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A mar i h á z fe j lődéstörténetéhez 

A mari ház fejlődése nagyjából ugyanolyan volt, mint a legtöbb uráli 
népnél. Persze i t t rögtön megjegyezzük, hogy a legtöbb nép művelődés
történetében az egykori, prehisztorikus szállás nem azonosítható a mai for
májú lakóházzal, jóllehet a 'ház' jelentésű szó a fogalom változásai ellenére is 
korszakról korszakra változatlanul átöröklődött. Alábbi történeti vizsgáló
dásunkat azonban épp az avatja még érdekesebbé, hogy a mari nyelvben 
nemcsak a ház fogalma, hanem a fogalmat jelölő szó szintén kicserélődött 
a fejlődés során. 

Hogy valamely nép milyen hatással volt egy másik nép művelődésére, 
azt a nyelvészek általában a jövevényszavakon mérik le. Ám a művelődési 
hatásoknak van egy másfajta nyelvi tanúságtevőjük is: a jelentósfordítás 
vagy — francia műszóval — a calque. Magyarán: a tükörszavak és a tükör
kifejezések csoportja. Ezt többnyire figyelmen kívül szokták hagyni, noha 
gyakran több bizonyító anyagot szolgáltatna, mint a jövevényszavak cso
portja. A jelentésfordítások száma akkor na*gy, ha a két érintkező nép egy
szersmind kétnyelvű is, azaz, ha a két nyelv beszélői nem egymástól távol 
élnek, hanem szomszédságban vegyesen, ül. zárt politikai-művelődési egység
ben élnek együtt. Tanú rá a magyar nyelvnek német kaptafára készült eddig 
össze nem gyűjtött sok-sok tükörszava és kifejezése. (Egy részüket sikerült 
nyelvünkből kiakolbólítani, más részük azonban ma is él ós virágzik köz- s 
irodalmi nyelvünkben egyaránt.) 

A mari nép az utóbbi évszázadok során szoros kapcsolatban élt és él 
ma is az orosz néppel. A kétnyelvűség is megvan körükben. Érthető hát, 
hogy az a művelődési hatás, amely az orosz civilizációs elemek átvételével 
járt , a mari nyelvben szintén nyomot hagyott, jövevényszavak és jelentés-
fordítások alakjában. 

Ezt szeretném bemutatni a mari Jcuöo 'kunyhó', port 'boronaház' és 
torna 'kőház' szónak, valamint a sem-pört 'fekete ház, füstös ház' ós az og-pört 
'fehér ház', azaz 'kémónyes ház' összetételnek a tárgyalásával. 

A föld fölé épült szállásnak egy ősi fokát kétségtelenül a finnugor ere
detű Jcuöo (P. B. M. UJ. CK. Ö. kudo, JT . ku-bo, MK. V. ko-b*, UP . JO. K. 
kü-bd) képviseli. Ám e szó a szállásra vonatkozó eredeti jelentésót a mari , 
nyelvben már elvesztette, értéke a művelődós fejlődésével degradálódott, 
minthogy helyébe megfelelőbb épületformák kerültek. PAASONEN század
elejei följegyzése szerint a birszki nyelvjárásban a kubo jelentése 'ein Haus 
auf dem Hofe, das zur Sommerzeit als Küche benützt wird', az apSat-kubo 
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összetételé pedig 'Schmiede'. RAMSTEDT századvégi gyűjtésében nem adja 
meg közvetlenül a ku-bd szó jelentését, csak így jelzi: „finn leota »Heim«'r 
(57b). Tehát összevetést, nem pedig értelmezést kapunk, bár lejjebb ez olvas
ható: saitar\n-gu-bd 'das Schneckenhaus' és ku-bam a-ndzas 'den Hof, das 
Seinige bewachen'. SziLASinál: kúdd 'ház' (PORKKA szövegeiből), de másutt 
'xoJiOAHoe jieTHee noMememie qepeMnc' (TROICKIJ 1894. évi szótára szerint). 
GENETZ szövegei szerint a kubo 'Siede- und Waschhaus; Gebármutter ' . 

Pontosan eligazít bennünket B E K É kéziratos szótára, amely közli, 
hogy ha csak szórványosan is, de még előfordul a kubo szó 'ház' jelentése, 
r i tkán a B. és UP. nyelvjárásban és régiesen a CK. C. JO. és V. nyelvjárás
területen. Másutt a jelentése már csupán 'nyári kunyhó' (B. M. MK. U. C. 
J T . K.), illetve 'mezei kunyhó' (P.). WICHMANN is csak ebben a jelen
tésben ismeri: 'die tscheremissische Sommerhütte', úgyszintén V. VASZILJEV: 
Kydo 'niajiaui, jieTHee noMemeHKe'. VASZILJEV még hozzáfűzi: 'ABop, ycaAbÖa' 
(MapHH MyTap). 

