
Ismertetések és bírálatok. 

Finmarki-lapp nyelven megjelent könyvek 1882 óta. 

1. Bibalhistoria javehas girko historiast. Ucca adnám-kartacin. 
Dat girje maksa cadnagasast 60 évre. (Bibliai történet és egy kevés 
az egyháztörténetből. Kis mappával. Ezen könyv kötve 60 őrébe 
kerül.) Kristiania 1882 (293 lap). 

2. Laka bagjesami harrai dain ovtastattujuvvum gonogasrikain 
Norgast ja Ruo&d-arikast. (Törvény a hegyi lappokat illetőleg Nor
végia és Svédország egyesült királyságokban.) Kristiania 1884. 
(53 lap.) 

3. ABC. Darogiel ja samegiel abes daihe vuostas lokkamgirje 
same-manaidi. Samas cali J. K. Qvigstad. Maksa cadnagasast 20 
évre. (ABC. Norvég nyelvű és lapp ábéczé, vagy első olvasókönyv 
lapp gyermekek számára. Lappúi írta J. N. Qvigstad. Ara kötve 
20 öre.) Kristiania 1885. (47 lap.) 

4. Dr. Martin Luther stuora katekismusa njaljad oasse gasta 
birra. Jorggalatti ja prentedatti darolas Same-misson. (Luther 
nagy katekismusának negyedik része a keresztségről. Fordíttatta 
és nyomatta a norvég lapp-térítőtársaság.) Kristiania 1889. (23 1.) 

5. Epistalak ja, evangéliumuk, oktasas girkko-rokkus, odőa 
rippadovdastus-asatus ja oőda alla-masso-girl;ko-mdnok. Prenteduv-
vum gonagasa goccoma mielde (episztolák ós evangéliumok, általá
nos templomi imádság, új gyónásrendelet és új nagy misei, egy
házi eljárások. Nyomatott a király rendeletére). Kristiania 1889. 
(255 lap.) 

6. Vuostas Moses girje. Samas jorggaluvvum ja prdnteduvvum 
Darrobibalsdrve golatusa ala (Mózes első könyve. Lappra fordítta
tott ós nyomatott a norvég biblia-társaság költségén). Kristiania 
1889. (80 lap.) 

A finmarki lapp nyelven megjelent könyvek száma igen 
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csekély és Friis lapp mesegyűjteményének és néhány csekélység
nek kivételével mind fordítás. A legelső IpF. nyelvű könyv 1728., 
Friis szerint csak 1757rben, jelent meg es nem más, mint Luther 
kisebb kátéjának fordítása, melynek egy más szerzőtől való újabb 
földolgozása 1776-ban látott napvilágot. A múlt században e köny
vön kivűl mindössze négy kis alkalmi beszédet bocsátottak közre 
1755 — 58, melyeket esztendőnkint egy-egy szemináriumi tanuló 
mondott el ötödik Frigyes norvég király születése napján. Azután 
szünetelt a IpF. irodalom egészen Stockfleth N. V. föllépéséig, a 
ki nemcsak nyelvtana és szótára által tette hozzáférhetővé a IpF. 
nyelvet, hanem ezen dialectus irodalmának s egyúttal a mai könyv
nyelvnek és helyesírásnak is megteremtője lett. 1837— 1857-ig 
tizenkét lapp nyelvű könyvet írt. Halála után Friis J. A. lett a IpF. 
irodalomnak úgyszólván kizárólagos művelője. Csak a hetvenes 
években kezdik mások is megkísérteni erejüket a IpF. dialectus 
művelése terén. 1876-ban ismeretlen szerzőtől egy gyermekneve
lésről szóló könyvnek lapp fordítása jelent meg a norvég eredeti
vel együtt és mint különös kuriózumot említhetjük meg, hogy 
1875. egy Christian Andreasen nevű ember «Muitalágje» (elbeszélő) 
czím alatt egy lapp ú j s á g o t adott ki, melyből áprilistól szep
temberig összesen öt szám látott napvilágot. Ugyanezen Andrea
sen megelőzőleg már 1864-ben fordított norvégból egy kis az álla
tok őrizéséről szóló értekezést. 

A czímben említett könyvek mind a nyolczvanas évek termé
kei és tudtommal nem is jelent meg több a múlt évtizedben. Nyel
vileg nincs róluk különösebb megjegyezni való, mert valamennyi 
az eddig szokásos helyesírást és elfogadott irodalmi nyelvet követi 
és semmi újabb hangtani vagy alaktani sajátságot sem találunk 
bennük, a mely az eddigi nyelvtanokban fölemlítve nem volna. 
A dialektusoknak a IpF. könyvek nem engednek úgy teret, mint az 
újabb időben megjelent IpS. nyelvűek. E könyveket lapozgatva az 
idegen legfölebb annyit vehet észre, hogy ez új keletű műveknek 
lappsága vagyis a kifejezéseknek és mondatszerkezetnek a lapp 
nyelv szellemében való alkalmazása haladást tüntet föl a megelő
zőkéhez képest, melyek csak úgy hemzsegnek a szószerint fordí
tott norvég idiotismusoktól. 

A tartalomról sem sokat szólhatunk. Az 1—3. számuakban az 
egyik oldalon a norvég eredetit, a másik oldalon a lapp fordítást. 
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találjuk. E kettősnyelvűséget azért alkalmazzák a lappok számára 
kiadott könyvekben, hogy részint a norvég nyelv elterjedését elő
segítsék a lappok közt, részint pedig, hogy a lapp nyelvben nem 
kellően jártas norvég papok és tisztviselők könnyebben eligazod
janak a lappokkal való érintkezésben. 

Az első szám alatti könyv rövid bibliai történet. Az első ily
nemű munkát Stockfleth adta ki, de csak a Mózes öt könyvebeli 
események elbeszélésére szorítkozott. Ez új bibliai történetben 
már az egész ó és új testamentom kivonatát és rövid egyháztörté
netet is találunk. 

A 2. számú könyv tartalma sokkal érdekesebb, mert a lap
pok életébe vág. A lappok t. i. Svédországból Norvégiába és viszont 
szabadon költözködhetnek rénszarvasaikkal, de ezen költözködések 
közben igen sok bajuk volt a svéd és norvég parasztokkal, a kik
nek földjein és erdein át vitt az útjuk. Számos birtoksértés a lap
pok és még több önkénykedés és erőszakoskodás a parasztok 
részéről származott a lappoknak e régi időkből örökölt költözködő 
szokásukból. Ezen bajokon igyekszik a törvény segíteni; szabá
lyozza, hogyan becsültessenek meg a károk, melyeket magok a 
lappok vagy rénszarvasaik okoznak és mennyi kárpótlást kell ezért, 
vagy azért fizetniök. 

Az ábéczés könyv e nemben már a harmadik. Az első lpF. 
ábéczéfc Stockfleth adta ki 1837-ben, a másodikat Friis 1863-ban. 
Qvigstad könyve mind pasdagogiai berendezésre, mind külső kiál
lításra nézve igen csinos munka és sikerült szemlélhető képekkel 
van díszítve. A lapp gyermekek a lapp olvasással egy időben tanul
ják meg belőle a norvég olvasást és nyelvet is. 

