaKoro Sl3blI<a, KOTOpbrH MO)f(}fO 6blJI0 6bI nOCTaBHTb HapSI.UY c

P) CCJGIMSl3bIKOM.

KaKOBbI )Ke causre epoam-re 38.n;8'IH?

Y M8pIDíueB nna JIHTepaT)'pHbIX Sl3b1I<8,'lT0 He MOTHBHpOBaHO Sl3blI<OBbIMH P8CXO)K-

.n;eHIDIMH. Bonpexn őorree 3H8'IHTeJIbHbIM H3blI<OBbIM p8CXO)f()l;eHHSlM, HT8JIbSlHllbI, HeMUbI,

anrmoraae H .n;a)Ke3CTOHUbI C03.n;8IDf 06meH8pO;:I;HbrH JIHTepaT)'pHbIH H3blI<. C03.n;aHHe 06-

mero M8pHHcKoro JIHT'1l8TypHoro H3blI<8 He MO)KeT 0603HaqaTb IDfKBH)l;aUIDO ropao-

MapHHCKoro napesns.

H8H60rree eposasa 3a.n;aQa - C03.n;8HHeTepMHHOJlOrHH nOIDfTHqeCKOH, 3KOHOMHqeCKOH

H H8YQHOH )KH3HH. Heoőxozueao TBOpHTb COTHH, TblCSlqH HOBbIX crros. I1cnOJIb30BallIHHCSI

no CHX nop MeTO.n;,TO ecri, nuenemre pyCCKHX cnoa B HeH3MeHSleMOMsane c coxpanemtea

opHrHHaJIbHOrO ynapenax, nenpneaneu. He MO)f(eT 6blTb )f(H3HeCnoc06Hb1M Sl3blI<, B KOTO-

pOM TbICj[1laMH BCTJleqalOTC8 CJIOBa c qy)f(HM ynapemtea H <j>OHeTHqeCKHMCTJloeM. T8KOH

Sl3blI<He MO)f(eT COOTBeTCTBOB8Tb3CTeTH'IeCKHM rpe60BaHHHM.

,nrr8 pacumpeaas rreKCHIGf, 38 HeKOTOpblMH HCKJIIOqeHHSlMH,rO;:I;Hb1MeTO,llhI, HCnOJIb30-

BaBllIHecSI B 10-ble-30-ble rO;:I;bI. HeT CMblCJI8 3aMeHHTb HOBblMH cnoaaan yxopeaasuraecs,

B TOM 'lHcrre H pyccxae, 3aHMCTBOBaHHH. He őena, ecmr B uexoropsrx cnysaxx l:OBbrH

TepMHH H rpaJI;HUHOHHOe qy)Koe CJIOBO6bITyroT pSl;:I;OM.JTO cnocoőcrnyer oőoramemno

CTHIDfCTH'leCKOrO p83HOOÓp83Hmr 1I3b1I<8.

HeJIb3S1 .n;aTb npanana OTHOCHTeJIbHO .roro, nna KaKHX nOHSlTHH .n;OJDKHbI6blIDf 6bl

MapHHUbI 06p830BaTb nonsre CJIOBa, HO BeHrepCKHH, <j>HHCKHHH 3CTOHCKHHmrreparypnsre

H3bIKH MOryT .n;oHeKOTopOH CTeneHH cnyxorn, npHMepOM B ueJIHX OpHeHTaUHH.

Ilepen MapHHCKOH naremmreauaeü CTOHT orposrnaa aanasa. Ecnn OHa cornacaa

B3HTb Ha ce6S1 H aafic'rsr ee pemenns, ero 6y.n;eT BHed!H ueHHeHllIHH BKJIa.n; He TOJIbKO B

H8UHOHaJIbHyro, HO H BO BCIOsenosesecxyro xym.rypy.
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Egy magyar mondás azt tartja -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANyelvében él a nemzet.