Mik bizonyítják, hogy a kubo jelentése eredetileg 'ház' volt? Elsősorban 
bizonyos vallási emlékek. H E I K E L közölte (Suomi II: 20: 15—16), hogy a 
kubo hátsó részét közfallal leválasztották, s az így keletkező kamrát szent
nek tar tot ták, ott tet tek áldozati fogadalmat, ott helyezték el az áldozati 
üstöt. KUZNYECOV szerint a kubáb&n (sic!) rejtették el a háziistent (a kubo-
fioő5$-t) rejtő ládát (id. K. KROHN, A finnugor népek pogány istentisztelete 
87). A kamra mari neve: izi-kubo 'kis kunyhó'. Vannak nyelvi bizonyíté
kaink is: 1. a finnugor rokonság (finn hota 'házikó', md. hud, kudo, komi -ka, 
-hu, cht. yot, m. ház 'Haus'), 2. az ilyen mondatok: B. jáldUdna- §übö kolofii-ts 
kubo- (éurt) 'a falunkban százhuszonöt ház [van] ' , Ö. me(m)án djáUste-
sdmlw kubo 'falunkban hetven ház [van] ' , JO. o-za yú-bSzam kü-tö!' 'őrizd 
a gazda házát!', s nem kevésbé az is, hogy akadnak határozók, kifejezések 
és összetételek, amelyekben megkövesedett a régi jelentós. Határozók, ill. 
kifejezések: UP . ku-bdskd kaje-m, CK. Ö. ku-bask kaje-m, CÜ. kubdske-m kaje-m, 
JO. ku-bdskem ke-jem 'haza megyek', V. ku-b0kem ke-jaS kd-léS 'haza kell 
menni' (BEKÉ) ; kubdsko 'haza' (BUDENZ, GENETZ), CK. CÜ. kubd&o 'otthon' 
( B E K É ) , P . kubdsto 'zu Hause' (GENETZ), C. kubMtd (POBKKA), JO. ku-bes 
'haza' (BEKÉ) ; kubogec (BTJDENZ), CK. CÜ. kü-bayats, JO. ku-baydts 'hazul
ról'; CK. kubdékdla-zd kaja- 'hazafelé megy' ( B E K É ) . A határozóknak ebben 
a rendszerében mind a három irány megtalálható. A határozók gyakran 
szemantikai régiséget őriznek meg: a mi esetünkben a 'ház' jelentést. Ugyan
így szakadt el a jelentésszegényedéstől néhány összetett alak, amelyben a 
'ház' jelentés még fölfedezhető: K. Saita-rfi-gu-bd 'Schneckenhaus' (RAMSTEDT 
57b), amelyben a saüar\n előtag jelentése 'Schneckentier'; JT . Saitan-GÚbo, 
K. Sa/tan-gubd id. (BEKÉ) ; CK. fsdydtan-kubo, CN. tBfidtankubo, JT . tsSfídltan-
GÜbo, JO. tsdj3dUan-kub§ 'csigaház' (vö. md. beglaj kud 'csigahéj' — JUHÁSZ 
J E N Ő kéziratos szótárából); továbbá JT . kúbo-dj§g 'család', MK. kub-ört 
'a ház szelleme' ( B E K É ) , Kydöpm 'AOMOBOH' (VASZILJEV); B. kubg-pobdz 'ein 
Hausgeist' (PAASONEN 12a), una-kubo 'Gasthof, Quartier' (PAASONEN 163b); 

J O . mük^-a^a-kubd 'a méhkirálynő sejtje' ( B E K É ) . Még egy kifejezést is 
idesorolunk bizonyítékul: UP . kwb[§] oncdza-£, J T . kú-bfoj o-npza§ ( B E K É ) , 
K. ku-b§m a-ndzas (RAMSTEDT 57b) 'házőrizni'. 

így a finnugor nyelvtörténet és a szemantika egybehangzóan hirdeti, 
hogy a mari kubo szó eredeti jelentése 'primitív szállás' volt, azaz az egy
kori otthon jelölője. Ámde a művelődés fejlődése s a szomszéd népekkel 
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való érintkezés fejlettebb házépítési technikával ismertette meg a mari népet: 
a — valószínűleg — részben földbe ópített-mélyített szállás helyébe az egész
ségesebb, már alapjával is a földszín fölé emelt, tuskókra épült, gerendából 
ácsolt boronaház került (a B. surt 'ház' szó a csuvasból származik, az egész 
mari nyelvterületen elterjedt port 'ház' szóból pedig a csuvas pürt eredhet, a 
mariba viszont az oroszból kerülhetett, PAASONEN szerint, esetleg balti eredetű; 
az irodalmat 1. VASMER, REW. I I , 349). Ez a ház tulajdonképpen egyetlen 
helyiségű volt. Ezért jelent ugyanis a port egyúttal házat is (kívülről tekintve), 
meg szobát is (belülről nézve) (vö. PAASONEN, RAMSTEDT), hasonlóképp a 
csuvas pürt 'lakóház, lakószoba' (PAASONEN, Csuvas szójegyzék 112). Az ó-
orosz nbpmb=nphmb jelentése 'öanfl', azaz 'fürdőház' (Cpe3HeecKu: MaTep'íajibi 
/yifl cjioBapfl flpeime-pyecKaro H3biKa I I , 1771b), tehát hasonló jelentés
devalválódáson ment át, mint a mari kubo 'ház' -> 'nyári konyha, műhely'. 
Régi jelentését őrzi a nyelvjárásos archangelszki nepmb 'lakó kunyhó' jelentés
ben (JJaAb III, 257).1 Az ó-orosz szó régi jelentése megvan a nanepmb 'templom 
bejárata, pitvar' szóban (Cpe3HeecKU II , 878 s. v. nanbpm és nanbpmb, J\aAb 
III , 32, VASMER, REW. I I , 312, 344—5, s. v. nanepmb és nepmb). 