A 4. számú mű kisebb füzet és Luther nagy kátéjának ne
gyedik, a keresztségről szóló részét foglalja magában. A nagy 
kátéból több tudtommal sem a lpF.,sem a többi lapp nyelvjáráson 
nem jelent meg. Ez, valamint az 5. és 6. sz. művek már nincsenek 
norvég szöveggel is ellátva. 

Az evangéliumok és episztolák gyűjteménye Friis Sabma-
girje-jéhez csatolt hasonló tartalmú szövegeknek folytatólagos 
kiegészítése. Egyszersmind közölve vannak benne az 1886. és 
1887. évben királyi rendelettel megengedett külömböző alkalmak
kor használt újabb imádságok. 

Az ó-testamentumot a IpS. nyelvre már a múlt században 
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kezdték fordítani és a teljes szentírás 1811-ben jelent meg Hernö-
sandban. A lpF. nyelvre azonban eddigelé csak Dávid király zsol
tárai vannak lefordítva, még pedig Stockflethtól. Most úgy látszik, 
a teljes fordítását tervezik. Mózes első könyve a IpS. fordítással 
összevetve igen sikerült kezdet. 

A szerző, illetve fordító neve csak az ábéczés könyvnél van 
kitéve, azonban a többi felsorolt müveket is részint maga fordí
totta Qvigstad, mint az utóbbi hármat, részint pedig közreműkö
dött a fordításnál. Megemlíthetjük még, hogy a 2. számú mű a 
Norvégiában és Svédország északi részeiben nagy számban élő finn 
lakosság kedvéért finn nyelven is megjelent Grape P. 0. Felsö-
Torneai pap fordításában. HALÁSZ IGNÁCZ. 

9CEH3H npe^ami H 6tiTa HHopoĵ eBt r.iasoBCKaro yíBjía. 
I—III. CoCTaBiLir& H. IíepByxHHt. BaTO. 1888. — V á z l a t o k a 
g l a z o v i k e r ü l e t i d e g e n a j k ú l a k ó i n a k (a votjákok-
nak) h a g y o m á n y a i és é l e t m ó d j a k ö r é b ő l . Irta P e r -
v u c h i n M i k l ó s . I—III. füzet. Vjatka. 1888. 

II. 
Pervuchin népköltési gyűjteménye — mely ((Vázlatai)) har

madik füzetének tartalmát teszi — következő főbb csoportokra 
oszlik: a) i m á d s á g o k (kuriékon); számszorint 27 a külömböző 
ünnepek {^\.guz-dor, «jógkísérő», «eke-kivitel», «áldozó csütörtök*), 
«tavaszi nagy áldozatos ünnep», «a kis ekeutó», «Öszi ünnep», ke
resztény «új év» stb.), születés ós eljegyzés alkalmára, továbbá a 
vízi és erdei istenségekhez. — b) d a l o k ; még pedig 10 ülőke-dal 
(a midőn t. i. legények és leányok együtt üldögélnek valamely 
házban, vagy a szabadban s mulatoznak); 11 lakodalmi dal; 
4 halottsirató ének s 7 elferdített, votják jargonú orosz dal; — 
c) k ö z m o n d á s o k ; számszerint35. d) t a l á l ó s m e s é k ; szám
szerint 165. Mindegyik csoport élén az illető műfajt jellemző ós osz
tályozó bevezetések vannak; maguk a szövegek fordítással s néhol 
jegyzettel ellátvák s a dalok alatt mindenütt a följegyzés helye is 
olvasható. Az orthographia sajnálatunkra igen fogyatékos, a közön
séges orosz írásmódtól csak annyiban tér el, hogy 9 betűt alkalmaz 
a szóközépen is. Ez annál nagyobb mulasztás, minthogy Gavrilov 
már megmutatta, miként lehet néhány latin betű felhasználá-
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sával s néhány csupán csak az orosz nyelvhez illő írási szabály 
(pl. szóvégi T>) felrevetésóvel alkalmasan kifejezni a votják hangokat. 
Pervuchinnál eeholsein ismerhető fel az o hang, nála jo (jég) = é 
dodí (szán) = ^9^;H, éeé (vad) = cect, jolo (tejes) = ejio, voson 
(imádság) == BOCJIH'L. Határozatlan a jésítés kifejezése is ; ezekben: 
3apHH (== zárni arany), JI93HCI>KOMT> (== leziékom eresztünk) az H 
orosz módra az előtte álló mássalhangzó jésítését is jelezi; ellen
ben ilyenekben: TH ( = ti ti), cyjiTHMT. ( = sultim fölkeltünk), 
O^HTT. ( = ódig egy) puszta magánhangzó. Ha a szó elején áll ez H 
olvasható i-nek, /i-nek, vagy akár jl-nak, pl. HTHMT. = itim (szérű), 
HHMapi) = inmar (isten); de npT> az jir (fej), HJÍ03T> = jiloz (gya
rapodik). Az i-nsk megkülömböztetése az i-től jésített mássalhang
zók után sem lehetséges, így: T9,a,H = todí (fehér), ,21,9,21,11 = ded'i 
(szán), CHHBM'L = sinam (apadás). Az o hangj , vagy jésített más
salhangzók után orosz módra g-vel íródik, mint pl. ceTi. ( = ént 
adj!), e3T> ( = joz ízület), KH3€HT. (— kiéon vetés), Ky3e ( = kuzo 
gazda); pedig ez az e az utolsó hangsúlyos szótagban is gyakran 
jelent e-t, pl. ceTMec'L — éetnu'is (hálóinkat), Me,n,T> = med hadd l 
KypoeMi. = kurojem szalmájú. — A szöveg fordítása általában 
szabad, gyakran egészen helytelen; pl. usjctmon-veramon nem 
«pa,nocTb-y;i;oBOJiLCTBÍe» («öröm-elégedettség)) 3. 1.), hanem «dí-
csérendő-beszélendő (híresztelendő))) | kiUú-imU nem ((O^HMMT. 
cep^ueMT., O^HOIO ^yiiioio («egy szívvel-lélekkel)) u. o.), hanem 
«nyelvből-szájból»: ódig k. i. «egyértelműleg, egy akarrttulag» 
| berlo-vallo nem rry^,a-cio;i,a («ide-oda» u. o.), hanem «előre-hátra» 
| ósta nem noMiuiyÉTe («irgalmazzatok)). 7, 9, 10. 11.), hanem 
«urarn!)> | Cupci vir-ser kiskona (25. ].) így van fordítva: ^enu.a, 
P'BKH C3a^u ceőa BCÍ, coőiipaiomafl» («Csepcza folyó, mely magad 
háta mögött mind a folyócskákat összegyűjtőd))); pedig vir-ser ér, 
ín(aíHJia); tehát a kifejezés ezt mondja: «ér-összehúzom» (mivel 
valószínűleg igen hideg a vize s ki bele megy görcsöt kap) | ganim 
kar! (26.1.) «ycsiHiinyre Haci.! («hallgassatok meg bennünket!*)) — 
§anim, ganim tatár-perzsa eredetű szó (1. Votj. Nyelvtanm. 550. sz.) 
s ezt jelenti: «lelkem! kedvesem!»; tehát ganim kari «tedd meg 
azt a kedvességet!)), synonymja az előtt) olvasható muso kar! 
yMHjiocTHBBTecb Ha^t naMH ! kifejezésnek | mad" «iit>CHH» («ének, 
dal»): sudon-mad'jos «xopoBO ,̂HHa nt>CHii» («körtáncz-dalok»), ju-
onmadjos «npa3;i;HHiiHbi}i ní.CHH» («ünnepi dalok»), suan madjos 
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«CBa^eÖHbia irí>CHH» («lakodalmi dalok») 42,45,51. 11. — Az ének 
közvotják neve gur, kirjan-gur, ufai güj ; ebből jumsan-gur «a tár
sas séta alkalmával énekelt dalok» (Gavr. 110, 111.), suan-gur 
((lakodalmi ének», mus-ot'ongur «méhhívó ének». Amad'szó ctalálós 
mese» értelemben ismeretes az eddigi irodalomban (3ara,a,Ka — 
voio-mad' olyan találós mesék, melyeket különösen a voiSo-dir-ban 
mondanak. Gavr. 160. l.j. mad'- mint ige «mesélni, elbeszélni» 
valamit (pa3CKa3HBaTi>); találós mesét föladni (sara^aTL 3ara^Ky) 
mádon, madon-kel (Kaz.) «mese, rege», madlcon (Sar.), mafíkon 
(Mai.), matfiskon (Glaz.) «találós inese» («példabeszéd)) Glaz. Az-
buka 89.) | A «találós mese» műneve P.-nál amal ,• pedig e szónak 
hiteles forrásokból csak «eszköz, mód; ravaszság, furfang, furfan
gos eszközw jelentése igazolható.*) | Cupci, Pizepju-sur mumijos: 
«o Henna M llti3eni> MaTyiiiKH pirai xjrkŐopo^iiHa !» «(óh Cs. és P. 
gabonatermő folyó-anyák!» 9. 1.). — A ju-sur összetétel előrészé-
ben aligha &ju «gabona» szó van. Ez t. i. nem illik dicsérő epi-
thetonnak; amennyiben az éjszak rövid nyara mellett épenséggel 
nem áldás, ha a folyó még elönti a szántóföldeket s az őszi vetést 
kimossa, illetőleg a tavaszi szántásvetést lehetetlenné teszi. Elő
fordul ugyané szó az erdei istenséghez intézett imádságban is, 
így : ju-mr kuzati minon-vetlon saman med pumiskomi mijein, watdn 
«ha folyók mentében járunk-kelűnk (Koiyja Hania nyxi. 6y,neTT> 
jieataTb no pfriKaMTj) hadd találkozzunk hóddal, vidrával! (35.1.) — 
hol szintén nincs értelme, hogy a folyó (mint vadban bővelkedő, 
erdei) «gabonatermő »-nek dicsértessék. Én a ju szóban a sur utó-
rész synonymját látom, mely megfelel a zűrjén ju, vogul ja, magy. 
jó, finn joke «folyó» szóknak s a közönséges használatú sVr-tól 
kiszoríttatva immár csak a régies nyelvű imádságokban s ott is 
csak összetételben tartotta fön magát. Az összetételnek ilyen módja 
gyakori a votják imádságokban, ilyenek pl. jec-bur «jó», tdni-vilní 
«élni», ju-nan «gabona»,jolo-vojo «tejes», kil'-ddj «betegsóg», sirk-

