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30. Cseremisz (PS)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj30stalam 'Iachen'

A címben idézett alakon kívül még a hegyinyelvjárásbeli (RAMST.)j3astala las (ein wenig)
laehen, sehmahen',j3a -Stalas 'auslaehen' változatait említhetjük a szónak.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A rokonnyelvek közül a zürj. (WUo.) V vas vidént 'lachelnd, heiter dasitzen'; vasjavni

'lacheln'; (SzrSzlKomi) Pees., Szkr., KSz. eaiueuosuu. FV eaiueuosuuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'yJlb16ambCJl'

(KRSzl.) (eaiu 'yJIhI6Ka', eauiuynuu 'yJlbI6HymbCJl' alakokkal hozhat juk kapcsolatba a
eseremisz szót.

A zürjén adatok közül a vas 'mosoly' szót kell alapul vennünk. A eseremisz szó töve

ftost-, j3ast-, mert az -(aj/am gyakorító képző, amely lehet dedominális és deverbális is pél-
dául: (PS.) üstam 'wischen, kehren (mit dem Besen)' - üstalam 'streichen, abwisehen'
vagy pört 'Stube, Zimmer' - partslqm 'heimkehren, naeh Hause gehen'.

A zürj. vas és a eser. j3ast-, j3ost- alakok kifogástalanul megfelelnek egymásnak. Az
eredeti *-st hangkapesolatból a zürjénben szabályosan s fejlődik (1. SUSToim. LXV, 315-
6), a magánhangzók pedig mindkét nyelvben jól magyarázhatók fgr. *a-ból.

31. Mordvin M. taparams '1. összezavarni, bonyolítani: 2. turkálni'

A mordvin szót JUHÁSZ-ERDÉLYI szótárán kívül még a következő forrásokból idézhetjük:
(ErzRSzl.)l Tanauc 'cnyrars, sanyrars; Tanarc '3. aanyraansríi KJI)'6oK HI1TOK';
(MoksRSzl.)2 Tanapauc 'nyrars, cnyrari,'; Tanapice 'nyTaHI1Qa'.

A eseremiszben a mordvin szónak megfelelnek a (PS.) toj39: t.-mo(t'ia la 'verfitzte
Baststopfe'; toj3anem 'sich verfitzen (z.B. die Flachsstopfe, wenn sie vor dem Verspinnen
verwahrt wird, der Bast)', toj3atem verwirren; (VASZ.) moeo 'nYTaHI1Qa'; moeuo«: (a
KyKmblJIC szónál) 'nyramma': (MarRSzl.) moeo 'crryrasumüca ny'IOK HI1TOK,

BepeBKI1'.
PAASONENszótárában a fentebb idézett eser. toft9 adat után zárójelben, megkérdő-

jelezve ott találjuk a mord. tapo szót jelentés nélkül. A mordvin szótárakban azonban nem
sikerült nyomára akadnom ennek a szónak.

1 ErzRSzl. = 3p3SIHcKO-pyCCKIÜí CJIOBapb. Mocxsa, 1949.

2 MoksRSzl. = Moxmancxo-pyccxaii CJIOBapb. Mocxaa, 1949.

In: NyK 67(1965): 115-116. p. [21.]; NyK 67(1965): 339-340. p.

35



LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ünnepi konyv Bereczki Glíbor 70. születésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

32.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF in n mahtaa 'können, vermögen'

A finn szó etimológiájára vonatkozólag a SKES-ben a következőket találjuk: ft. mahtas

'voida, taitaa, kyeta; lumota'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI mord. E. mastoms, M. mattsms 'osata, taitaa. [ cser.
ma -Stem, moste -m id.

Hasonló hangalakú és jelenésű szavak a távolabbi rokon nyelvekben a vog. (BA-
LANGYIN-VAHRUSEVA)K. uocmiiax, uoiumn'ax 'MO'lb' (a BepMyHKBeszó alatt) és a
(CSERNYECOV)É. mustunkve '6bITb B03MO)l(HbIM.ll.OnycTHMbIM'és az osztj. (KT. 551
a) Ni. mnc{sa{ti' (mns{a{ti') Kaz. m§ 'c{sirlI, m§c{S~·lI.' l. verstechen, erfassen, begreifen
(aus Erscheinungen), sehlieBien, .voraussagen": ahnen, vorausfiihlen (z. B. ein künftiges
Ereignis); 2. erkennen, wiedererkennen'; O. mostsdá 'herausfínden; erkennen', m§c{sa;slI

(Kaz.) 'zu erkennen versuehen'.
Az osztják szót különben már SETALÁegybevetette a finn, mordvin és eseremisz ada-

tokkal (ÁH. 278), melyet ő mostalem 'fühlen, spüren, wahrsagen, verstehen' alakban idéz.
Az obi-ugor és finn-volgai szavak összetartozásának nincs jelentéstani akadálya.
A finn-volgai alakok első szótagbeli magánhangzója *a-ra vezethető vissza. A vog. szó

magánhangzó ja STEINITZszerint (WogVok.27) ősvog. *il-ra, az osztjáké pedig ősosztj. *0-

ra (vö. STEINITZ,OstjVok. 85) mehet vissza. Ezek a hangok az ősvog-ban, ill. az ősosztj.-
ban hosszú *ü-val váltakozhattak, amelynek fgr. előzménye több esetben *a is lehet (1.
COLLINDER,CompGr. 153-4).