A mari nyelvben találkozunk ezzel a jelzős szerkezettel: UP. éim-pört, 
UJ. Sém-pört, CK. áém-pört, JT . Hm-hört 'fekete-ház' ( B E K É ) , £em-pört 'ein 
Haus ohne Rauchfang, von Rauch geschwárzt' (idézi SZILASI 174, BTTDENZ 
JÓZSEF, Erdei- s hegyi cseremisz szótárából — NyK. IV, 410.). SZILASI (174) 
még idézi az o$-pört összetételt 'weisses Haus, d. i. mit Rauchfang' (BTJDENZ), 
ez utóbbit még a modern PyccKo—MapuHCKMH cnoBapb-ból (Moszkva 1956) 
ismerem: ouíriöpm 'ropHHUa CBeiéJiKa'. Ugyanitt található a másutt eddig 
elő nem forduló mari uieMMomá 'qépHan, KypHafl 6aHH\ Mind a két összetétel 
orosz mintára készült fordítás: vö. or. népnaa. ittőa 'die Rauchhütte, das 
Bauernhaus ohne Schornstein' és őeAüR U3Őa 'ein Zimmer, in dem der Ofen 
einen Schornstein hat; auch die reine, bessere Hálfte in einer Bauernstube, 
mit einem Kachelofen' (M. fi. rJaeAoecKUÜ: PyccKo—HeiweijKJíH cnoBaph 
1911. s. v. nepHbiü ós őeAbiüj. 

A 'fekete-ház' a régi idők emléke, de régin i t t a XIX. század értendő, 
hiszen még a B E K É által kikérdezett első világháborús hadifoglyok is emlé
keztek rá: UP. tö-£td yö:ődm sim-pörtMtd ile-ndt, t.-Vdh uke ulma-za 'régen fekete 
szobában laktak, kémény nem volt'. Füstös — siJcsa-n — volt ez a szoba, 
mondja ugyanez a közlő (s. v. toMo ós si-me). A füst a tetőbe vájt lyukon át 
távozott: CK. éem-pörUátö potolökdgto Í9'hzi lekme ro-zdm ma-ndt tuno 'a füstös
szobában a mennyezetben [levő] füstkivezető lyukat tuno-nak mondják' 
(BEKÉ S. V. tuno). 

A közlő i t t tévedett, mert a 'fekete-ház'-ban nem volt mennyezet: 
a füst a tetőbe vágott lyukon és az ajtón át távozott. Füst és korom szállon
gott tehát a szobában.2 Ezért mondták is a szegény emberek önnönmagukról: 
CÜ. $d-hx§ tjuma-l aköe-m[e] ulna- 'füst alatti emberek vagyunk', amely 

1 Vö. litván pirtis, lett pirts 'fürdőház', de a litvánból származó finn pirtti jelentése 
'füstös-kunyhó, lakószoba, fürdőszoba' (SZINNYEI). — Az orosz nepmb 'kunyhó' 
európai Oroszország északi részének nyj-i szava, főként Karjaiában ha ználatos (itt 
pertti alakban). A. J. POPOV szerint a XV—XVI. században karjalai ácsok, valam nt 
vadászok—halászok révén jutott a szó orosz nyelvterületre (M3 HCTOpHH JieKCHKH 
H3MK0B BOCTOMHOH EBponbi. Len ngrad 1957. 22—3 1.) 

2 A „fekete szoba" (Rauchstube) képét a befűtés idején 1. ILMABI MANNINEN : 
Studia Fennica III, 88. \ 
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^kifejezés már SZILASI szótárában is megvan: Mgs-pmal-káUk ulná 'wir 
sind ein Volk unter dem Rauch' (53. lap, s. v. jemal). Ez a mondat eredetileg 
egy POEKKA által Unsa faluban följegyzett imádságból való, tehát a rituális 
szövegben régi kifejezés őrződött meg. Az imában bőségért, gazdagságért, 
segítségért könyörögnek, és a végső ajánlkozás szerint 'mi, fiatal, füst alatt 
élő ifjú emberek vagyunk' (W. POEKKA, Tscheremissische Texte 18. és 80. 
lap). A szövegeket 1885—86-ban jegyezte föl W. POEKKA. Ekkor a 'fekete
kunyhó' már eltűnőfélben volt. Aki mégis ilyenben lakott 'a füst alatt ' , az 
valóban megérdemelte isten irgalmát és kegyességét. Nyugodtan állíthatjuk, 
hogy e kifejezés értelme 'szegény nép, szegény ember'. Megtaláltam 1887-
ből is ezt a fordulatot egy imádságban: „M3 3pBÓ3bi #a 3pBÓ3bi, murin HbiMáJi 
KájibiK yjiyHá" = 'mi fiatalok vagyunk, még fiatal, füst alatt i nép' (<í>eodop 
BacuAbee: TpaMMaTUKa qepeivwccKaro H3biKa Ha JiyroBOM-b Hape^Hir. Kazány. 
1887. I I . rósz 30.). 

