
A mari nyelv vetlugai nyelvjárásának jellemzése 

Északról délre ereszkedik lefelé a Vetluga folyó, mari nyelven K. ßd'ilä, 
s beleömlik a Volgába, melynek erdei mari neve Jul, Jul-ßüt, hegyi mari 
neve pedig Jd'l. A Volga jobb, dombos partján emelkedik Kozjmogyemjánszk 
városa, a hegyi marik központja, a túloldalon, valamelyest nyugatabbra tor-
kolik a Vetluga-folyó a Volgába. S ha elindulunk északnak a Vetlugán felfelé, 
a Mari Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság nyugati csücskén haladunk át. 
Átlépve a határt , a gorkiji területen elhaladunk Voszkreszenszkoje, Vetluzs-
szkij városkák mellett, majd keletre kanyarodik a folyó, és elérkezünk Vetluga 
városához. 

Ez a terület régen marik által lakott tá j . Hiszen a kazanyi kánságba 
beletartozott a marik lakta föld, és annak nyugati határát a Vetluga és Szura 
folyók alkották (C. A. Kopoőoe, üpoiiijioe MapHHCKoro Hapofla, HoiiiKap—Ojia, 
1957. 4. 1.), ami — természetesen — nem jelenti azt, hogy a vetlugai marik 
e földön valamely egykori mari törzs folytatása. Csoportosulásuk fejlődés 
eredményeképpen jött létre, de mindenképpen ők e vidék őslakói (vö. «MapHÍí-
CKwe nneMeHa c^opMupoBajmcb Ha 6a3e 6oJie paHHHx njieMeuHbix rpynn, Ha-
cejiHBumx Me>KAypeIibe Boum— BHTKH H HBJIHHDTCH aBTOxTOHHbiM HacejiemieM 
Kpan» — állapítja meg régészeti adatokból A. P. SZMIRNOV, Apxeojiorn*iecKne 
IiaMHTHHKH Ha TeppHTOpHH MapHHCKOÍÍ A C C P , H HX MeCTO B MaTepHaJlbHOH 
KyjibType ÜOBOJDKbH, 1949, 122, idézi T. A. KpWKoea, MaTepwajibHaH Kyjib-
Typa MapHHi;eB XIX BeKa. HouiKap—Ojia. 1956. 10. 1.). 

Az általunk ekként ismertetett körzetből való az a — bár rövid, ám mégis 
értékes — szövegközlés, amely Beké Ödön ,,Mari Szövegek" c. sorozatának 
I. kötetét megnyitja. Az egész vetlugai anyag mindössze 23 sor, avagy műfajilag 
taglalva: 3 találós kérdés és 14 babonás előjelmagyarázat, tehát elenyészően 
kevés ahhoz az anyaghoz képest, amit a finnugor nyelvészek más mari nyelv
járásokból adtak (vö. áttekintésüket ERDŐDI: NyK. LXIV, 397). A terje
delmük csekély, értékük azonban nagy. Elemezve Hja Nyikityin Arßu faluba 
(oroszul ApBa) való volt hadifogoly közlésének a nyelvjárási sajátosságait, 
egy rendkívül érdekes dialektusra bukkanunk. Sajátosságai már első pilla
natban elárulják, hogy nyugati jellegű: mintegy átmenetet képez a kozjmo-
gyemjánszki (K.) és a jaranszki (JO., JW.) között. Ügy vélem: annak a meg
határozása, hogy e nyelvjárásnak hol a helye a többi mari nyelvjárás közt, 
lényeges feladatunk, s a munka elvégzése ismételten megmutatja, milyen 
értékesek Beké Ödön mari szövegközlései (vö. NyK. LXIV, 398). 

A vetlugai nyelvjárás (ZSIRAI MIKLÓS tévesen Vetljugát ír, vö. Fgr 
Rok. 240, 245; oroszul BeTJiy>KCKHH AnaneKT, németül Wetlugaer Dialekt) 
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ma is megvan, több faluban beszélik. Adatok hiányában nem tudjuk a vet-
lugait beszélők számát közölni, csak annyit mondhatunk, hogy nyelvjárásuk 
erős orosz hatásnak van kitéve a környező, túlsúlyban levő orosz nyelvő 
lakosság részéről. Valószínűnek tar tom, hogy a ZSIRAI által a nyugati csoport
ban említett 5460 főnyi, 1899-ben a nyizsnyijnovgorodi kormányzóságban élt 
mari alkotja a vetlugaí csoportot (FgrRok. 241, ill. Y E J Ö WICHMANN: F U F I. 
Anz. 234.). És éppen kis létszámuk magyarázza, hogy nyelvjárásuk miért 
bukkant fel ily későn nyelvészeti irodalmunkban. Felfedezése kétségtelenül 
B E K É ÖDÖN buzgóságának az eredménye. Következményeképpen a M. W E S K E 
(HccjieAOBaHHe o HapemiHX qepeMHCCKaro H3biKa. Kazány. 1889.) szerinti 
nyugati nyelvjárások száma egy harmadik nyelvjárással gyarapszik. 

A vetlugai nyelvjárást hangsúlyozási, hang- és alaktani szempontból 
kívánjuk jellemezni.1 

I. 1. A nyugati nyelvjárások (K. ,V. ,J . ) alapvető hangsúlyozási sza
bálya, hogy a h a n g s ú l y az utolsóelőtti szótagra kerül, ha annak teljes 
magánhangzója van. 

