
Mari nyelvi pillanatképek 

I. 

VOLMARI PORKKA Morki faluban jegyezte fel a következő verset: 

TJ remet poMecet anbelcet kajaleä; 
Tube anbelceze moyaje? 
Keme-golan, kuber-wujan. 
Tube anbelcezen mo satu ule, manat ken, 
Peleié si, peleze ëôrtne. 
Nemnan aca ben awaze 
Peleze ii, peleze éörtne.1 

Ennek a dalszövegnek a fordítását is megadjuk: Mitten auf der Straße 
ein Hausierer geht, / Was ist das für ein Hausierer ? /Mi t Stiefeln am Fuß 
und krausigem Haar. / Fragst du, was für eine Ware hat jener Kaufmann feil? / 
So antworte ich: Zur Hälfte Silber, zur Hälfte Gold. Unser Vater und unsere 
Mutter / Sind zur Hälfte aus Silber, zur Hälfte aus Gold.2 

Ami ebben a szövegben nyelvileg, a szókincs szemszögéből elemezve fel
tűnik, az az anbelce, mivel ezt a szót — úgy tűnik — más nyomtatott forrásból 
nem ismerjük. Ne tévesszen meg bennünket az a tény, hogy előfordul SZILASI 
MÓRICZ Cseremisz szótárában (8. L): Szilasi Porkka adatát ismétli. 

Milyen kereskedőről esik szó? Ha ellentéttel akarnám megvilágítani, 
akkor azt mondanám, a kupectől eltérő, másfajta kalmárról. Erről így emlé
kezik meg egy másik dal, szintúgy Porkka jegyezte fel: 

Mosko tiaket upëem tobe§, 
Okán upSem tobeé; 
Mosko kupecet luweéem puna, 
Porsón luweëem puna? 

Német fordításban így hangzik: 

Der Schreiber aus Moskau strickt eine Mütze, / Eine Mütze mit Galoiie 
er strickt; / Der Kaufmann aus Moskau, der flicht eine Peitsche, / eine Peitsche 
aus Seide er flicht. 

1 VOLMARI POEKKA'S Tscheremissische Texte mit Übersetzung herausgegeben von 
ABVID GENETZ. Helsinki 1895. ( = JSFOu. 13). 54. 1. 

2 133. 1. 
3 54. lefordítása 132.1. 
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Világosan látszik, hogy it t a két kereskedőfajta szemantikai ellentétben 
áll: a dal megmondja, hiába vendégel meg étellel-itallal a moszkvai kupec, 
csak hazafelé gondolunk. Ilyen megkülönböztető jegyet nem illeszt a dal a 
másikfajta házalóra, aki arany-ezüst ékszerrel, érmével, flitterrel (islóggal) 
házal. Külső ábrázolásában egy vonás szökik szembe: haja göndör. Csizmát 
visel, nem háncsbocskort, tehát nem mari kereskedő. Tudjuk, hogy marik nem 
szívesen mentek kereskedőnek, iparosnak: korholja is Őket Üpö Marij (M. VA-
SZILJEV) a Marij kalendar egyik számában. Ezt a házalót a mari szöveg anôelce-
nek mondja. 

Másik, szintén becses lelőhelyünk a mari filológus, az említett Valérián 
Mihajlovics Vasziljev szótára, melyben a következő adatot találtam: 

„AHÖÜAHS, ajiT3HM3 (o. M.), fiaji rbiM Hajiuuj nypeH Typjiö TbirbiÄS-TarbiAS 
caTyM ywansH KOUJTIIIO, Kopo6eííHHK, Topraiu. YpsMST IIOLUSM aHAbumsT Kaßa-
J13UI." (YübiMapKH: MapKH MyTsp. Typjiö B3p3 HJib.ms MaptfibiH MyTiubM Taira-
cTapsH H3pr3JibiM3 KHara. MOCKO 1928.4 2a). Vasziljev tehát így írja körül az 
anôdlce ~ altence tevékenységét: 'faluból faluba menő, különféle apró-cseprő 
áruval kereskedve járó' . Ezt követi ugyanazon dalból való idézet, amelyet 
Porkka szövegeiből idéztünk: 'Az utcán végig házaló megy.' 

Harmadik, de egyben leggazdagabb forrásunk B E K É ÖDÖN kéziratos 
mari nyelvjárási szótára, amelyből negyedszázaddal ezelőtt a következő soro
kat jegyeztem ki: 

IJS USj. alte-n§d, U J altence, USj. a'ndoUd 'házaló / Hausierer'. U J at
tende toryajà' körz, ëdrkama', kit-ëol, taëma, tara'i, so'ßSS, ëe'r ôene 'a házaló 
fülbevalóval, mellcsattal, karpereccel, szalaggal, piros gyapjúszövettel, kendő
vel, gyönggyel kereskedik / der Hausierer treibt Handel mit Ohrgehängen, 
Brustspangen, Armbändern, rotem Wollstoff, Tüchern, Perlen'. USj. alte'n^d 
toryajà tiiydôd sà'td ôè'nd 'a házaló rövidáruval kereskedik / der Hausierer 
treibt Handel mit Kurzwaren'. — 

CÜ anddlce ~ alte'úgd 'házaló / Hausierer', anddlce uôdramaë-satw ôen 
toryaje'Ki koëtcë (taëma m, ëe-rëm), dallaëte uzale'n koëteë; imnd ôen narjgajà' ; 
mündürko' kai yen, êakdra'k jalêëkêze numa'l ôajà' 'a házaló női áruval keres
kedik (szalagot, gyöngyöt), a falukban árulgat lóval (szekéren, szánon) viszi 
(az árut); ha nem megy messzebbre, közelebbi faluba gyalog viszi / der Hau
sierer handelt mit Frauenwaren (d. h. Kurzwaren) (Bändern, Perlen); er zieht 
durch die Dörfer [und] treibt Handel; transportiert [die Ware] mit einem 
Pferd (d. h. Wagen, Schlitten); wenn er in die näherliegenden Dörfer geht, 
t rägt er [die Ware] zu Fuß ' . 

Szerencsére Beké példamondatokban is bemutatja a faluzó árus tevé
kenységét, s ezekből kiviláglik, hogy az arany—ezüst áru emlegetése valószí
nűleg költői túlzás, mert apró cikkekkel házalt az anôeïce. Olyasfajta kereskedő 
lehetett, mint egykor Magyarországon az utcán áruló bosnyák árus: a nyakába 
akasztott fatálcán, ladikon szalag, tükör, fésű, bicska, gomb és sok más apró
ság hevert. Fején piros fez ragyogott, derekára széles piros övet tekert. Párja 
a törökmézet áruló vándorkereskedő volt, kinek leírását Molnár Ferenc Pál 
utcai fiúk című regényében olvashatjuk. 

Tehát az anôelce másfajta kereskedő volt, mint a muszka kupec, más 
mint a eemepei} szóval jelölt tót (szlovák) vándorkereskedő, aki egérfogóval 
s miegymással űzte mesterségét, más mint a Felső-Magyarországról ment 

A belső címlapon az évszám 1926. 
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olejkár, a gyógynövény-árus, aki gyakorta — a hitelesség kedvéért — kék 
huszárruhába bújt.5 

Az anôelce szó első pillantásra, minden mélyebb elemzés nélkül kiadja 
származási t i tkának egy részecskéjét. A -ce elem ta tár eredetű képző, amely 
más mari kölcsönszavak végén is feltűnik (pl. kütücö 'pásztor', sakcS 'őrző, 
vigyázó', satuco 'árus'), ezzel szemben a -ze nomenképző csuvas eredetről árul
kodik (pl. kütüzö 'pásztor', pdcalze 'vadász', tkp. 'puskás', kücdzö 'koldus', 
paëaze 'munkás'). A suffixum elhagyásával marad az anbei alapszó, amely mari 
nyelvi anyagból nem magyarázható. De nem ismerem megfelelőjét a ta tár 
nyelvben sem, hacsak nem kerül elő majd idővel valamelyik nyelvjárási szó
tárból. Ui. az a véleményem, vagy inkább csak a sejtésem, hogy olyan ta tár 
műveltségszóval van dolgunk, amely végső eredetében német forrásból ered. 

Tudjuk azt, hogy némely tatárból került, k- vagy %-val kezdődő jöve
vényszó a mari nyelvben elvesztette a szókezdő mássalhangzót, pl. oza ~v %oza, 
on ~ %an és mások. 

Az etimológia megállapításában tehát egy *%anddljkanddl szolgál a végső 
eredeztetés ügyében. Szerintem a *yanddl alak a németből átvett szó, ponto
sabban a volgai németségből származik. Azt hiszem itt egy kis történelmi ki
térő szükséges. I I . Katalin cárnő és mások német parasztokat telepítettek a 
Volga mentébe. Ezek virágzó községeket alakítottak, kiváló földművelők, mes
teremberek voltak, s később (a 19. és a 20. sz.-ban) pompás mérnökök, orvosok 
kerültek ki soraikból. Ez a megbecsült népi csoport meglehetősen zárt együt
tesként élt: szinte szigetként az orosz, török, finnugor népek mellett. A szov
jethatalom keletkeztével, a szocialista nemzeti politika idején, a marxizmus és 
a nemzetiségi kérdés szellemében önálló nemzetiségi területté emelték a volgai 
németek által lakott vidéket, s fővárosa Engels volt. Önállóságát a I I . világ
háború idején szüntették meg, lakóit áttelepítették. Nos, azt vélem, hogy ezen 
németek közül kerültek ki a mari anddlce szóval nevezett handlék, kosaras 
vándorkereskedők. A német szó a közismert irodalmi Handel valamilyen szár
mazéka, nyelvjárási alakban természetesen. A német szót előbb a ta tár lakos
ság vette át és tatárosította a -ce foglalkozásnevet képző szuffixum segítségével. 
Figyeljük még meg azt a szóföldrajzi tényt is, hegy az anôSlce Vasziljev meg
jegyzése szerint o. m., azaz erdei mari sajátosság, a Vclga jobb partján beszélt 
hegyi mari nyelvben nem fordul elő. Beké Ödön adatai ugyanezt tanúsítják, 
sőt részletesebben. A -Zí-hangkapcsolatos alak az urzsumi nyelvjárás területén 
használt, az -nd- hangkapcsolatot mutató viszont a carevokoksajszki, mai ne
vén Joskar-Ola-i központi területen. Ebből kiderül, hogy Beké sem jegyezte 
fel a keleti vagy ufai mari népnél. (Az -It- ~ -nt- váltakozásra vö. pl. oltalem ~ 
ontalem 'rászedek, becsapok'. Attól azonban óvom olvasóim, hogy az ontalem 
szóban keressék a 'kereskedő' jelentésű szó megfejtésének lehetőségét, túlsá
gosan délibábos és kereskedőellenes kísérlet volna.) 