Az orosz művelődés hatása nemcsak erre az egy oroszországi finnugor 
népre terjedt ki. A 'füstös-kunyhó' másutt is helyébe lépett a régebbi földbe 
vájt kunyhónak (az utóbbira vonatkozólag 1. MOÓE ELEMÉÉ: ALH. VII, 335; 
szerinte a földbe vájt kunyhó is már magasabb civilizációs fokot jelentett; 
elődje a sátor, ill. a részben földbe süllyesztett, állati bőrökkel fedett sátor 
volt). Az orosz hatás bizonyítéka a más fgr. nyelvekben is föllelhető és az 
orosz népnan U3Öa, KypnaH. U3Öa jelzős szerkezetnek megfelelő kifejezések: 
a komiban sed-ker-ka 'Stube ohne Schornstein, Rauchstube' (sed 'fekete, 
mocskos') (1. UOTILA, Syrjánischer Wortschatz 246a), komi L. sed-kerka 
'nepHafl H3Öa' (D. R. FOKOS-FTJCHS, Volksdichtung der Komi [Syrjánen] 49), 
komi sed kerka V, s. ksrka Le 'Stube ohne Schornstein, mit Rauchloch 
(TCpHafl H3Öa) od der Rauch entfernt sich durch das Fenster ' D. R. 
FOKOS—FUCHS : Syrjánísches Wörterbuch. Budapest 1954. 943-a), az 
udmurt cböd KopKa 'KypHan H3Őa', ebben cwd 'füstös' (1. PyccKo—yAMypT-
CKHH cnoBapb. IloA peflaiojHeH A. EymoAuna. MweBCK 1942); cwd rnymo 
'KypHan Öanfl' (PyccKo—yAiviypTCKHH cnoBapb. Moszkva 1956. s. v. Hepnuü 4.). 

Talán még idetartozik a chanti XQ't-%ör\dri-%b-t 'Rauchkammer, Rauch-
zelt' (H. PAASONBN, Ostjakisches Wörterbuch. 1926. No 526). A füst a ház
tetőben levő füstnyíláson át távozik, ez a yöt-yor\ér\-vés (PATKANOV, Irtisi-
osztják szójegyzék 26. 1.). 

Minthogy a jelentósfordítás jelenségeivel alig-alig foglalkoztak a hazai 
általános nyelvészeti irodalomban, közbevetőleg föl kell vetnünk a kórdóst, 
vajon előfordul-e az, hogy új fogalmak jelölésére idegen nyelvi mintára ala
kulnak jelzős szerkezetek. Hogy igen, azt néhány m a r i kifejezéssel óhaj
tom bizonyítani: ezeket éppen valamilyen s z í n t jelentő szóval alkották 
o r o s z mintára. 

Az oroszban az alacsonyabbrendű munkát 'feketé'-nek, nepnan paöoma-
nak nevezik; mari megfelelője CÜ. Se-m pasa- szó szerint 'fekete munka' 
(BEKÉ S. V. jdma-l). Egy másik finnugor nyelvben szintén az oroszból lefor
dítva: udmurt ceKbim yjte '^epHafl paöoTa' (PyccKo—yflMypTCKHH cnoBapb. 
1956. s. v. nepHbiü 6.). 

A 'bádog' neve az oroszban őeAoe wceAe30 tkp. 'fehér vas', öeAüR jfcecmb 
tkp. 'fehér bádog', meg öeAbtü Aiicrrí 'fehér lap (lemez)'. Az utóbbinak a meg
felelője a mariban UJ. ö-§ liste, JT . o-£ li-ste, ún. fél-calque (az összetételnek 
csak az egyik tagját fordították le); ilyen a magyarban a frakklevél a n. 
Frachtbrief-bői. Előfordul még UJ. CÜ. o-£ kala-i 'fehér bádog', amelyben 
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az utótag jelentése 'bádog'. A vasbádoglemez neve az orosz nepHblü Aticrm 
mintájára UJ. Se-m liste, J T . Se-m li-ste. 

Az oroszban a őeAblü deHb nemcsak a világos nappalt, hanem átv i t t 
értelemben a boldog életet is jelenti (ellentéte a nepHblü deHb 'ínséges idő', 
tkp . 'fekete nap'). Ennek felel meg egy pravoszláv hatásról valló könyörgés
ben az UP. o-S ke-t's§ szerkezet, tkp. 'fehér nap' , de értelmileg 'boldog élet'. 
Orosz pravoszláv hatásról árulkodik az a tény, hogy a könyörgő megmagya
rázza: rh-ftStd 'a paradicsomban', vö. or. paü 'paradicsom'. 