K E . Icama'ka 'kemence' V. ka'mak id. 
JO. ka'mga id. 
JT. koma'ka 
JUW. kSma'ka 

KR. ja'las 'nadrág' V. tjcfla 'lábon' JO. ja'la id. 

KR. li'èë 'lesz' 
KW. li'es „ 

V. li'ies id. •JO. li'ies id. 

KR. ke'a 'megy' 
ke'öl 'mennek' 

V. ke'jät 'mennek' JO. ke'jà 'megy' 
JT. ka'jà íd. 

A hangsúly kótszótagú szavak esetében akkor is a paenultimán marad, 
ha ez a magánhangzó redukált: 

1 BEKÉ ÖDÖNtől kutatott nyelvjárások itt használt rövidítései azonosak az általa 
a FUF. XXII, 92—93. lapon jegyzetben közöltekkel. Ezeket kiegészítettük néhány 
újabb rövidítéssel. A cikkben alkalmazott rövidítések ábécé-rendbe szedve a követ
kezők": 
CÖ. = joskar-olai (régi carevokoksajszki) nyelvjárás, Őihajdorova falu (Beké anyaga). 
ÇK. = joskar-olai nyelvjárás, Küks-nur falu (Beké anyaga). 
ÖN. = csebokszári nyelvjárás, Nz>r-sola falu (Beké anyaga). 
JO. = jaranszki nyelvjárás, Ofâk-sala falu (Beké anyaga). 
JT. = jaranszki nyelvjárás, Turso-m^jsas falu (Beké anyaga). 
JUW. = jaranszk-urzsumi nyelvjárás, U'ps^-sola falu (Wichmann anyaga). 
JW. = jaranszki nyelvjárás, Lupà'nar falu (Wichmann anyaga). 
K. == kozjmogyemjánszki nyelvjárás. 
KN. =; kozjmogyemjánszki nyelvjárás, Ner-méjsas falu (Beké anyaga). 

» KR. = kozjmogyemjánszki nyelvjárás, Tusnál falu (Ramstedt anyaga). 
K§- — kozjmogyemjánszki nyelvjárás, §indir-jal falu (Beké anyaga). 
KW. =s kozjmogyemjánszki nyelvjárás, Jolás-al és Tsermds-al falu (Wichmann anyaga). 
M. _.'=== malmizsi nyelvjárás (Beké anyaga). 
U. = urzsumi nyelvjárás (Beké anyaga). 
UW. = urzsumi nyelvjárás, j§er-nur és Kup-sola falu (Wichmann anyaga). 
V. = vetlugai nyelvjárás, Arßu falu (Beké anyaga). 

10* 
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K R . kd'lmäs ' fagyni ' V. ks'lmä ' fagy' J O . kd'lmen ' fagyva ' 

K R . ke-lès 'kell ' 
K W . kè'les 'kel l ' 

V. kd'les id. J O . kd'les id.. 
J T . kS'les id. 

Természetesen ez a szabály érvényes akkor is, ha az utolsó szótagban 
redukált magánhangzó van, pl.: 

K W . ko'mö^k ' h a n y a t t ' V. ko'mD^K id. J O . ko'md§k id. 
J W . k^'môSk 

K W . éà-rêk ' j u h ' V. sà'rêk id. JT. iö'rek id. 

2. Ám előfordulhat, hogy a szó kettőnél több szótagú, s az utolsó előtti 
szótag magánhangzója redukált. Ilyenkor két változat lehetséges: a) ha a 
paenultima előtt van teljes magánhangzó, az magára vonzza a hangsúlyt; b) a 
szó elején nem teljes, hanem redukált magánhangzó van; ilyenkor a V. nyelvjá
rásban a paenultima csökkentett magánhangzóján őrződik meg a hangsúly: 

a. K R . andza'lnS ' e lő t t ' V. a'ncDZÔln§ id. J O . a'ndzâlkd 'előre ' a. 

K R . adyarkä'läs ' bes tänd ig 
rufen ' 

V. s\'y9ren 'v is í tva ' — 

a. 

K W . kä'rjgszdm ' n y á r o n ' V. kè'rj9Z9m id. J W . kè'rjdZdm id. 

b . K W . k9Ô9'rtà 'dörög ' V. knôn'rtà id. J W . knôn'rtà id. b . 

— V. kvtskd'ren ' k iá l tozva ' JW.katsko'rät 'kiál toz
n a k ' 

J T . kêtskê'rat id. 

b . 

JW.katsko'rät 'kiál toz
n a k ' 

J T . kêtskê'rat id. 

A paenultimán őrződik meg a hangsúly a három- és négyszótagú sza
vakban, ha a paenultimában teljes magánhangzó van, pl.: 

K W . päroä'läm ' hempergek ' V. peroä'les ' hempereg ' 

K R . tsorjge'sten ' r epülve ' 
K W . tsorjge'stem ' repülök ' 

V. tsorje'sten id. J W . ts07]e'stà ' r epü l ' 

K R . ßdrHä'rjgQ ry 
ßdtlä'rjgs 'Meise' 

V.- ßsrlä'rjGd' ba rázda
bil legető ' 

3. A fent felsorakoztatott tételes megállapítások mind azt bizonyítják, 
hogy a hangsúlyozás módja a vetlugai nyelvjárást a nyugati nyelvjárás
területhez kapcsolja. Ismeretes, hogy az erdei és a keleti nyelv járásterületen 
a hangsúly a mássalhangzón végződő szavakban mindenkor az utolsó teljes 
magánhangzóra jut, a szóvégi teljes magánhangzón végződő szavakban pedig 
rendszerint az utolsó magánhangzóra kerül a hangsúly. Redukált magán
hangzó esetén a hangsúly a paenultimában levő teljes magánhangzón található 

/ 
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II. Vizsgáljuk meg h a n g á l l o m á n y szempontjából is a rendelke
zésünkre álló vetlugai anyagot. Vessük össze a többi nyugati nyelvjárással 
és — szükség esetén — az erdei nyelv járásterület megfelelő alakjaival is. 