*) Előfordul ugyan Wiedemann szótárában is a «list, klug-
heit» mellett egy a P. meghatározásához közel járó «verblümte 
rede, gleichniss» mellékjelentés; de ez utóbbi — mint Wiedemann 
sok más igazolhatatlan adata — a régi selejtes vallásos tartalmú 
fordításokból származik, melyek a Jézus paraboláira nem találtak 
alkalmasabb szót. 

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYÜK. XXI. 30 
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jug «hulladék», suk-sak ('szerencsétlenség)), ut'-vordi/ «őrizz!», 
tusmon- aman «ellenséges szellem» stb. — A dalokat P. versben 
fordítja, noha ezt íesthetikai becsük nem valami különösen aján
lotta. A fordítás hűségéről természetesen szó sem lehet; v. ö. pl. e 
tekintetben: mrd vaéki, adej puni láza, KHiiyjiT> KI, p'íi'iKÍ, Bsopií — 
TaMT. necT. 6%2&WFb («a folyóra vetettem tekintetem — ott egy eb 
fut»); pedig helyes fordítással: aleszállottam a folyóba, ott Adej 
kutya hugyozik)) (45.1.) | nillán miikid pi-ulin, pildn miikid nil-vilin 
6hiTb iipn napiTB — pa^ocTB ^tBidi, napiiio-;KT> JII0Ó0 ŐHTI> TipH 
^'JIBKT. (48.1.); pedig a verspoint-je (hanem is «szalonképes))) épen 
az ulin és vilin szókban van | kin-kd kuras, mon bizis «akárki 
legyen a kérő, én menyasszony (leszek)» ékes rigmusokban így 
hangzik: HycTb KTO xo*ieTT> MCHÍI CBaTaTL, He poöiiii CBaTOBT. 
HUICTT.: OHT. 0TKa3a He yciiMiiraTT,! OHT. TOTOBMMTJ BCC Haüyi,eTT>! 
(47. lap.). 