Nem állítom, hogy az anddlce szónak közvetlen genetikai forrása minden 
bizonnyal a volgai németek beszédje lehetett. De aligha sorolhatjuk ezt a mari 
szót azon v é g s ő fokon német származású elemek csoportjába, amelyek 
orosz közvetítéssel jutottak a marikhoz, pl. U J C jarmarka 'nagyvásár; Jahr
markt ' , Vasziljev jargemka, jarmenga 'ua.', BJp . kränder, CÜ klenddr, V kren-
ddl 'perecforma szárazsütemény; Kringel', mai erdei mari irod. ny. kucer 'ko-

6ERX>ŐDI JÓZSEF: Nyr. 75: 358; TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Nyr. 75: 129; GTJNDA BÉLA: 
Ethn. 26: 76 kk. és Acta Ethnographica 3: 420 kk. 
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csis; Kutscher' és számos más társa. Ha a közvetlen átadó nyelvet tekintjük, 
miként ez szakirodalmunkban szokásos és helyes, akkor a fenti szavak a mari 
nyelv oroszból jött elemei közé tartoznak. És műveltségi vándorszavak. Az 
anddlce útja viszont ez lehetett: volgai nyj. német -* ta tá r -> mari. További 
kutatás deríthet csak világosságot az általunk felvetett problémára. És talán tár
sai is akadnak az anddlce szónak, amelyek végső eredete a németre megy vissza. 

A vándorkereskedő bizonyára a kereskedelemnek fontos eleme volt a 
cári orosz birodalomban. Karjalából indultak útnak a kosarasok, akiket a finn 
lakosság oroszoknak titulált: ryssä volt a nevük. Illették még reppuri névvel 
is a vándorkereskedőt, aki hátiban vitte az árut. A laulckukaupias viszont la
dikéban cipelte. Orosz szóval KOpoőeÜHUK, azaz kosaras volt a vándorló árus 
neve. Komi területen oroszból vett szóval jelölték az orosz nemzetiségű keres
kedőt: Ud. ter g evei és V kupeté, de használtak mellette régebbi (perminek tűnő) 
jelölést is: V vuzasié 'Händler, Handelsmann', vö. V Ud. vuzavni 'verkaufen', 
ennek alapszava V vuz 'Steuer, Abgabe'. A rövidárusra két szót is találunk a 
komi nyelvben: „V Sir-kupets 'Kleinkrämer, Trödler' és Ud. meleféa 'Hausierer 
(der mit kleinen Waren herumgeht, sie verkauft)'. Vgl. russ. MeAOHb 'Kleinig
k e i t ' + Suffix, -a; MeAOHHOÜ mopeoeei} 'Kleinhändler, Detailhändler '". (A komi 
adatok Fokos-Fuchs szótárából valók.) Az udmurtban ugyancsak előbukkan 
az oroszból származó törgövöi 'Kaufmann, Handelsmann' (vö. F . J . W I E D E -
MANN, Syrjänisch—deutsches Wörterbuch. St.-Petersburg 1880. 347b. lap), 
de megvan a vuz 'Kauf, Handel, Ware' származéka is: vuztSi 'Händler' (556b) 
és vuz-karys 'Kaufmann, Händler' (556a), tkp. 'kereskedelmet csináló' (tatáros 
fordulat). MUNKÁCSI BERNÁT Votják szótára régebbi és részletesebb adatokkal 
szolgál, a vuz 'portéka, kereskedelmi cikk' (696) mellé sorolja a vuzas 'keres
kedő' szót, de egyúttal differenciál is: sil'-vuzas 'mészáros', gorSok-vuzas 'fa
zékárus', de vuzci 'kalmár, szatócs' és ta tá r szemantikai megfelelőjeként a 
satêucê szót említi (697). 

A finnugor népek után hadd említsem a csuvasok alkalmazta jelölést: 
uslamdè 'vándorkereskedő, házaló / wandernder Kaufmann, Hausierer' és ennek 
összetett alakjai, arfiza-uslamzi ' ládákat áruló', Uazek-uélamzi 'csészéket 
áruló' (H. PAASONEN, Csuvas szójegyzék. 1908. 194. 1.). Ennek a csuvas szó
nak Paasonen szerint megvan a megfelelője a kazanyi ta tárban: aslamcS (uo.). 

Paasonen helytelenül értelmezi az ar(í>za-uslamzi szót, mivel ez a keres
kedő nem ládákat árul, hanem a nyakába akasztott ládikóban hordott árut 
kínálgatja. Igazolja ezt az 1961. évben Moszkvában kiadott MyBaiiiCKO-pyccKHH 
cjioBapb, amely az apna ycACuaçu összetételt így értelmezi: 'KopoöeÖHHK, pa3H0C-
^ÍHK' (461b). Egy másik összetett szó a Aama yCACLMÇU 'Toproßen, jiomaAbMH' (461b). 

Egy bizonyos jelentésrosszabbodás is látható a szótár adatai nyomán, 
mert az uslamsa szidalomként is használatos 'munkakerülő, lógós' jelentésben. 

A mai ta tár nyelv is megőrizte az ÜCAÜMHU szót, jelentése egyezik csuvas 
etimológiai párjáéval: 'KOpoÖeiiHHK, pa3H0CMHK'. Mellette ott találjuk a carnynu 
szót, a magyar szatócs etimológiai és szemantikai megfelelőjét (TaTapcKO-
pyccKHH cjioBapb. MocKBa 1966. 4 1 B és 471a. I.).6 

6L. még H. H. AuiiwapHH, CjioBapb nyBauiCKoro jöbiKa. III. Me6oi<capbi 1929. 301. 
1. s. v . ycjiaM és 302. 1. s. v. ycnajviac. T. A. K B J T J K O V A közli, h o g y fémeszközöket a m a r i 
lakosság kénytelen-kel let len orosz és t a t á r vándorkereskedőktő l vásárol t , mivel cári 
rendele t t i l t o t t a , hogy m a r i k fém (vas) feldolgozásával foglalkozzanak. Ugyanezen ván
dorkereskedőktől szerezte a nő i r u h á k ékesítését szolgáló c ikkeket . (L. T. A. KpíOKOBa, 
MaTepHajibnaji KyjibTypa MapiiHiieB X I X BeKa. fïouiKap-OJia 1956. 82—83. 1.) 
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Mind a tatár , mind a csuvas 'házaló kereskedő' jelentésű képzett szónak 
az alapszava nyereséget, hasznot jelent (csuvas uslam, t a tá r aslam). Eredetileg 
azonban az aslamcâ pénz kölcsönadásával foglalkozott, kisebbfajta bankár 
lehetett. Erre utal az alapszó jelentésén kívül a BÁLINT GÁBOR adta értelme
zés: „uzsorás, nagyobbszerű házaló / Wucherer, Hausi[e]rer (im großen)" 
(8. L). Ebből következik, hogy a nép nem szívlelte, ez vezetett a pejoratív je
lentésváltozásra. Érdekes, hogy az orosz őapbilUHUK szó képzése azonos: az alap
szó jelentése 'kereskedelmi haszon', ezt követi a közismert -HUK foglalkozás
képző. 

VALÉRIÁN MIHAJLOVICS VASZILJEV azt javasolta (MapHií MyTep 148), 
alkalmazzák a török eredetű OCÁÜM, OÜIAÜM szót a % fogalmának a jelölésére. 
Javaslata nem talált követőkre, és az orosz npoqeHtn szó jelöli a mai mari 
nyelvben a kamatot meg a százalékot. 

A nagyorosz piac kialakulásakor vándorkereskedők keltek útra porté
káikkal, s haladtak keletről-nyugatra, nyugatról-keletre. Az egységes orosz 
piac formálódása, a kisebb „torzsok"-ok, a nagyobb torgok létesülése, az évi 
vásárok tartása ösztönözte tevékenységüket. Az árujukkal szekerező vagy gya
logló kereskedők egyike lehetett a volgai handlé, az árutermelő társadalom egyik 
szülöttje. 

II. 

ALHO ALHONIEMI, a mari nyelv alapos ismerője, külön tanulmányt szen
tel t a mari ablativusz vizsgálatának.7 Nem kívánok evvel az értekezéssel, 
annak jó tulajdonságaival foglalkozni: miként a jó bornak nem kell cégér, 
ennek a mélyenszántó és ugyanakkor a funkcionális-szemantikai csoportosítást 
helyesen végrehajtó munkának sem. Elismerésem jele legyen a most következő 
pótlás, amely a mari ablativusz egyik sajátos, szinte fordulatszerűén alkal
mazott használatát mutatja be. Ebben a fordulatban a mari ablativusz meg
őrizte ősi funkciótartományának egy részét: a valamiből való megfosztódást 
— tehát bizonyos fokban karitív szerepet játszik. 

Nézzük mindenekelőtt az anyagot magát, idézzük példatáram töre
dékét ! 

1. csoport: 

U P jer) jer) gec lektdn {ëor)gemdn, ozn§ sai il'e, kizdt túrjaik soleStaë) 'az em
ber kijött emberi mivoltából (megöregedett, azelőtt jól élt, most 
lopni kezdenek)' 

U J jdr) jer) g9c lelctdn (sükxSemdn, ozno saj die, kôzât puzlen, SoWëtaë türja-
Idri) 'az ember kijött emberi mivoltából (megöregedett, megromlott, 
lopni kezdett) ' 

J T djerj djer) G§C lelctdn {pasa Wëten o kert) 'az ember kijött emberi mivol
tából (nem tud dolgozni)' (értsd: elvesztette erejét — fűzte hozzá 
a közlő) 

U J imne imne ydb lektdn (sükxeemdn) 'a ló leromlott (megöregedett)' 

7 ALHO ALHONIEMI, Zur Verwendung der Trennungskasus im Tscheremissischen. 
Turun Yliopiston Suomalaisen ja Yleisen Kielitieteen Laitoksen Julkaisuja. Turku 1977. 