B) M a g á n h a n g z ó k : 
1. A vetlugai nyelvjárásban is végbement a csupán nyugati nyelvjárá

sokban ismert o > a hangváltozás: az erdei nyelvjárások eredetibb o hang
jával szemben némely esetben a hang lép fel. . 

KR. kama'ka 'kemence' V. ka'mak erdei U. kor\ga' 

KR. ja'l ' láb' V. dja-l U. jo'l 

KR. sa' (ses 'születik' V. sa\tses U. sotse's 

2. Megfigyelhető az ugyancsak nyugati nyelvjárásokban előforduló 
i-zés is a vetlugai nyelvjárásban. A közölt anyagban előfordul ez a szó: 
ßile'odlea 'hullik' (iteratívum). Ennek az alapszava (tranzitív jelentésben) 
K. V. JO. JT. ßi'lem, tehát a nyugati nyelv járásterületen i tőbeli magán
hangzóval, a középső és a keleti területen viszont e magánhangzó lép fel: 
C. C. U. M. B. P . ßele'm 'önt, hullajt'. Ugyanilyen a'-zést tapasztalunk a szö
vegben nem található, de más, kéziratban meglevő vetlugai ßi'nik 'venyigéből 
kötött fürdőseprőcske' szó esetében. Ennek JO. ßd'ndJc, JT. m§'nik, JS. md'údJc, 
U. B. P . ßd'ndk felel meg a kéziratos anyag és más szövegek tanúsága szerint. 

3. Az erdei nyelvjárásterületen, szinte annak teljes egészén, ismeretlen 
az ä hang. Hiányzik a csebokszáriban, a joskar-olaiban ( = carevokoksajszki), 
az urzsumiban; csak a malmizsi nyelvjárás egy kis területének a hangállomá
nyában szerepel. Ezzel ellentétben megtalálható mind a nyugati, mind a keleti 
nyelvjárásterületen. A nyugatiban ott van a K., V., JO . és JW. nyelvjárá
sokban, azonban ismeretlen a JT.-ben és mintegy ez az alnyelvjárás képviseli 
az átmenetet ebből a szempontból is a nyugati és a középső (az erdei) nyelv
járásterület között. 

Az ä hang a vetlugaiban megjelenik mind a szótőben, mind képzőkben, 
ill. ragokban (ez utóbbiakban a magánhangzóilleszkedés szabályának meg
felelően) : 

A kozjmogyemjanszki 
nyelvjárásban hiányzik 
a *sä'i 'jó' szó, helyette 
ja'zo id. használatos 

V. sa'jen 'jól' JO. éâ'jdn id. JT. 8a'j 'jó' 
JT. sa'jên 'jól' 
TJW. MW. sa'i 'jó, 

jól' 
TL sà'jën 'jól' 

KR. melte'kä 'Pinsel' 
KW. melte'kä ry. mete'lkä 

'Ofenbesen' 

V. mete'kä 
'pemet' 

erdei meterka' 'pemet' 

" KW. ki'â 'fekszik' V. ki'\a id. erdei kiià' id. 
UW. kijà' id. 

KW. u'öäs 'vetni' V. ü'öäs id. JW. ü'öäs 
JT. ü'oas 

UW. ßäoa's id. 
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Ez az a > ä változás jelenik meg a vetlugai nyelvjárás névszói többes
szám-jelében, amelynek alakja: -Mts, pl.: ko'1-iäts 'halak', dj&mon-kamBd-säts 
'vadludak', vö. JO. ma're-$a:mdts 'marik', JT . ru[§]-ëà:m§ts 'oroszok', UW. 
ëb'rdk-§à:mdts 'juhok' (de JW. raßi'ßzlä 'verebek'). 

4. A magánhangzók alakulásának a terén szembeötlő jelenség az u > o 
redukció, amelynek eredménye mind hangsúlyos, mind hangsúlytalan szótagok
ban fellelhető. Ez a V. u > o hang változás ugyanakkor elkülöníti a vetlugait 
a kozjmogyemjánszkitól, amelyben ilyenkor § hang található. 

K E . Wm 'hó' V. Zo'm id. erdei lu'm 

Kr. jS'mS 'isten, ég' V. í)Vfflo id. JO. o'fflo JT. djo'mo 
JUW. dj$-m$ 
erdei ju'mo id. 

5. A magánhangzók illeszkedésének a jelenségei is feltűnnek a vetlugai 
nyj.-ban. Említettük az a > ä hang változással kapcsolatban, hogy elülső 
hangrendű tőre a ragok és a képzők palatális magánhangzós alakban csatla
koznak, így pu'à 'fúj (a szél)' alakkal párhuzamosan találjuk a h'npzà 'ül, 
marad' (a szövegben tévesen ëd'ndza), a kd'lmà 'fagy', knôn'rtà 'dörög (az ég)' 
alakokat. Ugyanez a jelenség figyelhető meg az igék többes számú harmadik 
személyű alakjában: a hátsó hangrendű tö'ldt 'jönnek' mellett ott van a pala
tális ke'jät 'mennek'. 