A szóbelseji mássalhangzókat illetően érdekes problémával találjuk magunkat szem-
ben. A finn-volgai és obi-ugor alakok leginkább fgr. *-6t- hangkapcsolat folytatásaként
lehetnének érthetők. Noha ilyen hangkapesolatra eddig nem volt példánk, feltevése mégsem
indokolatlan. Az analógiaként említhető fgr. *-6k- > ft. hk, mord. kS- (hangátvetéssel), eser.
,~kstb. hangkapesolathoz (vö. TOIVONEN:FUF. XIX, 222-4) jól illik az itt tárgyalt szóban
feltehető fgr. *-6t- > ft. ht, mord. st, eser. st, obi-ugor st, st megfelelés. Az obi-ugor és
finn-volgai szavak hangtani és fóként jelentésbeli hasonlósága mindenesetre olyan mértékű,
hogy etimológiai össszetartozásukat nagyon valszinűnek tarthat juk.

33. CseremiszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApustslam 'in derPfanne, rösten'

PAASONENzárójelben még a következő magyarázatot fúzi a eseremisz szóhoz: 'gekoehten
Hafer, aus dem die pusto-Speise im Feuerloeh des Ofens bereitet wird; frisehe Erbsen in
der Pfanne'. VASZILJEVnyuimunau ')I(apIO' jelentésben közli a szót a nypcau canuaui

nyuonunum 'a borsót serpenyőben sütik' példamondattal együtt.
A eseremisz szó kétségkívül összetartozik a mord. (JU1-IÁSZ-ERDÉLYI) M. pustiims

'sütni (forgáeesal)'; (RAVRlA) E. pustams 'braten'; (ErzRSzl.) nyiumauc 'KaJIJ1Tb,
nO.IJ.KaJIJ1Tb(cexreaa noztcomryxa, ropoxa, xononmr H. T. n.)'. Idetartozik másrészről a
votj. (UdmRszl.) nyiumuuu 'l. B30pBaTbcSI, JIOnHyTb, 2. cyunrn., xcaprm,"; ma6a

eunun K6:J/Cbl nyiumuuu ')I(apHTb ropox Ha CKOBOpO.ll.e'(RUdmSzI.) nyiumumuuu

'xcapsrn, (nanp. ropox, CeMHQKH,opexa)' szó is.
Mindhárom nyelvben megvan a szónak a borsót, vagy valami más magot sütni jelenté-

se - s nyilván ez az eredeti -, ami az ételkészítésnek egy ősi, közismert formája.
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Etimológiai megjegyzések (30-36.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mordvin szóval (a cseremisz és votják adatok híján) régebben összekapcsolták a finn
paahtaa 'braten, dörren' jelentésű szót (vö. SUSToim. LVIII, 237), a SKES. azonban még
esetleges megfelelőként sem említi a mordvin alakot. Figyelemre méltó, hogy a hangtani
egyezések mellett a finn szónak is megvan, ha nem is elsődlegesen, a 'borsót sütni jelenté-
se', sőt a finn paahtaa megfelelőjeként idézett lív pJ'fta 'pahtaa (papuja, hemeita)' alak
pedig, mint látjuk, csak 'bab- és borsósütés' -t jelent. WICHMANN(TscherT. 6) a cser.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKR.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

o. pusta 'Brei aus gekochten und dann gedörrten (Gersten-, Roggen- od. Weizen-) Grau-
pen' szóval kapcsolja össze a fl. paahtaa alakot, nyilván mert nem ismerte a fentebb tár-
gyaIt cseremisz igéket.