4 Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 
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2. csoport: 

U J wuryem wuryemgSí> lektdn, ciiaS OG li, Sükxeemdn 'a ruha tönkrement, 
nem lehet felölteni, megöregedett' 

J T wuryem w^ryemGdc lekten, éiiaë ok li, csla Sükßiö 'a ruha tönkrement, 
nem lehet felvenni, csupa rongy' 

U J wocko wockd y de lektdn, áün pdten 'a kád tönkrement, elkorhadt' 
U J tide jal jal y Só lektdn, wüye jomdn pëten uldt, nuzàa-ëamdc wel lin petén 

uldt, kinddët ëayal, wol'dkdët ëayal 'ez a falu tönkrement, mind el
pusztultak, szegények lettek, gabonájuk kevés, barmuk kevés' 

J T djol djol y de lektdn (koëtaë ok li, korëta) 'a lábam megromlott (nem bí
rok járni, fáj)' 

U J jdôal jdôal ydí> lektdn, pdten ëalanen 'a háncsbocskor tönkrement, 
szétmállott' 

3. csoport 

J T djerj ôrwezdydc lekteë, ëorjGemeë 'az ember elhagyja fiatalságát, meg
öregszik' 

A példák számát szaporíthatnék. Olyan szintagmáról van szó, amelyben 
a lekteë 'kimegy, eltávozik' ige mellett egy ablatívuszban álló névszó jelzi, hogy 
milyen á l l a p o t o t hagyott el az ember (1. csoport) vagy valamely tárgy 
(2. csoport). Csakhogy itt egy figura etymologicához hasonló alakzattal, egy 
bizonyos frazeológiai egységgel van dolgunk, mert az ember az emberből/tol 
megy ki, a ló a lóból, a falu a faluból. Mindenütt e kifejezésekben e l v o n t 
értelemben szerepel a második névszó: az ember mivoltából, a ruha jó állapo
tából stb. megy ki. A harmadik csoportban nem minőségi állapotváltozást 
észlelünk, hanem időbelit, a férfi kijön a gyermekkorból, de akként is felfog
hatjuk, hogy a gyerekkor is anyagi (egészségi) állapot. Valamiféle összehason
lítás megy i t t végbe: két állapotot vet egybe a beszélő. Tehát a ló szón a „lóság" 
értendő, a ,,bocskorság" a bocskor szón, azaz egy állapot helyébe egy másik 
lép, mégpedig egy csökkent értékű. 

E mondatokban az igei állítmány dinamikus verbum, azaz nem állapotot 
jelent, nem statikus helyzetet, hanem mozgást, valahonnan való ki jövetelt, 
egy bizonyos állapotnak a megváltozását. A mondat állítmányaként szereplő 
szó önmagában véve csak annyit jelezne, hogy az ember kijön, a ló kijön. Csak 
akkor változik meg rendeltetése, amikor kapcsolatba kerül az ablatívuszban 
levő önmagával: azaz az ember kijön/eltávozik az embertől, s más állapotba 
kerül. Megfigyelhetjük még azt a morfológiai tényt, hogy ezekben a példamon
datokban csak a OEC allomorféma találkozik, LEC és DEÖ nem fordul elő. 
Talán a példaanyag szűkös volta az oka ennek az egyoldalúságnak. 

Egy névszó kerül kapcsolatba önmagának ablatívuszi alakjával: mint
egy összehasonlításul. Mivel az ablatívusznak van szemantikailag karitív ren
deltetése, igazolja ezt az ún. fosztó képző is, mondhatjuk, hogy teljes és üres 
állapot összevetését is kifejezi ez a sajátos mari szerkezet. H a ilyenformán ér
telmezzük ezt a nominatívusz -f ablatívusz + verbum exeundi szerkezetet, 
akkor talán ide kell sorolnunk a következő mondatokat is szerkezetazonossá
guk és funkcióközösségük értelmében: 

J T kozla eksdkemeS toëtdydc 'az erdő kevesbedik a régihez képest' 
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J T kiriDem, IcomBem ulco, cdlaydc eksdJcemdnam 'gabonám, ludam nincs, 
mindenből kifogytam' 

J T ëkana Sayal koödn, toátdySc eksSk Un wnlande 'magunknak kevés ma
radt, a föld a régitől kevesebb lett ' (mivel a föld felét bátyámnak 
odaadtuk — hangzik a magyarázat) 

Az eksdkemeë ige származék, alapszava az eksSk 'hiány, baj, nyomorúság' 
főnév. Ebben a struktúrában is két állapot kerül egybevetésre, az erdő, a föld, 
a gabona teljessége a későbbi hiányossággal. Az ablatívusz esetragját bizton 
nevezhetjük az ilyenforma használatban suffixüm comparationis-nak. így a 
két csoport nem csak szerkezetében azonos, hanem rendeltetésében is. 

III. 

Ezt a mondatot: A fiú labdát adogat hallva vagy olvasva, kétféleképpen 
értelmezhetjük a labdát szót. Lehet, hogy a fiú minden alkalommal, ugyan
annak a személynek vagy másnak, pusztán egy-egy labdát ad. Mondjuk, 
ha métát játszanak. De az is elképzelhető, hogy nem csak egy labdát nyújt át, 
hanem egyszerre többet. A mondatban szereplő szavak alaktani változást nem 
szenvednek, noha a cselekmény tárgya módosul. A való helyzetnek meg
felelően. Oka ennek kettős. Egyrészt az a tény, hogy az ige állítmányát frek
ventatív ige jelöli, másrészt az uráli nyelvek azon névszói sajátossága, hogy 
az ún. nominativus széles funkciómezőt fed be. Sőt, fűzzük hozzá: a tárgy
esetben álló névszó is. Ezért szoktunk nominativus absolutusról szólni, s gon
dolom, hozzáfűzhetjük esetleg az accusativus absolutust is. Miközben ezt 
mérlegeljük, ne feledkezzünk meg arról a fontos tényről sem, hogy az említett 
mondatban állítmányként gyakorító képzős igét használtunk. És evvel kap
csolatban hadd idézzem WOLFGANG SCHLÄCHTER idevágó megfigyelését, meg
fontolandó tanácsát: ,,streng genommen, müßte jedes pluralische Subjekt ein 
Frequentativverb verlangen; oder das Vorhandensein von Adverbia wie oft, 
die 'objektiv' dieselbe Funktion wie das Frequentativ haben; oder die Eigen
heit des Lappischen, daß das Frequentativ sowohl das gleichzeitige Handeln 
Mehrerer oder das mehrfache Handeln eines Einzelnen ausdrücken kann 
(nicht muß)."8 

Ezt a megállapítást megfigyeléseink csak megerősíthetik, ám mi egy 
lépéssel tovább is szeretnénk haladni: eltávolodva az alanytól a tárgy irá
nyába, hiszen arra utalt már az általunk említett magyar példamondat. 
És példáinkat a mari nyelvből kívánjuk meríteni. A frekventatív igeképzőben 
hatalmas sokszorosító erő rejlik, amely a mondatban bontakozik ki. Ez az erő 
sokfelé hathat : a képző jelöli az esemény/a cselekvés ismétlődését, ehhez gya
korta még egyéni íz fűződik (unalom, megvetés —• kedvelés), jelölheti a végre
hajtó személyek többségét is, noha alakilag az alanyjelölő szó egyes számú 
alak, de a szuffixum irradiáló képessége azt is indukálja, hogy a frekventatív 
igealak jelölte állítás tárgya többes számban értelmezendő, noha alakilag 

8 WoiiFGANG SCHLÄCHTER, Arbeiten zur strukturbezogenen Grammatik. München 
1968. 193. 1. 
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egyes számú. Ezt világosan megmutatják azok a magyarázatok, amelyeket 
Beké Ödönnek (az ő kéziratos anyagából merítünk) adtak mari nemzetiségű 
nyelvmesterei. Olykor arra is módunk adódik, hogy két mondatot állítsunk 
egymással szembe: az egyikben frekventatív képzős ige szerepel, az iker
mondatban pedig az egyszerű ige. íme a példák: 

U P wol'dkdm woëtarêlam 'barmokat hajtok át (ti. a folyón)'; Beké infor
mátora hozzáfűzte magyarázólag: ëukd 'sok(at)'. J T wol'âkdm wnt koc woëtarlam 
pokten 'barmokat hajtok át a folyón'. Mivel a barom szó csorda jelentésű is 
lehet, azaz gyűjtőfogalom, vessük egybe a fentiekkel a következő mondatot: 
J T imnim woëtarlam wnt hoc wes moydrëko 'a lovakat átszállítom a másik partra ' . 
I t t az imni 'ló' szó egyes számban áll, de többesnek értendő az állítmányban 
levő l gyakorító szuffixum besugárzó hatása nyomán. Mindezt nem szabad ki
zárólagosan értenünk, mivel találtunk olyan mondatot is, amelyben ugyan
ezen frekventatív képzős ige mellett a tárgyon a lak többesszám-jel tűnik fel: 
U P jenlakdm wüt koö puë tene woëtarlam 'embereket szállítok a folyón át csó
nakkal', de így is értelmezhető: 'az embereket csónakkal szállítom át a folyón'. 
A 'szállítgatom' vonatkozhatik több, egyenként szállított emberre, vonatkoz-
hatik több embercsoportra, amelyeket sorra-rendre átszállítok. Esetleg úgy is 
értelmezhető a kijelentés: a foglalkozásom az, hogy embereket szállítok át a 
vízen. Csak a körülmények ismeretében értelmezhető bizonyossággal az utóbbi 
mondat. 

Folyamodjunk most a magyarázás egy másik módjához: olyan monda
tot idézünk, amelyben az alapige, tehát az / szuffixum nélkül való ige az állít
mány. Ekkor rögvest szembeötlik a tárgy egyszeri volta ! U P erwezdm numal 
woëtem 'a gyereket felemelem [és] viszem'; K drwezdm wdt kac namal waëtam 'a 
gyereket [a karomra] veszem [és] átviszem a vízen'. 

Fentebb utaltunk arra, hogy olykor kétfajta értelmezés lehetősége ve
szélyeztet. Esetleg ilyen mondatokba botlunk: U P imndm waëtaltdleë, U J ere 
waëtaltdleë imndm 'folyvást lovat váltogat' (esetleg: 'állandóan cseréli lovát, 
lovait'), ebben az esetben jogosan kérdezhetjük: egy lovat cserélt több ízben, 
több lovat cserélt több ízben, váltott lóval avagy váltott lovakkal utazott? 
Talán kisegít zavarunkból a helyi körülmények ismerete. Ha egy mari paraszt 
utazott váltott lovakkal, akkor szekerébe, ül. szánjába csak egy lovat fogott 
a helyi szokásoknak megfelelően. De ez nem derül ki a mondatból. Sőt az is le
hetséges, hogy egy parasztember kedvtelésből vagy szükségből cserélgette a 
birtokolta lovakat. A szövegközlés ennek a kiókumlálására kevés. Bővebb 
textus szükséges. Valószínűleg arról esett szó, hogy egy válogatós gazda sűrűn 
cserélgette lovait. 

Szembesítsünk most két olyan mondatot, amelyek mindegyikében azo
nos igetőből, de különböző képzővel alkotott ige jelöli az állítmányt. 

1. U P erwezd éowlam wozzeôa, U J sowlam wozeôa (ere), J T sowálam wo-
zeèa moëm&la 'a gyerek (a) kanalakat potyogtat(ja)'; az U J informátor szerint 
'folyton', a J T szerint 'mosogatáskor'. 