A redukált kötőhangzók körében hármas — palatális, veláris, labiális — 
illeszkedést1 figyelhetünk meg. 

A kötőhang minősége 

Palatális illabiális palatális labiális Veláris 

sa'jsn 'jól' kù'ëgts 'magasan el' a'rjcDz3ln§ 'előtt' 

erjè'rastd 'folyóban' 
Sapke'ét9 'nyárfán' 

kn'tssn 'karma' ko'rnosto 'úton' 

hè'rjdzdm 'nyáron' 
(tárgyeset) 

tö'rkozg 'haza' (tkp. 
-hoz -|- birt. szem. 
rag) 

(pört-)ßuiyets '(ház)-
tetőről' 

ßa'lyets 'csatornáról' 

Hasonlóképpen alkalmazkodnak a redukált magánhangzók az ige
ragozásban is. Palatális a kötőhangzó a tsomè'ôdht 'fickándoznak' igealakban, 
mivel e hang után következik, veláris viszont a tö'ldt 'jönnek' igealakban 
(a szövegekben téves a fordítása: 'jön[nek]'). 

Az illeszkedés nemcsak a magánhangzók képzéshelyének, azaz elülső 
vagy hátulsó, ezenkívül labiális vagy illabiális voltának felel meg, hanem a 
szótőben levő magánhangzó nyíltsági vagy zártsági fokának is. 

1 A mari labiális illeszkedésre vonatkozólag 1. SZINNYEI: NyK. XXIV, 143—151. 



A MARI NYELV VETLUGI NYELVJÁRÁSÁNAK JELLEMZÉSE 151 

Ezt táblázatban mutatjuk be, példákkal illusztrálva. A táblázatban első 
helyen áll a szótő magánhangzója, a második helyen a kötőhangzó, illetve 
a végső magánhangzó. 

Veláris 
Palatális, 

Veláris 
illabiális labiális 

u—9, pl. ßwiyots 
0—0, pl. ko'rnosto 
a—§, pl. ßa'lyets 

i—? Nincs rá példa 
e—a, éapke'std 
ä—a, pl. sâ'jdn 

ü—n, pl. hü'tssn 
ö—0, pl. tö'rkozo 

Érdekes módon illeszkedik még a feltételes mellékmondat kötőszava, 
amely a mari nyelvben a mellékmondat végére kerül. Csekély lévén a példa
anyag, nem állapíthatjuk meg, létezik-e labiális illeszkedés ennek a kötőszónak 
esetében, de azt bebizonyíthatjuk, hogy az orosz TaK 'így' szóból származó 
mari kötőszó a vetlugai nyelvjárásban az előtte levő állítmány hoz igazodik 
hangszínben, vö. pu'à ô§k 'ha fúj' (veláris), tö'ldt fok 'ha jönnek' (veláris), 
azonban ßilh'odlee tdk 'ha hullik' (palatális), ke'jäftjtdk 'ha mennek' (palatális). 

A névszói többes szám jele nem illeszkedik, pl. ko'1-Säts 'halak'. 
6. A magánhangzók állományával kapcsolatos még az a megállapítá

sunk, hogy a ke'jät 'mennek' igealak (e tőhangzóval !) közös a K . , V . , J O . 
és JW. nyelvjárásokban, kivétel csak a JT., amelyben ka'jat található. 

Viszont a K.-tól elválasztja a V., JO. és JW. nyelvjárásokat a kè'fjdz 
'nyár' szó tőszótagbeli zárt e-je, mivel a K. nyelvjárásban e szóban ä található: 
kä'rjgdZ (vö. még M. kerje'z). Ugyanilyen ellentétet látunk a K. pärdä'läs és 
V. peröe'läs 'hemperegni' szópárnál. 

A 'szénahányó villa' jelentésű szó, ezzel szemben, éppen ellenkező meg-
felelkezést mutat . A kozjmogyemjanszkiban lép fel a tőben e hang, a vetlugai-
ban viszont ä. Ugyancsak ä tőhang szerepel két jaranszki nyelvjárásban (JO. 
JP . ) , a középső és a keleti nyelvterületen viszont megőrződött az eredeti a hang. 
Felsoroljuk a rendelkezésünkre álló adatokat: K. se-nák, V. sa'údk, JO. JP , 
Mnik, — UJ . ëà-pk, CÜ. U P . MK.-B. P . Sa-údk (1. Beké FUF. XXII, 96). Az 
1775. évi cseremisz nyelvtanban ëwnik alakban fordul elő, hangsúlyozása és 
hangalakja a Beké feljegyezte JT.-féle nyelvjárás hang alakjának felel meg. 

