
Permi-cseremisz lexikáliszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkölcsönzések"

Az utóbbi évtizedek során szaktudományunk művelői több jelentős tanulmányt, monográ-
fiát szenteltek az egyes uráli népek másodiagos érintkezései megvilágításának. A permi-
cseremisz másodiagos érintkezés kérdése azonban mostanáig csupán egy-két jövevényszó

erejéig vetődött fel, bár a kölcsönzések lehetősége többször felmerült a szakirodalomban
(vö. E. ITKONEN:Vir. IS/O: 220; UAJb. 28: 58).

Nemrég rövid tanulmányban foglalkoztam a mordvin és a cseremisz nyelv közös voná-

saival (ALH 24: 81-·85). Arra az eredményre jutottam,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhogy a cseremisz, bár kétségkívül
finn-volgai nyelv, mégis rendkívül kevés olyan vonást találunk benne, amely csak a mord-
vinnal közös. Aszókészlet területén például mindössze 18 szót. A finn-volgai korból szár-

mazó cseremisz szavak száma is csak 90 körül mozog (a cseremiszben mintegy 700 finn-
ugor eredetű szó van). Ezzel szemben a távolabbról rokon permi nyelvekkel 145 (118 zür-
jén, 107 votják) olyan lexikális egyezése van a cseremisznek, amelyeknek a többi finnugor
nyelvben nincs megfelelése. Ez a nagyszámú egyezés, amint arra már régebben is utaltam
(1. CIFU 202-203), részben másodiagos érintkezéssel magyarázható.

1. Sz. GALKlN figyelt fel rá,' hogy a Mari ASzSzK. terül etén, különösen a nyelvterület
északi részén a helybeli lakosság nyelvében számos folyónév -lu-ra végződik, ami nyilván a
zürj.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAju 'folyó' szóval függ össze. Emellett a Komi és a Mari ASzSzK. területén gyakoriak
a folyónév-egyezések: cser.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPotwut twüt 'víz, folyó') - zürj. P o tju ; eser. lzewűt - zürj, H-

va ; cser. P iima - zürj. P iima stb.
A kiváló észt antropológus, KAR1NMARK

2 arról tájékoztat bennünket, hogya cseremi-
szek etnogenezisében jelentős szerepet játszottak a permiek is.

Ez utóbbi megállapítást a régészeti kutatások is alátámasztják. G. A. ARHIPOy3 kuta-

tásai szerint az időszámításunk előtti utolsó századokban a Vetluga vidékén a cseremiszek

elődei permi népességre telepszenek, amely fokozatosan asszimilálódik, esetleg részben el is
húzódik. A szubsztrátum jellegű permi népesség mellett idők folyamán újabb rajok IS ér-
keznek, de az i. sz. első évszázadokban a cseremisz elem már döntő többséget alkot ezen a
vidéken, és az évezred k'~;::epére végérvényesen befejeződik a permiek asszimilálódása. A
régészeti kutatások szerint tehát az i. e. utolsó századoktól az 1. évezred közepéig terjed a
cseremisz-őspermi érintkezések kora. A hangtani bizonyítékok azonban amellett szólnak,
hogy a régi cseremisz-permi érintkezések ezzel nem zárultak le, hanem a következő száza-

dokban is folytatódtak. Egyik legjelentősebb hangtani fogódzónk a permi nazális + explo-
zíva hangkapcsolat denazalizációja. Ez a hangváltozás a 8. században zárulhatott le (1.
RÉDEI K.: NyK 66: 259), tehát permi-eseremisz kapcsolatoknak ezt követően is kellett
lenniük.

Ezúton mondok köszönetet RÉDEI KÁRoLYnak számos értékes útbaigazításáért.

I Ilpoacxoxctesae MapHikKoro uapona. MOllIKap-Orra 1972. 203-210.

2 I. m. 109.

3 I. m. 36-52.

In: N y K 79(1977): 57-77. p.
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1.MássalhangzókwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. szűletésnapja tiszteletére

A kapcsolatok régisége miatt nyilván sok esetben hiányoznak azok a hangtani kritéri-
umok, amelyekkel bizonyítani tudnánk a kölcsönzést. Így az alábbiakban közölt anyag fel-
tehetően csak bizonyos hányada a tényleges kölcsönzéseknek,gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A régi keletű penni-cseremisz kapcsolatok mellett van egy újabb is, amely már csak
a cseremiszre és a votjákra szorítkozik. A tatárjárás hatalmas népmozgást eredményezett a

Volga és a Káma vidékén. A tatárok (kipcsákok) elől a bolgár-törökök tömegesen húzódtak
északnyugatnak. s rátelepedtek a cseremiszek délnyugati szárnyára, a kelet, északkelet felé
szoruló cseremiszség viszont a nyugati votják vidékeket árasztotta el. A cseremisz és a
votják mondák egyaránt szólnak az egymással vívott harcokról (vö. BEKE Ö .: SUST 76:
1-7; MUNKÁcSI B., Votják népköltészeti hagyományok. Budapest 1887. 61-66). A csere-
miszek és a votjákok közötti érintkezés azóta sem szűnt meg, a Vjatka folyó medencéjében
napjainkig tart. A kölcsönzéseknek ez a rétege már könnyebben kimutatható mind a cse-
remiszből, mind a votjákból. Kevés kivétellel nem terjednek túl a keleti cseremisz nyelvjá-
rásokon, a votjákban pedig csak a délnyugati nyelvjárásokban akad néhány cseremisz jöve-
vényszó.

A régi kölcsönzések kimutatásánál az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy esetleg belső
fejlődési rendellenességeket tekintünk a kölcsönzés ismérveinek. Egyes esetekben ehhez
még az a veszély is járul, hogy régi bolgár-török vagy csuvas kölcsönszavakat, amelyek a

mai csererniszben és a votjákban megvannak, de a csuvasból kivesztek, szintén ebbe a ka-
tegóriába sorolunk.

A kölcsönzés valószínűségét - a nyelvi kritériumokon túlmenően - az is növeli, ha egy-

egy penni szó a cseremiszen kívül más nyelvekbe, például a csuvasba, tatárba, baskírba
vagy az obi-ugor nyelvekbe is bekerült.

A kölcsönzés iránya penni> cseremisz. A cseremiszből - mint már említettük - mind-
össze néhány jövevényszó került át a délnyugati votják nyelvjárásokba.

Vegyük sorra, melyek azok a hangtani kritériumok, amelyek alapján penni kölcsönzés-
nek minősíthetünk egy-egy cseremisz szót, vagy legalább valószínűsíthetjük a kölcsönzést.

1. Fgr. * -l7k, *-nt

A fgr. nazális + explozíva hangkapcsolat a cseremiszben megőrződött, a penni nyelvekben

a szótőben mindighgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb , d , g fejlődött belőle. Azokban az esetekben, mikor penni g - cser. r
(l7g helyett) megfelelést találunk - a cser. U mara r 'test, oldal, irány' kivételével - a kérdé-
ses szavaknak más rokon nyelvekben nincs megfelelése, ami csak megerősíti a kölcsönzés
valószínűséget.

A fgr. *-nt csupán egyetlen olyan cseremisz szóban denazalizálódott, amely nem ma-
gyarázható penni kölcsönzés seI. Ez a cser. U lu ő o , KH la o a 'réce' (- m. lú d ). Nincs kizár-
va, hogy esetleg a cser. lu ő o 'szürke' szó hangalakja hatott a 'réce' jelentésű szóéra.

A cser. B ja&: tl7, KHja& 'il7 'ín, ideg' (- fl. ja nte-i; cser. U sa&:tl7, KH sa& 'il7g 'búza'
(osztj. DN tá nt) féle esetek szintén kivételek, de ezekben a denazalizáció mindig aszóvégi
-17, -l7g disszimilációs hatásával magyarázható.
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P ermi-cseremisz lexiká lis kölcsönzésekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2. Fgr. *<5

A fgr. *<5folytatása a cseremiszben thgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(o ), t-r e visszavezethető i vagygfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf/J. A permi nyelvekben
viszont 1 vagy f/J folytatást találunk. Ha a cseremiszben szintén 1 van, akkor a cseremisz szót
permi kölcsönzésnek kell tartanunk.

3. Fgr. *11

A fgr. *11a cseremiszben szókezdő helyzetben depalatalizálódott vagy palatális magán-
hangzó előtt gyakran j fejlődött belőle. Szóbelseji helyzetben a tőmorfémákban mindenütt

j-v é vált, csak a ragmorfémákban találjuk n vagy őscser. *í mellett n-ből fejlődött másod-
Iagos II folytatását. Ha tehát egy cseremisz szóban veláris környezetben, továbbá nem i

(vagy í-r e visszavezethető hang) mellett ll-t találunk, és a permi nyelvekben is II van, joggal
tételezhetjük fel, hogy a szó kölcsönzés.

4. Fgr. *s

A fgr. s a cseremiszben igen korán s-sé változott. Bizonyos hangtani helyzetekben előfordul
s > s, s hangváltozás. Ezt a kérdést BEKE Ö . részletesen tisztázta (1. FUF 22: 115-117). Ha
a Beke felsorolta eseteken túlmenően a fgr. *s folytatásaként a cseremiszben ma s-t vagy
s-t találunk, kölcsönzésre kell gondolnunk.

5. Fgr. *-ks-, *-kS-, *-kS; *-sk, *-sk, *-sk-

A fgr. *k-nak a szibilánsokkal alkotott különböző hangkapcsolatai a cseremiszben rendsze-
rint megőrződnek, de ritka kivételek azért akadnak, különösen az *-sk- esetében (vö. cser.

mui 'kenderkóc, szösz' - mord. E. musko < "moska ; cser. os, oso 'fehér' - mord. E a so,

M akSá ). Ha azonban más kritériumok is a kölcsönzés mellett szólnak, akkor e hangkap-

csolatok zárhang elemének hiánya, amely a permi nyelvekre különösen jellemző, nagyban
erősíti a cseremisz szó permi kölcsönzésének valószínűségét.

6. Szóvégi mássalhangzó-kapcsolat

A cseremiszben eredeti szavakban, sőt ősi iráni kölcsönzésekben sem állhat - a -kS kivéte-
lével - két mássalhangzó a szóvégen. Ilyen esetekben a cseremisz még akkor is megőrzi a
tővégi magánhangzót, ha annak más hangtani környezetben le kellett volna kopnia (vö. fl.
va r te- 'szár, nyél' - cser. U wurOo, KH wuroa ). Ha a cseremiszben a szóvégen a -kS-en

kívül mássalhangzó kapcsolatot találunk, kölcsönzést kell feltennünk.

II. Az első szótagi magánhangzók

Fgr. *a

a ) A fgr. első szótagi *a-ból az őscseremiszben o vagy u fejlődött. A nyugati cseremisz
nyelvjárásokban, a csuvas, tatár és orosz jövevényszavak tanúsága szerint, az o-ból később
számos esetben, minden bizonnyal a -n keresztül, ismét a lett, a többi nyelvjárás viszont
mindmáig őrzi az o-t.

A mezei és keleti nyeivjárásokban akad néhány szó, amelyekben részben a képviselete

van a fgr. *a-nak. E. ITKONENhárom példát (egyet közülük kérdőjellel) idéz erre a jelen-
ségre: M4 MM JT wosta r - P BUC t: wasta r 'juhar' - fl. va (a )htera ; P B UP M po-

remes - UJ CÜ t: pa remes 'javul' - fl. pa ra s; wa tta res 'szembe' - fl. va sta (1. FUF 31:
186). Ezeken kívül ide sorolhatjuk még a t: la ks 'kis gödör, mélyedés' - fi. la akso szót is .