2. U P erwezd sowlam wozzdleë (ëukd) 'a gyermek kanalakat potyogtat 
(sokat)'. 

Az első csoportban levő mondatok a ô képzőnek megfelelően ismétlődő 
(iteratív) cselekményt fejeznek ki: a gyermek vagy más elejt egy kanalat, majd 
ismét elejt egyet stb. A másik mondat állítmányaként frekventatív ige alakja 
szerepel, mind a cselekmény többször ismétlődő, mind az ismételten elejtett 
tárgyak „többen vannak", amit világosan megmutat a ëukd szó alkalmazása. 
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Ügyeljünk arra, hogy a <5 igeképző sajátos funkciója apródonként ismét
lődő, tehát időnként megszakított, mégis egybetartozó cselekmény ábrázo
lása. Amikor a közlő ezt a mondatot említette: J T (kowa) tnrnm wozeôa '(az 
asszony) hímzést másolgat', akkor ez úgy értelmezendő, hogy az asszony sza
kaszosan, meg-megszakítva végezte a másolás munkáját. De i t t a tárgy azo
nos, mindenkor egyazon másoláson tevékenykedik. 

A problémát a maga sokszínű teljességében csak példák révén mutat
hatjuk meg. U P imndm jold&dlam, kok imnd, kumdt uW 'megkötöm a lovakat, 
két ló, három van' és J T imnim djoldgtdlam 'lovakat kötök meg': az első mon
dat fényt vet arra, miként értelmezendő a jaranszki nyelvjárásból való tömör 
közlés. 'Lovakat kötözgetek' bizonyos elemeket homályban hagy, de az ur-
zsumi mondat részletező módjával mutatja, hogy több lovat kell megbék
lyózni, kettőt, hármat. Mivel a többséget már jelzi az igei l képző, irreleváns 
az imnim szót is megtoldani a többes szám jelével. Tehát egy bizonyos, más 
nyelvekben is tapasztalható ekonómiával él a beszélő a nyelvi jelek alkalma
zásában. 

Hasonló, jelekkel való gazdaságosságra törekvés jellemzi az alábbi mon
datokat: 

U P kozlam ruen jördktdlam (ëukd) '(sok) fát döntök [és] gördítek' 
J T pum djördktdl optem, lele komala-ëamdcSm, kuëtëlydm nomalam 'gör

dítve rakom (ti. a szekérre) a fákat, a súlyos rönköket, a könnyebb(jé)t föl
emelem'. 

A példák önmagukért szólnak, igazolják, hogy az alany, munkáját vé
gezve a tárgyak többségével foglalkozik, a tárgyat jelölő szón azonban még sem 
látható/hallható a pluralitás jele. Más, ugyanezen 'gördítget' ige alkalmazásá
val alkotott mondatokat idézünk annak igazolására, hogy nem elszigetelt, 
véletlen, tévesen formált mondatokkal van dolgunk, hanem szabályos alkal
mazásról. Vö. U J merjgdm jördktdlam 'kerítésoszlopokat dűtök fel' (mengdm 
sing.) vagy pedig J T meëakdm djördktdlam 'zsákokat görgetek' (a mari eredeti
ben 'zsákot'). 

Nem állíthatjuk azt, hogy a cselekmény megosztott, illetőleg megosztat
lan volta került a példák sorában egymással kifejezendő oppozícióba, 
cselekmény osztottsága miatt az egymásutánban csak egy-egy tárgy szenvedi 
el a cselekményt. És ezért indokolt a singularis alak használata. Természetesen, 
a valós világ helyzetlehetőségei ilyen cselekményre is adnak módot. Ebben az 
esetben a mondat a szituációnak megfelelően értelmezendő, hiszen az eszköz, 
értsd a nyelvi jel csak formális, egymagában csak jelez, valós értékét szótár
saival egyetemesen, valamint nyelven kívüli helyzetjelzők révén kapja meg. 
A következő mondatban az egymásutániság jelzője ugyanazon l szuffixum, 
amely más helyzetben a sokaság és az ismétlődés evokálója: JT prazni[k] ko-
bdm djer\dm cdla ik tjeryen arakam djüktdl'dm, koklaë iktSm-at ë§m koôo 'az ünnep 
alkalmából megvendégeltem (tkp. megitattam) mind az embert sorra-rendre 
pálinkával, egyet sem hagytam el közben'. A közlő kiemeli, hogy sorban min
denkit megkínált, egyről sem felejtkezett meg, tehát a cselekmény i t t meg
szakítás nélkül megy végbe, a vendéglátó egymás után kínálja vendégeit: 
a vendégek sokasága indukálja a duratívum-frekventatívum alkalmazását. 
Minden egyes vendéget kínál — ez az uralkodó és végig vonuló gondolat. A 
következő mondatban pedig a többség és a teljesség együttesen a domináló 
elem. U P ëordkdm üktdlam (ëukd) 'juhokat itatok (sok[at])', J T cdla woWkdm 
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djüktdl'dm 'az összes barmokat megitattam', U J cMa wol'Skâm oranek dűktdldm 
'megitattam a barmokat, az egész nyájat'. Ha verbum finitum l képző nélkül 
való, tehát az alapige, akkor a singularis alak nem jelent többé sokaságot: 
U J acaze dükta tiôe marim 'apja itatja (értsd: megvendégeli) ezt a férfit', vagy 
J T atatlan arakam djük0ktö djerfimt 'kínáltassad meg apádtól az embert! ' . 

Utaltunk arra, hogy bináris magyarázati lehetőség mutatkozik imitt-
amott az értelmezés dolgában, vajon több személyt egy csapással vagy egy-
egy személyt sorrendben egymás után illet az állítmány. Éppen ezért fontos 
a közlő (hiszen ő a „native speaker" ! a hiteles magyarázó !) adta kiegészítés. 
Amikor ezt olvasom: U J unam wuceôem 'vendégeket várok', akkor hasznos 
a következő példamondattal való egybevetés: U P unalakâm wuceôem, tólH 
ëukdn 'vendégeket várok, sokan jönnek', mert mindkét mondatban iteratív 
cselekményt jelöl az ige. Az U J mondatban egy-egy vendéget várok, az U P 
mondatban sok-sok vendéget, tehát az ismétlődésen belül is felléphet az egy 
tárgy *-+ több tárgy ellentét. Hasonló természetű a következő mondatok ér
telmezése: U J oksam wuéeôem, Suko jerj deêSn oksa naUaë ulo, mdlam taêe ke&êlan 
kondaëlin uWt 'pénzt várok (tkp. várogatok), sok embertől kell kapnom pénzt, 
megígérték, hogy a mai napon elhozzák nekem'. Esetleg vessük a most idé
zendő mondatot az ellentétes serpenyőbe: U J k\ta konddmSm wuéeôem, ëukôn 
kondat k\tam 'a kévék behordását várom, sokan hoznak kévéket' — és rögtön 
látjuk, hogy sokan jelennek meg egy-egy hordat kévével. 

Nagyon érdekes tehát a felsorolt példamondatok tanúságtétele szerint 
az l igei gyakorítószuffixumnak pluralitást sugalló ,,távhatása". Ennek révén 
az alakilag egyes számú alany vagy tárgy megsokszorosodik, mintha az volna 
a mondatban a sugárzó nucleus. De még egy fokkal tovább is hat. Nemcsak a 
fenti két mondattani kategóriára gyakorol hatást, hanem olykor egy harma
dikra is, a határozókra. Márpedig a határozók azok, amelyek némelykor a 
többszöriséget, az ismétlődést hivatottak jelezni (pl. sokszor, gyakorta, sokjelé, 
sűrűn stb.). Mondatelemzésekből ki tűnhetik, hogy az iteratívum használata 
idő vagy hely többségét is jelölheti. Ha csak ez a mondat: U J oryazâm dűlal-
têlam 'rőzsét égetgetek' áll rendelkezésünkre, értelmezése kettős lehetőségű: 
apródonként égetek rőzsét, lassan teszem, esetleg unottan, de ha szemügyre 
vesszük a következő példákat, akkor kiviláglik, hogy ez a kerti-erdei rőzse-
égetés másként is lejátszódhatik. Vö. tehát U P kutkdSdm ülaltdlam, tiM[S] ik 
kurôa, tuStd wes§, kumSá were kumdSdm 'hangyabolyt égetgetek, itt egy boly, 
ott a másik, harmadik helyen harmadikat ' . A gyakorító képzős ige tehát nem 
csupán a cselekmény ismétlődését indukálja, hanem tovább nyúlik hatása, 
egészen a helymeghatározásig: a cselekmény több helyt zajlik. Ugyanilyen a 
határozóig terjedő befolyást mutat a következő példamondat: J T atom djaië-
ndleë, koôeg kartopkam opta, koô[o] ateë djordm ë<^nDzalta 'minden edényt el
foglal (tkp. elfoglalgat), az egyikbe krumplit tesz, némelyikbe[n] húst sóz be'. 

Kis közleményünk azt hivatott megmutatni, milyen gazdag az iteratí-
vumokban rejlő mondattani alkalmazás. Minden egyes uráli nyelv, természe
tesen, külön-külön vizsgálandó, mivel aligha szólhatunk ősi, „örökölt" sajá
tosságról. Minden valószínűség szerint a morfémák együttese sokféle konstru-
álási lehetőséget nyújt, ezekkel él a valóságábrázolási szükségletnek megfele
lően a beszélő. A vizsgálatban a kutatót nem befolyásolhatja az anyag idegen, 
a latin vagy az orosz nyelvtanokból ismert kategorizálási mód, hiszen minden 
nyelvi korpusz csak a saját inherens szabályainak a kibogozásával ismerhető 
meg igazán. 
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IV. 

Tárgyaltuk a mari andelce 'vándorkereskedő, házaló' szó történetét. 
De az árukat nemcsak eladják, gyártják is és meg is vásárolják őket. Joggal 
kérdezhetjük: ki foglalkozott a mezőgazdasági termékek és a mariföldi házi
iparban gyártott fa- és bőráruk felvásárlásával? Miként már említettük, vala
milyen lélektani oknál fogva mari ember foga nem fűlt a kereskedéshez. 
Minden bizonnyal más nemzetiségű kalmár foglalkozott evvel is. 

T. A. KRJTJKOVA idézett könyve bőven beszámol mind a mariföldi házi
iparról, mind a kisiparosok tevékenységéről (69—84). Csak futólag említjük, 
mi mindent gyártottak ezek az iparosok és adtak el a felvásárlóknak: háncs
szőnyeget ós -zsákot, bőrkesztyűt, bőrtáskát, bútort , pálcákat; kátrányt 
égettek, dudát ós dobot készítettek: ún. „lengyel" (tehát olcsó) ezüstből és 
más fémből láncokat illesztettek össze (ma bizsunak mondanók). Termékeiket 
részben a kazanyi, a carevokoksajszki, az urzsumi vásárokon adták el, részben 
házhoz jöttek a felvásárló kupecek. Főként Kazányba vitték az eladandó árut, 
s becslés szerint évente mintegy egy millió rubel értékben vettek tőlük árut 
orosz és ta tár kereskedők. Ez utóbbi tényt, ti . azt, hogy a felvásárlók idegen 
ajkúak voltak, a nyelvi tények is igazolják, az oroszból jövő kupec szó, 
valamint a mari kostan terminus. 

