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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;
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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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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.
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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).
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BEKEÖOÓN: Mari szövegek (Budapest, I. 1957; Ill., IV. 1961).
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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).
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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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