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MordvinM. «/, as 'nem; nincs'* 
Tudomásom szerint a manapság Oroszországban a különböző 

finnugor nyelveken megjelent cirillbetűs könyveket a nyelvtudomány 
számára értéktelennek tartják. Kétségtelen, hogy nem szabad az 
ezekben felmerülő szók után rögtön két kézzel kapnunk, mert 
nyomdahibával is lehet dolgunk; de az is bizonyos, hogy ha egy 
eddig ismeretlen szóra már három vagy esetleg több azonos adat
nak jutottunk birtokába, a szót már hitelesnek kell tartanunk. 
Néhány évvel ezelőtt nagy igyekezettel gyűjtögettem a moksamord-
vin nyelvű cirillbetűs nyomtatványokat, s egyre nagyobb Örömmel 
cédulázgattam ki, mert egyre több ismeretlen s kétségtelenül finn
ugor vagy nagyon érdekes tatár és csuvas eredetű szóra bukkan
tam. A cirillbetűs kiadványok, — a kellő óvatosságról soha meg 
nem feledkezve — bizony, rendkívül értékesek a nyelvtudomány 
számára — addig, míg a nyelvrokonainkhoz vezető utak sorompóit 
fel nem nyitják a tanulni és tudni vágyók előtt. 

Annak bizonyításául, hogy a cirillbetűs könyvek is felhasz
nálhatók, megkísérlem a könyveimben talált adatok alapján két 
moksamordvin szónak, a tagadó áf és as-nak magyarázatát. 

E két szót legutóbb KLEMM magyarázta. Szerinte az af az a-
(vö. mdE. a, at) tagadó igéből való fgr. *-p ~ *-/? (mdM. -/) deverbá-
lis névszóképzővel (NyK. XLVIII, 386). Az as pedig szerinte *a-ast-k-
ból Vüló, vö. mdE. astoms 'lében, sein, sich befinden', s a *-k 
végzet a fgr. *-k~*-y igenévképző folytatója; ugyanilyen keletke
zésű KLEMM szerint az ajas (=as) is, hézagiöltő -j- hanggal (Uo. 399). 

Az ajas szóalakkal könnyen végezhetünk. Nemcsak ajas van 
a mdM.-ban, hanem ajaf ( = af) is : Tazuft ili ajaf? 'Egészségesek-e 
vagy nem?' Fke latsot ili ajafl 'Egyformák-e vagy nem?' Kcda 
ajaf, Bolagakaj, avardan. 'Hogyne sírnék (tkp. Jiogyan nem sírck), 
Bolaga néném'. Ennek az aj-n&k eredetére világot vetnek a követ
kező kifejezések: Aj-af ié vats! ' 0 nem, nem éhezett!' Ajaf, 
sindejst dravi Icemonasta lezdon-s. ' 0 nem, nekik keményen kell 
segíteniük.' Az aj a mdM.-ban indulatszó s jelentése 'ó, j a j ' : Aj, 
narmon, narmon, satustsaj nairaon! ' 0 madár, madár, kósza madár!' 
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(Népdal.) Mes-aj íaftama pak af mazi sis? 'Jaj, miért ilyen nagyon 
nem szép a uap?' 0%-aj avakaj, o%-aj íadakajl ' 0 jaj, anyám, ó 
jaj, anyám!' Az ajaf, ajas szók -j- hangja tehát nem hézagtöltő 
hang, hanem a két szót így kell elemeznünk: aj af, ajas 'ó (jaj) 
nem, ó (jaj) nincs.1 S ez az aj indulatszó éppen úgy hozzátapadt 
az af, as szókhoz, mint pl. a magyar jaj indulatszó is a veszek 
szóhoz (jajveszék, jajveszékel). 

Ily módon csupán az af és as szók eredetét kell megkeres
nünk. Alapszavuk kétségtelenül az a- (mdE. a) tagadó szó. Merész
ségnek tartom azt állítani, hogy ez a tagadó szó ige, hiszen sem 
PAASONEN Chrestomathiájában, sem JEVSZEVJEV nyelvtanában nem 
találok adatot arra, hogy ez az a- (a) tagadó szó igei személy
ragokat kapna. 