Mit ír erről a szakértő Krjukova: 
„npH xapaKTepHCTHKe KycTapHoM npoMbmiJieHHocra y MapiwueB.. . 

HaMH HeojjHOKpaTHo noA^epKHBajiocb, MTO HenocpeACTBeHHoro conpHKOBeHHfl 
KycTapH — np0H3B0ÄHTejiH c noTpeÖHTejieM npn cöbrre H3AejiHH IIOMTH He 6biJio. 
C6l.it npoAyKijHH SoJibiiieH qacTbio coBepmancH npH y^acTUH nocpe/niHKOB — 
cKyniuHKOB. K Komjy X I X Béna, c pa3BHTHeM KycTapHoíí npoMbiuiJieHHocTH, 
(Jwrypa cKynmnKa (»Komman«) HBJiHJiacb xapaicrepHoii A-flfl MapHÖCKOH AepeBHH. 
MapHHCKHií TepMHH »Kotamam, o6o3HaqaiomiiH cKynmHKa, 6biJi oAHOBpeivieHHo 
H CHHOHHMOM ajrmoro, >KaAHoro H 3Jioro lejioBeKa. »KotamaHbH — CKynmHKH, 
napHAy c MecTHbiM KyjiaqecTBOM SKcnjiyaTHpoBajiH TpyAOBoe KpecTbHHCTBo" (84). 

Ezek a sorok világosan ábrázolják a helyzetet: az egyik oldalon áll a ter
melő kisiparos, a másik oldalon a felvásárló és csupán közvetítéssel foglalkozó 
koStan. Magától értetődik, hogy — a társadalmi formáció megváltozván — a 
mai nyelvben nem található már e szó 'felvásárló kereskedő' jelentésben. De 
megtalálható-e a Krjukova említette 'kapzsi, mohó, gonosz' jelentésben, azaz 
a szemantikai változásnak ilyen emléke őrződött meg. Először megkíséreljük a 
szó adatolását. 

Az 1775. évi cseremisz nyelvtan szókincsében nincs meg a kortan. Elő
fordul azonban Volmari Porkka szövegeiben, még hozzá egy imádságban: 
suás koëtan ydcên sákld! mondja az Unsa faluban följegyzett könyörgés (17), 
azaz „bewahre vor tatarischen (helyesen: csuvas) Ruhestörern !" (79) de gon
dolatpárhuzamként bukkan fel a könyörgésben rögvest ruS lcoStán yscdnát 
sákW! 'bewahre uns vor russischen Spitzbuben !" (uo.). Nem tudom, hogyan 
értelmezendő Porkka fordítása. Vajon túlságosan szabadra engedte a képze
letét, és a koStan szót kedvezőtlenebbül ültette át németre, sem mint azt ere
detiben a könyörgés elmondó ja gondolta? Érdekes, hogy ez az imádság meny
nyit emlegeti a k e d v e z ő árueladást. Néhány passzust idézek belőle: „ver
leihe mir selbst Gesundheit mit meinen Waren zu reisen. Verleihe mir selbst 
Verstand, diese Waren gut zu verkaufen, verleihe Wohlergehen diesen aufge-
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ladenen Waren." Most következik a fentebb két nyelven idézett rész, majd 
ismét a kereskedő könyörgése: „Wenn wir mit dieser Ware zum kaiserlichen 
Kaufhof kommen und uns dort aufstellen, so mache die auf's Fuder geladene 
Ware teuer, die zu kaufende Ware mache billig. Laß, o Gott, mich in die Ge
sellschaft reicher, guter Kaufleute kommen . . . verteuere die von mir ange
botene Ware, die zu kaufende mache bilhg !" Megjegyzem, hogy mindezekben 
a fordulatokban az orosz eredetű kupié szót találjuk. Említi, hogy az eladás a 
cári vásárban (kuydzán pazar) történik, és attól remél a mari iparos jó üzletet, 
hogy áruját a cári árus (kuyuzan Icupic) vásárolja meg, nem a csuvas. E szö
vegeket V. Porkka 1885 — 1886-ban jegyezte fel. 

A rossz vásártól való félelmet bizonyítja egy másik imádságrészlet is 
(ABVID GENETZ, Ost-tscheremissische Sprachstudien. 1889. Az anyagot Genetz 
1887-ben gyűjtötte, keleti mari nyelvterületen.) A rövidség kedvéért csak 
a német fordítást idézzük: ,,Wenn durch die Herde erwachsener oder aus dem 
Getreide gesammelter oder durch die Jagd erworbener Vorrat sich findet, und 
man denselben zu Zehnten zusammengebunden und von Metallstreifen schim
mernd, wie den Regenbogen glänzend und wie die Perlmuschel prangend 
gemacht und auf den Markt des hehren Kaisers gebracht, möge der Preis 
jeden Stückes verdreifacht, fünf, sieben und neun mal verdoppelt werden 
und den Boden der Truhe mit Geld anfüllend möge man zurückkehren, einen 
Teil zurücklegen, den anderen zum Gebrauch hinlegen . . . gebet uns drei
faches Geld, welches wie die Graupen nie ein Ende nehmen mag !" (155—6. 1.). 
És így tovább. Noha a kereskedőről szó sem esik ebben az imában, a háttérben 
ott rejlik az általa való becsapattatás félelme. 

Az egyik legrégibb adat V. P. TROICKIJ szótárában lelhető: 
Kouiman KJifly3biHHK, XOAOK no A ĴiaM; y ropHbix lepeMbic Boo6me — 3JIOI1 
(B. n . TpomjKHií: MepeMHCCKO—pyccKHH cjioBapb. Ka3aHb 1895. 22a). 

Porkka és Genetz adatait Szilasi Móricz szótárazza: ,,ko$tán (cs.) gaz
ember; spitzbube Pu. 17. Prahlhans Gn." (Cseremisz szójegyzék 90. Bp. 1901) 
és „kostan (tm.) bátor; tapfer." (uo.). 

Tehát már tudta török eredetű voltukat: az elsőt csuvasból származ
ta t t a (bizonyára ZOLOTNYICKIJ nyomán), a másodikat, a hegyi mari alakot 
pedig a ta tár nyelvből. Véleményem szerint a kérdés ennél valamelyest 
bonyolultabb. 

Nem hanyagolhatjuk el Arvid Genetz helyszíni tapasztalatát: „welches 
Wörterbuch etwas mehr tatarischen und auch russischen Einfluß aufweist als 
das von Budenz ausgearbeitete Wörterbuch der westlichen Dialekte — was 
nicht befremden kann, da die Krasnoufimskischen Tscheremissen sowohl 
Tataren als Russen zu ihren nächsten Nachbarn haben" (Vorwort IV). Meg
jegyezzük, hogy BUDENZ JÓZSEF a szót 'bátor' jelentésben regisztrálta (Csere
misz tanulmányok. NyK 3). 

G. J . RAMSTEDT (Bergtscheremissische Sprachstudien. 1902. 55b) ismeri 
a koëtan alakot, de a hegyi változatra utal vissza (55a): kostan 'aufgeregt, 
böse'; kostanm-bi 'ein böser Hund'. I t t tehát a koëtan szónak újabb jelentésével 
ismerkedünk meg: 'gonosz, álnok, dühödt' és ez a jelző kutyára vonatkozik. 

így szélesbedik a jelentés mezeje. A legtágasabb mezőre Beké Ödön 
kéziratos anyagában leltem, ezt teljes egészében idézem. A különféle jelenté
seket öt csoportba osztottam a szótári anyag rendezésekor, s ezt Beké el is 
fogadta: 
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1. izgága, pörösködő (B, CK) 
2. gonosz (CK, K) 
3. gőgös, hencegő (M, UP, UJ , JT , JO) 
4. ügyes, tanulékony (kutya) (UJ) 
5. a földközösség területének a szétosztója (M) 

Ami tüstént a szemünkbe ötlik, az, hogy a 'kereskedő' jelentés nem buk
kan elő Beké anyagában ! Sem a címszóban, sem a példamondatokban. 
Az utóbbiakat is felsoroljuk. 

1. B kostan jer]: teyak sutuë koëteë, osai jer], uzmuzum ustumuzum-at 
,,uzum", maneë; jer] dene wurseôaleë k§n, kayazêm pua, sutuë pdëta 
'izgága ember, folyton a bíróságra jár, gonosz ember, látottra, látat
lanra is azt mondja: „Lát tam"; ha mással veszekszik, port ad be, a 
bíróság elé viszi (az ügyet)' 
B koëtan jer] üde jerj dene wurseôal'â ydn sutuëko kayaz pdëten koëteë, 
zaman édra jer] kalasdme mutlan 'az izgága ember, ha kicsit veszekedett 
mással, hamar a bírósághoz fordul pörrel (tkp. papirost letéve), hamar 
megharagszik a más mondotta szóra' 
CK koëtan dj§r) : k^ceôaleë, ok lût, mom oildëaëdm cSla ol'dn pua 'veszeke-
dős ember: verekszik, nem fél, mindent szabadon kimond, ami mon
danivalója van' 

2. K N kostan eàem ëiieë wätdzdm, jàldm wêrsa 'a gonosz ember veri a fele
ségét, szidja az embereket (tkp. falut)' 
K N kostan ebem: soraë mastar 'gonosz ember: mester a veszekedésben' 
K N kostan imni pêrleë, c§ma 'vad ló: harap, rúg' 
CK koëtan pi dj§n§m pêrleë 'a dühös kutya megharapja az embert' 
K J kostan pi pêrleë 'a gonosz kutya harap ' 

3. M koëtan der] kuleë kültümae den dene oyeë oilo, derfim muskula 'a gőgös 
ember nem beszél akárkivel (tkp. kellő, nem kellő emberrel), mást ki
gúnyol' 
U P koëtan jen o kutrd jer] den, kuyuëlanen koëteë 'a gőgös ember mással 
nem beszél, magát nagyra tar tva jár ' 
J T kostan djer] saj§n dia, sola wokten koëteë, wat-ëamdcdm sajôn kdcaleë 
(kujaë), uàa woryeman djer) Dönö o kotort 'a gőgös ember szépen öltöz
ködik, a falun végigmegy, nagyon keresi az asszonyokat ([velük] 
hálni), rossz ruhájú emberrel nem beszél' 
JO koëtan jer] nü-yün dönn ak oild, eëkenzdm ëke peë sajeë uzeë 'a gőgös 
ember senkivel sem beszél, saját magát igen nagyra tart ja ' 
U P jen koëtanlana (moktana) az ember henceg (dicsekszik) Ph. 
UP kop<Pëtam kockát, koëtan liiat; kuyuëlana: „patêr ulam, pojan 
ulam" — maneë 'káposztát eszel, hencegő leszel; nagyzol: ,,bátor va
gyok, gazdag vagyok" — mondja' 
U J kop<Pëtam kockát k§n, koëtan liiat, mandt 'ha káposztát eszel, hencegő 
leszel, szokták mondani' 
J T kopvëtamdm kocka[f] t§k, kostan liiat 'id.' 