Mindezen gyarlóságoknál azonban sokkal inkább kihívja a 
kritikát azon körülmény, hogy vannak P. textusközléseiben olyan 
részletek, melyek grammatikai képtelenségeket tartalmaznak, még 
pedig szemmel láthatólag annak következtében, hogy avatatlan kéz 
toldott-foldott az eredeti közlés szövegében. Legtöbbnyire syntakti-
kai szabálytalanságok azok, melyekből az ilyen helyek fölismerhe-
tők. Effélék pl.: tolaltá obin puktdm-berd kuttozd kivastini, tilles 
med vozmaloz Inmard! 3HMOIO, Kor;i,a MM no.uo>KMMT> BT> OBMHT> 
CHonbi fljm cymiíH, OTT> oraa ;̂a öeperyTT. nacT> HHMapi, etc. 
(«télen, midőn szárítás czéljaból kévét rakunk a színbe, óvd meg a 
tűztől óh /./») 12.1. — Helyes mondatszerkesztéssel ez így volna: 
tolaltd kulltodz kwaétini obind puktdm-berd etc. | zurod suron-dirja 
kapcizd, kuzimzd sot! midőn asztagot hányunk, adj nekünk könnyű
séget, erőt (#afi HaMt jierKOcra H CHJIH) ! 8.1. — Itt kitetszik, hogy 
a -zd harmadik személyű accusativus végzetet a textus följegyzője 
egyszerű accusativusnak tekintette. Maga a votják ilyesmit nem 
mondhatott; v. ö. suddd-burdd sot Inmard!; tehát itt is ez kellene : 
kapcidd, ku£imdd sot! | Inmard, Kildisind etc. sot miiem azvestd, 
mil'am med luoz tustimi, punimi . . . . pukonmi-no, krovatmi-no med 
luoz azves / Inmar-om, Kildisin-om etc. add nekünk ezüstödet, 
hogy a mi tányérunk, kanalunk . . . . és székünk és ágyunk hadd 
legyen ezüst! 22. 1. — Egész világos az oroszból való fordítás 
bélyege : «uo,n,aMTe HaMri> cepeöpa, MTO6U y tiaci. »ianiKH, jioanui... 
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лавки и кровати были серебрянныя! A helyes szórend így volna: 
tustimi etc. azveé med luoz! \ vaZlalajos än voZdäs vaja! ősök, ne 
nehezteljetek! 24, 28, 34. 11. — Helyesen így: voida än vaja f 
mint 33 és 35. 1. | gid'íé Üvotäz-kä leéim Huktani midőn az istálló
ból a marhát itatni bocsátjuk. 16. 1. — e h. gidié Sivotäz luhtani 
lezim-kä \ zivot potton ludä kuriskon a marhának legelőre való ki-
hajtása alkalmával mondott imádság. 17. 1. — e h. й, ludä р. к. 
I tulis, Sivot leziku, veram vai kurbon sotini весною, выгоняя въ 
поле скотину, я обещался принести жертву («tavaszszal, kihajt
ván a marhát a rétre, megígértem, hogy áldozatot hozok») 31.1. — 
Az állítmánynak a mondat legvégén van a helye. Idegenszerű a 
birtokos névmás használata az ilyen kifejezésekben: än analti 
miniétim nilmä! ne vesd el leányomat! 37. 1. | tiHestid ostäs a ti 
tulkotokat 20.1. Gyanús a közlemény hitelességére nézve, ha szük
ségtelen orosz szó van nagy számban benne, minő pl. a 24. imádság, 
melyben ilyen részek olvashatók : s etmäs, namotmäs, mor
dam äs, kaltonmäs än isa Vu-murtä надъ нашими с е т я м и , на
м е т а м и , м о р д а м и не гаути ; ugyanott: berog-durä vaj! да
вай къ б е р е г у ! A már fentebb gyanúba vett 25. ós 26. állítólag 
fiú és leányszületéskor mondott imádságokban hasonlók: uzas lu, 
provor lu! légy munkás, ügyes (проворный!) | ,jec starik med 
sed'oz jó öregre (férjre) akadjon! — A dalokban P. maga is be vall 
bizonyos változtatásokat és toldásokat (44. 1.); így a 3-ikban, hol 
ilyen versek vannak: lud-tir kabanű, kenős-tir juä (teli mező'asz-
tagom van, teli csűr gabonám van) — az egyik ma-kad minam 
ulämä! (milyen az én életem!) sorhoz rímelőűl ezt szúrja be: ma-
kad' minam sudä! (milyen az én szerencsém!). Egy másik helyen 
(10. sz.) e verssornak: kitin ben gazägjosid? (hol vannak hát lá
dáid?) ez felelt meg: poplän sadaz sur sisjalo (a pap kertjében sört 
szűrnek), mely az előbbihez képest kissé hosszú volt. Csinosabb 
alakja a következő: poplän sadaz pukéilo, kudgon sur sisjalo (a pap 
kertjében üldögélnek, részegítő sört szűrnek). 

Befejezésül álljon itt néhány mutatvány a tárgyalt népköl
tési gyűjteményből: 

30* 
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A) I M Á D S Á G O K . 

1. Ju-vizili kűri ék on. 
' 0 0 -

Ostd Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd sud-bur ku
riskom ! 

Muzemdz kwin-pol berlo-vatto gírisa minim-ka, kizon-kudijdz 
bur-pal pel'-pumam ponisa judz kiéim-kd : nomir medam éi, nil'-das 
vUijdn med vifijaloz! so suddz-burdz Inmard, Kildisind, Kwazd, 
gumja- Vorsudd kuriskom / 

Gdr-berles vazdn das-kik jozaz med vuoz ; uzi-kad', namer-kad 
med daltoz tisez ! 

Arani-kd kutskim: milmi-kidmi kapci med luoz; cukna med 
sultomi! kwin kuUo-kd aram : sekit med luoz gutini! aram kul'to 
dan-ak med luoz, aramtdez-no dan-ak med luoz! oz vosaskiskom 
Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd ! so suddz kuriskom. 

Arandz bittem-berd ukmis obin, das obin med potoz kabanez; 
kaban-urdsi kában med puksoz, kié obin med potoz! so suddz-burdz 
kuriskom Inmard, Kildisind, Kwazd, $umja- Vorsudd ! 

Tolaltd obin puktdm-berd kul'tozd kwastini, tilles med vozmaloz 
Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja- Vorsudd! kultoez sirlir-vild vel-
diim-berd, ósta suisa sukkiskom kutdsdn, tisez dan-ak med usoz suisa 
zarni-kad', azves-kad med luoz tisez ! kurozd paldntdniiberd, vorokd 
lukam, azves lopatadn pal'tkdm-berd, zarni-tis med usoz ! dődídn-ke 
minim sinir-dord, pudovkaan úrimon med luoz. So suddz-burdz ku
riskom Inmard, Kildisind, Kwazd, $umja- Vorsudd ! 

Ullasan ponim-kd susdgd valla-palkiz potimon med jiloz ! so 
suddz-burdz kwiskom óstd Inmard / . . . etc. 

So susagié judz bastim-kd (kobidn-no, duridn-no, muckodn-no) 
sindmez medam sodiski, ddldtsd lnmar, Kildisin, Kwaz, gumja 
Vorsud med sotoz ! 

So judn Inmard, Kildisind, Kwazd, gumja-Vorsudd tirini 
vitsd med kosoz bid^im dksejli ! bazard-kd nuim so judz, tfeé kuzojo-
sin med pumiskom, sum-potisa liktono med luoz bazariútiz ! so suddz-
burdz kuriskom Inmard etc. — bazaris liktdm-berd, so kondon fíinidz 



PERVUCHIN : V0TJÁK VALLÁSOS HAGYOMÁNYOK. 4 6 9 

bidgim aksejli vit tirini med jaraloz, a fiinidz kijárni med kil'ozl so 
svddz-burdz knriékom Inmardf . . . . etc. 

Kuriskisli gros-kopejka-kd úotim sudn-sursdn med, sotoz mil'em 
Inmard, Kildisina, Kwazd, gumja- Vorsudd ! 

Uram Inmar-om (Egem), Kildisin-om (Teremtő egem), 
Kwaé-om (Levegő egem), Dgumja-Vorsud-om (szerencseadó házi 
istenem)! Szerencsét áldást könyörgünk. 

Ha a szántóföldet háromszor előre hátra megszántva me
gyünk s a vető kosorat jobb vállunkra rakva a gabonát vetjük: 
féreg azt meg ne egye! Negyven gyökérrel hadd gyökerezzék meg! 
Azt a szerencsét, áldást könyörögjük Inmar-om, Kildisin-om, 
Kwaé-om, Djfumja Vorsud-om. 

A szántóünnepnél előbb tizenkét ízületéig hadd nőjjön! 
Magva hadd gyarapodjék, mint a földi eper, mint a kövi szederj ! 
Midőn a szántáshoz fogunk, lelkünk kedvünk vidám (könnyű) 
legyen; keljünk föl korán! Ha három kévét arattunk, nehéz 
legyen fölemelni! A learatott kéve jó sok legyen, a le nem aratott 
is jó sok legyen. Úgy imádkozunk óh Inmar-om! etc. . . . azt a 
szerencsét könyörögjük. 