... .......>

4 A forrásjelzés nélküli cseremisz adatok mind BEKE Ö D Ö N kéziratos cseremisz nyelvjárási szó-
tárából valók.
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Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére

A wasta r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés wa tta res szóban az első szótagi a könnyen magyarázható a következő
szótag a-jának asszimiláló hatásával. Erre a jelenségre egész sor példát találunk a mezei és
keleti nyelvjárásokban.

Az UJ CÜ C pa remes esetében a CÜ C nyelvjárás szomszédos a nyugati nyelvjárások-

kal, ahol az a szabályos, s lehetséges, hogy ezekből terjedt át, sőt innen tovább az UJ
nyelvjárásba is.

Az említetteken kívül meg kell még említeni a C la ks 'kis gödör, mélyedés' szót is. A
szomszédos hegyi nyelvjárásban la kss a szó alakja. A SKES a cseremisz szót a fl. la akso

'völgy' jelentésű szóval egyezteti, sacseremisz szó kölcsönzésének tartja a csuv. la kiak,

la kSak, la kéak 'mélyedés' jelentésű szót. A cseremisz szó s-e azonban erősen szabálytalan
(s-t várnánk), s a csuvas i, s ugyancsak arra mutat, hogy a csuvas az átadó nyelv, mivel
ezek folytatása lehet a cseremiszben s, a cseremisz s-ből viszont nem lesz a csuvasbanhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs .

Ha tehát mind a cseremisz nyugati nyelvjárásokban, mind a mezei ben és keletiben egy
szó első szótagjában a van, és azt nem lehet a második szótag asszimilációs hatásával ma-

gyarázni, a cseremisz szó nem lehet ősi flnnugor örökség, későbbi kölcsönvételnek kell
tartanunk.

b ) Számos cseremisz szóban a mezei és keleti nyelvjárások első szótagi a-jának a nyu-
gati nyelvjárásokban a felel meg, pl.: P BJp. UJ CKgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC sakem - V K sakem 'felakaszt' <

csuv. s a k - (1. SUST 48: 186). De sok tatár jövevényszóban is ugyanezt tapasztaljuk, pI.: B

M U paza r - JO V paza r 'vásár' < tat. baza r Az orosz jövevényszavak közül is jó néhány
ugyanezt a fejlődést mutatja: B CÜ CK r a ke - K r a k < or. pax.

E. lTKONENegyetlen biztosan flnnugor eredetű szót talál, amelyben ilyen hangmegfele-
lés van. Ezt olvashatjuk nála: "Das einzige Wort vom Typ W a - O a , das sicher fmnisch-
ugrischen Ursprungs ist, ist kandakss, kanda sii. Auf Grund der etymologischen
Entsprechungen dieses Wortes würde man in ihm Hintervokale erwarten, aber die

Palatalitat seines Vokalismus erklart sich leicht als Einwirkung des folgenden Zahlworts
endekse, indese" (FUF 31: 205).

Ami pedig a hangtörténeti következtetéseket illeti, ITKONENezt mondja: .Zweifellos

muss W a - O a dem urtscher. *a an die Seite gestelIt werden, sowohl chronologisch wie

auch als Seitenstück desselben im phonologischen System des spaturtscherernissischen

Vokalismus. Mit anderen Worten: Im Urtscheremissischen ist das erwahnte Lautverhaltnis

durch = a vertreten gewesen" (i. h. 206).
Itkonen minden bizonnyal téved, mikor őscser. *a -t feltételez ezekben az esetekben.

Amint fentebb láttuk, a cseremisz nyelv jövevényszavai amellett tanúskodnak, hogy az a >

a hangváltozás viszonylag kései a nyugati cseremisz nyelvjárásokban.
A középbolgár kor végén az *a -ből a lett. A cseremiszbe átkerült jövevényszavakban

már az a képviseletet találjuk, csupán a nyugati nyelvjárásokban akad néhány kivétel, pl.

JO V kejsk, K kek - P B M U C C stb. ka jak 'madár, vadállat, erdei állat' « csuv. ka jfjk);

JO ke/esem, V K kelesem - P B BJ M MK UP stb. ka la sem 'mond, szól, beszél' « csuv.
ka ia s-s. Az e-s alakok akár korábbi átvételek, akár bolgár-török nyelvjárási különbségeket
tükröznek, az átadó nyelvben csak *a -t lehet feltételezni, hiszen a csuvasban csak ebből a

hangból fejlődhetett a . A nyugati cseremisz e csak úgy értelmezhető, hogy az átvétel idején
a cseremiszben nem volt a , és ezt a hangot e-vel helyettesítették. Tehát a kései őscseremisz-
re nem lehet feltételezni az a hang meglétét, mint ITKONENteszi.

Amint már fentebb említettük, az őscseremisz egy korai szakaszában az első szótagban
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a> o (u)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfejlődés ment :.égbe. Az a kölcsönszavakban jelent meg ismét, valamint a máso-
dik szótagi a regresszív hatására,

A nyugati nyelvjárásokban idővel egy elég intenzí v hangváltozási tendencia eredmé-
nyeképpen az o számos esetben a-vá vált A nyugati cseremisz ogfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> a hangváltozást bolgár-
török hatással magyarázhatjuk A középbolgárhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa * a -n keresztül o-vá változott (a csu vas
anatri nyelvjárásában később tatár hatásra u lett belőle). Az intenzív cseremisz - bolgár

kétnyelvűség idején (a 13. sz. közepétől kezdődően) a bolgárban még meg kellett lennie az
a -nak, s a nyugati vidékeken, ahol a legnagyobb volt a népességkeveredés és ennek követ-
keztében a kétnyelvűség, a cseremiszben is meghonosodott az a , s nemcsak a jövevénysza-
vakban, hanem kezdte kiszorítani az eredeti szavak o-ját. Egész sor szóban van a nyugati

cseremisz nyelvjárásokban a fgr. o-nak is a folytatása (vö. fl. koski 'Vízesés' - cser. KH
ka ska : fl. ponsi 'nyél' - cser. K R panda ; fl. soitta - 'zenél' - cser. K R s a k te m ; fl. sonta

'trágya' - cser. K R sanda stb.), a mezei és keleti cseremisz nyelvjárások viszont őrzik az
eredeti o hangot

Az *a a nyugati cseremisz nyelvjárásokban később delabializálódott, a > a hangválto-
zás ment végbe, a korábbi a ugyanakkor a -vé vált. Tehát nem a nyugati cseremisz it, ha-

nem a mezei és keleti a a korábbi hang, amely mint fentebb láttuk, nem állhat eredeti szó
első szótagjában. Tehát a nyugati cseremisz it - mezei-keleti a megfelelés is kölcsönszóra
utal. Nem vehetők azonban figyelembe azok a szavak, amelyek második szótagjában az
őscseremiszben a volt Az Itkonen idézte kandaks» sem a következő számnév hatására pa-
latalizálódott, hanem a második szótag a-jának hatására keletkezett az első szótagban is a ,

amely aztán jóval később vált a -v é . Analógiás eset a cser. UJ pa ta s - JO V pite a s

'hím kender' - m . lá gy. ,

A rendszerbe nem foglalható hangtani kritériumokra az egyes szavak tárgyalásánál té-

rek ki.
A kölcsönszavak felsorolásánál három kategóriát különböztetek meg: a ) A cseremisz

permi vagy ősvotják jövevényszavai; b ) A cseremisz votják jövevényszavai; c) A votják

nyelv cseremisz jövevényszavai.

a ) A cseremisz permi vagy ősvotják jövevényszavai

1. Cser. P MK U CÜ C C ta k, B M éak, JT cak, K cak 'közel, szoros, szűk, zsúfolt'

< zürj, (WUo.) Ud. ja g: J -ggrgd 'MepTBa~ neTIDI'; eine Art Schlinge od. Schleife; Sz,

Lu. ja ga /ni, V ja gavni stb, 'erhangt, erdrosselt werden'; (ESzK) ja gld "rynoii TecHbIH
(nanp. BOpOTHHK)'; votj. (WICHM.) MU J M Sz. jokit, U ~okli 'schwül, beklommen,
drückend heiü'; (MUNK.) K joldt l. 'szoros, sűrű'; '2. 'rekedt, tikkasztó, zárt, fojtó (le-
vegő)'. (A távolabbi etimológiai megfelelésekhez 1. SUST 65: 125.)

Nem választható el a cseremisz szótól a csu v, (ASM.) ta k 'rycroü (o rrece)', A csuvas
szó cseremisz kölcsönvctel, mivel csuvas átvételekben a cseremiszben nem fordul elő 6.
ASMARIN a cseremisz hatásnak erősen kitett Maloje Karacskinóbóí idézi a csu vas szót.

2. Cser. P BJp. MK UP USj. US toya B BJ M 60ya 'csonttalan hús, szálkátlan hal'
< zürj. (WUo.) V Sz, Lu, Ud. 1 6gg 'fett, dick (v Sz. Ud. 1), Fett, Speck (Ud. J), (MO,

Talg (Ud.)'.
3. Cser. BUJ ja k te , r MM CÜ d'a kte, UP ja kté, MK d'a ktii, CK C "ja kte, JO Kjitkta ,

V"lakta l. 'nagyon magas, sudár, ágatlan (fa)'; 2, 'magas növésü, egyenes tennem (em-
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ber)';gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3. 'fiatal, sudár (fa)'; 4. 'szálfa'; 5. 'erdeifenyő' (CK); 6. 'erdeifenyő erdő' (JO V) <
zürj. (WUo.) V VL Sz. Pecs. Lu. Ud. P 1 ja g 'Kiefernwald (auf Sandboden); votj.

(WICHM.) MU J ta g, J M Sz. Gfag, Ud.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd 'a g 'Fichtenwald aufSandboden'.
A cseremiszben a -te, la , -te képző (1. WICHMANN:SUSA 30/6: 24). A cser. y-ből a

képző zöngétlen zárhangjának hatására lett k. Hasonló jelenséget látunk a cser. nuyo 'csík'
- nukto 'sügér' alakváltozatok esetében.

A cseremisz szó átkerült a csuvasba is, ja xta 'Kiefer' alakban és jelentésben (1.
RAsANEN, EtymWb. 122).

4. Cser. P B M U C C JT K k a r, JO V ka r 'erősen, feszesen sodort összezsugorodó
(fonal, zsinór)' < zürj. (WUo.) Sz. Lu. Ud. PI ga r 'fest gedreht, drall'.

Az etimológiai irodalomban a fi. kiera 'gedreht, schief, scheel' és a m. kerül, ker ing

szóval szokás egyeztetni a cseremisz és a zürjén szót (1. SKES), de a MSzFE szerint a vo-

kalizmus szempontjaból nem illenek ebbe aszócsoportba.
Az ESzK a zürjén szót kérdőjellel egyezteti a votj. gur i 'saueaxa (y pbI6oJIOBHOrO

KpIOlIKa, ocrporn)' szóval. Az egyeztetés valóban igen kétes, s különösen jelentését te-
kintve a votják szó erősen eltér a zürjéntől.

A cseremiszből való a csuv. (ASM.) k a r 'xpyroii, HaT5IHyTbIH;k a ra 'naraayrsui (o
HI1TKe,o KpyTKOcxpyseanoii aepesxe)'.

5. Cser. PB M UJ C C JT ka l, MK UP USj. US kil, JO V K ka l 'fogantyú; kötő, húr,
kocsány' < zürj. (WUo.) Sz. Pecs. Lu. kgl, V Ud. P kgv, 1 ke 'Bindfaden, Schnur, Band
(zum Zubinden)' stb.; votj. (WICHM.) G k a l 'Halsschnur'.

A permi szavak összetartoznak a fi. koysi 'kötél' jelentésű szóval (1. SKES). A finn és
a permi szavak megfelelése alapján aszóbelsejében fgr. * 5-t kell feltennünk.