4. U J peë koëtan pi: jdydlen naleë kinddm mdlecem, sinßa, joWm küe êëta, 
mom kalaset, tuô§m konda 'nagyon ügyes kutya: könyörög, elveszi tő
lem a kenyeret; ül, a lábát föltartja, amit mondasz, azt elhozza' 
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5. M koëtan daWëte mir ski kozla uzaëWëe, olSk uzaëlêëe (ëorjgo der), usan-
rak) 'a koëtan a faluban a közös erdő, rét felosztója (öreg ember, igen 
okos)' 

A Beké Ödön feljegyezte adatok igen széles jelentésmezőről árulkodnak. 
Hozzá hasonlót más nyelvészek műveiben nem találunk. így a legnagyobb 
mari nemzetiségű nyelvész, V. M. Vasziljev nyelvjárási szótára is csak egyetlen 
jelentést közöl: 

KocmaH (K. M), Komman (o. M.), — cTporníí, KpyTbiíí, ceöHJiioöHBbiH (MapHíí 
MyT3p, MOCKO 1928. 75B). 

Napjaink szótárai is fukar kézzel bánnak az adatolással, pl. : 
KOUimCLH CBOeHpaBHblÖ, ce6flJIK)6jlflmHH, 3JIOH (MapHHCKO-pyCCKMH CJlOBapb. 
1956. 228a). 
T Kocman cTpornö, KpyToíí (o MejioBeKe) (225B) . 
r KoemauÄüHam cepAHTbcn, 3JiHTbcn (225B). 

Amint tapasztaljuk, a jelentésmező teljesen beszűkül: a főnévként hasz
nálatú koëtan ~ kostan eltűnik (valószínűleg a társadalmi alakulat változásá
nak a hatására), a szó 'mások szószólója, felvásárló, uzsorás' értelmezése pedig 
feleslegessé válik a tanácsrendszerben. 

Noha megvolna annak a lehetősége, hogy jelentése a kulák és más rokon-
értelmű szavak módján pejoratív irányba tolódjék el, én ennek a jelentésvál
tozásnak nem bukkantam nyomára a rendelkezésemre álló mari nyelvi forrá
sokban. 

A mari nyelv koëtan ~ kostan szava nem ősi finnugor vagy volgai finn-
ségi szó, nem is a mari nyelv külön életében keletkezett elem. Már Szilasi Móricz 
utalt arra, hogy etimonja a csuvasban keresendő (i. mű 90). A kostan változat
nál pedig a ta tárra (uo.). 

Ez utóbbi megtalálható Bálint Gábor Kazáni-tatár nyelvtanulmányok c. 
munkájának szó jegyzékében (Budapest 1876. 59. 1.): 

koëtan 'szószóló, ügyvéd; Fürsprecher, Advocat'. 
Valószínűleg Osztroumov munkájából kölcsönözte Bálint Gábor: a lelő

helyet nem közli. Nem ismer kostan változatot. Ezt a kurta, de fontos adatot 
és egyúttal a szónak a mai jelentésgazdagságát, valamint a szó családját a kö
vetkező, szükségszerűen bő közléssel egészítjük ki: 

KyilITAH 1) nbCTeij, noAxajiHM; || jibCT^BbiH, noAxajráMHCTbiM; KyiirraH 
neme jibCTeu, jibCTHBbiíi qeJioBéK; KyiuTaH xaTbm Bbipawároman noKa3Hyio 
npé/jaHHocTb, noAHëpKHyTo oöxoAHTejibnafi, KOKéTJTHBo yxá>KHBaiomafl (nanp. 
3a ceouM MJOKCM) >KéHmMHa; 2) ucm. MHpoBóft nocpeßLMK, noAKyjiá^HHK (npoc-
ÄOÜKÜ e cmapuü mamapcKoü depeene, ebictuynaeman e Miipcmx deAux KÜK nocped-
HUK u 3aü}umHUK UHtnepeco6 oőtquHbi, HO Ha öene npoeoduemasi noAummy 3a-
McumoHHbix u ötopoKpamuu); 3) népen. neAoeeK, cmapawtaaücR 3aeoeeamb doeepue 
KÜKUX-A. cAo'ée naceAenuR, Abcmn mo OÖHUM, mo dpyzuu. 

KyiUTAHJIAHy 1) noAqëpKHyTo yro>KAáTb, jibCTHTb, o6xá>KHBaTb, yxá-
>KHBaTb; KOKéTHHMaTb; || noA^ëpKHyToe yrowAéHne, o6xá>KHBaHHe; KOKéTHM-
qaHbe; 2) BbiKá3biBaTb npéAaHHOcTb, noAxajnÍMHMMaTb; || noAxajiHMáw, noAxa-
jíHMHH í̂aHbe; 3) crapáTbCH noHpáBHTbcn, yro>KAáTb; || yxá>KHBaHHe, o6xo>KAé-
HHe, yro>KAéHHe, cTapáHHe yrowAáTb (noHpáBHTbcn), HrpHBan JiK»6é3HocTb. 
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КУШТАНЛАНУЧАН 1) любящий кокетничать; 2) любящий подхалим
ничать. 

КУШТАНЛЫК 1)кокетство; 2) подхалимство,угодничество; лицемерие. 
(Татарско—русский словарь. Татарча—русча сулек. Москва 1966. 

301. 1.) 

Igazoltuk azt, hogy a ta tárban a kuetan névszóból igét is képeztek. Beké 
szótári anyagában az U P U J koBanlanem ige belső, mari képzésként szerepel. 
A ta tár kustanlanu ismeretében a mari igét közvetlen, k ü l ö n á l l ó k ö l -
c s ö n s z ó k é n t kell kezelnünk. Беке a mari igének következő jelentéseit 
ismeri: 'henceg, dicsekszik', pl. U J mari pes koBanlana —- mura mokten Sken-
zSm: ,,pojem ulo, сав1[е\ alsam ulo, — manes' — сав1е watem ulo — maneS —, 
j9r] dek lektas от wozSl — manes' — nö-yön dec-at" ; wes watdze ol'a: ,,ощЦап — 
manes' —, kuze kostanlanen Soya mare." 'egy ember nagyon henceg, énekel ön
magát dicsérve: ,,Van vagyonom, van szép herélt lovam, van szép feleségem, 
máshoz elmenni nem szégyenkezem idegen[ek] előtt se — mondja; egy másik 
[férfi] felesége mondja: ,,Nezd csak — mondja —, hogy henceg az ember". 

Ez az ige a J T dialektusban s-szel hangzik, ám jelentése azonos, pl. kos-
tanlana: kusta, m^ra, кадэгудШ; ,,ni-yün GSC от lilt — тапеё — oksam Ыо 
— manes' —, woryemem Ыо — тапеё —, saja сИаё"; mokta ёкешэт 'henceg: 
táncol, énekel, hajladozik; „Nem félek senkitől — mondja —, van pénzem, 
van szép ruhám felvenni"; saját magát dicséri'. 

Ugyanezen hangalakú változat lelhető meg G. J . Ramstedt feljegyzései
ben (1. Bergtscheremissische Sprachstudien, SUST 17 [1902]: 55a 1.): 

kostan aufgeregt, böse; kostanm-bi ein böser Hund 
kostanlanas sich ärgern, böse sein 
kostanlandarae aufhetzen, in Ärger bringen, böse machen 

Ezen hegyi mari alakok hangalakja megfelel a fentebb idézett, 1956-ból 
való Г-vel jelzett hegyi mari igének; jelentése 'haragudni, bosszankodni' is 
azonos. Ismételten megállapíthatjuk, hogy ezen alakok a tatárból valók. Ezzel 
szemben az -§- hangot tartalmazók csuvas eredetűek, miként ezt a következő 
példák igazolják: 

Elsőként egy szűkszavú csuvas adatot citálok: 
Коштан ходок по д'Ьламъ, кляузникъ (Н. И. Золотницкий, Корневой 
чувашско— русский словарь. Казань 1875. 37в). 

Továbbá: 
kuetan 'nagytekintélyű, uralomvágyó paraszt, kolompos / ein angesehe
ner, herrschsüchtiger bauer, der die erste rolle in der gemeinde spielen 
will, rädelsführer, schreihals, каштанъ, (H. PAASONEJST, Csuvas szójegy
zék. 78. 1.). A szó további összefüggéseire is utal Paasonen: kaz. R. 
keátan, mizser kuetan (uo.). 

Heikki Paasonen után időrendben N. I. ASMARIN Thesaurus Linguae 
Tschuvaschorum című értelmező és nyelvjárási művének az adatbőségéből 
idézünk (a példamondatokat mellőzzük): 

Куштан, коштан коштан, мироед, нахальный заправила. 
Куштан — держащий себя важно, горделиво и относящийся презри
тельно к другим. — Коштан — придирчивий человек, от которого труд-
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но отвязаться, если он сердит. | Форсун, щеголь. — Куштан — бойкий, 
который стоит во главе. 
Куштан лан — зазнаваться. 
(Чаваш самахёсен кенеки. Чебоксары 1935. 64.) 
És megőrződött a szó mind a mai napig a csuvas nyelvben, megmaradtak 

mindazon származékai is, amelyeket Asmarin följegyzett, és a jelentésmező is 
ugyanolyan téres. Bizonyításul a 1961-ben kiadott csuvas—orosz szótárt hív
juk tanúságtételre: 

Куштан 1. мироед, кулак, кулацкий; 2. крикун, горлопан; 3. форсун, 
шёголь; II форсистый, щегольской; 4. гордец; II высокомерный, над
менный, спесивый; куштан хер высокомерная девушка. 
Куштанла 1. как мироед, как кулак; по-кулацки; 2. высокомерно, спе
сиво. 
Кустанлан 1. поступать как кулак; 2.зазнаваться, быть высокомерным; 
артачиться; куштанланса кай 1. зазнаться; 2. заартачиться. 
Киштанлах 1. форс, щегольство; 2. зазнайство, высокомерие, гордость. 
(Чувашско-русский словарь. — Чавашла-вырасла словарь. Москва 
1961. 184а.) 
Soroljunk még egy adatot a többiekhez, amelyet A. P. Szergejev nyelv

járási szótárából emelünk át: 
куштан — ?ивёр, проворный (А. П. Сергеев, Чаваш чёлхин диалекто
логи словаре — Диалектологический словарь чувашского языка. 
Чебоксари 1968. 38а). 
A mari nyelvnek ezen törökből eredő jövevényével kapcsolatban még 

hangtani és jelentéstani kérdésekre kell kitérnünk. Beké Ödön e szónak a kö
vetkező nyelvjárási elterjedését mutatja: 

a) koSta-n В M UP UJ CK, ho-etán JO 
b) ko'stan JT К 
Ezeket megtoldottuk V. Porkka P ko§tan és Ramstedt К kostan adatá

val. Ebből kiviláglik a területi megosztottság a keleti és nyugati részek közt. 
Problémát okoz azonban ebből a szempontból a jaranszki О nyelvjárás adata. 
Esetleg belső kölcsönzésről van szó ? Ezt látszik támogatni az a tény, hogy a 
tőszótagban о hangot találunk. De ez van a kozmogyemjanszkiban is. Beké 
Ödön neves cikkében (FUF 22: 120) az ё ^ s váltakozások sorában említi ezt 
a példát. Az átadó nyelvekben majd mindenütt é hang van; kivételképpen em
líthetjük az egyik csuvas nyelvjárási alakot: kuétan (ASMARIN 7: 40, az MPP 
jelű dialektusban). Tehát lehetséges, hogy két különböző hangalakban került 
e szó a mari nyelvbe. 