A cseremisz szó mord. E. pusto 'zerstampter Hafer, M. pusta eine Art Brei
(TOJIOKHO)'megfelelőivel együtt (vö. SUSToim. LVIII, 237) valóban szolgálhatott az itt
tárgyalt igék alapjául. Erre pontos analógiát találunk a zürjénben: (WUo.) V., Sz., Pecs.,
L., 0., P. tes, 1. t(js 'TOJIOKHO,talkkuna, gedörrtes, gestossenes (Hafer)mehl, eine Art Brei
daraus'; VL. teskasni 'geröstet werden (Zwiebacke)"; (SzrSzIKomi) Ud. mecsxaenu
nepecyunrrs, 3aCTaBHTbnoztropers (nanp. o sepne, cyxapsx)',

A cseremiszben van még egy, a címben említettel azonos alakú ige, a (PS.) pustalam

'plagen, peinigen', amellyel minden bizonnyal összetartozik a (PS.) pustam 'töten' alak is.
Ezek az adatok nemcsak alakra, hanem eredetükre nézve is azonosak a fentebb tárgyalt
cseremisz szavakkal: A cser. pusta csuvasul (CsuvRSzl.) muuxéne 'TOJIOKHO's az azonos
tőből képzett mUHKeJleH 'MyqHTbCSI,MaSlTbCSI,BbI6HBaTbcSIH3 CM' kifejezés jól össze-
illik a cseremisz igék jelentésével, s így azokat csuvas tükörfordításnak kell tartanunk.

Végezetül megemlíthetjük, hogya cser. pusta kölcsönszóként átkerült a csuvasba is,
ahol (CsuvRSzl.) náuimá 'Karna H3SlqMeHHOHxpynsr' alakban és jelentésben él.

34. Cseremisz numula 'CJlH3HCTbIH'

SZILASITROICKIJnyomán idézi a cseremisz szót. Rajta kívül csak VASZILJEVnéltaláljuk
meg nyuyna 'CJIH3HCTbIH'és a MarRSzI.-ban uyuyna 'CJIH3b,CJIH3HCTbIH'alakban.

A cseremisz szónak pontos megfelelője a mord. (ErzRSzl.) HaeOJlO 'noxpsrrsrű
CJIH3bIO, CKOJIb3KHH';(MoksRSZI.) uaena 'CJIH3b, CJIH3HCTbIH',naenae 'noxpsrrsrü
CJIH3blO'.

A szó belsejében az eredeti mássalhangzó kétségkívül *-m- volt, amelynek teljesen sza-
bályos folytatása a mordvinban a -v-o A szóvégi -la , -lo elem mindkét nyelvben nehézség
nélkül magyarázható képzönek (1. LEIfTISALO:SUSToim. LXXII, 145-52.)

, Az első szótag eredeti magánhangzója *a lehetett. A fgr. a folytatója a mordvinban és
a cseremiszben igen gyakran u, de az sem ritka, hogya mordvinban a, a cseremiszben vi-
szont u, pl. fl, saada, rnord. sajems, cser. suam,

35. Cseremisz HblMbl:JIC 'He~HblH'

A cseremisz szót VASZlLJEVszótárából idézem. A MarRSzI. -ban ugyancsak uuuuo«:
'He)l(HbIH' alakot találunk, de a szótár azt is jelzi, hogy a szóban forgó adat a hegyi nyelv-
járásból való.
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A votj. (UdmRSzl.) uyuunec 'M5IrKHH(o aozre)' szó jól egyeztethető a fenti cseremisz
alakkal. A cseremisz 5 (hl) a hegyi nyelvjárásban az esetek jelentős részében *u-ra megy
vissza, s így az első szótag eredeti magánhangzójául *u-t tehetünk fel.

Aszóvégi -i a cseremiszben képző, s bizonyára azonos az uráli *5 denom. melléknév-
képzővel, bár ez általábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ia, -ia alakban fordul elővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. LEHTISALO:SUSToim. LXXII,
196-7). A votj. -l'es képzőből az l' azonos lehet a zürj. l' denom. melléknévképzővel
(1. LEHTISALO:SUSToim. LXXII, 179), az -es pedig igen elterjedt denom. névszóképző (1.

MEDVECZKY:NyK. XLI, 67-8).

36.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o rd v in M. nok2I, nok2la 'ferde, f e r d é n álló'

A moksa-mordvin adatok a JUHÁsZ-ERDÉLYIszótárból valók. Ezenkívül a MoksRSzl.-ból
a HOKJlQ 'yKJIOH,c yKJIOHOM'alakot idézhetjük.

A mordvin szó pontos megfeleléseit megtaláljuk a zürjénben: (WUo.) 1. nuktl' 'Bie-
gung, Krümmung, Fingergelenk'; (FOKOS-FUCHS: SyrjWb.) V. nukil' 'Biegung, krüm-
mung, Haken, (KRSzI.) HIOKbUlb ' craő".

Aszókezdő zürjén n mordvin n megfelelés törvényszerű. A szóbelseji fgr. geminata *-
kk-nak mindkét nyelvben szabályos folytatója a -k. Eredeti magánhangzóként *u-t tehetünk
fel. Aszóvégi zürj. -1; mord. -la képző egyik nyelvben sem szorul különösebb magya-
rázatra. Különben a zürjén szónak (FOKOS-FUCHS, SyIjWb.) v., Ud. nukir 'biegsam,
krumm, schief' változata is van.
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