III. A m á s s a l h a n g z ó k állapotára vonatkozólag a következőket 
jegyezhetjük' meg: 

1. A legszembetűnőbb jelenség az, hogy a vetlugai nyelvjárásban teljes
séggel hiányzik a t's hang és variánsa, a dz. 

Az erdei nyelv járásterület t's hangja helyén a vetlugai nyelvjárásban szó 
kezdetén és végén, valamint intervokális helyzetben ts hangot találunk, 'pl.: 
tsorje'áten 'repülve', djfrtsd 'hótalp', n'mäts 'felől', ßwiyots 'fejről'. Ha más 
nyugati nyelvjárás hangállományával vetjük egybe ennek a hangnak a fel
léptét, akkor megállapíthatjuk, hogy a JO., JW. és a JT. alny elv járások szin
tén csak a ts hangot ismerik, a t's kivételesen legfeljebb némely újabb oroszból 
átvet t kölcsönszóban jelenik meg, pl. JO. ka'rtdt'skdm 'fényképet', tsa'si 'óra 
(szerkezet)'; a régebbi jövevényszavakban itt is megtörtént a hanghelyettesítés, 
pl. Iwtso 'jobb, besser'. 
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Ámde a K. nyelvjárásban némely szóban t's vagy të hang található, 
másokban pedig a többi nyugati nyelvjárásnak megfelelően ts. A K. nyelv
járásban fellépő eme jelenség hangtani indokolását nem ismerjük. Elválasztó 
jegyként szolgálhat tehát a hegyi (K.) nyelvjárás és a többi nyugati nyelvjárás 
közt a t's hang megléte, ill. hiánya. A középső (erdei) nyelv járásterületen 
viszont mindenütt megtalálható a is hang és ez az erdei irodalmi nyelv elfoga
dott ejtésnormája is. 

E megfelelkezést példákban mutatjuk be: 

KR. KW. tsorjge'stem 
'repülök' 

V. tsorje'ëtem JO. JT. tsorje'ëtem C. U. ísorjeste'm id. 

KW. jè\tsd 'hótalp' V. djè'jtftd-' JO. jè'Jsd 
JT. dje\tse 

UW. jè\fs§ id. 

KW. ü'ldts 'alulról' V. n'mäts 'felől' JW. ü'ldJLsdn 
'alacsonyan' UW. ülü'ts id. 

K§. a'k ßats 'nem 
esik le' 

V. a'k ßats id. UW. o'k ßats 

A ts hiányával párhuzamosan hiányzik az erdei nyelvjárásterület dz 
hangja is a vetlugai nyelvjárásban. Helyette dz lép fel. Közös ez a vonása a 
többi nyugati, a JW., JO. és a JT . nyelvjárásokkal. A dz hangra nem akad 
példa a csekély vetlugai anyagban, hanem csak DZ variánsa található. Ez az 
allomorf hang n után lép fel: pl. a'nDZdlrid 'elől'. Ugyanis a vetlugai nyelv
járásban a következő asszimilációs jelenség figyelhető meg: m, n, r\ hangok 
után a p, t, k hangok B, D, ö-vé változnak, pl.: ka'mBd 'lúd', ko'mDok 'hanyatt ' , 
ßdrlä'rjGd 'barázdabillegető'* Ezt az állapotot valószínűleg egy b, d, g fok előzte 
meg, tehát a fejlődés a következő: k > g > G. A JO. nyelvjárásban meg is 
található ez a közbeeső fok, vö. JO. ko'mddk 'hanyatt ' (V. ko'm,D<zk), JO . 
Ica'mbd 'lúd' (V. ka'mBd). Ezzel az asszimilációs folyamattal párhuzamos 
jelenség a vetlugai dz > DZ hangfejlődés n után, pl. a'npzdlnd 'előtt' (a szö
vegben az affrikáta elkülönítése nélkül: a'Twzdlnd). A JO. nyelvjárás ilyen 
helyzetben megőrizte a dz affrikátát: a'ndzdts 'előtt el'. 

Megemlítjük, hogy a fenti szabály szerint Beké szövegében hibásnak 
minősítendő a V. h'ndzà 'ül '; helyes alakja: h'npzà. 

Mi a helyzet a fent ismertetett hangkövetkezéssel kapcsolatban a többi 
nyugati nyelvjárásban (K., JW. és JT.)? 

A K. megállapodott a zöngéseknél, pl. KW. St'ndem 'ültetek', KW. 
sz'nzem 'ülök' (vö. U. einßze'm), KR. ko'mbd 'lúd', KR. a'nàzëkd 'előre'. 

A JT. nyelvjárás a vetlugai val azonos hangállapotot mutat ebben a hang
következésben, pl.: komaka'mBalts 'a kemencéről', áerjae'lne 'hátul ' , o'neDZ§lan 
'előre' (vö. V. a'nj>zdln§ 'elől'), ëd'npzà 'ül' (vö. V. h'njyzà), mü'rjGÖ 
'után' , ko'mDdk 'hanyatt ' (vö. V. ko'mDok), ßnla'nDe 'föld'. 

Megemlítjük még, hogy Y E J Ö WICHMANN az egyik helyi nyelvjárását 
átmenetinek igazolta a jaranszki és az urzsumi nyelvjárások között. Ezen 
átmeneti nyelvjárásból szerzett féljegyzései U'pëo-solà: faluból valók (vö. 
Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen. X. 1.). Ez a falu a 
jaranszki körzet déli részén van, közel az egykori kazanyi kormányzóság 
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határához. WICHMANN azon kijelentését, hogy ez a JU . alnyelvjárás átmeneti 
jellegű, igazolja többek közt a ts, dz hangok előfordulása (pl. so'jkses' 'születik') 
és viselkedése is. Mi az adott pillanatban csak az m, n, r} hangok után fellel
hető hasonulási jelenségekre kívánjuk néhány példával a figyelmet felhívni: 
JUW. o'npzdts 'először', sê'njjzà ' tud' , mü'fjGo 'után' , tsor\ae'stà 'repül', 
ko'TYlBQ) ' l ú d ' . 

