
Észrevételek az osztják numerus jelek funkcióival 
kapcsolatosan 

LIESELOTTE SCHIEFER az osztják nyelv keleti nyelvjárásaiból (Vj., Trj.) 
és a déli (kondai) nyelvterületről 17 olyan mondatot gyűjtött össze K A R J A -
LAINEN ül. PAASONEN anyaga alapján, melyek kettős vagy többes számúak 
és valamennyi állítmánya hol kérdésre felelő határozó vagy locativusi névszó 
(NyK 73:409—10). A duális, ill. plurális jele mindegyik példamondat állít-
mányánál közvetlenül járul az adverbiumhoz, ill. követi a loc.-ragot. K A R J A -
LAINEN és PAASONEN hamarosan megjelenő déli osztják szövegeiből látható 
lesz, hogy a példák száma valamennyi déli osztják nyelvjárásból szaporítható, 
a többes és kettős számú hol kérdésre felelő határozó állítmányként az egész 
keleti és déli osztják nyelvjárásterületen gyakran előfordul. A határozói állít
mány mellé tehát a létige nemcsak egyes számban nem feltétlenül szükséges 
(vö. KLEMM: NyK 46:398 kk.), hanem az uráli nyelvek egyikében-másikában 
a többesben és a kettős számban sem (1. példáimat NyK 60:183 — 4). Az oszt
jakban ez a mondattípus produktívnak látszik. 

A közölt 17 példamondatnál és a még fellelhető hasonló kettős és többes 
számú mondatoknál csakugyan igaz, amit L. SCHIEFER mond, hogy ,,die 
eigentümliche Rolle des Numeruszeichens in diesen Sätzen springt ins Auge. 
Es zeigt in allen Fällen die Zahl an, wie gewohnt" (SCHIEFER, i. h. 410). Az 
idézet folytatásával azonban már nehéz egyetérteni: „Es zeigt aber in allen 
Fällen auch, c o n t r a g r a m m a t i c a m,1 eine falsche Zahl an" (uo.), 
s még kevésbé ezen meglepő állítás indoklásával: „Denn (Satz 1:) 'sie-beide' 
befinden sich ja nicht auf zwei Wiesen, sondern auf einer; (Satz 2:) 'sie-beide' 
befinden sich auf einem Hof, nicht auf zwei etc., e tc ." (uo.). Ez az indokolás 
azért nem érthető és nem meggyőző, mert az osztjakban, mint a finnugor 
nyelvekben a 'declinatio'-ban az 'esetek' túlnyomó többségében (ha indo
európai terminológiába kényszerítjük a morfológiát), a numerusjel megelőzi 
az esetragot; vagyis a kettős, ill. a többes locativus ('két réten', 'két udvar
ban' ill. 'sok réten', 'sok udvarban') bármely verbális állítmányú mondat 
határozójaként előfordulhat, 1. DT %btydnri3, %oddtri3, Ts. %ötkdnn3, %öd§n3, 
Kr. %otrjdnn3, %ötdtn3 'két házban', 'házakban', V Jc§-räy§nn3, Jc§ratn3 'két 
réten', 'réteken', Vj. Tcátlcdnn3, Jcätdn3, Trj. Jcafr§nn3, Mf§tn3 'két ház
ban' , 'házakban' (KV 30, 44, 65, 103, 149, 207), hogy csak át nem vitt 
helyhatározókat említsek a nyelvtani feljegyzések névszóragozási példáiból. 
A számjel s z á m j e l k é n t feltétlenül megelőzi az esetragot, ezért az uráli 
nyelvek morfológiájának ismeretében eleve nem várható, hogy a locativus 
ragját követő számjel — akár a névszói, akár az adverbialis locativusnál — 

»Én ritkítottan. — V. E. 
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vogulba és a jurákba egyenesen az oroszból került át, janvaf alakban; a ma
gyar január akárcsak az észt jaanuar (természetesen az orosz janvar is) végső 
fokon a latinból ered; kivétel a finn tammikuu és a lapp tammimannas. Az ilyen 
és hasonló kifejezések (nemzetközi vándorszavak) használata az emberi köz
lés, a népek közötti érintkezés szempontjából rendkívül előnyös. A magyar 
és a finn nyelv tanulását meglehetősen megnehezítik olyan tükörszavak, mint 
egyetem, f. yliopisto (még az észtben is ülikool); a Szovjetunió területén élő 
többi finnugor nép (így az erzä- és moksamordvin, a cseremisz, a zűrjén, a 
votják és a vogul) orosz közvetítéssel ma az universitet szót használja e fogalom 
megjelölésére. Az is előfordul, hogy olyan nyelvekben, amelyekben egy-egy 
kifejezés nemzetközi formája már évszázadok óta honos, egyszerre érthetetlen 
módon indokolatlan nyelvtisztító mozgalom kerekedik felül; a kérdésnek a 
német nyelvet érintő vonatkozását újabban DÉCSY GYULA vizsgálta meg a 
németországi egyetemi reformhoz fűzött jegyzeteiben.5 

E rövid kitérő után rátérek vizsgálódásaim tulajdonképpeni tárgyára: 
a volgai finn és az orosz nyelvi kölcsönhatásának megvilágítására. Az un. 
lexikai interferenciát illető megfigyeléseimet a tágabb értelemben vett iro
dalom alapján folytattam. Mint ismeretes, a volgai finn törzsek közül két, — 
finnugor viszonylatban — számbelileg is jelentős nép: a krónikákban is meg
említett mordvin és cseremisz vészelte át az idők viharát, jutot t a harminca» 
években irodalmi nyelvhez. E két nép ma már gazdag irodalommal rendelke
zik, de kisebbségi helyzetéből adódóan6 ez az értékes anyag alig ismert a nyelvi 
korlátok emelte szűkebb határokon túl. Szerencsére nem vált valóra A. MAR-
TYNOV 1863-ban te t t rosszindulatú jóslata: „Nedaleko to vremja, kogda mor-
dovskoe plemja soversenno sofetsja s velikorusskim i sied ego isceznet. Nada 
pozelat étogo i drugim finskim plemenam, bolee upornym v svoej narodnosti, 
kakovy cuvasi (!), ceremisy i proc. 2al sleda istoriceskich narodov, ostavivsich 
pamjatniki pismennosti i iskusstv; kogda ze podobye upominaemye nami 
narody, pocti poludikie, podloséajutsja silnejsim i bolee obrazovannym ple-
menem — zalef tu t ne prichoditsja."7 

[Nincs messze az idő, amikor a mordvinok nemzetsége teljesen bele
olvad a nagyoroszba, s nyoma veszik. Kívánatos ez a többi, erős nemzeti ön
tudattal rendelkező olyan finnségi népeket illetően is, mint a csuvasok (!),, 
cseremiszek stb. Sajnálatos az olyan történelmi népek esetében, akik gazdag 
írott •% művészi értékeket hagytak hátra; ha azonban, az előbb megnevezett 
népekhez hasonlóan, csaknem félvadakat nyel el erősebb és műveltebb nép, 
nem kell sajnálkoznunk.] 