Az aratás befejezte után kilencz szín, tíz szín [alá] hadd 
jusson asztag. Asztag mögé asztag helyezkedjék! Húsz szín asz
tag hadd jusson ki ! Azt a szerencsét, áldást könyörögjük óh 
Inmar-om. etc. 

Télen midőn szárítás czéljából kévét rakunk a színbe, óvd 
meg a tűztől óh Inmar-oml etc. 

Miután a szérűn kiterítettük a kévéket s istensegítset mondva 
cséppel csapdossuk: hulljon jó számmal a magva; mint az arany, 
mint az ezüst, olyan legyen a magva! Miután a szalmáját eltávolí
tottuk, (a gabonát) halomba gyűjtöttük, ezüst lapáttal szórtuk: 
aranymag hulljon alá! Midőn a szérűre szánnal megyünk: annyi 
legyen (a gabona), hogy vékával tölthessük. Azt a szerencsét, ál
dást kérjük Inmar-om ! etc. 

Ha alulról teszünk (gabonát) a szuszokba: a felső szélen 
kicsorduljon, oly bőségben legyen! Azt a szerencsét, áldást kérjük 
Inmar-oml etc. 

Ha ama szuszékból merő kanállal, vagy csészével, vagy 
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fonott kosárral vettünk: ne lássák meg apadása; adja áldását In-
mar, KildUin, Kwaé, gumja-Vorsud! 

Azon gabonával Inmar-om etc. a fölséges császárnak adóját 
megfizetni rendelje! Ha a vásárra vittük azt a gabonát: jó gazdák
kal találkozzunk, örvendve jöjjünk meg a vásárról! Azt a szeren-

, csét, áldást kérjük Inmar-om! etc. — Miután megjöttünk a vásár
ról, ama pénz fele a fölséges császár adóját megfizetni való 
legyen, másik fele ellenben kezünkben maradjon ! Azt a szerencsét, 
áldást kérjük etc. 

Ha a koldusnak egy garast, vagy egy kópékat adtunk: szá
zával ezrivel adja vissza nekünk Inmar-om, Kildisin-om, Kwaé-om, 
Dgumja- Vorsud-om! 

2. Si zil-kurbon kűri ék on. 

a) 

Ósta Inmara, Kildiéind, Kwazd, Bigra-Vorsudd! túlié, zivot 
leéiku, veram val kurbon éotini: so éizam kurbonmd sotisko. 

Gidd pirtdm Zivotmi pin-tir, im-tir-kd bastiz kustdm turináz, 
kuroáz: kötsi med tiroz, su-juzman ddlatsd pon! azbard-ka lezim 
sel'o-peHo med luozi ! tukmás-durd-kd lezim kalikli vo£jaékisa uckono 

med luozi! 

Obind kul'todz tirdm-berii, tilzd-puza nudm-berd, sunitsd po-

nam-berd, Inmar, KildUin ! etc. sugles, l'ekles voéma ! 

Cukna sultdm-berd,kuzezli-palezli wazdm-berd $eé milin-kidin 

med sídtoz ! jugak-sajkak viliz-tiriz med lo ! obind sudisa, éerdkjasa 

minini med kildoz ! so obindz sertam, perUdm-berd, paékit itim vol-

ddm-berá kutdsdn-kd sukkim: zarnidn, azvesán tisiz med pal'tkiékoz.' 

éuzam, viéam-berd vorok-urdsi vorok med puksoz, obin-bitsa med 

puksoz ! 

Telini-ke kutékim, zárni-, azves-tis med paltkiékoz! dod'iá jir-

vilo tirimon med lo ! gec ulosojosin valtdm-berd kenos-dori: ullaéan-

kd ponim éuédgd, vallaéan potimon med lo! 

Ok-pal serdgzd-kd oskaltim: jir-vilo med atékoz, kiktatizd-kd 

serdgdz oskaltim : jir-vilo med lo ! kwindti l'ukdtdniz kalikdn éiini, 

juini med kildoz! ddldtsd med ponoz Inmara, Kildiéina, Kwaéa. 
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Bigra-Vorsuda! sec kalik azbaram med piroz ! tusmonles-amonles 
vozma Inmaraf efcc. 

jeé kalik korkam med piroz, zárni-$ok-vila puktam siddz-nanaz 
süni med pukéozi! geé kalikdn pin-tir-kd, im-tir-kd bastim, Inmard, 
Kildisind . . . etc. su juzman ddldtsa med ponoz f 

geé malpasez pirisa, potisa korkam med peresmoz! éukna sul-
tdm-berd, sikisd pirdm-berd: wano-buro med luoz! kenu potam-berd 
suri-vilin dismi laéak med atékoz! so suddz kuriúkom Inmaraf etc. 

éukna skal pumitd sarvadn potisa, vedradn med pumiúkom ; 
jelo-v&jo med luozi f 

Ma-ka kurim, ma-ka malpam soa sot Inmaraf etc. soles-ana 
kuriskini um todiskd, voida dn vaj ! 

Az őszi áldozat imádsága. 

Uram Inmar-om, Kildiéin-om, Kwaz-om, Bigra-Vorsud-oml 
Tavaszszal, midőn kihajtottam a marhát [a rétre], meg

ígértem, hogy áldozatot adok: azt a fogadott áldozatomat 
adom meg. 

Ha istállóba vezetett marhánk teli foggal, teli szájjal veszi 
az elébe dobott szénát, szalmát: teljék meg a hasuk, tedd hogy 
óhsógcsillapító áldásuk legyen ! Ha az udvarra eresztjük, [örömük
ben] fülebillegetők legyenek! Ha az Iitató] lók szélére eresztjük, 
olyanok legyenek, hogy a nép irigykedve tekintsen rájuk! 

Miután csűrbe raktuk a kévéket, miután tüzet vittünk, me
leget tettünk bele, Inmar, Kildiéin, etc. óvj meg szomorúságtól, 
veszedelemtől! 

Reggel a fölkelés után, miután szólott*) a feleségének, keljen 
föl jó kedvvel! Ragyogó, tiszta legyen a teste! Rendelje (Inmar), 
hogy játszva, nevetgélve menjünk a csűrbe. Miután azt a csűrt 
szétbontottuk, szétszedtük, miután széles szérűágyat terítettünk, 

*) Itt a közlő nyilván kiesett eddigi imádkozó szerepéből, 
nem azt mondja, hogy mit imádkozom é n (a mint eddig olvassuk: 
kihajtottam a marhát, megígértem, hogy áldozatot a d o k ) ; ha
nem mit mond egy imádkozó valaki (harmadik személy): miután 
szólott (t. i. ő, az imádkozó). Ugyanily közlést nekem is volt alkal
mam följegyeznem; 1. Votj. Népk. Hagy. 155. 1. 1. jegyz. 



472 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

ha a cséppel csapdosunk: aranyképpen, ezüstképen szóródjék a 
[gabona] magva! Miután megtisztítottuk, összehánytuk (?) a gabo
nát, egyik halom mellé a másik helyezkedjék, csűr nagyságú (ga
bonahalom) hadd helyezkedjék! 