Az 'ugar' jelölése az egyik mari nyelvjárásban, a csebokszariban Se-m 
pasü- tkp. 'fekete mező', ugyanígy az orosz nyelvben megtalálhatók a nepHblü 
nap 'ugar' és a nepnue 3eMAU 'állami föld' jelzős szerkezetek. 

Előfordul még a mari nyelvben a Seme-r-ká-ldk kifejezés. Első tagjában 
valószínűleg a Sem ^ Sim 'fekete' szó lappang,3 bár az -er gyűjtőnév-képző 
ilyenfajta alkalmazása párját ritkítja (vö. tü3M3p, ülUMSp, VASZILJEV 288b), 
a második tag, a ká-Uk szó jelentése 'nép'. Azon feltevésünket, hogy a Seme-r 
szóbán a 'fekete' jelentésű Se-m szó rejlik, több körülmény valószínűsíti. 
Létezik az oui Müpuü, azaz 'fehér mari ' kifejezés, amely VASZILJEV meghatá
rozása szerint 'oömee caM0Ha3BaHHe MapMHijeB' (149b), és megtalálható az 
oui Müpuü KüAbiK kifejezés is; így nevezték magukat a Kuyu sorta, a „Nagy 
gyertya" nevű szekta tagjai (VASZILJEV 149b). Ismeretes, hogy a „Nagy 
gyertya"-szekta tagjai az ősi hithez ragaszkodó, a véres áldozatokat meg
tagadó, aszkétikus életet élő, szorgalmas, az orosz ipari cikkeket bojkottáló, 
függetlenségre törekvő, magukat „igaz mari"-nak tar tó emberek voltak. 
Takarékosságuk, szorgalmuk révén gyarapították vagyonukat. (Vö. B. M. 
BacuAbee: MapwHCKan pejiHrno3Hafl ceKTa „Kyry copTa". Joskar-Ola 1928.). 
A Seme-r-ká-ldk a sínylődő dolgozó népnek, a parasztnak, a földművesnek a 
jelölése, azé, aki napjait nyomorban tölti. A mari fordulat a nyomort néha 
feketének nevezi, pl. CÜ. uSka-l o-k li yö'.bdm ila-S dösö, SemdSte ile-t 'ha nem 
ellik a tehén, élni bajos, nyomorban (szó szerint: 'feketében') élsz' (s. v. o-k li). 
Idézhetünk e kifejezés helyes értelmezésének bizonyítására egy másik mon
datot is: K. éka-l L-tdmd yö:d§m rtaé yii-ba 'ha nem ellik a tehén, rossz, nehéz 
élni' (s. v. li-itdme). Más nyelvjárásokból adatok: P. Sim§St[eJ ula-m (Sörzö 
ö- llj, ü zö ö- Ili) 'feketében vagyok' (azaz: 'nélkülözök', 'nincs teje, nincs 
vaja'); BJp . Se-mdSt ula-m id. (de még hozzáfűzi magyarázatul: Sör ulce-, 
sd-l ulce-, ü-i uke-; UJ. Se-m§St ula-m id. (Sörbets posna-, ere- Sü-m küre-S, kot'Smo 
Sue-S 'tej nélkül vagyok,, folyvást éget a belsőm, enni kívánok'); JT . md'úe 
te-ne, Ice-iqdzdm dla-S fiere-SteS Si-mdSte, °Skal u-ko, Sö-r u-Tco 'nekem az idén 
nyomorban kell élnem, nincs tehenem, nincs tejem' (BEKÉ S. V. Sime). 

A 'fehér mari', 'fekete nép' kifejezések valószínűleg csak a XVIII. szá
zadban keletkeztek, hiszen a „Nagy gyertya"-szekta nem ősi. A Seme-r ká-Uk 
kifejezés létrejöttében is része lehet orosz nyelvi mintának, hiszen az orosz 
nepnuü 'fekete' szó jelzi többek közt : „npHHa/uie>KaujHH K Hapo/ty • • • K 
„npocroMy napo,ny", K HenpHBHJierHpoBaHHbiM KJiaccaM oÖmecTBa (T. Ha3. 
npocTOHapoAbe). Vepnuü napod." (YuiüKoe: ToJiKOBbiM cnoBapb pyccxoro 
_fl3biKa, s. v. nepnblü 9.). Még azt is megtudjuk e forrásból, hogy a nepnue 
Awdu jelentése ,,HH3iuee noAaTHoe cocjioBne B /ipeBHeivi HoBropoAe H #p. 