Hogy az orosz nyelv hatása különösen a szókincs tekintetében mily 
rendkívül erős, arra az alábbi két rövid szemelvény szolgáltasson ízelítőt:8 

Marijskij ASSR-Î/W, ekonomiceskij negyzëylan ozanlykyn socialisticeskij sis-
tevayze da proizvodstvo orudij den sredství/Zím socialisticeskij sobstven-
nost sotlaltyt, nuno ozanlykyn kapitalisticeskij sistemí/zí/w, proizvodstvo orudij 

5 Deutsche Universitätszeitung, Raabe Verlag Bonn 1971:4. 108 — 9. 
6Vö. Az ünnepelt (Dietrich Gerhardt) 1971-ben, a nyári félévben meghirdetett 

szemináriuma a hamburgi egyetemen: Probleme der literarischen Wertung: „Poetae 
minores", Literaturen kleiner Völker. 

7 Nizegorodskie gubernskie vedomosti, 1866, No. 24, 194 1. Idézi ISAEVA (VÖ. 38. 
jegyz.), 5. 1. 

8 A következőkben az orosz példaanyagot a nemzetközileg használatos átírásban 
közlöm, a nem latin betűs finnugor anyagot pedig leegyszerűsített átírásban. 
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den sredstvî/Zcm castnyj sobstvennosfym da ajdemym ajdemyn ekspluatirovat-
lymasyzym pytarymek penggydedenyt. 
(A Mari A. Sz. Sz. K. alkotmányának 4. cikkelye)9 

Az egyes cseremisz szavak, ül. nyelvtani alakok magyarázata: mari 
'a cseremiszek saját neve'; -yn ,,sg. gen."; negyz , ,alap"; £,,sf. adj ." , -ylan ,,sg. 
dat ." ; ozanlyk ,,gazdagság"; -yn ,,sg. gen."; -yze ,,sg. nom. px3sg."; den „és"; 
sotlaltas „érvényes", -yt „praes. 3pl."; nuno „ezek"; -yzym ,,sg. acc. px3sg."; 
-ym „sg. a c c " ; ajdeme „ember"; -7 ,,sf. verb.", -yma§ „sf. nom. deverb."; 
-yzym „sg. acc. px3sg."; pytraé „bevégez"; -ymek „gerund."; penggydemaS 
„erősít, szilárdít"; -yt „praes. 3pl.". 

Szabadon fordítva a fenti szövegrész magyarul így hangzik: A Mari 
A. Sz. Sz. K. gazdasági alapját a népgazdaság szocialista rendszere, a termelő
eszközök és a termelt javak szocialista tulajdona képezik. Ezek hozzájárulnak 
a kapitalista gazdasági rendszer felszámolásához, valamint az embernek ember 
általi kizsákmányolása megszüntetéséhez. 

Következzék egy erzämordvin szöveg : Valtnenen, konat nevtit predmeteíi 
lemt, merit suscestviíelnojí. Predmete&s lovovit lomantne, zivotnojíTie, vésetne — 
vese, mezde mozna kevkstems: te kije ? te meze? 

(Az elemi iskolák negyedik osztálya számára készült erzämordvin tan
könyvből).10 

A fenti szövegben előforduló fontosabb erzämordvin szavak és nyelvtani 
alakok megértéséhez: val „szó", -tnenen „határozott ragozás, pl. dat./ill.", 
-it „praes. 3pl."; -en „pl. gen."; lem „név, jelölés", -t' „pl. nom."; merems 
„mond"; -eks „pl. translat."; lovovoms „számít (vmnek)"; loman „ember", 
-tne „hat. ragozás pl. nom."; -n „sg. gen."; mezde „miről, amiről"; kevkst'em 
„kérdez"; te „az, ez"; kije „ki"; meze „mi". Szabad fordításban magyarul: 
Azokat a szavakat, amelyek (élő és élettelen) dolgokat neveznek meg, főnevek
nek mondjuk. Ilyeneknek (szószerint: dolgoknak) számítanak az emberek, 
az állatok, tárgyak, természeti jelenségek, események — mindaz, amiről kér
dezni lehet: ki (ez, az)? mi (ez, az)? 

Kétségkívül egy cseremisz, ül. mordvin csakis akkor érti meg a fenti 
szöveget, ha oroszul is tud; aligha ismeretesek e kifejezések a népnyelvben, 
már a szavak használati körének meglehetős korlátozottsága miatt is. Az ilyen 
jellegű, minden irányban tetszés szerint gyarapítható szakszöveg megjelölé
sére a makaróninyelv minősítés sem illik. Az orosznak e nyelvekre gyakorolt 
nagyfokú adsztrátumbeli hatása mellett meglehetősen erős a persztrátumban 
jelentkező,11 a cseremisz és a mordvin szavak felépítésének, fonémarendszeré
nek, szótagolásának, nem ritkán helyesírási törvényeinek ellentmondó alakok 
jelentkezése. A kérdés ilyen vonatkozásban mind a finnugrisztika, mind pedig 
a szlavisztika szempontjából meglehetősen érdektelen, mivel ez esetben olyan 
„műnyelvvel" van dolgunk, amelynek az élő beszédhez vajmi kevés köze van. 
Jóval érdekesebb számunkra a* volgai finn népköltészet különböző makaróni 
stílusban elmondott, az összegyűlt embercsoport felvidítását célzó rögtönzött 

9 Marijskij avtonomnyj sovetskij socialisticeskij respublikyn konstitucijze (tüng 
zakón). Joskar-Óla 1965. 

10 M. J A . TALABAJEV, Érzán kel. Tonavtnema kniga nacalhoj skolan nilece klassen. 
Saransk 1962. 

11 Igaz ugyan, hogy R É D E I KÁROLY az ALH 20:456 f. hasábjain e szakkifejezést 
helyteleníti, magam azonban továbbra is használom, mivel a megjelölés az adsztrátum-
nál erősebb hatást jól érzékelteti. 
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rigmusai, az ún. csasztuskák. A továbbiakban néhány A. G. Samoskin gyűjté
sében előforduló csasztuska nyújtson ízelítőt az orosz és a mordvin nyelv ilyen 
jellegű kölcsönhatásáról:12 

Moksamordvin : 

Panaroze bordóvá; Plafe moe bordóvoe, 
Alga keli kruzeva. Vnizu sirokoe kruzevo. 
Kelgomaze kadoman, Ljubimyj brosil menja, 
Mjakënen, arán bez urna. J a dumala, sojdu s urna. 