M. RÄSÄNEN szerint a mari szó a tatárból került át (Die tatarischen 
Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki 1923. SUST 50: 41). Eredeztető 
szótárában erről nem nyilatkozik, csak említi a mari szót, miután a török 
szavakat felsorolta (Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türk
sprachen. Helsinki 1969. 284a). 

Talán a jelentésmező tagoltsága szolgál valamelyes eligazításul. 
1. 'izgága, pörösködő' В CK 
2. 'gonosz' (kutya) CK К 
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3. 'gőgös, hencegő' M U P U J J T J O 
4. 'ügyes, tanulékony' (kutya) U J 
5. 'a közös föld kiosztója' M 

Vessük egybe a csuvas és a ta tár szavak jelentésterével; melyet kettős 
rendbe sorakoztatok:9 

csuvas ta tá r 
1. arcátlanul fontoskodó, pimasz; 1. hízelkedő, talpnyaló (1966) 

kötözködő (A) 
2. nagytekintélyű, uralomra vágyó 2. (manapság elavult) a faluközösség, 

paraszt, vezető (P); kijáró, szó- a mir bizalmiféléje, kulák = banda
szóló (Z); nagyhangú, fontoskodó gazda megbízottja, segítője (1966); 
(1961) szószóló, ügyvéd (B) 

3. gőgös, embertársait megvető 3. kedveskedő ember, ki mások bizal-
(A+1961); fennhéjázó (lány) mát óhajtja megszerezni (1966) 
(1961) 

4. piperkőc (A+1961) 
5. fürge, ügyes(kedő), élre törekvő (A); 

kulák (1961) 

Némi eligazítást kínálnak e jelentésmezők, illetőleg egybevetésük. A csu
vas 'piperkőc' a példamondatok tanúsága szerint a mari 3. csoporthoz vág. 
A 'közösségi föld kiosztója' (M) a ta tár 2. jelentéssel egyezik. A mari 3. 'gőgös' 
jelentés a csuvas 3. jelentésre emlékeztet. Teljesen hiányzik a ta tár 1. 'hízel
kedő, talpnyaló' jelentés a mari nyelvben. A csuvas 5. 'fürge, ügyes' a mari 
4. jelentésre látszik utalni, bár ott kutyára vonatkozik a jelzés. A Zolotnyickij-
féle értelmezés 'kijáró, szószóló' lehet a mari 1. 'pörösködő' -f- a mari 5. 'föld
osztó' jelentésadója. 

Jelentósfejlődési érdekességként említem azt, hogy mind az orosz xodoK, 
mind a magyar kijáró a 'jár' jelentésű igével függ össze. Esetleg ez a megálla
pítás szolgálhat fogódzóul a török szó etimológiai értelmezésében. 

Talán feltűnt, hogy Paasonen a csuvas kukán jelentését adva utolsó 
helyen egy orosz tájszót említett: Kamman. Való igaz, létezik az orosz nyelv
terület európai részén, annak keleti és centrális sávjában egy KOUiman hang
alakú szó és változata: Kamman (1. M. VASMER, Russisches etymologisches 
Wörterbuch. Heidelberg 1953. I : 652). Erről a szóról már M. R Ä S Ä N E N is 
értekezett (EUE 29: 197). Az orosz Komman ~ Kamman változatpárost így 
értelmezi: 'Freischlucker, Schmarotzer, Vermittler in Bauernsachen, Markt
schreier, Halunke' (196. L), és utal a török (csuvas, ta tá r stb.) megfelelőkre 
(197. 1.). Ám ez az egyeztetés már FRANZ MIKLOSICH művében is előfordul 
(Die türkischen Elemente in den südost- und osteuropäischen Sprachen. I . 
Wien 1884. 129 1. — Vasmer utal is rá). 

Tehát az európai orosz nyelvterület keleti részén járatos volt a koStan 
szó nyelvjárási használatban. DAi/nak első helyen közölt etimologizálási pró
bája (a lengyel koczt 'eltartás [értsd: ingyenes táplálás]') helytelen. Ügy gon
dolta, hogy a Komman a faluközösség, a mir költségén él, a közösség &o$-ján. 
De azon nyomban helyesbíti feltevését: „Ho MO>KeT 6biTb3Tu CJIOBO H C qyßaiuc-

9 A rövidítések feloldása: A = Asmarin, B = Bálint, P = Paasonen, 1961 = 
Csuvas-orosz szótár, Z = Zolotnyickij. 
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кого или пермяцкого" (Вл. Даль: Толковый словарь живого великарус-
ского языка. 31: 183). 

коштанник, коштан вост. 'мироед, живущий на мирский кошт; ходатай 
по мирским делам, ходок, горлан и коновод на сходках; браннительно 
плут и обманщик, ябедник, пролаз и тяжебник' — Мироед он, коштан, 
а без него не проживешь. 

És feljegyezte Dal' az alapszóból képzett igét is: 

коштанитъ, коштанчивать 'промышлять коштанством | быть коштаном, 
мироедничать, быть ходатаем, ходоком и урядником за крестьян, коно
водить на происках и тяжбах, сводить счет с чиновниками." 

Az igei adat rendkívül értékes, mivel megerősíti a mari nyelvi koétan 
szónak T. A. KBJUKOVA művében felfedezett jelentését: 'felvásárló, faluzó 
kereskedő', hiszen Dal' az orosz ige első jelentését eképpen közli: 'koétan 
módján kereskedni'. Nem kevésbé érdekes a többi jelentés: 'a mirben tevé
kenykedni, eljárni, kérelmezni hivatalos ügyekben, parasztok ügyében közben
járni, felügyelni rájuk, nyomozásban és panaszokban szószólóként működni, 
hivatalnokokkal elszámolni'. 

Szóképzés szempontjából figyeljünk fel arra, hogy a koétan -ник foglal
kozásképzővel sorakozott be az orosz szókincsbe a keleti nyelvterületen. Meg
van каштан változata is (101. 1.). 

Nem áll módomban, nem is az én feladatom megállapítani, mennyire 
ismert és használt az orosz szó mainapság. Van moszkvai tanárkollégám, aki 
ismeri. Viszont Usakov nem közli értelmező szótárában. 

Ez a törökségből származó elem ui. vándorszóvá változott. Az oroszon 
és bolgáron kívül (oda valószínűleg az orosz nyelv révén került) használják a 
mordvinban is. Vö. moksa koétan, erza kaétan. Jelentését forrásunk alapján 
adom meg: ,,гордый, надменный, высокомерный, зазнающийся, горлан, 
коновод на сходках, кто ставит себя выше других. Петрась васень каш-
танць велеса 'Петр первый гордец в деревне'." (М. Е. Евсевьев: Эрзень— 
рузонь валке. Москов 1931. 192. 1.). Tehát megvan csaknem az egész széles 
jelentésskála: 'büszke, gőgös, fennhéjázó, hangoskodó, szószóló a falugyűlés
ben és másutt, magát többre értékelő; hízelgő, kulákfi'. Am ugyanakkor 
hiányzik a 'prókátor, pörösködő, piperkőc' jelentéscsomó. 

Az is érdekel, hogyan alakult a mordvin kaétan ~ koétan életútja. Egy 
negatívummal kezdem: A. Eeoktyisztov szótárának a tanúsága szerint nem 
volt jelen a XVIII . sz. mordvin szókincsében. Közöltük M. Jevszevjev szótá
rából, ez az adat a XX. sz. elejéről származhat. Noha Jevszevjev mind a két 
mordvin nyelvből hoz rá példát, az 1949-ben kiadott, 25 000 szavas moksa-
mordvin—orosz szótár nem említi. Furcsa ellentmondás: az ugyanazon évben 
kiadott erza-mordvin—orosz szótár a következő adatokat közli: 

каштан 'гордый, надменный, высокомерный, зазнайка; разг. зазнайка' 
каштангадомс 'возгордиться, стать надменным, высокомерничать, за
знаться' 
каштангалемс 'зазнаваться' (92b lap) 

A szótári adatok bizonyítják, hogy a törökből vett szó csak egy bizonyos 
értelemben használatos a mai mordvinban: 'büszke, gőgös, fennhéjázó'. Mind 
az oroszban felfedett, mind a török nyelvekben használatos széles jelentés-
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mezőnek itt, a mai mordvin szótárban semmi nyomát sem leltem. ítéletmon
dásra kevés alapot ad szótárakból összeszemezett anyag, irodalmi és népköl
tészeti anyagban viszont nem botlottam bele ebbe a szóba. Anyanyelvi kuta
tónak a feladata a további bizonyítás és kutatás. 

A mordvin nyelvben is megtaláljuk azt az igét, amelyet a mari források
ban leltünk: U koëtanlanem, J T K kostanlanem 'henceg, dicsekszik' (Ramstedt 
szerint 'sich ärgern, böse sein') — és amelyet mi külön átvételnek minősítet
tünk, vö. csuvas kuëtanlan 'fennhéjázónak lenni' (A), ta tá r kuëtanlanu 'hízel
kedni, alázatosan viselkedni, hűséget hangoztatni' (1966). 

íme a mordvinban lelt igealakok: 
„KawmamadoMC (KowmamadoMc), KommandudaMC. FIOIII.MH. B.: Kamman-
zaACMC (KOiumamciAeMC, KammamaAeKumeMC, KammaHKumeMC — '3a3Ha-
BaTbCfl, rOpAHTbCH, BblCOKOMepHH^aTb' " ( i d . m ű ) . 

Megállapíthatjuk, hogy a mordvin nyelvben talált igealakok belső kép-
zésűek, a kaëtan ~ koëtan névszóhoz csatolták az eredeti mordvin igeképzőket 
(ezekre vonatkozólag 1. ERDŐDI JÓZSEF, Erza-mordvin szövegek . . . Budapest 
1968. 285.). A mordvin beszélők tehát csupán az alapszót vették át, ezt fej
lesztették tovább, esetleg török mintára (A mordvin nyelv török jövevénysza
vaira vonatkozólag 1. H E I K K I PAASONEN: Die türkischen Lehnwörter im Mord
winischen. SUSA 15. 1.). ."•., 

Még egy finnugor nyelvből idézhetem a tárgyalt szó kölcsönvett alakját, 
az udmurtból. MUNKÁCSI BERNÁT e nyelv szarapuli nyelvjárásából közli: 
kuëton képmutató, hízelgő (jimjeMep) | Heuchler, Gleißner és kuëtonjal- kép
mutatóskodni, hízelegni | heucheln (jiHijeMepHTb; a He: KJieBeTaTb). A votják 
nyelv szótára. Budapest 1892. 218. 1.). Munkácsi ugyanitt kétségbe vonja, 
hogy a Wiedemann szótárában közölt 'verläumden (sic !), beschuldigen' jelen
tés helytálló. 