3 P. B. sime, M. MM. sime, MK. éi-md, UP . TJSj. US. éi-m§, J T . si-me, JO. V. K. 
svmo,BJp. UJ. C. Ő. séme 1. 'fekete'; 2. 'szennyes', (abs.); B. UJ. K. si-m, M. UP. &*m, 
UJ. C. Ő. Se-m id. (adj.) (BEKÉ) . 
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MecTax" (uo.). Az orosz nepmiü napod 'fekete nép', azaz 'elnyomott, kizsák
mányolt, előjogokat nem élvező nép', valamint az orosz nepHb tkp. 'feketeség' 
(YuiaKoe) a földművelők voltak, a jobbágyság. A mari magyarázó ugyancsak 
megerősíti a fekete nép ilyetén 'földművelő' értelmezését. A 'füst alatt élő 
emberek' fogalmát tisztázva, ezt mondotta a közlő: CÜ. kinde' üde-n iUe, miaudé-, 
8e-m paSa-m rofiotaja-t 'gabonát vetve ólő[k], föld-, fekete munkát végeznek' 
( B E K É ) . 

BEKÉ ÖDÖN kéziratos mari nyelvjárási szótárában ily alakban találjuk: 
P. Hmel-yáUk, B. simer-kaldk, BJp. Semer-yáldk, UJ. §emer-kaldk, J T . Hmir-
yaldk, KA. simer-%ál§k. Példamondatai alapján az 'emberiség, emberek, a 
világon levő népek' jelentés hámozható ki, de nem egyértelműen. A KA. 
nyelv járásbeli adat közlője figyelmeztette B E K É Oüöisrt a szó archaikus 
voltára, s példamondatából a 'dolgozó nép' jelentés tűnik elő. íme a példa-
mondat: Hmhr-yaldk tárfia-nen, paia'skd ke-öt tsi-lán 'az emberek fölkereked
tek, mindnyájan munkába mennek'. 

Ez a kifejezés megtalálható A. GENETZ szövegeiben is egy találós kér
désben: íke iz0-y'na, simel hal klán jöra 'selbst is es klein, dient aber vielen 
Menschen' (Ost-tscheremissische Sprachstudien 1889, 47). A felelet rá: 
Mu$k0, azaz: 'Der Bartwisch'. (A fordítást lásd a 138. lapon.) A fordítás 
elnagyolt: GENETZ belevetette a 'vielen' szót, amely az eredetiben nem talál
ható, viszont a simel jelzőt nem vette figyelembe. 

Eligazít bennünket a helyes értelmezésben — mint fentebb mon
dottuk — V. M. VASZILJEV szótára: üí3M3p, lüUMdp (y. M.), U13M3p-KaAblK 
'TpyflHiiiHHCfl, KpecTbflHHH, 3eivuiepo6 (288a). Másutt meg — a uiUM3p-KaAbiK 
címszóban (261b) — így értelmezi oroszul: 'qepHb, KpecTbflHCKHH jnofl, qepHO-
paÖo^HH JIK>A, MepHbifí JIIOÍÍ', tehát az orosz értelmezésben a (történeti) 
'fekete nép' elnevezést adja. Póldamondata így hangzik: Ul3M3p-KCLAbm 
MblAüHÖS nauia Ö3H3 UACL 'a fekete nép földmunkával él'. Ez a példamondat 
végképp eldönti az értelmezés kérdését, s mindamellett megerősíthetjük még 
egy mai szótári ada t t a l : uieMép 'TpyAflmHHCfl', azaz 'dolgozó' (MapHÍícKo— 
pyccKHH cJioBapb. Moszkva 1956).4 

Hogy a mari semer-káldk kifejezés orosz hatásra jöt t létre, azt az udmurt 
nyelv is valószínűsíti, ahol azonos archaikus fordulatra akadtunk: Kypad3ucb 
KÜAUK értelmezése 'qepHb', szó szerinti fordítása azonban 'fekete nép' (PyccKo— 
yAMypTCKHH CJioBapb. Moszkva 1956. s. v. nepHb). A másik permi nyelv, 
a komi, azonos kifejezéssel él: sed jez V die grosse Menge, Leute, das ein-
fache, das (all)gemeine Volk '(D. R. FOKOS-FUCHS: Syrjánisches Wb. 
943a). A komi jelzős szerkezet szószerinti fordítása: 'fekete nép'. 

Talán a mordvin népköltészet is őrzi ennek a „fekete, füstös nép" 
fogalomnak az emlékét. A mordvin menyasszony a rokonok házában, az 

4 B . D . G R E K O V terminológia i kérdésekrő l szólva felhívja a f igyelmet a r ra , hogy 
az a lsóbb osztá lyok tag ja i t , t e h á t a dolgozókat a középkorban megve tő jelzőkkel i l le t ték. 
Az előkelők a csinosak, rendesek, t i s z t ák : homines lauti, homines mundi, a j ó l t áp l á t ak : 
homines grassi, olaszul popolo grasso, — ez a kifejezés t a l á n vagyonosnak is é r te lmezendő 
—, a szegényeket , t e h á t a j obbágyoka t , az adóf izetőket , a nem-szabadoka t mocskosoknak 
t a r t j á k és így becsmérel ik : homines sordidi, f ranciául hommes sales, hommes noirs 
'mocskos , fekete emberek ' , középkori l a t i n b a n v iszont homines tenujores ' s ovány , 
nélkülöző emberek ' a megjelölésük. N e m ál l t m ó d o m b a n megismerkedn i M. M. 
IloKpoecKüü: Coo6pa>KeHHH no noBOAy n3MeHeHHH cMbicjia CJIOB (H3BCCTHH AKaAeMHH Hayi< 
CCCP 1936, JVQ 4 ; 90) c. c ikkével , melyből G R E K O V a d a t a i t idézi (B. ff. TpeKoe: 
KpecTwme Ha Pycn. Moszkva 1952. I , 19). 
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aSton-kudo-ha,n ekképpen énekel, amikor a ház asszonyától búcsúzik, és 
ajándékot ad neki: 