A szövegben található moksamordvin szavak és nyelvtani alakok magyará
zata: panar „ing", -oze „pxlsg." ; alga „alant, lent, alacsonyan"; keli „széles, 
tágas", kelgoma „szerető"; kadoms „elhagy, cserbenhagy", -an „praet. 3sg. 
obj. conj. Isg."; majk „maga", -snen „sg. dat. pxlsg.", arams „tönkre megy, 
válik, lesz". 

Szintén moksamordvin: 

Ox, avaj, avaj, avaj Och mama, mama, mama, 
Sorok kopejek davaj, Daj mne sorok kopeek. 
Jesce rubl pribavem, Esce dobavlju rubï, 
Estejen mirde raman. Kuplju sebe muzenka. 

A fenti szövegben előforduló moksamordvin szavak és nyelvtani alakok ma
gyarázata: avaj „az ava (anya) szó vokatívusza"; -an „praes. Isg."; estejen 
„önmagamnak"; mirde „férj"; rarnams „vásárol", -an „praes. Isg.". 

De a castuéki orosz szövegéből sem hiányzik a finnugor hatás: 

Samovar, samovar 
Zolotye nozki, 
Posadili modamaf 
Vyrosla kartoáka. 

A szövegben levő mordvin szó: modamar jelentése „burgonya". 
Nem kell hangsúlyoznom azt a közismert tudományos tényt, hogy nem

csak az orosz hatott tartósan a volgai finn és más finnugor nyelvekre, hanem 
a különböző finnugor nyelvek hatása szláv szomszédaikra (ez esetben az 
oroszra) a szókincs, a hangtani rendszer, sőt bizonyos vonatkozásokban mon
datszerkesztési lehetőségek tekintetében is jelentős. Az orosz nyelvben levő 
finnugor szubsztrátum tényét ma már aligha vonja bárki kétségbe; noha e 
szubsztrátum nagyságát illetően eltérnek a vélemények, a kérdés körül ki
alakult vita értékes eredményekkel kecsegtet. 

Egy másik korábbi munkámban13 megpróbáltam bebizonyítani az orosz 
nyelvi rendszer szubsztrátumában jelentkező finnugor hatás fokát; a továb
biakban újabb megjegyzéseket fűzök a jelenség szókincset érintő részéhez. 

12 A. G. SALMOSKIN, O vzaimosvjazach mezdu russkoj i mordovskoj castuskoj. 
Megjelent az: Étnogenez mordovskogo naroda. Saransk 1965. 402—7 1. 

13 WOLFGANG VEENKER, Die Frage des finnougrischen Substrats in der russischen 
Sprache. Indiana Univ. Publ., Uralic and Altaic Séries, 82. Bloomington — The Hague 
1967. 
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M A X VASMEE,, aki történeti-etimológiai kutatásai során a finnugor né
pek nyelvi kölcsönző szerepét, az oroszra gyakorolt hatásukat mindig szem 
előtt tartotta, külön tanulmányt akart szentelni a szibériai orosz nyelvjárások 
finnugor kölcsönszavainak.14 Tervének megvalósulását halála megakadályozta, 
így az orosz nyelv, — elsősorban az érintett nyelvjárások, — finnugor jöve
vényszavainak feldolgozásával még adós a tudomány. Igaz ugyan, hogy 
VASMEE, Orosz etimológiai szótára (a továbbiakban RussEtWb. = Russisches 
etymologisches Wörterbuch. I—III . Heidelberg, 1953—1958) meglehetősen 
gazdag ilyen jellegű anyagban, de korántsem teljes. Sajnos disszertációm (1. 13) 
megírásának idején nem állt módomban ilyen vonatkozású gyűjtésemet fel
dolgoznom, így csupán a számomra hozzáférhető munkákra szorítkoztam és 
javaslatokat tet tem egy hasonló szótár összeállításának szempontjaihoz. Az 
orosz nyelvjárások finnugor jövevényszavainak számát gyűjtéseim alapján 
1300 szóra becsültem, megjegyeztem azonban, hogy az orosz irodalmi nyelvbe 
finnugor szóanyag meglehetősen csekély mértékben hatolt be. A kialakult vita 
során VALENTIN KIPAESKY e kérdésről a következőképpen nyilatkozott: ,,Az 
orosz (a kiegészítés tőlem) helyi nyelvjárásaiban megtalálhatók természetesen 
az alapszókincshez tartozó olyan szavak is, amelyek az anyagi műveltség leg
kezdetlegesebb ágait (vadászatot, halászatot, állattenyésztést) ölelik fel, vagy 
a különböző természeti jelenségeket fejezik ki. Ezeknek számát V E E N K E R 
hozzávetőlegesen 1300-ra becsüli, de ez a szám meglehetősen csekély, ha a 
nyelvjárási egyszeri előfordulásokat, az ún. ,,hapax legomenonokat" is tekin
tetbe vesszük".15 

KiPARSKYval teljes mértékben egyetértek, annál is inkább, mivel A. A. 
PANTELEEVA egy nemrég megjelent tanulmányában az északi orosz nyelv
járások 57 jurákszamojéd jövevényszavát vizsgálja meg, részint mindezideig 
ismeretlen, jellegzetes jurák kifejezéseket (a rénszarvastenyésztés részletekbe 
menő szakszókincsétől egészen az e vidéken használatos eszközök, ruhadara
bok, lábbeli megnevezéséig); ez esetben a fogalom a szóval egyidejűleg került 
a jurákszamojédekkel kapcsolatban álló oroszok nyelvébe. Még ennél is figye
lemre méltóbb A. K. MATVEEV kutató munkája az orosz nyelvjárások vogul 
szóanyagát illetően. 