Azonban ez a jelenség a JUW.-ben l hang előtt is feltűnik, pl.: ka'nlà 
'kicsorbul'. 

2. A vetlugai nyelvjárásban az eredeti szókezdő j - hang helyén dj-
található. Ennek megfelelői a többi nyugati nyelvjárásban a következők: 
KR., JO. és JW. j - , JT. dj-, A megfelelést példákon is bemutatjuk: 

KE. j ' a ' l 'láb' V. dja-l JO. JW. ja-l JT. djo-l erdei jo'l id. 

KR. jê'mê 'ég, isten' V. ÍJ'O'ÍHO JO. jo'mo JW. fá'ms 
JT. djz,'mo ; 

erdei ju'mo 

3. A mássalhangzók megfelelésének szempontjából még egy szóra sze
retnők a figyelmet felhívni. A nyugati ts: erdei t's hangmegfelelés alól — úgy 
látszik — három szó képez kivételt: az 'atya' , a 'bárány' és a 'rövid' jelentésű 
szavak. A középső nyelv járásterületen ezen szavakban intervokális t's hangot 
találunk, pl. UW. a/sa' 'atya', voc. a/si' !; CW., UW. pa/sa' 'bárány'- és 
CK. kù'/sdk, UW. kü/sü'k 'rövid'. A nyugati nyelvjárások megfelelő szavai 
„szabálytalan" hangmegfelelést mutatnak: az első két szóban t', a harmadikban 
pedig t található. 

KR. ä'fä, voc. ä't'i! KW. ä'tä, voc. ä'iil JO. ä'tä, JT. a'fa 

KR. pa'fa KW. pa't'a 
i 

JO. pä'tä 

KW. hd-t9k V. kn'tnk JO. JT. kn'tnk, 
JW. hê'têïc 

A középső nyelv járásterületen is előfordul egy kivételesnek tetsző alak: 
MW. ku'tnk ( < csuvas küöük). 

Amint a példákból látjuk, a három hangalakilag jellegzetes szó egyike, 
a kü'tük szó megtalálható B E K É rövid vetlugai szövegközlésében, s hangalakilag 
azonos a JO. nyelvjárásbelivel. Ez a tény ismételten e két nyugati nyelvjárás 
szorosabb kapcsolatára utal. 

4. Hiányzik azonban a vetlugai nyelvjárásban a nyugati nyelvjárások 
egyikében, a JO.-ban fellépő palatalizált mássalhangzópár, az é : z: A JO.-ban 
pl. sà'jdn 'jól' található, ezzel szemben a V.-ben sà'jdn, a JO. pd'rgs 'macska' 
párja a vetlugaiban pd'rds. A z hangra megfelelő példa nem akad a vetlugaiban, 
vö. azonban JO. kd'édt 'most', de JT. kd'zU. 

IV. A l a k - é s m o n d a t t a n i jellemzésünk a vetlugai anyag szűkös 
volta miatt nem lehet mélyreható. 
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1. Mindössze két tucatnyi verbum finitum fordul elő a közölt vetlugai 
szövegben: ezek ragozás szempontjából egyeznek a mari nyelvterület más 
részén használtakkal. Arra már utaltunk, hogy az illeszkedés milyen hang
változáshoz vezetett, ez a körülmény azonban nem módosította az igei személy
ragokat, így az igeragozással kapcsolatban nem utalhat olyan sajátos ragra, 
amely specifikusan nyugati volna. Pedig akad ilyen rag a nyugati nyelv
járásokban: a múlt idő többes számú 3. személyének egyik ragja, amelyet 
Wichmann az á múlt idő suppletiv formájaként sorol be az igeragozásba, ül. 
a jegyzetben helyesen a j múlt idő alakjai közt említ (Tscheremissische Texte 
mit Wörterverzeichnis und grammatikalischem Abriss, Helsinki 1923, 118). 
Wichmann azonban csak a hegyi nyelvjárásból idézi. Mi — a nyugati nyelv
járásterület némely közös vonására rámutatandók — hadd említsünk a többi 
nyelvjárásból is példákat. KW. ma'nhßd 'mondtak' (vö. mà'n§ 'mondott'), 
KW. §U'ßd 'voltak' (vö. dl§ 'volt'), KÖ. närjgeße 'vittek', KN. maneBe 'mond
tak ' . A megfelelő jaranszki alakok: JO. näle'ßd 'vittek' (vö. nä'fom 'vittem'), 
mane'ße 'mondtak' (vö. mà'nê 'mondotta'), tdiqäle'ßd 'kezdtek', nle'ßz 'voltak' 
(vö. n'ln 'volt'); JT. t§r}ateße 'kezdtek' (a hangsúly jelöletlen), kaje'ße 
'mentek'. 

2. A vetlugai nyelvjárás névszóragozásának ragjai a közölt szövegben 
egyeznek a mari nyelvterület másutt alkalmazott ragjaival. Feltűnő azonban, 
hogy csakis az egyik ablativus-prolativus ragra akad példa: -y&ts ~ -y§ts. 
A vetlugai nyelvjárásban ez a határozórag illeszkedik, a hegyi nyelvjárásban 
viszont c s a k e l ü l s ő h a n g r e n d ű alakja van, nem illeszkedik (Beké 
éppen ezért szövegeiben kötőjellel kapcsolja a névszóhoz); uniformisos alakja 
-ydts, pl. KS. Icapka-yd tsdn 'kapun át ' , KN. Sündd[k]-kdts 'ládából'. Ugyancsak 
egyalakú, nem-illeszkedő e rag megfelelője a JT. nyelvjárásban: JT. marèyëts 
'férfitól', oona'yêts 'ablakon át ' . A JO. nyelvjárásban illeszkedik ez a határozó
rag: JO. kamala'ydts 'göröngytől', elülső hangrendű alakban pedig eiqe'rzd-
ydjtsdn 'horgából'. 