Ez a mondás fokozottan érvényes a tárgyalt vidék népei számára. Napjainkban, amikor
e népek szuverenitásra törekszenek, és kulturális, politikai és gazdasági téren jobban a saját
lábukra akarnak álln., nyelvük számára nagyobb érvényesülést kérnek, sőt követelnek,

döntő kérdés, hogy olyan nyelvvel rendelkezzenek, amely az élet minden területén kielégíti
a szükségleteket, amelyet az orosz mellé lehet álIítani. A vidék 'népei közül egyedül a tatá-
roknak van olyan irodalmi nyelve, amely megközelítőleg megfelel ezeknek a követelmé-

nyeknek, a többié egyoldalúan fejlett.
GERD KUZEBAJ udmurt költő európai szinten tudta kifejezni érzéseit századunk első

évtizedeiben anyanyel vén írt verseiben, s erre alkalmas volt már ekkor a vidék valamennyi
finnugor nyelve. A kiváló észt nyelvész, JULillS MAGISTEegy az ötvenes években írt cikké-
ben megállapítja, hogya Volga-Káma-vidék finnugor nyelvei olyan fejlettségi szintet értek
el, hogy alkalmasak világirodalmi szintű irodalmi alkotások megírására. MAGISTE nem
teszi hozzá, hogy egy természettudományos cikk megírása az idevágó terminológia hiánya
miatt viszont nagy nehézségekbe ütközne, s ez még az élet számos területére érvényes.

Joggal kérdezheti valaki: érdemes-e e népek számára megteremteni egy, az európai ál-
lamnyelvekhez mérhető nyelvet, mikor az értelmiség jól tud oroszul, s meghja azt az orvos-
tudományi vagy filozófiai cikket az illető szakterület művelője ezen a nyelven. Magam sem
hiszem, hogy belátható időn belül mordvinul vagy udmurtul tanítanának matemai .kát a

szaranszki illetve az izsevszki egyetemen, mégis szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek tar-

tom olyan nyelvek kifejlesztését e népek számára, amely az élet minden területén kielégíti
a szükségleteket. Ha az értelmiségiek bizonyos tudományos, gazdasági vagy politikai kér- .
dések megbeszélésekor kénytelenek oroszra fordítani a szót, akkor az anyanyelv hamarosan
a konyhába szorul, onnan pedig a szemétdomb ra kerül, mert elveszti vonzerejét. Nemzeti
alapú középiskolai oktatás sem képzelhető el teljes értéktü nyelvek nélkül. Az UNESCO-

norma szerint mintegy 700 ezres lélekszámú nép esetében indokolt sokoldalúan fejlett nem-
zeti kultúra megteremtése. A szóban forgó finnugor népek vagy meghaladják, vagy megkö-
zelítik ezt a számot.

A Volga-Kám a-vidék finnugor népei önhibájukon kívül hatalmas időhátrányba kerül-
tek nyelvük kiművelése terén, nemcsak Nyugat-Európa, de Közép-Európa népeivel szem-

ben is, hiszen ez utóbbiaknál a felvilágosodás korában, a 18. század vége felé kezdődtek

erőteljes nyelvújítási mczgalmak. A késésnek hátránya mellett előnye is van. A magyar
nyelvújítás számos hibája az akkori nyelvtudomány fejletlenségének következménye. A szó-
ban forgó népek időhátrá'iyát jo fél évszázaddal növelte, hogy a század elején megindult, s
a 20-as években, a 30-as évek első felében igen erőteljessé vált a nyelvújítási mozgalmat
ördögi előrelátással, hatalmi szóvalleállították, sőt betiltották. Ennek a nyelvújítási mozga-
lomnak azonban számos eredményét, módszereit stb. ma is fel lehet használni és tovább
lehet fejleszteni. Értesüléseim szerint ez a munka folyik is.

289
bt: Anyanyelvünk, iroda/munk ma. A Ill. finnugor irátalálkozó jegyzőkönyve (Eger, 1993. aug.