Ha szelelni (lapáttal fölszórni) kezdjük a gabonát: arany
ezüst magva szóródjók ! Szánom tetejestől teljék meg vele ! Miután 
jó herélt lovaimmal az éléstárba vittem: ha a szuszékba alulról 
tettem, fölülről hadd, hogy kicsorduljon! 

Ha egyik szögletét nézem (éléstáramnak): egész tetőig érőnek 
mutatkozzék [a gabonahalomj; ha másik szögletét nézem, egész 
tetőig érő hadd hogy legyen! A harmad részével — úgy rendelje 
(Inmar)l — vendégeskedjünk (együnk, igyunk) a néppel! Nyújtsa 
áldását Inmar-om etc. Jó nép járjon udvaromba! Ellenségtől, go
nosztól óvj meg óh Inmar-oml etc. 

Jó nép járjon házamba; aranyasztalra helyezett ételt meg
enni üljenek le [nálam]! Ha jó népséggel egyetemben teli foggal, 
teli szájjal vettünk [az ételből], Inmar-om, Kildiéin-om etc. éhség-
csillapító áldását hadd nyújtsa! 

Jó gondolkozású [ember] bejárva, kijárva öregedjék meg 
házamban! Eeggel, miután fölkeltünk s benyúltunk a ládába: 
legyen az teli vagyonnal! Miután a kamrába mentünk, kereszt-
rúdon [függő] ruhánk sok lássék! Azt a szerencsét kérjük In
mar-om etc. 

Keggel egy kis dézsával menvén ki a tehén elé, egy vederrel 
(t. i. tejjel) találkozzunk! Legyenek [teheneink] bőtejüek (tejesek, 
vajasok)! 

A mit kértünk, a mit gondoltunk, azt add meg óh Inmar-om, 
Kildisin-om, Kivaé-om, BigraVorsud-om\ Azonkívül egyebet nem 
tudunk könyörögni, ne haragudjál! 

b) 
Ostá Inmará, Kildisina, Kwazd, Cola Vorsudd! — Ucki, In-

mard, viliiéin pinaljosid-vild gec sinminid ! 
jeé kidis paégon-dirja siédm taga-'pida sotiskom-ni f tod'i 

diédn-kutdn, $ec buskel'dn, semjadn-vatagadn ódig kilU-imis, kiltdk-
kwaratdk, coc éiisa-juisa sotiskom. kijad-pidad basti, kozma In-
mar a ! 
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Vuézd siiskom, vilzd tiniétid kuriskom. kiéám gegmi ozo-vizi-
kad med viéijaloz, gec med toljoz! das-kik vizijcm med vizijaloz, 
kwaiton kurojem med pusjoz, kamis-kuro-kad' med hudoz, das-kik 
jozjem med hudoz ; azves sepjem, zarúi tisjem, sin tirimon, ki birtti-
mon, kwin-pol vandisa kirim tirmimon med 7uoz ! kul'to urdsi kul'to, 
jusis urdsi jusis, kában urdsi kában med puksoz ! 

Cukna, git-azd [gec] milin-kidin, kilták-kwaraták uzani, l'u-
kani Inmara jurtti! guádm Xek télies, zorles voima! Obinad nuíni 
gec valjosta sot! kwastiku tilles-pules, kiélés, cerles, tusmonles In-
marii, Kildisina etc. voéma ! 

g'ec semjaiin-vatagaan, gec buskel'dn usjaskisa siimon-juimon, 
gosudarles dussd-vitsd kiltdk-kwaratdk, nandn-judn, éivotdn, semja-
dn-vatagaan tirimon minda sot Inmar'i! 

Vorsud, Osmiis-, Mu-vir- mesta-ut'isjos, ton-no Catca-nuna 
Ilja-prorok, Kuzma-Demjan coc éiini-juini Uktd, kozmáid! sabas!! 

gec éivotmds-no tesles, kiélés, cerles, tusmonles, vuii, nukd 
usdmles, pis-pu pogramles vozmala Inmara, Kildisina! etc. 

Cukna zivot sudikuz pinaljos; jurgo-valdn, gok suro os-pidn, 
zárni suro, azves gonjem tagadn med pumiskozi, sot Inmara.' Mi 
pinaljos ici todiskom, ton acid Inmara tod-no, sonerti-no ! 

Uram Inmar-om, Kildisin-om, Kwaz-om, Cola-Vorsud-om ! — 
Tekints alá, Inmar-om, felülről gyermekeidre jó szemeddel! 

A jó vetőmag szótszórása idején fogadott (igért) toklyódat 
most megadjuk. Fehér ruhával, jó szomszéddal, az egész háznép
pel egy akarattal (tkp. egy nyelvből-szájból), szidalom ós perpatvar 
nélkül (tkp. beszéd és hang nélkül) együtt evén, iván adjuk meg. 
Fogadd kezedbe, lábadba, kegyeskedjél (?) Inmar-om! 

A régit esszük, az újat tőled kérjük. Elvetett rozsunk mint a 
gyepfű gyökere gyökerezzék meg, jól teleljen át, tizenkét gyöke
rűvé gyökeredjék, hatvan szárúvá sarjadjon, mint a nádszál úgy 
nőjön, tizenkét ízületessé nőjön; ezüst kalászú, arany magvú, sze
met kielégítő, kézzel tapintható (?), háromszori [sarló]-vágásra 
marékot betöltő legyen! Kéve mellé kéve, asztagrúd mellé asztag-
rúd, asztag mellé asztag helyezkedjék! 

Segíts Inmar-om, hogy reggel, este, szidalom ós perpatvar 
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nélkül munkálkodhassam, gyűjthessek ! Nyáron gonosz széltől, eső
től óvj meg! Add jó lovaidat, hogy betakaríthassak csűrödbe! Mi
dőn (kévéket) szárítok, tűzvésztől, íngörcstől, betegségtől, ellenség
től óvj meg Inmar-oml etc. 

Vorsud, Forrás-, Halom-, Helyőrzők s te is Liget-bátya, Illés 
próféta, Kuzma és Demjan [szentek] — • jertek együtt enni és inni, 
kegyeskedjetek (?)! Isten hozott benneteket!! 

Jó marhánkat is őrizzétek meg a vadtól, íngörcstől, betegség
től, ellenségtől, vízbe-, árokba-eséstől, fa-feldőléstől óh Inmar-om, 
Kildisin-om! stb. 

Add óh Inmar-om, hogy reggel midőn a gyermekek a lábas 
jószágot etetni mennek, poroszka lóval, nagy szarvú tulokkal, 
aranyszarvú, ezüstgyapjas kossal találkozzanak! Mi gyermekek 
keveset tudunk [kérni], te magad Inmar tudd ós igazítsd el [a mi 
számunkra kell]! 

B) D A L O K . 

1. 