3. A '-val' jelentésű névutó alakja a vetlugaiban V. tb'no <~* őb'no (tehát 
ö hanggal) magánhangzóilleszkedés nélkül, pl. dj^jtsd oö'no 'hótalppal'. Ugyan
erre az alakra lelünk a jaranszki nyelvjárásban is, pl. JO. ßä'tem dö'nn 'felesé
gemmel', JT. ma'ska öön 'medvével'. A kozjmogyemjánszkiban viszont magán
hangzója szempontjából nem-illeszkedő ton 'V ôon ennek a névutónak az 
alakja, pl. KN. nemotka ôon 'hálóval', ßät ôon 'asszonnyal, feleséggel'. 

4. A BEKE-közölte vetlugai anyagban találjuk ezt a mondatot: .sa'sna 
tö'rkqzq to'leS 'a disznó hazajön'. A haza(tér), haza(jön) fogalmát a mari 
nyelvjárások különbözőképpen fejezik ki. Némelyikben olykor-olykor a 'vissza' 
jelentésű szócskát alkalmazzák ennek a fogalomnak a jelölésére: KS. nidfjges 
ken goltà 'haza (tkp. vissza) megy', JT. mü'r]Ge§ to'leë 'visszajön haza' stb. 
A JO. nyelvjárásban ilyenkor — úgy látszik következetesen — a kwdo 'ház' 
szó határozóragos vagy névutós alakjait alkalmazzák, pl. d'läS kù'èdëtd 'otthon 
élni'; md'n ka'rtdt'skêm ko'ltdSêm ku'ôêSkd 'én fényképet küldtem haza', ßa'ra 
md'n kwbo ßfrh§kd tö'ldm 'aztán én hazafelé jöttem'. Ugyanezt a kwdo szót 
birtokos személyragokkal ellátva is alkalmazzák, aszerint melyik személyről 
(első, második v. harmadik) esik szó: sing. 1. sz. kii'ödSkem tb'lm po'roáom 
'hazaérkeztem', 3. sz.: ßarä'Zdm ku'ôdSkêz^ (o: -z§) to'leé 'aztán hazajön', plur. 
3. sz. kù-ôêSkêët töidt 'hazajönnek' (vö. B E K É NyK. LVI, 284). 

A JT. nyelvjárásban viszont a vetlugainak megfelelő tö(r)- határozó 
található (birt. személyragos alakokban): sing. l . sz . JT. tö'kem to'l! 'gyere 
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hozzám !', 3. sz. tö'ldn ëwn to'kdzö 'hazaért', plur. 2. sz. ka'iôà to'kdôà! 'men
jetek haza !', 3. sz. to'kdët td'ldt 'hazajönnek'. 

A hegyi nyelvjárásban ez a határozó o hangzós alakban bukkan fel, 
birtokos személyragokkal ellátva, pl.: sing. 3. sz. KS. ßara keà tökdZd 'aztán 
hazamegy', plur. 3. sz. ßara keät tbkdëtd 'aztán hazamennek'. Vö. még Ramstedt 
művének szótári részében KR. tokem, tokét, tok§z§ '(zu mir, dir, ihm) nach 
Hause'. Ezek a hangalakok egyeznek a megfelelő nyelvjárások idetartozó 
névutóinak a hangalakjával: K. ton(d) '-val', tok 'nach, zu, nahe zu'; V. to'nn, 
J O . to'nn, JT . tö'n(ö) id., ill. JO. tö'rkn, JT. tö'kö '-hoz'. A középső nyelvjárás
területen viszont e hangzós megfelelést találunk, pl. UW. te'n '-nál', tet's '-tói' 
(vö. KN. totsêndzê 'hazulról el'). 

A vetlugai r-es alak (tö'rkozo), valamint a JO. tö'rkem (to'l tö'rkem! 
'jöjj hozzám !', je'r) dö'rkn 'emberhez'; tö'rket ka'ëtaë tdf}à'ht 'hozzád fognak 
járni') utalnak a szó etimológiájára. Ezek a határozók és névutók mind egy 
tor ^ tör •*-• ter szóhoz tartoznak, melynek jelentése 'dicht, eng, nahe'. Példákat 
erre az önálló szóra a hegyi nyelvjárás szolgáltat: KR. d'lästor 'allzu eng leben, 
wenig Raum haben'; toran 'nach, gegen'; ala'-ôoran koôaë 'in der Nähe der 
Stadt, ausserhalb der Stadt bleiben'; határozószó alakjában látjuk a keleti 
nyelvjárásterületen: mépKe 'haza', mépKe moAám 'hazatérni', mépne 'otthon' 
(MapHHCKO-pyccKHH cjiOBapb, 1956). 