„uzo mon Icajsa marha pokSt'an a mon pereétolongo 
uzo Icajsa mon éimima nej jarcamo tarkango. 
t'e kaínines uleze psiva kacamga jaJcine 
péiva kacamga jalíine ravzo Uveztn íifUne. 
vaco peJten andine nuckan sedejen vit'ine." 

Német fordításban: 
„Wart, ich schmücke den Hausaltar meines Grossvaters Marka mit einem 

Geschenk, 
wart, ich schmücke seinen Trink- und Essplatz mit einem Geschenk. 
Dieses Geschenk sei für die, die in Hitze und Rauch gegangen ist, die in Hitze 

und Rauch gegangen ist, die schwarzen Schweiss vergossen hat, 
die meinen hungrigen Magén ernáhrt, die mein (vor Hunger) schwachgewor-

denes Herz gestárkt hat ." 
(H. PAASONEN—P. RAVILA, Mordwinische Volksdichtung II , 207—8.). 

E több helyütt előforduló 'fekete izzadtság' és 'hőbe-füstbe ment' 
fordulat valójában költői lecsapódása a 'fekete nép, füstös nép' fogalmának, 
emléke a füstös háznak és, a fekete munkának.5 

Példáink bebizonyítják, hogy színt jelentő szóval alkotott, új fogal
makat jelölő jelzős szerkezetek igenis alakulhatnak idegen mintára, egyszer
smind azt is bizonyítják, hogy orosz mintára keletkezhettek a mari 'fekete 
ház', 'fehér ház', 'fekete fürdőház' kifejezések. 

A 'fekete-ház' fejlettebb lakástípus volt az eredeti kudo-hoz képest. 
A kudo-nsbk nem volt ablaka, sem kemencéje, s a főzéshez a földpadlón rak
tak tüzet. A 'fekete ház' már magasabbra került a föld felszínétől, s négyszög
letű ablaka is volt, amelyet üveg helyett hólyaggal vagy ronggyal borítot
tak be. A 'fekete-ház' nevet a fűtés módjától (oroszul no-HepHOMy 'feketén') 
kapta. A kemencét (koriga, komaka) téglából rakták faalapzatra, de a kemen
cének nem volt füstjárata, füstelvezető csöve. Amikor tüzet raktak, a füst 
a kunyhóban gomolygott, majd a kinyitott ajtón át távozott el. Amikor a 
füst java elszállt, az ajtót bezárták, és a maradék a kemence fölött, a tetőbe 
vágott lyukon vagy a tetőbe helyezett odvas fatörzsön át húzódott ki. Amikor 
aztán a füst végleg eltűnt, a tetőlyukat ronggyal bedugaszolták.6 

A füst a gerenda- és deszkafalakat hamarosan ellepte, befeketítette. íme, 
ezért nevezték e kunyhót 'fekete-ház'-nak, oroszul meg 'füstös-kunyhó'-nak is 
(KypHüR U36a).7 Ez a 'fekete-ház' típus főképpen a XVIII. század végén és 
a XIX. század elején volt nagyon elterjedve, de a szegényebbek — főképp 
a keleti részeken — még a XX. sz. elején is laktak ilyenben. A jobbmódú 
déli s középső részeken már alig akadt. 

. 
5 A mari nyelv is támogatja a moksa-mordvin példa értelmezésének a helyes

ségét: a mocskos, füstös munka tesz szennyessé, ez a fekete munka: UJ. ayuné's éeme-
ma-m éikxs tene, ttisto sik^sa-n 'a szárítócsűrben a füsttől fekete leszek, ott füstös'; J T . 
ayü'ndSto kltwm ko-Stem, sime-mam 'a szárítócsűrben kévéket szárítok, fekete [ = szennyes] 
leszek' (BEKÉ S. V. sime-mam). 

6 T. A. KpwKoea: MaTepnajibHafl KyjibTypa MapniíueB XIX Béna. fóouiKap-Ojra 
K56, 112—3. 

7 Vö. finn savupirtti 'Stube; Hütte ohne Schornstein, Rauchstube' (PEEKA 
KATÁBA, Suomalais-saksalainen sanakirja. Porvoo 1925). A savu szó jelentése 'Rauch, 
Qualm'. 
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A múlt században terjedt el orosz hatásra az o§-pört 'fehér-ház', amely 
két helyiségből állt. Az elülső volt a téli szoba, fölötte padlással, alatta verem
mel. A hátsó pedig a nyári helyiség volt. A téli szobában orosz mintára 
készült füstjáratos kemence volt, amelyhez téglakómény csatlakozott.' 