Különösen néprajzi vonatkozású szavak kerülnek sok esetben közvet
lenül (nem lefordítva) át az oroszba, így gazdagítják ennek szókincsét.16 Nyil
vánvaló, hogy e szavak ismerete és használata a kutatók egy szűkebb csoport
jára korlátozódik. így pl. a „Narody Evropeskoj Öasti SSSR, t. I I " mellék
letének szójegyzéke mintegy 20 lapon magyarázza a különböző helyi szakszó
kincs-csoportok anyagát; e helyütt meglehetősen gyakori az olyan más (nem 
ritkán finnugor) nyelvekből átkerült szavak száma, amelyeket az Orosz eti
mológiai szótárban (RussEtWb) vagy akár az egyes területek nyelvjárási 
anyagát feldolgozó szótárakban is hiába keresünk. 

14 MAX VASMER, Die russische Kolonisation im Spiegel der Sprache. Studia Ono-
mastica Monacensia 2 (München 1960). 93. 

15 VALENTIN KIPARSKY, Gibt es ein finnougrisches Substrat im Slavischen ? Annales 
Acad. Scient. Fenn., ser. B, t. 153,4 (Helsinki 1969) 23. 

16 Vö. ezzel még O. A. NEÖAEVA: Êtnograficeskaja leksika kak istocnik obogasce-
nija russkogo literaturnogo jazyka. Megjelent a: Razvitie literaturnych jazykov narodov 
Sibiri v sovetskuju épochu. Ulan-Ude 1965. 188—193. 

6 Nyelvtudományi Közlemények 7S/2 
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Igaz ugyan, hogy már több terjedelmes tanulmány jelent meg az orosz 
nyelv finnugor jövevényszavairól,17 a kérdés volgai finn vonatkozásával azon
ban mindezideig adós a tudomány. A fordított irányú kölcsönzés vizsgálata 
mind a mordvin,18 mind pedig a cseremisz19 viszonylatában már megtörtént. 

VASMER munkáját (RussEtWb) lapozva úgy találjuk, meglepően cse
kély a volgai finnből az oroszba átkerült szavak száma, holott éppen a mordvin 
hatás az orosz nyelv alapszerkezetére erősen valószínű (pl. akane, a névelő 
postponálása stb.). 

Ha a helyneveket elhagyjuk, a VASMERnél megtalálható volgai finn 
jövevényszavakat nem nehéz felsorolnunk. A következőkben VASMERnek 
teljes bizonyossággal jövevényszónak ta r to t t anyagát közlöm; a szó volgai 
finn megfelelőjét ugyanazon alakban sorolom fel, ahogyan az irodalmi nyelv 
különböző szótáraiban előfordul (további részletek végett vö. VASM. RussEt
Wb): 
burundúk ,,evet (mókusfajta), tamias striatus" ( < cser.) RussEtWb I, 150 

(nem világos), I I I , 512. (?) 
zúkoly , ,Kühe" ( < cser. vagy mordv.) RussEtWb I, 431 (nem világos), I I I , 

515. — Vö. Erzjansko-russkij slovaf. Sostavili M. N. KOLJADENKOV i N. F . 
CYGANOV, Moskva 1949 (a tovvábiakban: ERS) 196 ëkal „tehén", még 
Marijsko-russkij slovaf. Moskva 1956 (a továbbiakban MaRS) 638 uskal 
„ua. . 

kókur „garas, kis pénzérme" ( < cser.) RussEtWb I, 595. — Vö. MaRS 208 
kókur „félkopejka (szójegyzékben 'két mókus'), garas". 

kubá „cseremisz nő" ( < hegyi cser.) RussEtWb I, 677. — Vö. MaRS 236 
kuvá „agg nő, vénasszony". 

Ijaéka „metélt tészta, laska a cseremiszeknél" ( < cser.) RussEtWb 11,85. — 
Vö. MaRS 284 laSká „metélt tészta, nudli; az ebből készült leves20". 

mar „domb, halom, sírhalom" ( < moksamordv.) RussEtWb II , 97. — Vö. 
MoRs 156 mar „domb, halom, sírhalom", de az ERS 130 is mar „ua.". 

múean „cser. varázsló" ( < hegyi cser.) RussEtWb II , 81. — Vö. Ramstedt2 1 

mu'zan „varázsló". 
naimák „a cser. asszonyok főkötője, amely hátul derékig omló kendőben vég

ződik" ( < cser.) RussEtWb II , 204. — Vö. MaRS 351 naSmák „a mezei 
cseremisz asszonyok fejfedőjének egy meglehetősen keskeny, hosszú, sza
lagszerű része". 

pánga „mordvin fejkötő" ( < erzämordv.) RussEtWb II , 309. — Vö. ERS 159 
pangó 'női fejrevaló', a Moksansko-russkij slovaf. Sostavili G. S. Potapkin 
i A. K. Imjarekov, Moskva 1949 (a továbbiakban MoRS) 199 1. szintén 
pánga 'ua.'. 

pechtil 'döngölő, mozsártörő' (valószín. < erzämordv.) RussEtWb II , 351. — 
Vö. ERS 165 petket 'mozsártörő, zúzó'. 

pitkít 'döngölő' ( < erzämordv.) RussEtWb I I , 362. — Vö. mordv. petkel! az 
előző szócikkben. 

17Vö. 13. jegyz. 146 1. 
18 A. ÈNDJTTKOVSKIJ, K voprosu o russkich zaimstvovanijach v mordovskom ja-

zyke. Megjelent a: Mordovskij sbornik (Saratov 1930) 55—112 1. 
19 A. A. SAVATKOVA, Russkie zaimstvovanija v marijskom jazyke. Joskar-Ola 1969; 

vö. még A. A. SAVATKOVA: O kalkirovanii v marijskom jazyke. Megjelent a: Voprosy 
marijskogo jazykoznanija. Sb. statej, vyp. 1. Joskar-Ola 1964. 37—44 1. 