Hasonló hangalakú és részben hasonló jelentésű szó a tat. (RADL.) kyl 'die langen

Pferdehaare, Saiten, Vogelschlinge, Schnur aus Pferdehaar'. A tatár szó jelentése azonban
elsősorban 'lószőr ', s ez így van a tatár szó törökségi megfelelőiben is. A cseremisz szónak
viszont nincs 'lószőr' jelentése.

A csuv. (ASM.) kel» 'mITKa; ,UBepHa513a.usml<Ha neTJI5I .usep 11 Ha,UeBaeMa51Ha
xoser' cseremisz kölcsönzés. A tat. kyl csuvas etimológiai megfelelője a (PAAS.) xa1ax

'lószőr (a farkból); húr' (1. RASANEN,EtymWb. 262).

A cseremisz szó 'h ú r' jelentését az azonos hangalakú tatár szó hatása alatt bekövetke-
zett jelentésbővülésnek kell tartanunk. RAsANEN ebben a jelentésben tatár kölcsönzésnek is
veszi (1. SUST 50: 37).

6. Cser. P BJp. UJ CÜ CK la ée, B BJ M la c e , MK UP USj. la ca , JT la ce

'hársfaháncsból font négyszögletű kas, doboz, kosár, tarisznya (necreps)' < zürj. (WUo.)
Ud. la 9 'eine Art Zuber mit Deckel (man halt darin Kwafs, Bier, Fluííwasser u. a.)'.

A szó etimológiájához 1. NyK 65: 404.

7. Cser. M CÜ CK la kemam, K la kemam 'fönnakad (fán, kidőlt fa, sapka, bot, lelőtt
mókus)'; (WICHM.) KH U la ka , T la kemes 'stecken bleiben, haften (von einem Baume,
welcher beim umfallen an einem nahestehenden Baume haftet)' < zürj. (WUo.) P l'a kni

'zukleben, ankleben (mit Teig, Schmutz)'; (SzrSzlK) Vim Ud. FV l'a kni 'KJIel1Tb,
CKJIeI1Tb,3aKJIe11Tb, npaxnetrrs, HaKJIeI1Tb; nernrrs, nparrernrrs, sarremrrt., HaJIe-
nI1Tb'; votj. (WICHM.) G Ia k in i, M Sz. l'a k n i, MU l'a kjnj 'ankleben' (1. FUF 15: 15; FUF

20: 64).
A cseremisz a permi l'hangot hanghelyettesítéssell-Iel vette át.
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Megvan a szó a csuvasban is, ASMARINszótárából a la k 'aasnyn,' példát idézhetjük.
A csuvas szókezdőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI azonban a cseremiszgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> csuvas irányú kölcsönzés mellett szól, mivel az
1 kezdetű csuvas szavak többsége átvétel.

8. Cser. PB M UJ C C JT lulJo, MK JO V us; UP K luoo 'szürke' < zürj, (WUo,)
V Sz. Lu. 1Ud. P rud 'dunkeJgrau, grau'.

A szóbelseji intervokális o esetén máskor is előfordul a cseremiszben aszóeleji r - I

váltakozás, pl. cser. BJp'lü06, K lü& 'csapda' - zürj. r i (fl. r ita v, cser. U. ta &:1m, K
lüoam 'félek' - zürj, rod ua.

9. Cser. P B M V K lüoam, U C C JT lü&:1m 'félek' < zürj. (WU0.) Sz., Lu. ro d n i

'sich fürchten, zaghaft sein'; votj. (URSzI.) zudint 'aenoyvosars, 3aTpY.IJ:HSlTbCSI,
paCTepSlThCSI'.

Aszókezdet megfelelését illetően 1. az előző szót. _
10. Cser. CC JT JO JP V K mü&m 'borit, takar'; (MarRSzl.) mü&:1! 'XOpOHHTb

KOrO-qTO-JI., noxopomrrs, CXOpOHHThKOrO-JI.' < zürj. (FOKOS-FUCHS) V mudjint

'einen Erdaufwurfmachen'; (SzrSzlK) 1 Ud. mudni 'psrrs, supsm, XO,n:(o KpOTe)'; votj.
(WICHM.) 1 mudini 'graben, wühlen', Sz. mud- 'ein Loch graben, wühlen, höhIen (v.
Tieren) (1. FUF 14: 106).

A permi igék aJapszava bizonyára a zürj-votj. mu 'föld' jelentésű szó, s ehhez járul ad

denominális igeképző. Analógiás eset a votj. (URSzI.) gudini 'xonars, psrrs; pbIXJIHTb;
pacxonan,' (g u 'gödör').

A kölcsönzés mellett szól, hogy a cseremiszből hiányzik az ige alap szava, s a képző is
valószínűleg "nt-te megy vissza,' ami még inkább valószínűsíti a cseremisz ige permi átvé-
tel voltát.

ll. Cser. B BJp. M nuro, MK nurű, US nuyJ 'csík'; N. SEBESTYÉN1. WICHMANN
nyomán még a következő adatokat közli: C nukta 'leuciscus idusféle hal, kisebb', JU nűkto

'egy hal' (1.NyK 49: 62).

Magam nukto 'sügér' alakban jegyeztem le a szót a Mari ASzSzK Volzsszki kerületé-
nek Pöt-jal falujában. < zürj. (SzrSzlK) KSz. n ig il' 'yropt.', Lu. nugil', FV n u g le j

'necxapoíixa, .rrn:qHHK?,MHHOrH,BbIOH'; votj. (URSzI.) nugiles 'necxapt,') (1. NyK 66:

119-120).
A cser. -ta , -to, -to képző (1. SUSA 30/6: 24-25).

A cser. (WICHM.) JU nűkto alak ü-je az n hatására keletkezett korábbi u-ból.
A zürj-vctj. -il', -Ie j, -iles képzök (1. SUST 72: 52, 179).
A zürj. nigi] - nugil' alakváltozatok, valamint a votják szó jésítetlen szókezdő n-je bi-

zonyára e szavak hangfestő jellegévei magyarázható.
12. Cser. P B M U J K or t 'lélek, árnyék, kísértet' < zürj. (WUo.) V Sz. or t 'Geist

eines Verstorbenen (auch ein lebender Mensch hat einen ort)'; votj. (WICHM.) ur t 'ztyura,
60fu<OCTb'; M ur t, ur tez van 'er, sie ist angenehm, sympatisch', KM ur t 'Geisten-
gegenwart, Mut'.

A cseremisz szó magánhangzója fejlődhetett korábbi e, o, ü-bőJ, mert r előtt mindhá-
rom eset előfordul.

A zürjén szó átment a voguJba és az osztjákba is (1. RÉDEI, SLW 95; TOIVONEN:FUF
32: 12-13).

5 A. KÖVESI MAGDA, A penni nyelvek ősi képzői. Budapest 1965. 98.
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13. Cser. BMhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a n e , MK UP USj. pana 'kanál'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. Lu. Le. 1

Ud. P p a n 'Löffel'; votj. (WICHM.) UG puni, Ml MU puni ua. (1. FUF 12: 133).
A fenti szavakkal etimológiailag összetartozó mord. E (PAAS.) penc, p a n é 'Löffel'

palatális magánhangzója szintén megerősíti a cseremisz alakok kölcsönszó voltát.
14. Cser. (WICHM.) 1 lU p u m a 'Korb aus Linden od. Birkenrinde'; (VASZ.) p u m a

'Ky30B'; (MarRSzl.) p u m a 'Ky30B, Ky30BoK (Kop06 H3 őepecrsr mIH JIbIKa' < zürj.
(WUo.) V Sz. 1 burna 'Tschetwerik (ein Getreidemaü) (V); groües, rundes Gefaf aus

einem Stück Espenholz, bes. zum Schütten des Getreides od. auch zum Aufbewahren von
allerlei Sachen (nicht als MaG) (Sz.); Brunnen (I)'; votj. (WICHM.) U M 1 bgrno 'Braukufe

(U), Mühltrichter (M 1) '.

Az etimológiai irodalom még finn és lapp megfelelését tartja számon a fenti szavaknak

(1. SKES a purnu szónál).
Megvan a kérdéses szó a csuvasban is (1. WICHMANN:SUST 21: 148). WIC.HMA..l\lN

ASMARINnyomán az anatri p e rn e , virjal p e rn a adatokat idézi a csu vas nyelv permi jöve-
vényszavai között. Abban a későbbi kutatók is megegyeznek, hogyacsuvas szó finnugor
kölcsönzés (1. RASÁNEN: SUST 48: 258). A csuvas szó palatális hangrendűsége kizárja,
hogya cseremiszben esetleg csuvas kölcsönzést tegyünk fel.

15. Cser. Bl M paza rem, P Blp. Ul C tITpaza rem, B p iz é re m , MK ptzirem, UP
USj. piz(a )rem, 10 p e z e re m , VKpaza rem 'nyom, szorít' < zürj. (WUo.) V AV Sz. Lu. 1

pjjir tni, P pjjir tni, Pecs. pujir tni 'ausdrücken, auspressen'; votj. (WICHM.) U pizir t-, MU
1M piiir t- 'ausdrücken, auspressen' .

Régebbena cseremisz szót a fl. puser ta a és a m. fa csa r igével egyeztették. A cseremisz

szó vokálisai miatt újabban ezt az egyeztetést nem fogadják el (1. SKES; MSzFE). A

SKES aszócsalád hangfestő voltával magyarázza a cseremisz szó hangrendbeli eltérését.

Ezt a lehetőséget nem lehet kizárni, de valószínűbb, hogyacseremisz szó permi kölcsönzés.
Az i hangot a cseremisz leginkább r-vel helyettesíti, pl.: or. 3b l6K a 'bölcső' > cser. 10 V K
s ipka ua.

A zürjénből bekerült a szó a vogulba is (1. RÉDEI, SLW 139).

A csuv. (ASM.) pa i!a r t 'cxart,', pa i!a r ta 'naanrs, C)!(HMaTb'cseremisz kölcsönzés (1.

lEGOROV, EtimSzl.).
16. Cser. (VASZ.) pos 'MOp.n:a (pbI60JIOBHaSlCHaCTbH3 npyrsea'; (MarRSzl.) KJ

pos 'aepura (pbI60JIOBHaSl CHaCTbH3 npyrses)' < zürj. (WUo.) Lu. pus 'lange Fisch-
reuse'; (SzrSzIK) Lu. pus 'pbI60JIOBHaSl CHaCTb(BH)l,aepun.r) H3 npyri.ea pSl6HHbl' (1.

NyK 66: 388).
RÉDEI (NyK 66: 9) kérdőjellel a vog. (MSz.) É. pös 'kúpvarsa; Fischreuse' (VNGy. I.

280), É. pös L. pös P pCJS,K pös 'kis kúp alakú varsa' kölcsönvételének tartja. Ebben az

esetben a vogul szó permi közvetítéssel került a cseremiszbe.
A kölcsönzés valószínűségét megerősíti, hogya kérdéses halászeszköz a zürjéneknél és

a cseremiszeknél pontosan egyezik, mindkét nyelvterületen egyaránt vesszőből font varsát
jelent.

Lehetséges, hogyacseremisz szó magánhangzója korábban u volt, akárcsak a zürjén-
ben. A MarRSzl. szerint csak a hegyi nyelvjárásban ismeretes a szó, itt sporadikusan elő-

fordul az u > o hangfejlődés (1. BEKE: FUF 23: 76-78).
17. Cser. PB M U CÜ CK t: IT sonda s, JO V K sanda s 1. 'gereben'; 2. 'szőrcsomó';

(VASZ.) sonda s, somda s 'uierxa': sonda ssm sösna su /fene a sta t Ca kefét disznósertéből
csinálják'); KH sanda s 'xpyrnas uierxa .ll:JlSIqeCaHWI xyzrena' < zürj. V Sz. Lu. zudgs,
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1zudes 'Büschelchen (Handvoll) Flachs (V 1), Büschelchen (Handvoll) Flachs id. Hanf,
das man etwas windet und mit der Hand festhaltend bürstet (Sz. Lu.)'.