Minthogy az a- (a) nem ige, az af -f végzete sem lehet dever-
bális névszóképző. Az -f elemet tehát másképen kell magyaráznunk. 

A mdM. fk'e 'egy' számnév -k'e végzete képző, mégpedig 
minden bizonnyal kicsinyítő képző. Ez a f- illetve a palatális -k'e 
képző nélkül f- alapszó igen gyakran előfordul más szóval egybe
ejtve és egybeírva. Pl. flanks (nocTCínrao)1) 'állandóan' -c fk'e 
lanks 'egy felületre': Ate, konan flanks serediyrf pejnza. 'Egy öreg, 
akinek állandóan fájnak a fogai'. | flaísa (ô HHaKOBo, o^HooópasHo) 
'egyformán -< fk'e latsa 'egy módon': Af flatsa azsaé sa vajgalkst 
'nem egyformán mondják ki ezt a hangot'. [ falu (valda) 'mindig' ->= 
fk'e alu 'egy aljra, egy alapra': Karmanderej falu moksaréan 
rabotneknen noldama, tó . . . 'Ha mindig a mordvin munkásokat 
fogja átbocsátani, akkor . . .' j fastsa (marsa) 'együtt' -= fk'e vastsa 
'egy helyben': Kooperatsies — süsd fastsa rabotamas, kida láma 
lomatí rabotaytf fastsa, fka tev lanksa. 'A kooperáció — ez együtt 
munkálkodás, amikor sok ember együtt, egy munkán dolgozik'. 
És így tovább. Több adatot tudok arra is, hogy 'egymást' a mdM.-
ban nemcsak fkdfkan (J: fk'efk'en, tkp. 'egy az egyet'), hanem 
fdfkdn (o: fefk'en) is. 'Egy is' vagy (tagadó szóval) 'egy sem' 
igen ritkán fkevok (o: fk'evők), sokkal sűrűbben fordul elő a fkavok 
szóalak. 'Egyenlők, egyformák' nem fk'at, hanem fkát. Ez adatok
ból nyilvánvaló, hogy a fk'e f-je azért palatalizált, mert a pala
tális -k'e képző van hozzáfüggesztve. Ez a -k'e képző is lehet azon-

J) Ebben és a következő példákban a zárójelbe tett orosz vagy 
mdM. szók a szövegek szerzőinek magyarázatai. 



364 JUHÁSZ JENÖ: MORDVINM. AF, AS 'NKM; NINCS'. 

ban -ka, s mélyhangú szóval összetéve sem /"'-, hanem csupán f-
a szó töve. Ha mármost az af tagadó szó -f elemét ezzel a mdM. 
'egy' jelentésű szótővel azonosítjuk, akkor azt kell mondanunk, 
hogy a mdM. af tagadó szó eredeti jelentése 'nem egy' volt. Ezzel 
a megállapítással nem járunk merőben új úton, hiszen köztudo
mású, hogy a latin non is ne oinum 'nem egy'-ből keletkezett, 
a német nein is eredetileg 'nicht eines' jelentésű. (L. KLUGE, 
EtWb7. 329.). 

Minthogy az as (ajas) szóalakra több as (ajas) adatot ismerek, 
s minthogy a tagadó igeragozásban assn-féle alakok is vannak, 
kétségtelen, hogy az a§ (ajas) végén iriagashangú magánhangzó 
volt. Ez a magánhangzó pedig nem lehetett más mint -i (hiszen 
usizme, asiáf-íéle tagadó igealakokat is nagy számmal tudnék idézni), 
úgy hogy az as (ajas) eredetileg így hangzott: *a-si (*aj a-si). Ez 
a si pedig azonos a mdM. si 'nap' szóval, melynek azonban tudva
levőleg '-ság, -ség' jelentése is van (sumbrasi 'egészség', Jcudsi 
^gazdaság'). Az as (ajas) eredeti jelentése e szerint 'nemség.' Most-
már világos, hogy miért aídí az as múlt ideje (tehát névszókhoz 
járuló -l multidő-képzővel) és nem ass vagy asdé (tehát igékhez 
járuló -s multidő-képzővel). Azért, mert az as (ajas) éppen úgy 
mint az af (ajaf) olyan összetétel, melynek utótagja névszó. 

JUHÁSZ JENŐ. 