20 Az étel elkészítésének módját lásd: Marijskie nacionalhye bljuda. Joskar-Ola 
1970 c. munka 32 1. 
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puláj 'bojttal és díszítéssel ellátott nyaláb, a mordvin nők teveszőr fonálból 
készült csóvaalakú ruhadísze' ( < mordv.) RussEtWb I I , 463. — Vö. E R S 
179 pulaj (néprajzi) 'különleges, rojtozott női öv.'. 

püré 'a mordvinok főzött méhsöre' ( < mordv.) RussEtWb II , 466. — Vö. 
ERS 180 pure 'mézkvasz (ital)', MoRS 226 púre 'ua.'. 

singá '(pirosszemű) kelé; fekete réce' ( < moksamordv.) RussEtWb I I , 627. — 
snaj 'sógornő, az asszony nővére' « mordv. Dal szerint) RussEtWb II , 680. — 

(?). 
sjúkur 'árpakásából és túróból készült mordvin palacsintaféleség' ( < e r z ä -

mordv.) RussEtWb I I I , 61. — Vö. ERS 205 éukoro 'lepényszerű sütemény'. 
sjulgám 'mordvin női viseletben használatos boglárcsat' (<* erzämordv.) 

RussEtWb I I I , 61. — Vö. ERS 205 éulgamo 'csat, kapocs (a mordvin nők 
viseletének tartozéka)'. 

taském 'erdei tisztás' ( < cser.) RussEtWb I I I , 84 (?). 
tor 'kés' ( < erzämordv.) RussEtWb I I I , 123. — Vö. ERS 222 tor (néprajzi) 

'rituális ceremóniánál használt kés; lakodalmas pálca'. 
urvaljátna 'nyoszolyólány, ő készíti elő az esküvői nászágyat' (<C erzämordv.) 

RussEtWb I I I , 187. - (?). 
eárkoma 'a nők bőrmellónye, pikkelyszerűen pénzérmékkel díszítve' (bizo

nyára csuvas < cser. közvetítéssel) RussEtWb I I I , 376. — Vö. hegyi cser. 
sárga 'bőr' (Ramstedt 127).21 

earpán 'keskeny lepedő; a nők tarkójára lógó szalagszerű cifraság; akárcsak a 
sorpán 'nyakszirtdíszítő cseremisz kendő' ( < cser.) RussEtWb I I I , 377. — 
Vö. MaRS 695 earpán 'a cseremisz női népviselet kendő alakú fejfedője, 
mely mindkét oldalán és szélén hímzett (a cseremisz asszonyok 

ruhadarabja)' . 
A fenti példákból kitűnik, hogy 1. a VASMEEnél felsorolt volgai finn jöve

vényszavak száma, a többi finnugor nyelvből (balti finn, zűrjén, vogul) az 
oroszba átkerült ilyen jellegű szóanyaggal összevetve, meglehetősen csekély; 
2. nagyrészt néprajzi szakkifejezésekről van szó; 3. a kölcsönzés nem mindig 
bizonyítható világosan. 

Az orosz etimológiai szótár összeállítása során VASMEE, nem vette tekin
tetbe a néprajzi és más jellegű szakirodalom teljes anyagát, ez nem is tartozott 
munkája feladatkörébe; ha egyáltalán szándékunk lenne minden ilyen szak
kifejezés feldolgozása, akkor a fenti szóanyagot lényegesen kibővíthetnők. így 
például csatolnunk kellene az anyaghoz egy 1963-ban megjelent, a mordvin 
nép tárgyi néprajzát feldolgozó tanulmány szóanyagát;22 ennek szójegyzék
melléklete mintegy 300 olyan mordvin szakkifejezést értelmez, mint pl. avan 
kud 'izba (zilaja casí), szószerint 'zenskij dom', al 'kurinoe jajco' stb. Hasonló 
jellegű munka természetesen a többi finnugor nyelvek szakirodalmában is 
bőségesen van. 

A „Slovar russkich narodnych govorov" első kötetének átfésülése során, 
melyben helyenként utalást találunk a szó eredetére vonatkozóan is (a később 
megjelent kötetekben ez egyre ritkább), olyan volgai finn eredetű szavakra 
bukkanunk, amelyek az oroszban bizonyára „meglehetősen gyakoriak": 
ava 'anya' SRNG (Slovar russkich narodnych govorov, Sostavil F . P . F I L I N 

21 G. J. RAMSTEDT, Bergtscheremissische Sprachstudien. MSFOu 17, Helsinki 1902. 
22 Issledovanija po materialhoj kulture mordovskogo naroda. Trudy mordovskoj 

étnograficeskoj ékspedicii, vyp. I I . Saransk 1963. 
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Vyp. 1 — Moskva—Leningrad 1965) 1. 196. — Vö. MoRS 9 ava 'asszony, 
~^ anya; a férj anyja', ERS 9 ava 'ua.'. 

avaj 'anyácska (a férj anyja részéről)' SRNG 1. 196. — Vö. ERS 9, MoRs 9 
avaj 'az ava alak vokatívusza'. 

avavka 'a férj anyja, anyós' SRNG 1. 196. — Vö. MoRS 9 ava (i. h.) és ERS 9, 
Russko-erzjanskij slovaf. Pod obséej redakciej M. N. Koljadenkova i N. F . 
Cyganova, Moskva 1948 (a továbbiakban RES) 335 avavt 'a férj anyja, 
anyós . 

A fennt említett ava, avaj, avavka oroszban használatos kifejezéseivel vö. 
még a cser. ava (MaRS 11) 'asszony, anya, anyós (a férj anyja)' szót. 

akijaj 'az idősebbik sógornőtől' (?) SRNG 1. 226. - Vö. MoRS 13 
akla '(idősebbik) sógornő, a férj leánytestvére', dklaj 'vokatívusz'. 
algaj 'idősebbik sógor' SRNG 1. 245. — Vö. MoRS 16 alga 'idősebbik sógor, 

a férj testvére', algäj 'vokatívusz'; ERS 17 aXaj 'ua., vokatívusz'. 
álja ' társ' SRNG 1. 247. — Vö. ERS 17 ala 'férfi, ember' és ERS 266. 
jalga ' társ, barát ' ; MoRS 16 ala 'apa, férfi', MoRS 321 jalga 'társ, barát ' . 
aráé 'módosítószó: aligha van, nincs' SRNG 1. 269. — Vö. ERS 21 aráé 'nem, 

sem'. 
armaj 'rabló, garázda, kötekedő fickó, huligán, szemtelen kölyök, vadóc' 

SRNG 1. 276. — Vö. keleti cser. nyj. armaj 'hóhér, bakó', cser. ormyz 'bakó, 
hóhér; használhatatlan, semmirekellő, közönséges, stb. ' (MaRS 392). 

atja 'apa' SRNG 1. 292. — Vö. MoRS 23 ata 'öreg, nagyapa'. 
atjaj 'apa' SRNG 1. 292. — 'vokatívusz' a moksamordvinban, nom. ata. Az 

orosz atja, atjaj kifejezéseket vö. még a hasonlójelentésű cser. aca, acaj voka-
tívuszokkal: MaRS 38, Russko-marijskij slovaf, Moskva 1966 (a továbbiak
ban RMaS) 444. 