23-27.). (Szerk. Domokos Péter). Bp. 1995. ELTE 30-34. p.



Ünnepi kOnyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Melyek a legfontosabb és legsürgősebb tennivalók külső, közép-európai szemmel néz-
ve? A mordvinoknak, a mariknak és a komiknak két irodalmi nyelve van. Nyilván a helyi
lokálpatriotizmus és a hivatalos oroszosító politika egyaránt támogatta az ilyen irányú fej-
lődést. A jövő szempontjából egységes irodalmi nyelv kialakítása kívánatos. Ez emelné
e nyelvek súlyát, jobban szolgálná fennmaradásukat, mint a jelenlegi állapot. Ha figyelem-
be vesszük, hogy egy svájci német vagy egy északnémet, egy szicíliai, egy délészt és még
sok más kisgyermeknek mennyivel nagyobb nyelvi különbségeket kell leküzdeni, hogy
megtanulja népének irodalmi nyelvét az iskolában, mint egy moksa-mordvinnak, egy hegyi
marinak vagy egy komi-permjáknak, akkor be kell látnunk, hogy a kérdés gyakorlati meg-
oldása nem okozhat komoly problémát. Az érzelmi ellenállás leküzdése a nehezebb feladat.

Az egységes irodalmi nyelv megteremtése semmiképpen sem jelentheti a moksa-mord-
vin, a hegyi mari stb. kiirtását. Meg kell találni e nyelvi változatok alkalmazási szférájának
ésszerű határait. A bajor tévének vannak bajor adásai, magam is hallottam a hamburgi
rádió alnémet nyelvjárásban sugárzott vallásos tárgyú adását, a milánói tévének is van he-

lyi nyelvjárásban közvetített adása stb.
A helyesírás területén szerintem nincs sok tennivaló. A cirill alapú, különböző mellék-

jelekkel megtoldott írásmódok nem sok tökéletesítésre szorulnak. A tatároknál - értesülése-
im szerint - komoly tábora van a latin betűs írásmód visszaállításának. Azt hiszem, a vidék
finnugor népeinél ez komoly ellenállásba ütközne. A 20-as, 30-as években nagy moszkvai
nyomásra is csak a komiknál sikerült bevezetni. Egyébként ez minden nép saját belügye.

A nyelvtani formák megállapítása terén sem marad sok tennivaló.
A legsürgősebb feladat a politikai élet, az adminisztráció, a gazdasági élet és a külön-

böző tudományágak szakszókincsének megalkotása. Új szavak százait, sőt ezreit kell meg-

teremteni. Terminológiai szótárakra van szükség. Nem vagyok jól tájékozva a 20-as, 30-as
években e téren elvégzett munkáról, mert mikor alkalmam lett volna ilyen kérdésekkel fog-
lalkozni, minden ilyesmi burzsoá-nacionalizmusnak számított.

Mikor értesültem a szuverén Marij El kikiáltásáról, azt írtam mari barátaimnak, hogy
egy szuverén nép nem hívhatja úgy a többes számot, hogy .rnnozsesztvennoje csiszlo".

A szókincs bővítésére használt eljárásokat illetően teljességgel támaszkodni lehet a 20-
as, 30-as évek hagyományaira. Ekkor legfóbb forrásul a nyelvjárások szolgáltak. Nyelvjá-

rási szavakat némileg módosított jelentésben honosítottak meg az irodalmi nyelvben. Így
például a komi tis 'verekedés' jelentésű szóból az irodalmi nyelvben 'harc' lett, a mari tiste
'jel' szót 'zászló' jelentésben kezdték használni, a mordvin kajavsk 'adó' szónak pedig 'vám'

lett az új jelentése.
Széltében felhasználták a szóösszetétel nyújtotta lehetőségeket, például a komi iz som

'kőszén' (iz 'kő', som 'szén', mari imn wuj 'lóerő' imne 'ló', wi) 'erő') stb. Ezek az összeté-

telek az esetek többségében úgynevezett tükörfordítások, kalkok voltak az oroszból, mint
ahogy annak idején a magyar nyelvújítók elsősorban alatinból és a németből fordítottak.