A cseremisz és a zürjén szót először az ESzI< kapcsolta össze.
A zürjén szó alapszava a (WUo.) V Sz. Lu. 1Ud. P zu 'Bürste (V Sz. Lu. Ud. P: fúr

den Flachs [und dengfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKopf[)', Ennek cseremisz megfelelője: U C C JT JO K su 'tüske';
(MarRSz1.) su 'm ernna',

A zürjén és a cseremisz szóhoz egyaránt a fgr. *nt és a fgr. *s denominális nomen-
képző járul azonos sorrendben. Véletlen egybeesésről nem lehet szó, mert ez a képzőkom-
bináció mindkét nyelvben úgyszólván egyedülálló. Az egyezést tehát csak kölcsönvétellel
lehet magyarázni és ez a két nyelv esetében mindig zürjén cseremisz irányú.

A cser. (VASZ.) somda s alak másodlagos. A cseremiszben előfordul az nd > md hang-
fejlődés, pl. cser. (VASZ.~lemda < or. neuma .

A cseremisz szó jelentése 'sörtéből készült gereben és szőrcsomó', a zürjéné pedig

'gerebenezendő len- vagy kendernyaláb'. A jelentésváltozás közbeeső láncszemei és iránya
nem világosak.

18. Cser. MM Sörmüt, MK s6rm{1é, C C U s6rma t, JT Sörmac, JOhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o rm ű c , JP V
sormüc, KN selmec, KA KS KJ sermec 'fék, kantár' < zürj. (wuo.) 1 sermed, Ud.

sermgd, P sermgt 'Zaum'; votj. (WICHM.) U MU J M G sermet ua.
A cseremisz szóban a t, c korábbi r-ből fejlődött. Ez a jelenség nem ritka a cseremisz-

ben i vagy korábbi i után (vö. fl. vitte- 'öt' ~ cser. wil Tehát a cseremisz szóban végered-
ményben ugyanaz a *t képző van, mint a permi megfelelőkben. Ez a képző a cseremiszben
elég általános, de ennek az egy szónak a kivételével mindig melléknévhez járul (1. BEKE:
ALH 2: 345), ezért kell kölcsönzésre gondolnunk. Ráadásul a cseremiszben a kérdéses

képző a (BEKE) P B M UP UJ CÜ CK C JT JO nyelvjárásokban mindig t marad, egyedül
az UJ nyelvjárásban válik belőle t és aJT K-ban c (1. i. h.).

A zürjén szó átkerült a vogulba (1. RÉDEI, SLW 163) és az osztjákba is (1. TOIVONEN:

FUF 32: 87).
19. Cser. P B M ta la ze, BJ tsleze, UJ JT ta la ze, MM ta lze, UP USj. tila za , MK tilze,

US ta la za , CÜ ta lte, 0-:' ta lje, C tJ lte, CN (dje, JO tslsze, V KN telsze. KN KJ telze 1.
'hold'; 2. 'hónap' < zürj. (WUo.) V AV Sz. Lu. 1 Ud. tglis, P tgvis 'Mond; (v Sz. Lu. 1
Ud. Pauch) Monat'; votj. (WICHM.) G J Utolei, M tolej 'Mond'.

RÉDEI KÁROLYvéleménye szerint (szíves szóbeli közlése) a permi szavak összetartoz-
nak a zürj. (WUo.) Sz. Lu. d g la d n i, V dglavni '(von feme) glanzen, leuchten (helle Farbe:
Weiű, Rot) (Sz. V), glar-cn, schimmem (z. B. glanzende Oberflache)'; votj. (WICHM.) U
da lani ua., M MU dola tini 'glanzend machen (M), glatten (MU)' igékkel, amelynek szó-
kezdő mássalhangzója a későbbiekben zöngésült.

A zürjén igében az -a l-, -Q V - képző (1. A. KÖVESI M.: i. m. 194), s a votják t ugyan-

csak (1. uo. 382-385).
RÉDEI szerint a 'hold' jelentésű permi szavakat egy őspermi *tólBé(B) alakra lehet

visszavezetni. A cseremiszben nincs megfelelése sem a permi igéknek, sem a feltételezett
*é3 deverbális névszóképzőnek, tehát a cseremisz alakok csak permi kölcsönzésseI magya-

rázhatók.
20. Cser. P B M U CÜ tus CK C JT tus JO tos 'mag' < zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. 1

Ud. P tu s 'Kom, Samen' stb.; votj. (WICHM.) G q s , M J tjS, U fis 'Samen, Saatkom,

Kom, Kem'.
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A permi szavakat RÉDEI KÁROLYés RÓNA-TAS ANDRÁs egy középbolgár *ta s (ótör.
füs) (1. RAsANEN, EtymWb. 507) alak kölcsönzésének tartja (1. NyK 74: 288). A csere-
misz alakok azonban ebből a bolgár szóból veláris vokálisuk miatt nem származhatnak. A
cseremiszben permi közvetítést kell feltételeznünk, mivel a permi alakokból a cseremisz szó
minden nehézség nélkül magyarázható. Több hangtani jelenség szól amellett, hogy a per-

miek előbb kapcsolatba kerültek a bolgárokkal, mint a cseremiszek, s ez még valószínűbbé
teszi a közvetítést.

A csuv. tfjs tes tatár jövevényszó, amint erre RÉDEI és RÓNA-TAS is rámutat (1. í. h.),
a csuv. (ASM.) fa r sa 'MPo' alak viszont származhat a cseremiszből. Az r a csuvasban
inetimologikus hang, amely s előtt többször is előfordul, pl. a csuv. (PAAS.) fa r ia

'fejszefok, késfok'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zürj. (WUo.) tis 'Rücken der Axt od. Messers'; votj. (WrcHM.) tjs ua.

szóban. ASMARINnál megvan a csuv. ta ssa ' o6yx', az r nélküli alak is.
21.Cser. P B MM UP USj. US tűs UJ tuis BJp. tüjüs BJ M MK tüju«, JO tuiz

'henger alakú nyírfakéreg edény' < zürj. (WUo.) V Pecs. Lu. Ud. P tujis, Pecs. tuis, Sz.
Lu. Le. tujis, 1 tujes 'zylinderförmiges Gefaf aus Birkenrinde mithölzernem Deckel und
Boden; Eimer aus Birkenrinde'; votj. (WICHM.) M Sz. tujis, U ua jis 'Korb aus Birken-
rinde'.

A permi nyelvekben megvan az alapszó is: zürj. (ESzK) toj 'őepecra'; votj. (WrcHM.)
tuj 'Birkenrinde'.

A zürj. tujis stb. alakokkal kapcsolatosan LITKIN megjegyzi, hogy ezek lehetnek az
északorosz (Dal) myec, myuc, mysc visszakölcsönzései (1. ESzK tojhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.).

A zürj. toj, votj. tuj alapján eredeti palatális hangrendűséget kell feltennünk. A cser. UJ
tuis JO tuiz viszont nyilvánvalóan a szó korábbi veláris voltára mutat.

A permi szavakban egy fgr. denominális *s képzőt kell feltennünk, amelynek a cser. P,
de nagyon nagy valószínűséggel a B és az MK nyelvjárásokban is s-sé kellett volna válnia,

sa JO i ugyancsak teljesen szabálytalan.
A zürjén szó átkerült a vogulba (1. RÉDEI, SLW 165) és az osztjákba (1. TOIVONEN:

FUF 32: 89), bár az orosz közvetítés lehetőségét sem lehet kizárni.
22. Cser. P K ur< 5em,JT JO JP V wurOem 'nevel, tart (állatot, gyermeket, szolgát)' <

zürj. V Sz. Pecs. Lu. P verdni, I verdni, Ud. verdnis 'ernahren, speisen, füttern (Leute,

Tiere) (v Sz. Lu. P 1 Ud.), speisen, bewirten (Pecs.); aufziehen (I); gebaren (1)'; votj.
(WICHM.) G MU vordini 'aufziehen, schützen; wachsen lassen, erziehen'.

Lehetséges, hogyapermi és a cseremisz szó iráni eredetű (1. JOKI: SUST 151: 348).

JOKI megjegyzi; hogy" ... die gegenseitigen Vokalverhaltnisse der 1. Silbe sind etwas
unklar" (1. í. h.). A permi szavak alapján ősperrni első szótagi *e-t lehet feltenni. A csere-

misz szó azonban lehet egy veláris hangrendű ősvotják alak kölcsönvétele.
23. Cser. P BJp UJ C wa te, B BJ M waée, MK UP USj US wa ta , CÜ wa t, JT wace,

JO waca , V wöcg 'váll' < zürj. (WUo.) 1 voé. v.-lj (?) (Ader)knoten an der Hand'; (WIED.)

va ti-ly 'Schlüsselbein'; (SzrSzlK) FV 1 AV vo e li, Ud. v o s l] 'xmo-nma' (1. NyK 66: 387).
A zürjén szó jelentése 'kulcscsont' ui 'csont'). A WUo. adata téves, a kérdőjel is erre

utal.

A cseremisz szó alapján a zürjénben korábbi a magánhangzót tételezhetünk fel, amely-
nek a zürjénben igen gyakori folytatása o (1. ITKONEN:FUF 31: 322-323).

A cser. V wöcg alak első szótagi magánhangzója *o-ból fejlődhetett.
24. Cser. UP USj UJ CÜ JK JS wakem 'hányni akar, hányást erőlteti' (VASZ.)
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waksktazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'TOUlHI1Tb'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< zürj. (WUo.) V Ud. vek 'orspaureaue, Ekel, Wiederwille"; votj.
(URSzI.) vukekjani ' TOlUHI1Tb'.

25. Cser. B M UP warés, MK war is, UJ wars K wtira s 1. 'domb, emelkedés'; 2.
'szénarend, -sor' < zürj. (WOo.) P. Sz. Pecs. Lu. Ud. P 1 vgr 'Wald'; (ESzK) Vim. Ud.
vgr jgm, 1 vgr jem 'BaJI crpeőaeuoro cena (Ha nyry)' votj. (URSzl.) vir 'B03BbIlUeH-
HOCTb, őyropox, XOJIM, HaCbITIb'. (A permi szavak távolabbi megfeleléseit 1. a
TESz -ben a m. or r szónál.)

A cser. -a s,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-J S , -a s, -s képző.
26. Cser. M MM waptés, MM woptss (is), B UJ waptiis, P BJp. waktiis, MK woptűs,

UP USj. US wopta s, C C CN JT waps, (WICHM.) KH wtirpS; (RAMST.) KH w a p s 'háló
(halak és vadak számára)' < zürj. (WOo.) Ud. vetgs 'Netz zum Fangenvon Enten'; Sz. Lu.
ceran-v. 'Spinnengewebe'; votj. (MUNK.) Sz. Uf votos 'pókháló'; votüs 'vadászháló';
(URSzl.) votos, vo tes 'uayrana' (1. BEKE:NyK 45: 340; ESzK).

Egyes cseremisz nyelvjárásokban az első szótagi o nyilván a hasonló hangzású és jelen-
tésű, de más etimológiai összefüggésbe tartozó M MM optss, MK V optűs, B UP UJ C JT
Kopta s, P BJ BJp. okta s 'háló, tőr, hurok (hal, nyúl, madár fogásra)' szóval való kevere-
dése eredményeképpen jelent meg. (Ez utóbbi cseremisz szó etimológiáját 1. a SKES-ben az
ahta a szónál.)