A SRNG első kötetének az előbbiekben tárgyalt etimológiái, mint ez az 
ava és atja szavak esetében is kiviláglik, csekély számuk ellenére újabb ellen
őrzésre szorulnak. 

Jelentéstanilag e példák alapján arra következtethetünk, hogy nagyrészt 
rokoni kapcsolatot megjelölő szókincsanyagról van szó,23 olyan szavakról tehát, 
amelyeket az oroszok a volgai finnekkel való együttélés során vettek át, való
színűleg olyan sajátos rokoni kapcsolatok kifejezésére, amelyeket az orosz nem 
jelölt, illetve bonyodalmas körülírással utalt rá. 

De azt, hogy éppen a legközvetlenebb rokoni kapcsolatok esetében mily 
nehéz eldöntenünk, hogy jövevényszóról vagy gyermeknyelvi szóról beszél
jünk-e, olyan közismert példák is érzékeltetik, mint a ném. Mama ( ? francia 
maman, amely ugyanakkor a gyermeknyelv szókincse is, a lat. mamma leg
közvetlenebb rokona, stb.) vagy a ném. Papa, szintén gyakran előfordul más 
nyelvekben is. Mégis érdekes, föltétlen említésre méltó jelenséggel találkoz
tam it t : míg a mordvinban az oroszhoz hasonlóan az apai nagyanya neve baba2i, 
a hegyi cser. ugyanezt a fogalmat a papa szóval jelöli meg.25 A német Papa 
alapján ez kissé szokatlanul cseng, noha a magyarázat kézenfekvő: mivel a 

83 A jelenség különösen erősen jelentkezik a mordvinban, mint ezt R. V. BABuáKiNA 
is megállapítja: Terminy rodstva kak fakty geneticeskoj svjazi mordovskogo naroda s 
drugimi finnougorskimi. Megjelent az: Étnogenez mordovskogo naroda. Saransk 1965. 
344 -58 1. 

24 BABUSKINA: loc. cit. 352 1. 
25 MaRS 408 1. 
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hegyi cseremiszek nyelvében nincs zöngés mássalhangzó, a jövevényszó b 
hangját p-Ye\ helyettesítették. Másrészt a grúz mama szó jelentése 'apa';26 

tüzetesebb ilyen irányú vizsgálódással valószínűleg egész sor eleinte furcsának 
tűnő nyelvi anyagot gyújthetnénk össze. 

Az előbbiekben tárgyalt jelentéstani csoportok kifejezései részben (pl. a 
néprajzi szakszókincs anyagát illetően) meglehetősen szűk körben használa
tosak. Van azonban a nyelvi kölcsönhatás vizsgálatának más, különösen ér
dekfeszítő területe. Akárcsak a fentemlített csasztuskák esetében, amelyeknek 
elemeit a földrajzilag legközelebb eső szomszéd nép nyelvéből merítik, bizo
nyos szaknyelvekbe, tolvaj- és jassznyelvbe (titkos nyelvbe) a legkülönbözőbb 
nyelvekből vesznek át elemeket, hogy kívülálló számára a megértést megnehe
zítsék ül. lehetetlenné tegyék; ezt egyrészt a szavak szótagjainak átvetése se
gítségével, a szótesthez illesztett prefixumok útján vagy más hasonló módon 
érik el. A jelenség orosz—mordvin viszonylatában figyelemre méltó E. R. 
ROMANOV 1901-ben közzétett dolgozata, mely elsősorban saját fehérorosz
országi titkos-, tolvaj- és szaknyelvi gyűjtésére támaszkodik, de más anya
gokra is tekintettel van. E vonatkozásban különösen TICHANOV feljegyzései 
jelentősek, aki többek között a mordvinlakta területekkel határos egykori 
Penza kormányzóságban ,,titkos-" és „szakszókincs"-gyűjtést végzett (így 
összeállította pl. a gyapjúverők szakszókincsét) ; ROMANOV szerint a TICHANOV 
gyűjtötte anyag szavainak jórésze a latinból, görögből vagy németből értel
mezhető ugyan,27 de sok ismeretlen eredetű szó, nyelvjárási vagy vidéki sa
játosság (provincializmus) fordul elő e szakszókincsben. E. A. JAKUBINSKAJA-
LEMBERG 2 8 érdeme, hogy TICHANOV gyűjtésére ismét felhívta a figyelmet. A 
kutatónő egy 1962-ben megjelent posthumus munkában a gyapjúverők Penza. 
kormányzóságbeli szóanyagának egész soráról bizonyítja be, hogy „kétség
kívül a mordvinból kölcsönzött"; olyan kifejezések, mint mastor 'zemlja / föld' 
( < erzämordv. mastor 'ua.'), kacam 'dym / füst' (<< erzämordv. kacamo 'ua.'),. 
satka 'zar / hő, hő, parázs' ( < erzämordv. éatko 'ua.') stb. Vizsgálódásainak 
eredményét a következőképpen összegezi: ,,Takim obrazom, iz obscego cisla 
130 slov, privodimych E. R. RoMANOVym v slovare uslovnogo jazykapenzenskichi 
ëerstobitov, bezuslovno mordvinskimi zaimstvovanijami javljaetsja 41 slovo, 
procent dovolno znaöitelny."29 ROMANOV dolgozatának TICHANOV gyűjtésé
ből származó részét (Tp = TICHANOV, Penza) magam is átvizsgálva újabb 
szavakra bukkantam, amelyek bizonyos fenntartással mordvin szókkal vet-