Mindezt közvetlen vagy közvetett orosz hatásra ismerték meg, ahogyan 
a két fenti tükörkifejezésen — hm-pört, os-pört —• kívül számos jövevény- , 
szó is tanúsítja. 

A kubo-n&k nem volt mennyezete, legfeljebb az izi-kubo-n&k. A pört-
ben, ill. a későbbi íom-ban megjelent a mennyezet: potoldk (SZILASI 176), 
B. potoldk (PAASONEN 95b), UJ. KS. potö-Uk, KJ . potb-lok, JT . poto-lok « or. 
nomoAOK). A kemencét téglából építették, úgyszintén a füstelvezető kéményt. 
A tégla neve közvetlenül v. közvetve (tatár, csuvas) az orosz nyelvből ered: 
B. kermat's (PAASONEN 39b), K. kd-rpsts (RAMSTEDT 47b), P. B. CK. Ö; ke-r^at'4, 
BJ. kérfti-tt M. ké-rfidtt US. kd'rpdŰ, U P . USj. ki-rpUÍ, MK. kirpi-is, CŐ. 
kd-rp§t's,JT.kd-rp§ts, JO. V. ka-rpets, K. kd-rpats, BJp. UJ. CÜ. ke-rmdt's 'tégla 
(vályog)' « or. Kupnun, de vö. kaz. kdrpac, kirbic). Az orosz eredet mellett 
szól, hogy az égetett tégla jelölése CK. kai'ime ke-rfidís ( B E K É ) , K. ká'Umd 
yd-rpds; —kdrpd'ts-kad'as "Ziegel brennen' (RAMSTEDT 47b), ehhez vö. or. KüAumb 
'kemencében szárít, tüzesít, hevít ' , KaAMHUÜ 'égetett ' (a mariban még CÜ. 
guarme ke-rm§t's 'égetett tégla'). A régi kicsiny, lantornás, hólyagos ablak 
(B. töréá', M. tör/á', UP . torza-, vö. csuvas cüra\a, ta tár taraza) helyén meg
jelenik a kívülről nyitható, orosz telepesek révén megismert üveges ablak-
forma: UJ. oona-, CK. C. okna-, J T . o-kna, JO. o-kna, K. o-kna « or. OKHO), 
s benne az ablaküveg (JT. okna-djamDafia). 

Imitt-amott kémény emelkedik: K. tru-(3a (RAMSTEDT), K J . KÖ. tru-fia 
(BEKÉ) ; < or. mpy6a[& régi füstlyuk, kémény helyett,vö. P . tüí'k (GENETZ), 
CK. tú-n§, Ö. morna-, JT . m^-rfja, P . murjaj. Az ajtóra a régi retesz és fa
lakat helyébe vaslakat kerül: UP . zamo-k <C or. 3ÜMOK. A szoba berendezése is 
megváltozik. Régebben alig volt bútor benne; szilács világított, most lámpa 
(B. lambe, PAAS. 62a; UP. CK. la-mbd, JT . lá-mBe (BE K É ) , K. la-mp§, RAM
STEDT 66a, < or. AÜMUÜ). A lámpában petróleum K. krá-sin < or. Kepocun ég. 
A régi fekvőhely, a vacok, a földre vetett rongy, állati bőr, alj helyére bútor 
kerül. I t t is orosz hatásról vallanak a szavak: UJ. kara(3a-t, Kí§. kdra-fíat 
( B E K É ) , K. pra-§a( 'Bett, Bettgesteh" (RAMSTEDT), Kapaeam, Kpaeam, Kpaean 
(B. BacuAbee: MapMH MyTSp), < or. Kpoeamb. 

Az ilyen alápincézett, kőfalú háznak a neve már sem nem kubo, sem 
nem port, hanem már gyakran egy orosz jövevényszó: J T . tb-m 'ház a falu
ban' , < or. ÖOM 'ház', V. to-ma, K. to-ma 'ház', < or. ÖOMÜ 'házak'. Gyakorta 
a fal neve is oroszból származó szó, vö. M. istená-, K. ste-na ~ sto-na « or. 
cmena). 

Dolgozatom megerősíti azt a régi tételt, hogy a civilizáció fejlődése 
többnyire nem jár minden ízében új szerszámok, tárgyak stb. fölfedezésével, 
hanem a haladás, az ember életmódjának fokról fokra való tökéletesedése. 
Az új mari kőház (a torna) a régebbi háztípust, a gerendaházat (a pört-öt) 
váltja fel; ennek elődje a földbe vájt, de a földből részben kiemelkedő ház
típus (a kubo), emennek pedig az odu vagy valami barlang-, ill. szállásféleség 
volt az őse, az utóbbin egy sátorszerű alkotmányt értve. S e civilizációs 
tökéletesedés néptől népig haladt és halad, nem ismerve útjában természetes 
és politikai határt . Vándorútjának tanúit a szókincs őrzi. 

EKDŐDI JÓZSEF 

15 Nyelvtudományi Közlemények L X I . 2 . 