5. A vetlugai nyelvjárásban a feltételes mellékmondat kötőszava magán
hangzóban illeszkedő variánsaival: tdk <<* tdk ~ tok. Ez a kötőszó, miként a 
mari nyelv több más kötőszava, orosz eredetű. A feltételes mellékmondatnak 
ugyanez a kötőszava a JO.-ban (illeszkedve): tdk ~ tdk és tok, a JW.-ben täk, 
a JT.-ben tdk (ez utóbbi kettőben illeszkedés nélkül). A kötőszó közös tehát 
a vetlugaiban és a jaranszki nyelvjárásterületen. A kozjmogyemjánszki azon
ban eltér tőle, és furcsa módon az erdei nyelvjárások némelyikében használatos 
kötőszóval egyezik: KR. kdú, kdúd (csak elülső hangrendű alakban), vö. UW., 
ON. k§n. Azonban az erdei nyelv járásterület más részén a vetlugai-jaranszki val 
egyező kötőszó (CO., CK. tdk) tűnik fel. 

6. A vetlugai névszói többesszám-jel -eäts ; nem illeszkedik a magán
hangzója, pl. ko'1-eäts. Ez a jel egy régebbi teljes alaknak az „összerántása" 
a gyakori használat és a hangsúlytalanság következtében. A teljes hangtestű 
alak megőrződött a szomszédos JO. dialektusban -ëà:mdts alakban. Ez szintén 
illeszkedés nélkül járul a névszókhoz: pl. ma're-ëa:mdts 'marik, emberek', 
ko'l-ëà:nidts 'halak'. A JT. dialektusban a többesszám jele szintén illeszkedés 
nélkül való, de veláris hangrendű: -ëà:m§ts, pl. ma'rë-ëà:mdts 'marik, férfiak'. 
Ugyancsak -ëà:m§t'S & többesszám egyik jele a joskar-olaiban, pl. CK. alaëa'-
ëà:m§t's 'paripák'. 

Ezzel szemben a nyugati nyelv járásterület más részén, a hegyiben, nem 
illeszkedő -ß^lä a többesszám jele, pl. KN. edem-fala 'emberek', KS. kol-ßrtä 
'halak'. 

7. A mari nyelvben az egyesszámú 2. sz. birtokos személyrag -t. Rokon
ságnevekben némely nyelvjárásban ez a í rag t'S-vé, illetve ts-vé változott, 
másokban viszont megőrződött az eredeti t alak. Ez a tény is felhasználható 
a nyelvjárási ismérvek során. Beké Ödön kéziratos anyagából ismerem a vet
lugai nyelvjárás söléts 'öcséd' szót. Ebben a hangalakban még a JO. nyelv
járásban is megtalálható. A kozjmogyemjánszkiban viszont az eredeti 
t hangalakban marad meg ez a rag: ëola-jet. Ugyanígy t ragos alakra buk
kanunk még két nyelvjárásban, azonban keletre fekvőkben: B. M. sole't. Az 
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UP.-ben ëb'ldts található, és a valószínűleg nagyrészt jaranszki nyelvjárásban 
összeállított 1775. évi cseremisz nyelvtanban tuÓAÍOl}b (24. 1.) -so-lots Az' öcséd' 
jelentésű szóban a birtokos személyrag ts hangalakja tehát segít nekünk abban, 
hogy ezt a nyelvjárást a kozjmogyemjánszkitól elkülönítsük, mivel ebben t 
birtokos személyrag található. 

V. Szókincs szempontjából B E K É ÖDÖN sajnálatosan rövid közlése ném
ád lehetőséget arra, hogy ,,sajátosan vetlugai" szavakat leljünk benne nagyobb 
számban. 

Csak egyetlen egy olyan szót találunk benne, amely számunkra más 
nyelvjárásból eddig ismeretlen; ez a ri'z '(rezgőnyárfán növő) gomba'. Az erdei 
irodalmi nyelvben po- r\qo 'gomba' a szinonimája; ennek hegyi nyelv járásbeli 
változata a KR. po'iqgë. 

Megemlítünk még egy összetett szót is. A 'hajválaszték' neve a hegyi 
mariban 'fej-út', KS. ßui-yorno, KW. ßui-yo'rne. A vetlugaiban ezzel szemben 
'haj-út' a neve: ü'p-korno. Ennek megfelel az erdei irodalmi nyelv szava: 
ynKÓptiO (a fentemlített szótár szerint). 

Azt hihetnők, hogy a vetlugai nyelvjárás közölt anyagában sok oroszból 
származó jövevényszó akad, mivel ennek a területnek a mari lakossága orosz 
környezetben él. Meglep bennünket az orosz jövevényszavak viszonylag 
kicsiny száma: 91 szóból mindössze 3 (ka'mak 'kemence', mertä'kä 'pemet', 
lo-yan 'mosóedény') származik az orosz nyelvből, s mind a három használati 
tárgyat jelöl. Ennek oka valószínűleg abban rejlik, hogy a közölt anyag csupán 
találós kérdésekből és előjelekből tevődik össze, tehát műfaja által stiliszti
kailag determinált, hagyományozott, kötött anyagból. 

* 

Vizsgálódásunk eredményét összegezve megállapíthatjuk, hogy a vetlugai 
nyelvjárás hang- és alaktani interdialektális ismérvek szerint a nyugati mari 
nyelvjárások közé tartozik. Miként kimutattuk, átmeneti nyelvjárás a hegyi 
( = kozjmogyemjánszki) és a jaranszki nyelvjárás között. Némely sajátossága 
az egyikhez, más specifikuma a másikhoz csatolja. Beké Ödön közlése adta 
kezünkbe azt a lehetőséget, hogy a vetlugai nyelvjárással megismerkedhes
sünk, és helyét a mari nyelvjárások közt kijelölhessük. 

ERDŐDI JÓZSEF 