28 Vö. G. A. KLIMOV, Etimologiöeskij slovar kartvelskich jazykov. Moskva 1964,-
126. 

27 I t t utalni szeretnék SCHRÖPFER J . professzorral folytatott beszélgetésemre : 
TICHANOV Penza kormányzóságbeli gyűjtéséről lévén szó, a különböző nyelvekből köl
csönzött szóanyag tárgyalása során hívta fel SCHRÖPFER a figyelmem JOHANN P E T E R 
H E B E L „Der Schneider in Pensa" című történetére (a „Schatzkästlein des Reinländischen 
Hausfreundes" sorozatban); és valóban TICHANOV szójegyzéke tartalmaz egy snider 
'portnoj / szabó' jelentésű szót, vö. ROMANOV 12, Kaluga kormányzóság területéről, ahol 
a szabók szakszókincsét jegyezte le; ROMANOV előszavában (4 1.) snejder alakot közöl és 
kétségtelenül német eredetűnek tartja. A német kézművesek hatása az orosz nyelv szak
szókincsére közismert, s íme egy újabb érdekes példa a gyapjúverők szaknyelvében is. 
Hálásan köszönöm SCHRÖPFER professzornak erre vonatkozó megjegyzését. 

28 E. A. JAKTJBINSKAJA-LEMBERG, Finno-ugorskaja leksika v russkich professional-
nych dialektach. Megjelent az: Ucenye zapiski Leningr. ord. Lenina gos. univ. im. A. A. 
2danova 314 (Leningrad 1962) 56 — 9 1. 

29 JAKXTBINSKAJA-LEMBERG: loc. cit. 59. 
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hetők össze, ill. a mordvinban is megtalálhatók. A következő kifejezésekről 
van szó: 
gubor 'gora/ hegy'. — Vö. E R S 60 gubor 'hegy, domb', MoRS 67 gubor 'ua.'. 

I t t mindenesetre egy meglepő gubor bugor szembenállás is jelentkezik. 
#w£'golub/galamb' Vö. ERS 61 guTka 'ua.', MoRS 68 gulu, gulna 'ua.'; Russko-

moksanskij slovar. Sostavili S. G. POTAPKIN i A. K. IMJABENKOV, Moskva 
1951 (a továbbiakban RMoS) 101 gulana 'ua.'. 

dodu 'poduska, perina / párna, vánkos, dunyha'. Vö. RES 276 todov 'ua.', 
MoRS 74 dodu 'ua.', RMoS 409 dodu, totu 'ua.'. 

kev ' k amen /kő ' . Vö. ERS 93 kev 'ua.', MoRS 107 kev 'ua.'. — Számomra 
érthetetlen, miért siklott el JAKUBINSKAJA-LEMBERG tekintete e finnugor 
szó felett. 

kuSman ' red'ka/retek' . — Vö. RES 327 Muman 'ua.', MoRS 137 kuëman 
'ehren / torma', RMoS 627 lásd a továbbiakban 'torna' (ehren) kuSan, kren. 

lem 'celovek/ ember'. — Az 'ember' szó az erzä- és moksamordvinban loman, 
de ezesetben a mordvin lem 'név' alakkal is számolnunk kell (ERS 125, 
MoRS 145). 

psiënaja kiza 'teploe vremja, vesna / meleg időjárás, tavasz' JAKUBINSKAJA-
LEMBERG szerint a mordvinból származik; egy másik ehhez hasonló szerke
zetet azonban a kutatónő nem tar t mordvin eredetűnek: psiënaja drobnja: 
mivel a psi előtag jelentése a mordvinban 'zarkij, gorjaöij / izzó, forró, tüzes' 
(ERS 178, MoRS 224) és mivel a drobnja szó jelentése ' voda /v íz ' (itt a 
'vízcsepp' jelentésű ném. Tropfen, svéd droppe szavakra is gondolhatunk 
ROMANOV szerint),30 analógia útján meglehetős bizonyossággal feltehetjük 
az összetétel tagjainak 'forró víz' értelmezését, vagyis a psiënaja drobnja 
' tea' (E. R. ROMANOV: Katrusnickij lemezen, Uslovnyj jazyk dribinskich 
sapovalov, Sbornik otd. russk. jaz. i slov. Imp. Akad. nauk, t. 71:3, Sankt-
petersburg 1901, 16 1.) psi előtagja a mordvinból ered (megjegyzendő, hogy 
ma a mordvinban a fogalom kifejezésére az ismert orosz caj 'tea' használatos, 
vö. ERS 178, MoRS 224). 

svergauz 'kotel, öugun / bogrács, üst, vasedény'. Vö. RES 160 és 'kotel': 
sorgavks. 

ëavanka 'bljudo / tál, serpenyő'. — Vö. ERS 39 vakan 'm i ska / t á l ' akárcsak 
a MoRS 301 Sava 'bljudo, caska, miska / tál, kicsi edény, serpenyő' és RMoS 
632 valamint 'caska': ëavana. 

A fenti kiegészítés még inkább megerősíti JAKUBINSKAJA-LEMBERG 
megállapítását; a mordvin nyelv hatása az egykori Penza kormányzóság 
gyapjú verőinek nyelvében olyan fokú, hogy még a számneveket is érinti: 
sisem 'hét', vö. moráv. sisem (ERS 195, MoRS 249), és kemik 'tíz' vö. erzä-
mordv. kémen (ERS 96) valamint moksamordv. kemon (MoRS 109).31 

Túl nagyfokú mordvin hatás feltevése viszont olyan kétes következte
tésekre vezethet, mint azt V. MiRTOVnak Moszkvában, a IV. Nemzetközi Szla
visztikai Kongresszuson elhangzott vitaindító előadásában hallottuk,32 mely
ben a szerző a szerinte gyenge lábon álló szófejtéseket reálisabb etimológiákkal 
helyettesíti; így az orosz sglazif 'megbabonáz, megigéz vkit, vkinek bajt okoz' 

30 Vö. ROMANOV 6. 
31 Vö. ROMANOV 35 1., Jakubinskaja-Lemberg: loc. cit. 59. 
32 A. V. MIRTOV, Mezdunarodnyi sezd slavistov. Materialy, diskussii II . Moskva 

1962. 169. 
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szót nem a glaz 'szem' származékának tekinti, hanem balti finn gálos 'porca, 
portit / megrontás; elront, tönkretesz' népi etimológiai megfelelőre vezeti 
vissza; sajnos MIRTOV nem jelölte meg közelebbről az átadó nyelvet. A mord
vinban bőven van ugyan a 'porca, portit ' jelentéssel hangzásban többé-ke
vésbé összevethető szó, mint pl. erzämordv. kotema, kolams (ERS 104) és 
moksamordv. kotema, kolems (MoRS 119), de (SCHRÖPFER J . professzor szíves 
szóbeli közlése alapján) a glaz -*• sglazif jelentésváltozás más nyelvekben is 
hasonlóképpen végbemegy; ez pedig MIRTOV magyarázatát erősen kétessé 
teszi. 