A cseremisz szó kölcsönvételét arra az időre kell tennünk, mikor az őspermi *: 'pt hang-
kapcsolat még nem egyszerűsödött t-vé.

27. Cser. P B M U CÜ K wur t, CK JT JO V wűr t, C wér t 'nyüst' < zürj. (WOo.) V
Sz. Lu. Ud. P ver t 'HwleHKa', Weberschafte, Litzen; votj. (WICHM.) UG vir t, J M Sz. vir t

'Weberschafte' (1.WICHMANN:FUF 14: 117).
A kérdéses szó végeredményben iráni kölcsönzés, vö. oszét ybzp6 'pevasa [nyüst]'

OCeTI1HCKo-pyCCKI1HCJIOBapb,Mocxsa 1950).
28. Cser. P B MM JT wűlo, M w u d o , MK wülo, UP wűlii, UJ CÜ CK wül'ö, C willo,

1 0 will'il, V w ü lo , K wa la 'kanca' < zürj. (WOo.) Sz. Pecs. Lu. Le. v g l, V Ud. P vgv, FV
Vis. 1 vg 'Pferd'; votj. (WICHM.) G Uf J M va l, J MU vaw ua.

A permi és cseremisz szavaknak a FUV többek között az é. vedis, veis, vediks 'cattle,
neat (bovine animai)'; Ip. vadok 'young cow, rather more than two years old'; mord.
ved'a ka , ved'r eks, vedra s 'heifer; young female calf megfelelőit sorolja fel. Ebben
szóbelseji fgr. *<5-tkell feltennünk.

Az l' egyes cseremisz nyelvjárásokban bizonyára a szóvégnek az állatnevekben gyakran
előforduló -l'e, -1 '0 , -10 képzővel (1. WICHMANN:SUSA 30/6: 20) való egybecsengése miatt
következett be.

b ) A cseremisz votják jövevényszavai

l. Cser. B M 9a i 'a 'r.oesirúd villáját az elülső tengellyel egybekötő szíj vagy kötél' <
votj. (MUNK.) Sz. 9a i K J ca z 'a szekértengely végeitől a szekérrudak végeihez vont köte-
lek vagy szíjak (TSDKI1)';(URSzl.) 9az 'TSDKI1(y TeJIerH:)' « or. m J l:J IC ).

Mivel a cseremiszben csuvas, tatár és orosz kölcsönszavakban 9 nem fordul elő, a B és
az M nyel vjárás adatát votják közvetítésűnek kell tartanunk. A cser. U Ja z, JT t'a z alakok
már közvetlen orosz átvétel ek.

A eser. B és M nyelvjárás a votják nyelvterülettel szomszédos.
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2. Cser. P B M U CÜ CKhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAile , MK d tle , CN ite 'nedves (fa, fü, hús, bőr)'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< votj.
(WICHM.) U G J I', J M Sz. il' 'feucht, naB, frisch, neu (das Brot), nicht gehörig
ausgebacken (das Brot)': zürj. (WUo.) 1 Ud. V Sz. Lu. P u l' 'feucht (das Wetter), nicht
gehörig ausgebacken (das Brot), ungekocht (die Milch)' (1. PAAS., Beitr. 46).

A zürjén és a votják szó alapján penni *u-t tehetünk fel (1. LITKIN, VokPenn. 215-
218), s ennek a cseremiszben mindig veláris magánhangzó Jelel meg.

A kölcsönzés mellett szól az l' is, mert i után előfordul egyes cseremisz nyelvjárásokban
másodiagos palatalizáció, de arra nincs példa, hogy ennyi nyelvjárásban / > l' fejlődés ment
volna végbe.

A cseremisz első szótagi magánhangzó jól magyarázható a votj. i, j hanghelyettesítéssei
való átvételeként.

3. C ser, M MM d'omssa , MK d'omsa 'ünnepi mulatság' < votj. (WICM.) J ju m s a n i,

MU dumsant 'zur Zeit der Feste (von Haus zu Haus) .wandern um zu tanzen und spielen';
.J ju m s a n , MU dumsan 'das Wander der Jugend zur Zeit der Feste von Haus zu Haus um
zu tanzen und spielen '.

A cseremisz szó csak a votjákokkal érintkező malmizsi nyelvjárásokban van meg, a
votjákoknál viszont széltében elterjedt a jutnsan ünnepe.

A cseremisz nyelvérzék a votják szóvégi n-et bizonyára genitivuszragnak fogta fel, s
ezért maradt el.

A szókezdő mássalhangzó a cseremiszben akkor is d ' lenne, ha az átvett alakban esetleg
j volt, mivel ezekben a cseremisz nyelvjárásokban más cseremisz nyelvjárások szókezdő j

hangjának is d ' felel meg.
A cseremisz alakok o-ja arra mutat, hogya szó a votj. o > u hangváltozás befejeződése

előtt került át.
Nem tartozik össze a cseremisz és a votják szóval a csuv. josman 'runder Op fer-

kuchen' stb. és a cser. (PS) jo s m a n : j. p ü ro 'Opfennet' (1. RAsANEN: SUST 48: 243;
UOTILA:SUST 65: 372).

4. Cser. PB M kane, kane, UP k a n a , CO ka je,..JO K k a n a , V kansk '[olyan] mint, ha-
sonló' < votj. (WICHM.) J MGkad', MU ka -ik, (MUNK.) K ka j-ik 'ahnlích; so wie'; zürj.

(WUo.) V Sz. Lu. P kod', V 1 Ud. kojd ua.
A permi szavakat a SKES a fl. kuje szó esetleges megfelelőinek tartja, s a cseremiszből

a kops 'miellyttava, mallikelpoinen, iloinen kaytöstapa' szót vonja kérdőjellel ide.
A cser. kane, ka je stb. - votj. kad', ka j-ik stb. és a zürj. kod', kojd szavak jelentése és

használata pontosan megegyezik. A votj. d ' - cser. n hanghelyettesítéssei magyarázható (a
cser. j-s alakok szabályos másodiagos fejlődés eredményei korábbi n-ből).

A d ' megjelenése egyes cseremisz nyelvjárásokban viszonylag kései, tatár hatásra kö-
vetkezett be, s ekkor is csak szókezdő helyzetben. Ezt megelőzően a d'-hez legközelebb álló
palatalizált hang az n volt.

5. Cser. B BJ BJp. MK kere (gyny.) 'penis'; (PS) kere 'Glied des Mannes oder Mann-
chens' < votj. (PAAS.) gogo ua.; (URSzI.) sosi 'nyn, nynox'; zürj. (WUo.) V Sz. Pecs.
Lu. Ud. P ggg, 1 ggg 'Nabel'.

PAASONEN(PS 38) a 18. századból származó nagy Nyizsnyij-Novgorod-i szótárból

idézi a votják szót (nyilván az ún. DAMASZKIN-félekéziratos szótárróllehet szó).
A zürj. g - votj. o penni *ó-ra megy vissza, amelynek fgr. *Ci a szabályos előzménye

(1. E. ITKONEN:FUF 31: 291; RÉDEI:NyK 65: 371-373; LITKIN,VokPenn. 129). A csere-
misz az ó hangot a nyílásfok szerinti legközelebbi palatális magánhangzóval helyettesítette.

A cseremisz szó csak a votjákokkal szomszédos vidékeken van meg.
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6. Cser. B MM M r .C JT ka l'ya , MK UP US kil'ya , USj. Id/aya , UJ CŰ ka /aya , K
ka l'yti JO kul'ya 'émely.iö, émelygős, csömörletes'; B M CK JT ka l'ya ta , K ksl'yütá 1.

'émelyítő, csömörletes'; 2.'nYÚlós'; (MarRSzl.) ka l'yaka 'rrpHTOpHbIH (Ha BKyC)'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< votj.
(URSzl.) gol'kak 'npsrropao'; gol'kjt 'nparopnsni',

A cseremisz és a votják szó összetartozása hangfestő jellegük ellenére sem lehet kétsé-
ges. A cser.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl' nyilvánvalóan kölcsönzés re utal.

7. Cser MK kosű, CK kua s(luoo); CÜ C kua s-luőo, CN kuaze, K ka sa . 'csörgőréce' <

votj. (URSzl.) kwasi. 'CeJIe3eHb'; zürj. (WUo.) Sz. Lu. 1 Ud. kosjS 'Tauchergans,
Gansesager (Mergus merganser)'; (SzrSzlK) Vim. 1 Lu. AV kosis, FV Ud. kosis 'cepas
yrxa' (1.NyK 65: 404).

A SKES a fi. koskelo 'Mergus' szóval és ennek észt és lapp megfelelőivel kapcsolja
össze a zürjén szót.

A zürj. k o - - votj. kwa - hangkapcsolat viszonyához 1. E. ITKONEN:FUF 31: 280-281;
LITKlN,VokPerm. 24. A cseiemiszben az ua teljesen szabálytalan, a votjákban viszont is-
mert jelenség az e szóban mutatkozó hangfejlődés.

Az ESzK az idézett zürjén szót kérdőjellel a votj. kgsi! '6JIe,UHblH' szóhoz kapcsolja.
Az általunk közölt votják etimológia azonban ezt a feltevést tarthatatlanná teszi.

Az s megőrződése a cseremisz szóban viszonylag kései kölcsönzésre vall.
8. Cser, M MM kua s, MK USj. klla s C C J kuaks K koa s 'sekély, nem mély, lapos,

széles, alacsony (víz, gödör, csónak stb.); (RAMST.) KR kua s 'Sandbank'; (VASZ.) kua s,

kuaks 'MeJIKHH,MeJIKO' < votj. (MUNK.) K kwas 'sekély'; (WICHM.) U G kl)a s 'seicht
(von Wasser)'; zürj. (SzrSzlK) P kos 'MeJIb, OTMeJIb,cyrna' (1.NyK 66: 120).

A permi szavak szabályos megfelelője a cseremiszben a koske- 'szárad' ige (1. E.
ITKONEN:FUF 31: 164).

A zürj. ko- - votj. kwa - hangkapcsolat megfeleléséhez 1. az előző szót. A C C J nyelv-
járásokban a cseremisz szó beilleszkedett a -kS képzős szavak közé.

9. Cser. P B BJ küse8ak, M kise&, MM kiselék, UJ kuse8ak, CC JT Id1se8ak, K

ka se&k, CÜ kuze8ak, CK C CN kUze8ak, USj. US se bak, JO JP si&k 'bíbic' < votj.
(URSzl.) sedik 'QH6HC'; (MUNK.) J sidi] : 'bíbic, libuc'.

A szó eredetibb alakját a cseremiszben az USj. US JO JP nyelvjárásokból idézett ada-
tok őrizték meg, máshol összetételben van meg, melynek első tagja a cser. kuyu 'nagy' je-
lentésű szó. Analógiás eset a cser. ke& 'gerle' - ku'}'f!& 'örvösgalamb'; cser. kol'a 'egér' -
k u w l'a 'patkány' stb. Több nyelvjárásban az összetétel második tagjának palatális hang-

rendűsége hatott az első tagra, s így keletkeztek a küse8ak stb. alakok.
Az-M USj. US nyelvjárásokban szabályos az s másodIagos palatalizációja (1. BEKE:

FUF 22: 100-101). Fel kell teteleznünk, hogy a szó ezeknek a nyelvjárásoknak a közvetíté-

sével terjedt el a cseremiszben.
A másik lehetőség, hogy MUNKÁCSIadata - bár votják szótára bevezetésében (1. XVI)

felhívja a figyelmet csillaggal jelölt adatai kétes megbízhatóságára - helyes, s a votjákban
van palatalizált s-szel kezdődő alak is, s ez került át a cseremiszbe.