Jó lenne, ha finnugor rokonaink az orosz mellett más nemzetközi nyelveket is figyelembe
vennének. Anémet szóösszetétel például közelebb áll a finnugor típushoz, mint az orosz, de
a magyar, a finn és az észt is jó példákat nyújthat. Egyébként ennek már van hagyománya

a Volga-Kám a-vidéken. Az itteni finnugor népek század eleji nyelvújításának legkiemelke-
dőbb vezéregyénisége a kiváló udmurt költő és tudós GERD KUZEBAJ volt, aki ismerte a
magyar, a finn és az észt nyelvújítást, és követendő példának tekintette.

Visszatérve a nyelvújítás módszereihez, széltében alkalmazott eljárás volt aszóképzés
segítségével történő szóalkotás. Mari barátaim általában nevetve emlegették V. VASZILJEV
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A Volga-Káma-vidék népei nyelvénekjelene ésjővője

tosterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'múzeum' jelentésű szavát, amely a tosto 'régi' melléknévből az -er gyűjtőnévkép-
zővei alkotott szó.

A toster szó nyelvi szempontból kifogástalan. Tatán azért hat humorosan, mert egy, a
legtöbb európai nyelv által használt nemzetközi szót helyettesít marival. A finnek, az ész-
tek, a magyarok számtalan esetben tették ezt. A latin eredetű litteratura fínnül kirjallisuus,

észtül kirjandus, magyarul irodalom, de használjuk bizonyos esetekben a literatúra szót is,
mint ahogy az alap mellett él zaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf u n d a m e n t u m , a k o z o n s é g mellett a publikum stb. Ezeknek
a szinonimáknak más a stílusértéke, s párhuzamos használatuk a nyelv gazdagodását szol-
gálja. Azt .zolgálná a mariban is, ha párhuzamosan használnák a muzej és a tost •..r szót.

Nem lehet szabályt adni arra nézve, hogy milyen nemzetközi szavakat kell vagy érde-
mes saját szóval helyettesíteni. Talán a három régi, írásbeliséggel rendelkező fmnugor
nyelv: a magyar, a fínn és az észt szolgálhat e tekintetben némi útmutatással. Emellett ér-
derries figyelembe venni az úgynevezett fonotaktikai szempontokat. Minden nyelvben meg-
vannak a hangok kapcsolódásának szabályai. A finnek nem vették át nyelvükbe a nemzet-

közi struktura szót, mert a benne lévő szókezdő és szóbelseji mássalhangzó-kapcsolatok
idegenek a finn nyelv számára, s ezért megalkották a struktúra jelentésű rakenne szót.

A Volga-Káma-vidék finnugor népeinél is megtalálható az összevonással történő szó-
alkotás. Ilyen a mari törstul 'elektromosság' a törsfalmö tul 'ugráló tűz' jelzős szerkezet-
böl. A szó egyéb ként nem honosodott meg a mariban. A szóalkotásnak ezt a típusát, mivel

túl mesterkélten csonkít ja meg a szavakat, a nyelvészek nem javasolják.
MVIK észt nyelvújító olyan eljárást is meghonosít, mellyel semmilyen más fmnugor

nép nem élt, de szerintem kivételesen máshol is szóba jöhet az alkalmazása, a mesterséges
szóalkotást. 297 mesterségesen konstruált változatból választotta ki például a veenma 'meg-
győz' igét. Vagy harminc szó honosodott meg az észtben MVIK alkotásai közül, s több a
leggyakrabban használt észt szavak közé tartozik.