Szintén MIRTOV véleménye szerint lehetséges, hogy az orosz smazlivyj 
'csinos, vonzó, bájos' a mordv. mazy 'ua.' eloroszosodott alakja (vö. ERS 128 
mazy, MoRS 154 mazy); ez hangtanilag nem is ütközik különösebb nehézségbe. 
Annál kétesebb viszont az Arzamas városnév eredetének magyarázatára te t t 
kísérlete: az arza előtag szerinte is a közismerten elfogadott erza 'erzämordvin' 
szó rokona (vö. VASMER, RussEtWb I, 24), az utótagot a mordv. mazy szár
mazókának tekinti; feltevését mind H. PAASONEN 3 3 mind pedig V. A. N I K O -
NOV34 elveti. Viszont az utótag származtatására te t t javaslat:35 a magyar 
mező 'Feld' márcsak azért sem jöhet számításba, mert aligha jutot tak el a 
magyarok Niznij Novgorod (a mai Gorkij) vidékére, nem is beszélve arról, 
hogy a mező szónak a finn metsä-vel való rokonítását (a mordvinban külön
ben sincs ilyenjellegű adatunk) az újabb etimológiai kutatások megcáfolták.36 

E néhány, a volgai finn és az orosz nyelvi rendszeréhez fűzött megjegy
zésemmel bemutatni szándékoztam a Szovjetunió területén szorosan egymás 
mellett élő népek — újabban régészeti és néprajzi kutatások során is bebizo
nyosodott37 — jelentős mérvű, mindkét fél nyelvét befolyásoló, gazdagító 
szókincsbeli kölcsönhatását. Vizsgálódásaim kiterjesztése a nyelvi rendszer 
más területeire a címben megszabott korlátok miatt nem volt lehetséges, 
noha az utóbbi években több olyan dolgozat jelent meg, amely éppen az oro-

33 H. PAASONEN, Die sogenannten Karataj-Mordwinen oder Karatajen. JSFOu 
21:1 (Helsinki). 7. 

34 V. A. NIKONOV, Kratkij toponimiceskij slovar. Moskva 1966. 31. 
35 B. A. SEBEBBENNIKOV, Proischozdenie cuvasskogo naroda. Öeboksary 1957. 35. 

(e munka számomra hozzáférhetetlen) 
36 Vö. TOIVONEN—ITKONEN—JOKI, Suomen kielen etymologinen sanakirja 2 

(Helsinki 1958). 343; A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 2 (Budapest 1970). 
913. 

37 Vö. a következő munkákkal: G. J A . MEBKXTSKIN: Vchozdenie mordovskogo 
naroda v sostav russkogo centralizovannogo mnogonacionamogo gosudarstva. Megje
lent az: Étnogenez mordovskogo naroda. Saransk 1965. 75 — 83 1.; P. N. TBETJAKOV, 
K voprosu o vozniknovenii i drevnej istorii finno-ugorskieh plemen Povolzja. Ibid. 7—17; 
E. P. BUSYGIN: Russkoe selskoe naselenie Srednego Povolzja. Istoriko-étnograficeskoe 
issledovanie materialnoj kultury (seredina X I X — nac. XX w . ) . Kazaú 1966; A. V. 
CIBKIN, Vzaimootnosenija mordvy s Kievom p& dannym „Povesti vremennych let". 
Megjelent a: Mordovskij gos. univ., Uc. zapiski No. 51, serija istor. nauk, vyp. 2 (Saransk 
1966). 77 — 88 1.; P. N. TBETJAKOV, Finno-ugry, balty i slavjane na Dnepre i Volge. 
Moskva—Leningrad 1966; A. CH. CHALIKOV, Drevnjaja istorija Srednego Povolzja. 
Moskva 1969; V. I. KOSTTN: Russko-mordovskie svjazi po materialam narodno-bytovoj 
pesni. Megjelent a: Voprosy finno-ugrovednija 5 (Joskar-Ola 1970). 225 — 31 1.; G. S. 
PATBUSEV: K voprosu o russko-marijskich jazykovych kontaktov. Ibid. 134 — 41 1. 
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szul beszélő volgai finnek nyelvi hibáival, a nyelvtani szerkezet alaprétegében 
jelentkező anyanyelvi sajátosságokkal foglalkozik,38 olyan kérdéssel, amely 
iránt az ünnepelt mindig különösen nagy érdeklődést tanúsított. 

WOLFGANG VEENKER 

Bemerkungen zur lexikalischen Interferenz der Wolgafinnen 
und Russen 

Der Aufsatz wurde zum ersten Mal in deutscher Sprache (Sodalicium Slavizantium 
Hamburgense. Amsterdam 1971, s. 395 — 417) veröffentlicht. 

WOLFGANG VEENKEB 

• 

. 

38 I t t megemlíthető ALO RAUN kisebb méretű munkája: Notes on Somé Charac-
teristic Errors in the Use of Russian by Finno-Ugrians and Turco-Tatars. Contributions 
of Baltic University Nr. 36 (Pinneberg 1947), továbbá említésre méltó T. A. ISAEVA, 
Russkaja rec mordvy-érzi. Mordovskij NIIJaLi . . ., Trudy, vyp. 29 (Saransk 1965). 
3 — 132; A. A. BELJANIN, Nekotorye sintaksiceskie osobennosti russkoj reci mari. Megje
lent a: Voprosy marijskogo jazykoznanija, Sb. statej, vyp. 2 (Joskar-Ola 1968). 121 — 7 1.; 
A. A. BELJANIN, Nekotorye osobennosti russkoj reci mari. Joskar-Ola 1969; valamint 
más szórványos megfigyelések, amelyekkel most és itt részletesen nem foglalkozom. 