10. Cser. P BJp. la s ta n pünj6, MK lista n pünjQ, USj. US lista n pünja 'vörösfenyő' <
votj. (URSzl.) listem puiim 'JIHCTBeHHHQa'(cser. pünj6; votj. puiim 'erdeifenyő').

A votják szó tulajdonképpen leveletlen erdeifenyőt jelent. Nyilván a vörösfenyő lomb-
hullató volta szolgált az elnevezés alapjául.

A votj. -tem fosztóképzőnek a cser. -a n melléknévképzővel való helyettesítése népeti-
mológiával magyarázható.
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A cseremiszben a szó csak az egészen keleti nyelvjárásokban van meg a votjákok lakta

területek közelében.
ll. Cser. PB UP USj. lüs, UJ lüs BJ lüjüs, BJp. M lujüs, MK lüjíJ s 'tülevél' < votj.

(WrcHM.) U G Iys; MU J M lis 'Nadel, Tangel (am Fichten, Tannen); Fichten-, Tannen-
zweige; zürj. (WUo.) V Sz. Pecs. Lu. 1Ud. lis, P vis 'Nadelbaumzweig(e); Tangel, Nadel'.

A permi szavakban egykor mássalhangzó-kapcsolatnak kellett lenniegfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. SUST 65:

328-329\
A cseremisz keleti nyelvjárások közül többen jól megőrződik a fgr. *-s. Ebben a szóban

azonban olyan nyelvjárásokban is (P BBJ BJp.) s van, amelyekben az s > s hangfejlődés
palatális környezetben is végbement.

A szó keleti elterjedése és az s ( > s) megmaradási szól a votják és nem a penni kori
kölcsönzés mellett.

A cser.' BJhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlű fü s , BJp. M lűjüs, MK lüjt1s alakok kétszótagúsodása cseremisz belső
fejlődés eredménye. Analógiás példa a cser. UJ JT tüio, BJp. MM MK C C V K tüz ~ P B

BJ M tüjüz 'vemhes, terhes'.
A penni nyelvekből való a csuv. la s; tat. a la s; bask. a la s 'XB05l' (1. JEGOROV,EtimSzl.

127).
12. Cser. P B BJ BJp. ik ma rda , UJ CÜ CK ik marda 'egyforma nagy' (ik 'egy');

(VASZ.) marda 'Cpe,roiMH,no cpezmeay' < votj. (URSzl.) marda 'KaK, Ha no,U06Me'.
A cseremisz és a votják szó összetartozása nem kétséges. A jelentés alapján azonban

aligha tehetjük fel, hogy e szavak a finnugor örökség körébe tartoznak. Elvben a kölcsönzés
mindkét irányban lehetséges. A cseremisz szónak a nyelvterület keletebbi nyelvjárásaiban
való elterjedtsége azonban inkább a votják > cseremisz irányú kölcsönzés mellett szól.

l3. Cser. P B UJ CC JT nemsr , BJ BJp. M MK UP USj. nemer , JO JP V K nemet

'kása (leginkább lisztből, de J CC V darából, P BJ BJp. krumpliból is, P borsólisztből, UJ
kölesdarából)' < votj. (WrcHM.) MU nemr i: ba rangtnemr i 'Kartoffelsuppe'; (URSzl.)
nemr i 'M5ITbIH(06 osoutax); ruope'.

A cseremisz és a votják szóval összetartozik a csuv. KU nimer 'Erbseh brühe', mimer

'von Mehl und Butter bereitete Grütze' (1. RAsANEN: SUST 48: 256). RAsANEN nem tud-

ja eldönteni a kölcsönzés irányát a cseremisz és a csuvas között.
WrcHMANN (SUST 21: 89) mind a cseremisz, mind a votják szót a csuvasból származ-

tatja.
A csuvasban n - (n -) eredeti szóban nem állhat szókezdő helyzetben, a cseremiszben az

eredeti n hang nem maradt meg, úgyhogy hangtani szempontból a votják > cseremisz >
csuvas irányú kölcsönzés a legvalószínűbb.

14. Cser. USj. UJ JT oOa r , JO V aOa r 'terebélyes, sűrű lombú (fa), sűrű (szakáll)';

(PS) ooa ra17am 'Schlöülinge treiben'; (VASZ.) oOa r 'BeTBb'; o80r , ooa r 'oTnpbICKH,
BeTO'IKHOT OCHOBaHIDI,UepeBa, OT xopaeii' < votj. (WIED.) u d 'Wintersaat, Winter-
kom'; (M U N K .) Sz. u d : u . n a n 'őszi gabonavetés (ill korában; 03I1Mb)'; (URSzl.) u d 1.
'BCXO,UbI,POCTOK'; 2. 'paccana '; u d a n i 'npopacrars (o cevenax), BCXO,UHTb(o pac-
TeHMSIX;arraxax); zürj. (SzrSzlK) Vim. AV od 'BeceHHSISIaeneas Ha nyrax; BCXO,UbI,
POCTOK'(1. NyK 66: 387-388).

A cseremisz szóban az -r nyilván azonos a fgr. *r denominális képzővel (1. NyH7 97).
A penni szavak alapján az első szótagban őspermi *e-t lehet kikövetkeztetni. A csere-

misz szó veláris hangrendűsége a viszonylag kései kölcsönzés mellett szól.
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15. Cser. P B M UJ 01> 0, MK 08u, UP USj. US 08a 'udmurt'; (WICHM.) U 08a

'Wotjake'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< votj. (WICHM.) G ud-mor t, J ud-mur t; MU uk-mor t 'Wotjake'; (MUNK.) K
ur t-mor t 'votják (nép vagy ember)' (1. RÉDEI: CIFU 102-104).

Amint RÉDEI bebizonyítja (1. i. h.), a votják ud-mur t stb. összetétel első tagja azonos
az előző szócikkben tárgyalt zürj. od, votj. ud szóval.

A votj. ur t alak r -je az összetétel második tagjában levő r hasonító hatására keletkezett.
16. Cser. (VASZ.) osrm '60POHIO'; oso 'őopona' (Tpyrtsr MapHI'UI 15: 168) votj.

(WICHM.)G U usi, MU usi. 'Egge'.
A votják szó valószínűleg a fi. oksa 'ág' megfelelője (1. SKES). A finn szó szabályos

megfelelője a cseremiszben az uks, uks 'ág' szó.
A eseremisz oso 'borona' szóról E. ITKONENbizonyította be, hogy kölcsönzés (1. Vir.

1970: 219~221), VASZILJEVadatát ITKONENnem ismeri.
A votják szó az o > u hangváltozás előtt került a eseremiszbe. VASZILJEVnem jelzi,

melyik vidékről való az adata, így az S megmaradása alapján nem tudunk következtetni a
kölcsönvétel korára.

A eser. oso alak s-e miatt nem szükséges az i. sz. 1000 előttre tenni a kölcsönzés idejét,
mint E. ITKONENfeltételezi (1. i. h. 221), hiszen még a régi orosz jövevényszavakban is
gyakran végbemegy a eseremiszben az s > s hangváltozás (1. CIFU 70-73). .:

A 17. Cser. P. BJp. UJ C C pa Ja l, B BJ M paca l, MK UP USj.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp té a l, US pjJa !, UJ
lta l; JT p ic a l, JO V p ic a l, K pica ! 'puska' < votj. (WICHM.) G pica l, J MU piéaw

'Flinte' « or. nU U /aJ lb ).

Az or. U / hangot a eseremisz mind szókezdő, mind szóbelseji helyzetben s-sel helyet-
tesíti vagy ritkábban s-szel, pl.: P B M UJ CÜ JT pa r ta s MK por tűs, JO V K pa r ta s

'nemez, nemeztakaró' < or. nopmuiue; B BJ BJp. eso; UJ JT ese, UP USj. esa , K ece

'még' < or. eiuo: (VASZ.) rosa < or. po iua ; CÜ CK l'osa 'dévérkeszeg' < or. nyj. néiu»,

A mintegy húsz felsorolható példából az egyedüli kivétel a K de , de a többi nyelvjárás
ebben az esetben is a szabályos s hanghelyettesítést mutatja.

A votják közvetítés feltételezése történeti szempontból is igen valószínű, Az or. nuiuans

szó már a 15. század vé!~;'~nelőfordul (1. VASMER,REtWb.). Az északi votjákok 1489-ben
- tehát jóval előbb, mint a eseremiszek - kerültek orosz uralom alá, s így a puska és a neve
is elkerülhetett az ő közvetítésükkel a eseremiszekhez.

A B BJ M nyelvjárások páca l szavában a C még külön megerősíti a votják közvetítés
feltevését (1. a ca z szónál mondottakat).

18. Cser. P B BJp. UJ potkem 'örvény, forgó'; MK USj. wűt-potkem ua. (wüt 'víz');
(VASZ.)wotkem, wütwotkem 'BO.I(OBOpOT' < votj. (URSzl.) puktem: puktem suj 'nanoc

(pesnoü)' (suj 'föld, agyag'); vupuktem ua. (vu 'víz').
A eseremiszben a szó belsejében kt > tk hangátvetés történt.
A votj. puktem alak a pukti- 'ültet, helyez' ige befejezett melléknévi igeneve.
A cseremiszben szókezdő helyzetben nem ritka ap> w hangváltozás, pl.: UP USj. US

pondé ~ P BM wondo 'bot, szár, nyél, bokor' (fi. ponte-). A VASZILJEVtőlidézett adatok-
ban is ez a folyamat játszódot, Ie.

A cseremisz és a votják szó közötti jelentésbeli különbség könnyen áthidalható: az ör-
vény, a forgó és a vízhordalék kapesolatos egymással, mivel a folyó az előbbieknél rakja le
hordalékát.

19. Cser. PB MK U CÜ püken, MpUlken, CKpökön, CN pöken, JT püken, JO JP V
pükem, Kpökön < votj. (WICHM.) GM J MU U pukon 'Stuhl'.
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A votják szó bekerüIt a csuvasba is (PAAS.)pucan 'fatuskó (amelyen ülnek)', (ASM.)
pucan,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp o o a n 'Qyp6aH, oőpyőox .n:epeBa; CTyJI,Ta6ypen<a' stb. alakban, sőt a tatárba
és a baskírba is, ahol bűkün a szó alakja (1.WICHMANN:SUST 21: 150). WICHMANNfel-

tételezi (1. i. h.), hogyacseremisz szó csuvas eredetű. Ez azonban hangtani szempontból

lehetetlen. A csuv. virjal p o o a n alakot (földrajzi szempontból csak ez jöhet számításba) a
cseremisz csak *poyan, *payan alakban vehette volna át. WICHMANN (1. i. h.) idézi
ASMARINMaloje Karacskino-i p6r6n, p e re n , p o k e n adatait. A hegyi cseremiszek tőszom-
szédságában levő Maloje Karacskinóban cseremisz hatásra jelent meg az 6 hang, amely a
csuvas nyelvterület más részén ismeretlen. A Maloje Karacskino-i adatok hegyi cseremisz
kölcsönzések.

A votják szó a (WICHM:.)G pukini, M pukni 'sitzen' ige folyamatos melléknévi igene-
ve, tehát tulajdonképpen azt jelenti: ülő (ti. hely)'.

A cseremisz alakokban a képzöt a megfelelő cseremisz -en (> 6n) igenévképzővel he-
lyettesítették (a képzök megfelelésére 1.BEKE: ALH 2: 338).

A cseremiszben az első szótagban az ü az eredetibb hang, az ö a mezei nyelvjárásterű-

let nyugati részére és a hegyire jellemző sporadikus ü >gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6 hangfejlődési tendencia eredmé-
nye (1. BEKE: FUF 23: 81-82).

20. Cser. PB MK U C C J V Kpüktem, Mpulktem 'kotlik' < votj. (MUNK.) Sz. pukt-

'ültetni'; K kurák puktini 'tyúkot ültetni'.