A belső szóalkotás sohasem küszöbölte ki teljesen a szókölcsönzést. Ha sorra vesszük
az európai nyelveket, azt látjuk, hogy egyesek a belső szóalkotást, mások a tudatos szóköl-

csönzést részesítették előnyben, az utóbbi különösen közeli rokon nyelvek esetében gyakori
eljárás. A bolgár és szerb nyelvújítók az oroszból kölcsönöztek, a románok viszont kezdet-
ben az olaszból. majd később a franciából merítettek oly mértékben, hogy a kevésbé isko-
lázottak számára ez még napjainkban is megértési nehézségeket okoz.

A finnugor nyelvcsaládon belül egyedül az észt kölcsönzött tudatosan a finnből s a finn
nyelvújítók is egy-két szót az észtből, míg a magyar nyelvújítók csupán egyetlent a lappból.
A tárgyalt finnugor népek nyelvei közül az udmurt és a komi áll olyan közel egymáshoz,
hogy ilyen kölcsönzés szóba jöhet náluk, de a két nyelv körülbelül azonos fejlettségi szintje
miatt aligha kerülhet sor nagyobb arányú kölcsönzésre. Inkább alkalmazható az az eljárás,
melyet az észtek követtek. Mint említettem, az észtben nem nagy a tudatos kölcsönzések
száma a fmnből, gyakoribbak azok az észt szavak, amelyeket finn példára alkottak meg:
megvolt az észtben a fmnek megfelelő tő és az azonos képző, s ezeket a finn példa nyomán
kapcsolták össze. Ez az eljárás az udmurt és a komi viszonylatában gyümölcsöző lehet.

Az idegen nyelvi kölcsönzéseknél fontos az esztétikai szempontok figyelembevétele.
Számos területen a nyelvnek nemcsak közlési, de esztétikai funkciói is vannak, mindenek-
előtt a szépirodalomban. Nem szabad, hogya szókölcsönzések megváltoztassák a nyelv
eredeti hangzását. A régebbi orosz kölcsönzések jól beilleszkedtek a szóban forgó nyelvek-

be, az újabbak viszont, mivel nem is volt szabad őket megváltoztatni, idegen testként hat-
nak a nyelvben, s esztétikai hatásuk kedvezőtlen.
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Az eddig elmondottak a kérdés elméleti oldalát érintik. Gyökeres nyelvújítás csak úgy
vihető végbe, ha az illető nyelvet beszélő társadalom széles rétegei elfogadják és támogatják
azt. Előadásom elején említettem, hogy a Volga-Káma-vidéki finnugor népek nyelveinek
európai szintre emelése rendkívül sürgős feladat. Elsősorban az észt nyelvújítás szolgálhat
számukra példaképül, amely a 20. század elején mintegy negyed század alatt a modem ál-
lamnyelvek szintjére emelte az észtet. Ezt a folyamatot most a televízió és elektronika ko-
rában még tovább lehet gyorsítani. Nagyon fontos feladat olyan értelmező szótár elkészíté-
se, amilyenhez a marik kezdtek, s amellyel már szépen előrehaladtak. Más szótárakra is
szükség van, s nem csak mordvin-orosz, vagy udmurt-orosz stb. szótárra, hanem mord-

vin-német, -angol, -francia és így tovább szótárakra. E téren még az észteknek is vannak
teendőik. Ezek megléte hozzátartozik egy nép kulturális önáílóságához.

Egy széles alapokon nyugvó nemzeti kultúrához hozzátartozik az emberi, közelebbről
az európai kultúra alapvető műveinek anyanyelven való hozzáférhetősége. Mindenekelőtt a

Bibliára gondolok. Nem mint a keresztény vallások tanainak tárára, hanem mint irodalmi
alkotásra, az európai kultúra egyik alapkövére. Folytathatnám a felsorolást, de azt hiszem,
ennyiből is világos, mire gondolok.

A mordvinok, marik, udmurtok és komik előtt álló feladatok óriásiak, de ha megbir-
kóznak velük, nemcsak saját maguknak tesznek felbecsülhetetlen szolgálatot, hanem az
egész emberi kultúrának.
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