Tolezá, tolezá, ton-a $ok ? 
mon-ká sok luisal, 
pillém-sori-no ej sed'ísal! — 
pilemá, pifiemá ton-a gok ? 
mon-ká gok luisal, 
gurezd ej pikiskisal! — 
gureéd, gurezá, ton-a gek f 
mon-ká %'ok luisal, 
sir-no cul% ej harisai/ — 
sirá, sir a, ton-a 30 k ? 
mon-ke gok luisal, 
pisej-no ej kutisal ! — 
pisejá, pisejá, ton-a gok 
mon-ká gok luisal, 
adamilán gir-pumaz-no &j silisal ! — 
adamid, adamid, ton-a gek ? 
mon-ká gek luisal, 
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gosudafli kuner ej jarasal! — 
gosudafa, gosudard, ton-a gok ? 
mon-ká jöfe ej luisal, 
ta dunne taé-a luisal ?! 

Holdam, holdam, te vagy-e a nagy'? 
Ha ón nagy volnék : 
a felhő mögé nem akadnék! — 
Felhőm, felhőm, te vagy-e a nagy ? 
Ha én nagy volnék, 
a hegybe nem ütközném! — 
Hegyem, hegyem, te vagy-e nagy? 
Ha én nagy volnék, 
az egér nem tenne bénává! — 
Egerem, egerem, te vagy-e a nagy? 
Ha én nagy volnék, 
a macska is meg nem fogna ! — 
Macskám, macskám, te vagy-e a nagy? 
Ha én nagy volnék, 
az embernek vállára nem állanék! — 
Emberem, emberem, te vagy-e a nagy ? 
Ha én nagy volnék, 
a császárnak, szegény nem kellenék ! — 
Császárom, császárom, te vagy-e a nagy ? 
Ha én nagy nem volnék, 
ez a világ így állana-e ?! 

ibit idiki minisa, minisa 
nil-pules sonerzd ej setti, 
kié-pules ted'izá ej setti, 
kisnoales ceberzd ej setti. 
cinir-canir ciniez, t$ 
caj jaono-kad' imiz ! 
punimd zavodi serani, 
kisnoma vaji u%ani. > : 
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ma-kad' minam ulcimá ? ! 
/ma-kad'minam sudd ? ! ] 
lud-tir kaband, 
kenős-tir jud, 
gid-tir Zivota, 
sikis-úr uksod, 
purud-tir corigd, 
korka ug tar semjad, 
sin tirmon kad"korkaa, 
kar-haza?- kad' azbard ! 

Az ibit folyó mentében aláfelé menvén, 
a lúczfenyőnél egyenesebb fát nem találtam, 
a nyírfánál fehérebbet nem találtam, 
feleségemnél szebbet nem találtam. 
Gyönge, kedveske (?) az ujja, 
a szája, mintha theát innám [olyan édes]! 
Ebet szereztem, hogy [a vadat] nyomozhassam (?), 
feleséget hoztam a munkához. 
Milyen [nagyszerű] az én életem ?! 
[Milyen az én szerencsém?!] 
Teli mező asztagom van, 
teli csűr gabonám van, 
teli istálló marhám van, 
teli láda pénzem van, 
teli folyógát halam van, 
a házba nem fér el családom, 
szemet kielégítő a házam, 
mint városi bazár az udvarom ! 

K ö z m o n d á s o k . 

1. Inmar sur-kd-no puktiz : cidano. — Ha Inmar egy szarvat 
tett is [homlokodra]: el kell tűrni. 

2. Kalikjos sotozi gok pester-no nanzd ug pono. — A nép 
nagy kosarat ad, de kenyeret nem tesz belé (azaz sok tanácsot tud 
adni, de kevés kalácsot). 
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3. Puniles bi£zä cogisa ié soä ud lesti. — A kutyának levágva 
a farkát nem teszed juhhá (kutyából nem lesz szalonna). 

4. Pars-suräz, kuräg-noniäz, surlo-purtäz utca! — Keress 
disznószarvat, tyúkcsecset, sarlóhüvelyt! (csomót keres a kákán). 

5. Parslän nil! pidiz: gozi-vüinug bigati silini ; kuräglän kik-
kä-no pidiz: bigatä silini. — A disznónak négy a lába: kötélen 
nem tud megállani; a tyúknak kettő van: meg tud rajta állani. 

6. Kizlän kuliez viéijaz usä. — A fenyő toboza a tövéhez égik 
(nem esik az alma messze fájától). 

7. gutäs buráin, ad'ami käämin, — Az ölyv szárnyával, ember 
erejével (boldogul). 

8. Kcj-kaj kuhnin, ad'amd, amalin. — Állat erővel, ember 
fogással (boldogul). 

9. Pesterez gek, nanez evei. — Kosara nagy, kenyere nincs 
(fenn az ernyő, nincsen kas). 

10. Uzir kort-cogän evei sukkämin. — A gazdagság nincs vas
szeggel leverve (a szerencse mulandó). 

11. cin lidfisa vetlo. — Füstöt számlálva (azaz : tétlenül) 
járnak. 

12. ósta kozma — sifandä kormu ! — Uram-segíts! — segge
det vakard! (крестился, крестился, — да на первомъ-же т а г у и 
провалился: vetegette a keresztet; de az első lépésre feldőlt). 

13. Astan-karlängureéez ßuZit, Kuzon-karUin bazarez paskit.— 
Astan (? Astrachan) városnak a hegye magas, Kazán városnak a 
piacza téres (знаютъ боярина по каФтану, а купца по карману: 
ismerik az uraságot a kaftánjáról, a kereskedőt pedig a zsebéről). 

14. Kecän, tagaän ид täro. — Kecske a kossal nem fér
nek meg. 

Изсл'Бдоватя о нар-Ыахь черемисскаго языка. I. Д-ра 
М. Весве. Казань. 1889. — A c s e r e m i s z n y e l v d i a l e k t u 
s a i r a v o n a t k o z ó n y o m o z á s o k . I. füzet. Irta dr. W e s k e 
M i h á l y . Kazán, 1889. (50 lap.) 

A kazáni egyetem mellett fönnálló archasologiai, történeti és 
ethnographiai társaság az 1888. év nyarán egy háromtagú — 
Szmirnov ós Weske tanárokból, továbbá Traubenberg múzeumi 
őrből álló — expeditiót küldött ki a cseremiszek ethnographiai és 
nyelvészeti tanulmányára. Ez expeditió munkásságának eredmé-
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nyei eddigelé két munkában láttak napvilágot: az egyik Szmirnov-
nak ( ( C s e r e m i s z e k . T ö r t é n e t i és e t h n o g r a p h i a i váz
lat*)1) czírnű műve, mely az ő saját megfigyelésein kivűl kritikai 
gonddal összeállítja a cseremiszek múltjára és népéletére vonat
kozó (jó részben csak nehezen hozzáférhető folyóiratokban el
szórt) irodalmi anyagot is ; — a másik a czímben jelzett értekezés, 
mely a cseremisz nyelvjárások földrajzi meghatározását s hangtani 
sajátságaik vázlatos jellemzését tűzi ki czélúl. A cseremiszeket 
eddigelé nyel v s ethnographiai sajátságok tekintetében h e g y i é kre 
(ropiine) és e r d e i e k r e (JLVTOBHC) szokták osztani, úgy képzelve, 
hogy a Volga folyó képez közöttük természetes határt, a melynek 
t. L jobb pártbeli hegyes vidékén lakik az egyik fajta nép s bal 
pártbeli erdős vidékén a másik. Weske utazásaiban azon meggyő
ződésre jutott, hogy e felosztás alapjában helytelen; a mennyiben 
a hegyi cseremiszek nyelvjárása messze kiterjeszkedik a Volga 
erdős oldalára is a kozmodemjanszki, makarjevi és jamnszki ke
rületekben. Szerinte megfelelőbb az igazságnak, ha k e l e t i és 
n y u g a t i cseremisz nyelvjárásokról beszélünk, melynek határait 
s alsóbb fokú tájszólás-csoportjait ő egész tüzetességgel állapítja 
meg. — A cseremisz magánhangzó-rendszerben ő néhány oly hangot 
fedez fel, melyeket az eddigi források nem jelölnek meg különö
sen; ilyenek jelesen: 1. az észt e hang, melyet úgy határoz meg, 
bogy csaknem olyan mint az orosz H, csakhogy articulatiója nem 
oly hátraeső. Azonosnak találja e hangot a votják e-vel (pl. ezek
ben : votj. ner ág, 0,9 ajtó, evei nincs) s a mi különös a csuvas for
dítások a -jávai is, mely utóbbinak pedig az én észlelésem szerint 
nem a votjákfóle e, hanem é felel meg (1. NyKözl. XXI, 4) 2) ; — 