RÉDEI (NyK 68: 95-96) annak alapján, hogy a votják és a megfelelő zürj. (WUo.) Ud.
puk- igének 'sitzen' a jelentése, a cser. pűkt- azonban speciális jelentésben használatos, a
cseremisz szót votják kölcsönzésnek tartja.

Ezt mcgtoldhatjuk még azzal, hogya cseremiszben csak a műveltető alak van meg, az
alapszó hiányzik.

21. Cser. (GEN.) P (üp- )pane m '(Haar )f1echte' (1. FUF 19: 251) ; (VASZ.) űpsne m

')I(eHCKOeyxpaurenne' (üp 'haj') < votj. binem (URSzI.).
COLLINDER(FUV 109) a fl. puna 'kink, tangle' megfelelőjeként idézi a cseremisz szót.

Ezzel kapcsolatosan E. ITKONENmegjegyzi (UAJb. 28: 74), hogyacseremisz szó palatális
első szótagi magánhangzós alakra megy vissza és jól megfelel a votj. b in - 'roll up; wind

up, wind' igének, de a fl. puna szótól és ennek veláris hangrendű megfelelőitől valószínüleg
el kell választani.

A cseremisz nyelvjárások többségében a hajfonatot jelentő szó: P B BJ BJp. M MM
MK UP USj. US UJ CÜ üp-pu,,!em.

A votj. binem jelentése 'tekercs'. A cser. panem bizonyára a votják módra a halánték-
nál varkocsba csavart hajvise1etre vonatkozik.

A palatális hangrendűség és az n mellett az is a votják kölcsönzés mellett szól; hogya
cseremiszben csak a képzett alak van meg, az alapszó hiányzik.

22. Cser. P BJp. sű ján , B BJ M sű jan , UP USj. US süan, MK san, CK C sü jan , JT

sűan, JO V K süán 'lakodalom, esküvő' < votj. (WICHM.) suan 'Hochzeitfest, Hochzeit-
feierlichkeit, Hochzeitgefolge, Hochzeitleute'; (MUNK.) suan 1. 'az utolsó lakodalmi szer-
tartás a nyári (kwa r sur ) ünnepen, melyen a menyasszonyt végleg elviszik a szülői háztól
(caazn.őa)': 2. Sz. 'lakodalmi nép'.

A votják szó bizonyára a (WICHM.) G U si!n! M sin!, J MU siin] 'essen' igének egy
korábbi "su- tövéből elkülönült származék. E. ITKONENa votj. si- alakot sporadikusan

előforduló u > i hangváltozással magyarázza, az őspermi 9 szabályos folytatása maradt
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meg viszont az ugyane tőből képzett sudJn! 'zu essen geben, fiittem, ernahren' alakban
(1. FUF 31: 277-278).

Az -a n eredetileg a folyamatos meIléknévi igenév képzője, amelyből a későbbiekben
-on fejlődött. Ebben a szóban azonban az igető hangalaki elkülönülése miatt a nyelvérzék
számára elhomályosult a tő- és a képzőmorféma kapcsolata, s megőrződött benne azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

Analógiás képzést találunk a votj. ju o n 1. 'ital'; 2. 'ünnep' (összetételekben) szóban,
amely a (MUNK.) Sz. ju-, K d 'u 1. 'inni'; 2. 'ünnepelni' igéből származik.

A cseremisz szó viszonylag újabb kölcsönzés, mivel aszókezdő s, s minden nyelvjárás-

ban megőrződött benne.
Az intervokális j a cseremiszben hiátustöltő hang, amely az eredeti szavakban is gyak-

ran megjelenik, pl. P B lijam stb. 'van, lesz' - fi. /ie-o .

RASANEN feltevése (FUF 26: 139-140), hogyacseremisz és a votják szó az oszm.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(R AD L.) dujün, dtin, di',~ün 'Festmahl, Hochzeit' alapján kikövetkeztetett csuv. *tavan,

*tujan alakból származnának, valószínűtlen. A cseremisz nyelvjárások egy része, elsősor-
ban a nyugatiak megőrizték volna a szó veláris hangrendűségét.

23. Cser, P B BJ M MM sus-kul, BJp. sűs-kül, UP USj. US sűs-kil, UJ CÜ süs-ksl,

JO sus-kel, V sűs-kol, MK süjtis-ldl 'vonószíj, a hámiga bőrszíja'; CÜ süspan, C sűspán,

CN sűspan 'a hámiga farésze' < votj. (WICHM.) U MU J sijes, MU J M sies, M sijes, MU
G sies 'Kummet'; (URSzl.) sijes 'XOMYT';sijeska l 'rY)KM'; zürj. (WUo.) V Pecs. Le. sigs,

Sz. Lu. Ed. sijgs, l stjes, P sjes 'Kumt'.
A votj. sijes stb. és a zürj. sigs stb. szó alapszava 'nyak' jelentésű, és a fl. sepd szóval,

valamint ennek etimológiai megfelelőivel tartozik össze (1. SKES). A finn szó szabályos

cseremisz megfelelője: P B M MK süj, U CC J V K sü 'nyak, gallér'.
A cser. sus-kül stb. alakok második tagja azonos a ka l, ka l, ldl 'fogantyú, kötő, húr;

kocsány' jelentésű szóval, csak egyes nyelvjárásokban a magánhangzó hasonult az első
szótaghoz. Ez az összetétel pontosan megegyezik a votj. sijeska l alakkal, csak a cseremisz-
ben az első komponens kölcsönszó, a második pedig tükörfordítás. Itt nincs semmi jelentő-

sége, hogy a második tag végeredményben ősi permi kölcsönzés.

A cser. süspan stb. alakok pan komponense bizonyára azonos.a cser. B M p a n e , MK
UP USj. pana 'kanál' jelentésű szóval, amint azt RAsANEN is megemlíti (SUST 48: 261).
A cser. süspan szó átkerült a csuvasba is (1. RASANEN:SUST 48: 261).

24. Cser. M MM sa raka 'falabda'; M sa raka -pa1Jga 'falabda' < votj. (MUNK.) Sz.
sa raka 'kicsiny, henger alakú botocskák, melyek a babki-játékban bábokul szolgálnak';
(URSzl.) sa raka 'ncpceamraa 6a6Ka, KOpOTKl1e,xpyrnsre neunor, ynorpeőrrsem.re
.n:eTbMI1B nrpe)':

MUNKÁCSI szerint a votják szó orosz eredetű, de ezt nem idézi, a szótárak pedig nem
közölnek ilyen szót.

Ha a tárgyalt szó végső forrása egy harmadik nyelvben van is, a cseremisz szó földrajzi
elterjedése a votják kölcsönzés mellett szól.

25. Cser. PB sűksak, MK sükSak, USj. US CÜ sükSak 1. 'gaz, gyom'; 2. 'szemét'; 3.
'méhlepény' < votj. (MUNK.) Sz. zug-zag 'szemét'; (URSzI.) zug-ia g 1. 'cop, MYCOP';2.

'COPH}{K,copnas rpasa'; 3. 'orőpocsr'.
A votják alak ikerszó, amelynek alap szava a (MUNK.) Sz. K zag 'szemét, söpredék'

szó.
A kölcsönzés iránya csak az általunk feltételezett lehetett, mivel a votják alakból hang-

helyettesítéssel nehézség nélkül lehet magyarázni a cseremisz szót, fordítva azonban nem.
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A cseremisz szó a nyugati nyelvjárásokból hiányzik.

Valamiképpen kapcsolatos a tárgyalt szóval a cser. P B M U C 1 VhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs u k , K s ű k

'Kehricht, Abfall, Span, Holzspan, Schale (z. B. von Kartoffel, Rettich, Ei, Baumrinde),
Fischschuppe'. AK sűk alak megőrzött s-e miatt kölcsönzésnek látszik a szó, de a forrásra
nem sikerült ráakadnom.

26.Cser. M tukja 'buta, ostoba, együgyű' < votj. (MUNK.) dukta , dukja 'faj dkakas '.

A siketfajd nevének ilyen jelentésben való használata könnyen érthető.
A cseremisz szó speciális jelentése és a szó elszigetelt előfordulása a votják nyelvterület

közelében egyértelműleg kölcsönzés re mutat.
27. Cser. P B üma , M U lm tI, ? ű m a 'száj' (gyermekny.); (VASZ.) üma 'nouerryű',

(MarRSzl.) ű m a gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. 'nouenyü'; 2. 'pOTHK' (gyermekny.) < votj. (WICHM.) G [m , 1MU im

'Mund'; zürj. (WUo.) V Sz. Lu. vom, I vom Ud. vgm, P gm 'Mund, Öffnung, Mündung'.
A votják és a zürjén szó távolabbi megfeleléseire 1. MSzFE 76.

A cseremisz szó csak a legkeletibb nyelvjárásokban van meg gyermeknyelvi 'száj' és
'csók' jelentésben. Ez a speciális használat is a kölcsönzés mellett szól.

A votj. j-t a cseremisz hanghelyettesítéssei r-vel vette át, amely m előtt labializálódott.
28. Cser. -wa l, -w a l 'oldal': P Blp. M Ul CÜ CK C keia -wa l, IT kece-wa l, K keéa -

wa l 'dél' (keila stb. 'nap') < votj. (WICHM.) G 1 U pa l, 1 MU pay 1. 'Seite, Gegend; halb,
halfte'; zürj. (WUo.) Sz. Lu. pgl, V Ud. P pgv, Ipg, 'Seite; eines von einem Paar'.

A cseremiszben a wa l, wa l szónak három jelentése van. Az első két jelentés és maga az
alak is - amint ezt A. ALHONIEMIrészletes tanulmányban bizonyítja (1. FUF 35: 75-87) -
a cser. temba l 'weiter hierher', tumba l 'weiter dorthin' stb. alakokból önállósult. A fent

idézett összetételekben viszont ALHONIEMI IS lehetségesnek tartja, hogy önálló szóból
származnak.

A keila -wa l stb. alakok szószerinti jelentése: 'napoldal'. A votjákban is találunk az égtá-
jakkal kapcsolatosan hasonló összetételeket, pl. (MUNK.) K uj-pa l 'éjszak' (tkp. 'éj oldal').

A zürjén és a votják szó ősi megfelelője a cseremiszben a M MK UP USj. CK C JT JO
K wel 'oldal, fél' (1. MSzFE a m.fél szónál).

A p spirantizálódása intervokális helyzetben nagyon gyakori a cseremiszben, pl.

(VASZ.) olmapu - olmawu 'H6JIOllil' (pu 'fa').

c) A votják nyelv cseremisz jövevényszavai

1. Votj. (MUNK.) K kuba 'anyos': (URSzI.) kuba 'caexpoai,': (WIED.) kuba 'Schwie-

germutter', pores k. 'altes Weib, Greisin' < cser. PB M UP Ul CÜ kuwa , C IT 10 IP V

kűwa , K kswa 'öregasszony'.
A votjákban csak a déli nyelvjárásterületen van meg a szó, amire az URSzl. is utal, s

MUNKÁCSIis csak innen adatolja.
A cser. w hangot a votják hanghelyettesítéssei vette át. A cseremisz szó a kuyu 'nagy' +

awa 'anya' összetételből keletkezett.
A SKES kérdőjellel a fi. kave (pl. kapeet) 'olento, ihminen, tyttö, neito, lammas,

metsalainen' szóval és ennek finnségi, valamint lapp megfelelőivel kapcsolja össze a cse-
remisz és a votják szót. Ez az egyeztetés azonban elsősorban jelentéstani szempontból igen
valószínűtien. Nem veszi figyelembe a cseremisz szó összetétel voltát, amit pedig az öreg-
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ember jelentésű kuyaza is megerősít, hiszen ez is a kuyu 'nagy'gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA+ iza 'bátya' összetétele
(1.BEKE:FUF 23: 77); ami pontos párhuzama a szóban forgó másik cseremisz szónak.