Tehát Munkácsi Bernát nyelvmestere határozottan cáfolta gyűjtéskor, 
hogy az udmurt ige 'rágalmazni' jelentésben is használatos, noha Wiedemann 
ebben a jelentésben közli: kuëtyny 'verläumden, beschuldigen', kuëtonjany 'id.', 
viszont kuëtyèkyny (kuëtskyny) jelentése csak 'läugnen' (492a lap). A kuëton 
szó pedig egyáltalában nem szerepel Wiedemann szótárában. Az ő igazát 
viszont egy régebbi szójegyzék és az orosz nyj. szó igazolja. Láttuk, hogy az 
orosz KOUimaH egyik jelentése a sok közt 'rágalmazó, árulkodó, besúgó' (oroszul 
'flßeÄHHK'). R É D E I KÁROLY 1968-ban kiadta F . A. WOLEGOW udmurt szójegyzé
két (F. A. Wolegows Permjakisches Wörterverzeichnis aus dem Jahre 1833. 
Akadémiai Kiadó = UAS 101), ennek a 47. lapján az első hasábban található: 

KOWmCLHh ( ? ) 'HayiUHHK, HÖeAHHK' 

Tehát Wolegow és Dal' adatai bizonyítják Wiedemann feljegyzésének 
helyes voltát. Ugyanakkor utalnunk kell arra, hogy a ma főként Dél-Udmur-
tiában használatos szó jelentésmezeje valóban szűkebb: 

KymmoH IO>KH. 1. 'ropAbiíi, cnecHBbiM' 
2. 'merojib' 
3. pa3r. '3amaM.2L (YAMypTCKo-pyccKHH cjioBapb. O r H 3 , 

MocKBa 1948. 163. lap). 
Űgy gondolom, hogy az udmurt nyelvből idézett adatok világosan meg

mutatják: a török szó legalább kétszer vevődött át. A kuëton hangalakú a csu-
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vasból 'büszke, fennhéjázó' jelentésben, a kotstan hangalakú pedig 'álnok, hí
zelgő, árulkodó; piperkőc' jelentésmezővel vonult be az udmurt nyelvbe. A mai 
köznyelvben — a fent említett szótár bizonysága szerint — úgy látszik, a 'be
képzelt' jelentés kerekedett felül és áll a gyakoriság szempontjából az első he
lyen. (Az irodalomhoz 1. még Tibor Mikola: Materialien zur wotjakischen Ety
mologie. Studia Uralo-Altaica 11. Szeged 1977. 80. és 88. lap). 

Mint negatívumot említem: Y. WICHMANN munkája (Die tschuwassi-
schen Lehnwörter in den permischen Sprachen. MSFOu. XXI) nem ismeri 
az udmurt szót. H. PAASONEN tanulmányában (Die türkischen Lehnwörter 
im Mordwinischen JSFOu 15/2) viszont a mordvinba került elemet nem 
ismeri. Az első hiányára T. I. TYEPLJASINA utalt már (CoBeTCKoe OHHHO-
yrpoBeßeHHe 5: 159b) egy disszertáció ismertetésekor. A mordvin szót — úgy 
tűnik — senki sem említette. Tyepljasina adatai: 

KytumcLH 'npoBopHbiii' 
Komman 'ropAejiHBbiíí'.10 

Hosszú vándorútján végigkísértük a török nyelvek valamelyikéből in
dult szót. Terjedésének okát röviden jellemezzük. Átvehették művelődési szó
ként ('felvásárló, szószóló, ügyvédféleség'), de más jelleggel is. Tudjuk, hogy a 
nyelvi eufemizmusnak egyik formája az, amikor pejoratív jellegűnek vélt je
lenségeket, fogalmakat stb. idegen nyelvből vett szóval rejtünk. Elég, ha nyel
vünk szlávból kölcsönzött szavainak egyikére-másikára gondolunk: setyera, 
kurva, (tök)filkó stb.11 

Nem tudom, milyen nyelvészeti dobozba dugjam a koStan szó történetét. 
Az magától értetődik, hogy nincs helye a történeti-összehasonlító csoportban. 
Nem kerülhet a tipológiai egybevetés címszava alá sem. Nem minősíthetem 
areális jelenségnek sem; esetleg ide kívánkoznék, ha más elemek társaságában 
tárgyaltam volna, s minden elemnél utal tam volna, hogy a térség civilizációs 
jelenségei, a szoros érintkezés stb., stb. terjesztette az azonos jelenségeket. Azt 
hiszem, kevesebbel kell beérnem, esetleg beérnünk. Nem areális jelenség is
mertetése pergett le szemünk előtt, zajlik le fülünk hallatára. Néhány cikkecs
kémben nyilakat eresztgettem azon tétel megmutatására, hogy azonos jelen
ségek különböző időben, más-más, földrajzilag nem határos területen végbe 
mehetnek két nép hordta két nyelv érintkezésekor. Az a tény, hogy több he
lyen találunk ü vagy addig nem volt ö hangot, nem kényszeríthet bennünket 
annak a feltételezésére, hogy areális jelenségbe botlottunk. Az egyik helyen 
Umlaut eredménye a labializált palatális hangok előbukkanása (egyfajta táv
hatású asszimiláció), a másik helyen a hangfestés és hangutánzás eszközeként 
lép elő az ü hang egy időben, s talán a harmadik areán („szérűn") a szomszéd 
utánzásaként. Minden egyes változás külön-külön vizsgálandó, s csak aztán 
dönthet a nyelvész, hová sorolja. És az is lehetséges, hogy a változás nem egy 
gócból indul el, hanem több forrásból terjed, párhuzamosan, esetleg láncreak
cióként. Ezeket az „areális" címszó bűvöletében egy csoportba sorolni kár volna. 
Ilyen is van, olyan is létezik. 

EBDŐDI JÓZSEF 

10 Valószínűleg ide sorolandó a komi kuvtéimasni V 'grosstun, sich brüsten' ige 
(Y. Wichmann: Syrjänischer Wortschatz, 131a). 

11 Nagyon jó, bár csak szótárszerű áttekintést ad M. R. Fedotov munkája: HCTO-
pH^eCKHe CBH3H qyBaUICKOrO 5I3bIKa C B0JI>KCKHMH H nepMCKHIWH (|)HHHO-yrOpCKHMH ÍI3bIKaMH. 
(MeöoKCapbi 1968. 112. I.). 

A benne felsorolt adatokat Mikola Tibor kollégám közölte velem: hálásan köszönöm. 
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Momentaufnahmen aus dem Leben der tscheremissischen Sprache 

von JÓZSEF EBDŐDI 

Es werden vier, beinahe verschiedenartige Momente des Sprachlebens gezeigt. 
Sie werden Momentaufnahmen genannt, weil sie nur etwa ein Jahrhundert des linguisti
schen Geschehens umfassen, also eine relative kurze Zeitspanne in der Sprachentwicklung, 
wo das Aufeinander-Photographieren der Elemente nient störend wirkt. 

Im I. Teil wird die Geschichte des tscher. Wortes andêlce 'Hausierer, wandernder 
Händler, der mit Kurzwaren, billigem Schmuck durch die Dörfer wandert'. Das Wort 
verdankt sein Erscheinen der Ausbildung des gemeinrussischen Marktes und der Tatsache, 
daß die Tscheremissen weder im Handel noch im Gewerbe eifrig tätig waren. Das Wort 
stammt letzten Endes aus der Sprache der Wolgadeutschen, die Ende des 18. Jh-s im 
Wolgagebiet angesiedelt wurden. Die Dialektform des dt. Wortes Handel wurde durch 
Tataren mit anlautendem £- Laut weiter verbreitet. Der Schwund des ^-Lautes erfolgte 
im Tscheremissischen. 

IL Die Entwertung, das Herabbkommen von Lebenwesen und Objekten wird im 
Tscheremissischen durch folgende Konstruktion ausgedrückt: Substantivum nom — Subs-
tantivum abl — Verbum lekteS 'geht hinaus'. So sagt man jer] jer] geS lektes, wo ein 
Mensch sein Vermögen verliert, alt oder kraftlos wird. Es werden die semantischen Möglich
keiten dieser phraseologischen Einheit gezeigt. 

Der I I I . Teil bringt Satzbeispiele, um die multiplizierende Wirkung des Frequenta-
tivsuffixes im Tscheremissischen (und auch in anderen verwandten Sprachen) zu beweisen. 
Das Verbum frequentativum hat die Kraft eines Nucleus, seine Ausstrahlungen machen 
die Verwendung von Pluralzeichen etc. bei Hauptwörtern und Adverbien unnötig. Diese 
syntaktische Möglichkeit wird öfters ausgenützt. 

IV. Es erscheint Ende des 19. Jh-s oder noch früher im Tscheremissischen das 
Wort koStan ~ kostan 'Kaufmann, der Erzeugnisse der tscher. Bauern, Gewerbetreibenden 
usw. im Dorfe aufkauft und die an russ. Händler weiterleitet; Wucherer; Vermittler in 
Dorfangelegenheiten, Fürsprecher bei den Behörden; Stutzer, hoffahrender, eingebildeter 
Mensch; Freier'. M. RÄSÄNEN war der Meinung, daß das tscher. Wort aus dem Tatarischen 
kommt. Semantik und Lautgestalt beweisen jedoch, daß es sich um mehrmalige, zeitlich 
und örtlich verschiedenartige Übernahmen handelt. In diesem IV. Teil dient die reiche 
Sammlung der Varianten der oben charakterisierten Beweisführung. Neben den bisher 
erörterten — im Russ., Wotj. — erscheinenden Entlehnungen werden die Entlehnungen 
des Wortes im Mordw. und Syrj. (V Ma.) gezeigt. Bei dem tscher. Zeitwort kostanlaneê 
handelt es sich um eine gesonderte Übernahme aus dem Tat. od. Tschuw. Dagegen sind 
die mordw. Zeitwörter im Eigenleben dieser Sprache entstandene Bildungen. 

Es fragt sich: haben wir es mit arealen Erscheinungen zu tun? Verfasser ist der 
Meinung, daß die linguistischen Tatsachen höchstens für lineare Verbreitung (event. mit 
mehreren Foci) zeugen. Es sind Wanderwörter, die für eine gemeinsame wirtschaftlich
kulturelle Entwicklung sprechen. 

5 Nyelvtudományi Közlemények 80/2. 
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