X) M . . H . ÜMUpíIOBT). x I e p C M H C H . H c T 0 p H K 0 - 3 T H 0 r p a d ' H i i e C K Í M 
oiiepKT,. Ka3aiit. 1889. — 255 oct. 11. 

a) E pontban aligha lesz helyes Weske megfigyelése. A vot
ják e magas hang, melynek akustikai benyomása az ö es e között áll 
s azért az oroszok rendesen 9-t írnak helyében (pl. s, RSjm, T3,H;H 
== je jég, ded'í szán, ted'i fehér) s Gavrilov ö-t. A csuvas á mély 
hang s egyéb források H-t írnak helyette, így pl. á ö á p csődör 
Zolotn\iczkinél: H ü n p , az én átírásomban éjér; BáxáTÍdő 
Zol.-nél B H T H T , nálam véyét. Azé az l-nak megfelelő nyíltabb 
hangzó, mely úgy viszonylik az e-hez, mint I az i-hez ; úgy látszik 
a cseremisz és észt e a mi átírásunk szerint voltaképpen é. 



WESKE : CSEREMISZ NYELV DIALECTUSAI. 4 7 9 

2. Az én nyelvészeti följegyzéseimben használt é hang (a magy. 
é-nek megfelelő rövidje), melyet orosz fordítók hol 3-val, hol ii-vel 
írnak. W. szerint kiejtésénél az ajak helyzete ugyanolyan, mint 
az előbbinél, az articulatio a lágyíny közelében történik, a nyelv 
hegye pedig az alsó foghúshoz ér. Ugyané hang szintén megvan a 
csuvasban (melyet az újabb fordítások c-vel jelölnek, pl. Keceni> 
kicsiny == kézén) s hozzátehetjük, hogy nagyszerepü a kazáni 
votjákban s a vogulban is; — 3. egy ö és ü között álló hang, 
melyet én p-val jelzek (]. NyKözl. XXI, 4.). Érdekes Weskének 
azon megfigyelése, hogy a magánhangzók illeszkedése a nyugati 
nyelvjárásban épp oly tökéletességben van meg, mint pl. a magyar
ban (pl. nyűg. cser. körgéSté belül, éümna szívünk = kel. csér. 
körgéété, siimna) s hogy régebben így volt ez a keletiben is, biz
tos nyomokból látható (v. ö. pl. kel. cser. wlgédo fényes, joldémo 
lábatlan, kombo lúd stb.; továbbá : jerdémá tónélküli, sildii.r csillag, 
illnö alant stb.) A két nyelvjárás főbb eltérései a magánhangzók 
tekintetében a következők: 

1. kel. cser. o az első szótagban = nyűg. cseri a: kcser. 
voz gyökér, jol láb, mo mi, modam játszom == nycser. vaz, jal, ma, 
madám. 

2. kel. cser. a az első szótagban = nyűg. cser. a: kcser. 
jamdé, jamde kész, magrem kiáltok, iarem terítők == nyós©r> jamdé, 
miigrem, iarem. 

3. kel. cser. u az első szótagban = nyűg. cser. é: kcser. vu-
éem várok, kumit három, ludo récze = nyűg. cser. vécém, kémet, 
lédé. 

4. kel. cser. ü az első szótagban = nyűg. cser. é: mit víz, 
vilr vér, küdür fogolymadár = ny. cser. vét, vér, kédér. 

5. kel. cser. é az első szótagban = nyűg. cser. é: jélme nyelv, 
kézét most, kélmas fázni = ny. cser. jélmé. jélme, kézét, kélmas. 

6. kel. cser. e az első szótagban gyakran megfelel nyűg. cser. 
i-nek: venge vő, lébe meleg, penkede erős = nyűg. cser. vingé, livé, 
pinkédé. 

Értekezésének végén Weske szó- és textusmutatványokkal 
ismerteti az 1821-iki cser. evangeliumfordítás, az 1837-iki cser. 
grammatika s különösen Wiedemann írásmódjait. Az utóbbiról 
joggal állítja, hogy kellő kritika nélkül dolgozta fel a rendelkezé
sére állott források anyagát; volt alkalmam erről magamnak is szá-
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mos esetben meggyőződni votják szótárom szerkesztése alkalmá
val. Mindamellett azt hiszem, túllő Weske a czélon, midőn Wied. 
szótárának ily féle följegyzéseit is, mint: min ón, nilit négy, vizit 
öt, támdam benneteket, aíada atyátok, melyek helyett ő mén, nélét, 
vézét, tamddm, dt'ddá alakokat hallott — egyszerűen gondatlan föl
jegyzésnek tekinti. A Wied.-féle alakokat igazolják Eeguly és 
Castrén is s egyáltalában a hangbeli eltérés oly csekély fokú a 
kifogásolt és tapasztalt adatok közt, hogy azt még egyazon nyelv
járáson belül is meg lehet engedni. Mindenesetre igen merész Wes-
kónek azon megjegyzése, hogy a hegyi cseremiszség nagy területén 
aszók kiejtése m i n d e n ü t t változatlanul egyforma (nponsHO-
iiieme CJIOBT. Ha ropHOÜ cTopoHii B e 3 A * o p o H Toace47.1.) 
s hogy a külömbözö forrásokban található eltérő feljegyzések, csak 
a hangok hibás felfogásának eredményei. Óvatos nyelvész nem 
ítélhet ily általánosságban s ily apodictice, különösen ha csak pár 
hónapig s egy-két helyen néhány személlyel érintkezett a nyelv 
megfigyelése czéljából. — Művének függelékében Weske egy kis 
statistikai kimutatást nyújt a cseremiszek létszámáról és a külöm
bözö kerületekben való megoszlásukról. Összes számuk körülbelől 
300,000, tehát a mordvák után — kiknek száma közel egy millióra 
rúg — ők a legnépesebb faj a keleti ugorságban. A harmadik 
helyen szám tekintetében állanak a votjákok, kik Florinszkijnek 
1874-ben adott kimutatása szerint 251,000-en vannak. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 