2. Votj. kusedgk, kusedgk, kusedik: 'bíbic' (V. K. KELMAKOVszóbeli közlése. A szó a
votják nyelv déli nyelvjárásaiban ismeretes.) < cser. UJ kuseook stb. ua.

A votják szó tulajdonképpen visszakölcsönzés (1. fentebb A cseremisz votják jövevény-
szavai 9.).

3. Votj. (WICHM.) MU luid; (MUNK.) K J lud 'szürke' < cser. PB M UJ C eJT lu80,

MK JO V us; UP K luoo ua. (1.WICHMANN:FUF 14: 105-106). .
A cseremisz szó maga is penni kölcsönzés (1. fentebb), de a votják szókezdőhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 csak a

cseremiszből magyarázható. Emellett WICHMANN csak a cseremiszekkel szomszédos
nyelvjárásokból közli a szót. .

4. Votj. (URSzI.) na rdi '6apcyx' < cser. M ner te, CÜ ner /fe 'egy állat (? borz)';
(WICHM.)KH JU T ner r s 'Dachs, meles taxus'; (VASZ.) nerye; ner /fe '6apcyx' (1. NyK
65: 404-405).

A cseremisz szót a SKES kérdőjellel az azonos jelentésű fi. mayra szóval és finnségi
megfelelőivel veti egybe.

A mord. E. (ERSzl.) nerga z '6apcyx' alak azonban amellett szól, hogy a cseremisz és
a mordvin szó egyaránt az 'orr' jelentésű cser. ner ; mord. E. ner szánn azéka (1. NyK 66:
121). Az elnevezés alapjául nyilván az állat jellegzetesen hosszú orra szolgált.

A votjákban azonban az 'orr' jelentésű szónak (WICHM.) G n ir, J n ir alakjai vannak, s
a na rdi szó ebből nem származhat, csak cseremisz kölcsönzés lehet. Az URSzI. jelzi, hogy
a votják szó csak a déli nyelvjárásokban ismeretes.

A cseremisz szónak két alakváltozata van, a nerye és a ner te, ner /fe. A -ye képző nyil-
ván azonos az állatnevekben többnyire a 77-gel együttesen előforduló képzőelemmel
(1.WICHMANN:SUSA 3 0 /6 : 7-8), amint ehelyt WICHMANNis megjegyzi, az r végződésű
melléknevek -ye képzőjével.

A -te , -/fe képző pedig az ugyancsak állatnevekben önállóan vagy képzőbokrokban elő-
forduló -te, -to, -tö képzővel tartozhat egybe, pl. cser. nukto 'sügér' - nuJ 'V 'csík'; mükto

'sügér' - zürj. m i]: 'eneu'.
A -/fe a -te képző alakváltozata.
5. Votj. (URSzI.) pizini 'jJe3Tb B npaxy' < cser. B pazam, M MM pizam, U C C JT

p iia m , JO V Kpiztim 'ragad, akad'; (MarRSzl.) piia s 1. 'uenJUlTbC5I'; 2. 'cxBaTbIBaTbC5I,
BCTynHTbB 60Pb6y'.

A cseremisz szó a fi. p y s y a 'marad, megmarad' megfelelöje (1. SKES). A z a csere-
miszben az s > z > z hangváltozás eredménye. A votjákban a i szabálytalan, z-nek kellene
lennie.

A kölcsönzés mellett szól a votjákban, hogy csak a nyilvánvalóan másodiagos 'vere-
kedésbe kezd' jelentése van meg a szónak.

6. Votj. (URSzI.) sir 'JIa));, TaKT, pasnovepnocrs (B ;:I;eHCTBHH)';(RUSzl.) ogsir

'pasnouepno' (og 'egy') < cser. BJp. M CÜ JT sá r , UJ sá r , K sa r 'természet, szokás';
(MarRSzl.) sa r 'nopsra, ;\iepa, npenen', sa ram: ik sa ram 'MepHbIH, MepHo, MepHocTb'.

A cseremisz szónak a zürj. (FOKOS-FUCHS)V Ud. ser , Le. Pr. ser 'Sinn' Gemütsart;
Manier, Sitte' a legközelebbi megfelelöje a rokon nyelvekben (a távolabbiakat 1. a MTESz-
ben a m. szer szónál).

A votják szó, mivel szókezdö s helyett s van benne, nem felelhet meg az idézett zürjén
szónak. Ami a vokalizmust illeti, a zürj. e-nek szintén nem felelhet meg votj. i.
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A votják szó lehet viszont a cser. BJp. M CÜ sa r alak átvétele.
A csuv. (ASM.) sa r '06hIKHoBeHHe' ugyancsak cseremisz kölcsönzés. Ha a csuvas

lenne az átadó nyelv, akkor a cseremisz hegyi nyelvjárásban a , máshol ű, u magánhangzó
lenne a cseremisz szóban.

A fentebbi felsorolás szerint tehát 28 cseremisz szóról lehet kimutatni, hogy ősi penni,
vagy ehhez időben is közel álló ősvotják kölcsönzés. Ugyancsak 28 szó bizonyul a csere-
miszben későbbi votják kölcsönzésnek, s mindössze 6 szűkebb nyelvjárási szinten élő szó

cseremisz eredetű a votjákban.
A cseremisz nyelv penni és votják kölcsönszavait nehéz jelentés szerinti csoportokba

sorolni. Egy részük olyan ún. kultúrszó, amely penni forrásból gyakran az obi-ugor nyel-

vekbe, sőt néhány esetben a környező török népekhez IS eljutott. A szavak más része vi-
szont olyan természetű, amely szoros együttélésre, kiterjedt kétnyelvűségre vall.

E cikket, mely a penni-cseremisz lexikális kölcsönhatást igyekszik feltárni, csupán első
összegező próbálkozásnak tekinthetjük. A további kutatások ezt bizonyára jelentősen ki-
bővítik és más nyelvi szinteken is feltárható egyezésekkel toldják meg.
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nepMCKO-MapHHCKHe JleKCHQeCKHe 83aHMOC8H3HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I1CCJIe;:J:OBaTeJlll Y)Ke HeO,lI;HoKpaTHo yxaasmamr, qTO MapHiicKHH jl3bIK B HeI<OTOpbIX OTHO-

meaasx ofiaapyaomaer őonsme 06lIlHX sepr c nepMCI<HMH jl3bIKaMH, qeM c MOp;:J:OBCI<HM,

XOTjI nOCJIe,lI;HIDí no CTeneHH pO;:J:CTBa CTOHT 6Jll1)Ke I< HeMY. Hacrt, 06lIlHX sepr - B TOM

q}fcrre H B 06rraCTH rreI<CHI<H- MO)KHO 06'MICHHTb TOJIbI<O pe3YJIbTaTOM BTOplfqHbIX conpa-

IWCHOBeHHH. Ilpezmonoxeaae 3TO B nOCJIe,lI;Hee BpeMjI nO.IJ:TBep)l(Jl:aeTCjI I<aI< apxeonora-

qeCI<HMH, amponoaorasecxaan TaI< H TOnOHHM}fqeCI<HMH HCCJIe;:J:OBaHlfjlMH. tITO xacaercs

nanpaanemrs aroro BJIHjIHlfjI, TO TYr npexne ncero MO)I(HO roaopsrrs o BJllIjIHlflf nepMCI<HX

Sl3bIKOB Ha MapIDícKHH. Oőparnoe anasnae Ha6J1lO;:J:aeTcjI TOJIbI<O B YJl:MYPTCI<OM,rne B

IOrO-3ana;:J:HbIX ronopax HMeeTCSI HeCI<OJIbI<OMapHilcI<Hx 3aHMCTBOBaHHH. Hasano conpn-

I<OCHOBeHHH - nocnemme BeI<~ ;:J:OH. 3. O,lI;HaI<OB őacceüae pexa BjlTI<H OHH He npexpara-

JIHCb ;:J:OHbIHeIIIHHX ,lI;HeH. Ilpn BbljlBrremm rreI<CHqeCI<HX 3aHMCTBOBaHHH aBTOp CTaTbH

npexne acero orrapaeres Ha !}>OHeTHqeCI<HeKpHTepHH, B TO )Ke BpeMjI HMejl B BHJl:YCBH;:J:e-

TeJIbCTBa Mop!}>orrorHH H JllIHrBHCTHqeCI<OH reorparpaa. Hanőorree aasoroe !}>OHeTHqeCI<He

KpHTepHH cnenyrourae: 1. Cornacnsre. 1. B MapHHCI<OM Sl3bII<e coseranas cornacnsrx *r ;k,

*nt COXpaHjIIOTCjI. B crrysae HX zreaaaanaaauaa MO)KHO npezmonorars, qrO HMeeM zreno c

3aHMCTBOBaHHeM; 2. 3aI<OHoMepHoe npoztonxeaae !}>.-y. *ő B MapIDícI<OM jl3bII<e thgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(b ), I

MO)KeT acrpesarsca TOJIbI<O B nepMCI<HX 3aHMCTBOBaHHjlX; 3. $.-y. *n B MapIDícI<OM jl3bII<e

npenparanca TO B n, TO B j, COXpaHjlTbCjI OHO MO)KeT TOJIbI<O B nepMCI<HX 3aHMCTbOBaHlfjlX;

4. !}>.-y.gfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*s He rrepexoznrr B S B MapIDícI<OM Sl3bII<e - aa HCI<JIlOqeHMeM H3BeCTHhIX cnyxaen -

TOJIbI<O B nepMCI<HX 3aHMCTBOBaHlfjlX; 5. Coseraaaa !}>.-y. *k c cH6HJIjIHTaMH B MapIDícI<OM

Sl3bII<e,KaI< np8BHJIO, co} !.,aHjllOTCjI, a B nepMCI<HX )Ke jl3bIKaX CMbJqHOH I<OMnOHeHT acseaa-

er. OTcyrCTBHe CMbJqHOrO B MapHHCI<HX ;:J:aHHhIXHeJIb3S1 cmrrart, HeCOMHeHHOH KpHTepHeH,

HO napszry c Jl:PyrHM KpHTepHjlMH OHO yaemrraaaer BepOSlTHOCTb 3aHMCTBOBaHlfjl. 6. B I<OH-

ue HCKOHHhIX MapHHcKHX cnon H3 COqeTaHHH corrracm.tx MO)l(eT CTOjlTb TOJIbKO ks . ,LWyrHe

COqeTaHIDi cornacm.rx )'Ka3bmaIOT Ha 3aHMCTBOBaHMe. II. Fnacasre. COOTBeTCTBHjI ropno-

MapIDícI<oro a - nyronoro a ; ropnoxaparícxoro ti - rryrosoro a B nepsox cnore, ecrm OHM

He nOjIBHJllICb B peaym.rare perpeCCHBHOH aCCHMHmrurn, MoryT ncrpesarsca TOJIbI<O B

3aHMCTBOB8HHblX cnonax.

B I<OHelffiOM csere anropy yztanocs ;:J:0I<a3aTb, qTO B nexcmce MapIDícKoro Sl3bII<a

HMeeTCjI 28 cnoa nponepncxoro HIDI npcynxyprcxoro npoacxoxnenaa, 28 cnos j1BJIjIIOTCSI

YJl:MYPTCI<HMH3aHMCTBOBaHHjlMH, B TO BpeMjI I<aK B YJl:MypTCI<OM Sl3bIKe MO)KHO HaHTH

acero 6 ;:J:HarreI<TaJIbHbIX cnon MapHHcKoro npOHCXO)l(;:J:eHHjI.
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