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1 . M a r izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsar-f3ot'izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'anas acuta'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvöcsök szó finnugor megfelelői között hosszú idő óta szerepet a mari (BUD.)
voc.sar-voc 'anas acuta' (WICHMANN) f3o(i : sar-f3od 'grosse Ente, die statt eines
Schwanzes ganz dünne Federn hat' szó, hol kérdőjellel, mint kétes megfelelő (vö.
TOIVONEN:FUF. XIX, 166-167; SzófSz.; N. SEBESTYÉN1.: ALH. 1, 301), hol pedig kér-
dőjel nélkül (vö. COLLINDER,FUV. 122), pedig a mari szó hangtani és jelentésbeli megfe-
lelése véletlenen alapszik, és mint kétes megfelelőt sem vehetjük számításba.

A mari voé, f30t'i szó önállóan sohasem fordul elő 'vadkacsa' jelentésben, hanem csak

összetételekben. WICHMANNutal arra, hogy az illető madár farka helyén egészen ritka toll
nö. V. M. VASZILJEV szintén megjegyzi, a tuapeou 'poo L~m<OHYTKH'l szónál, hogy
" ... nouuuimotco KOK tuapeupue JIUÜ3Ul" (a farkán két szőrszál van). A madárnak ez a
jellegzetessége szolgált elnevezése alapjául. VASZILJEV szerint is a tuapeou szó a
iuap+ nou, azaz 'szőr + farok' szavak összeolvadásából keletkezett. -r után ap> f3 hang-

változás közönséges a mariban (vö. BEKE, CserNyt. 70).
Másik vadkacsa fajta elnevezés is van a mari ban, amely a sar-f3ot'i "szőrfarok" össze-

tételhez hasonló módon jött létre: eypotceou 'llIHJIOXBOCTKa,nHKa51YTKa',2 eypö:>ICeölJ

'llIHJIOXBOCT'(VASZ. a uaoupman szónál). A szó jelentése tkp. 'árfarok' (eyP:>IC, 8YpÖ:>IC

'ár' '-80lJ, -8ÖlJ' farok).

A madár orosz neve szintén az 'ár' és 'farok' szavak összetétele. A fentiekhez hasonló,
de nem vadkacsa fajtát jelentő összetétel a mariban még a uiypnueou 'OBC5IHKa(11THUa)'

szó is (urypno 'gabona').
A madárnevek mellett néhány növénynévben is előfordul második tagként a f3ot'i

'farok' szó, például: ypeou 'XBOm 1l0JIeBOH(tkp. mókusfarok)', KOJlR80lJ 'CTe6eJIb nozr-
,uopO)I(HHKa(tkp. egérfarok)'.

2. M a r i pi-ral, pi-kol 'ebihal'

BEKE szerint a magyar eb hal, ebi hal, kutya hal 'fiatal békafi, midőn még kifejlődve nin-
csen s farka miatt némileg az apró halakhoz hasonlítható' (CzF.) szavak valószínű leg a
csuvasjaDfj-pulIf, jat-pulIf 'békafi, Froschwurm' úaDa, Szp. jiDa 'eb, kutya', pulii 'hal')
fordításai (KSz. IV, 218), bár azt is fel lehetne tenni, jegyzi meg BEKE, hogyacsuvas kife-
jezés egy finnugor összetétel fordítása. Erre van példa, de tudomása szerint a kérdéses kife-
jezés más finnugor nyelvben nem fordul elő.

I Ynf,'IMAPYlI1 [B. M. BACYlnbEB], MapHH MyT3p, MOCKO, 1926. A továbbiakban: 'yASZ".

2 Mapaücxo-pycciorü cnosaps, Mocxaa, 1956. A forrásjelzés nélküli mari adatok mind ebből
a szótárból valók.
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A címben jelzettel egyező összetételű és jelentésű szó van a mari nyelvben is; ilyet én is
följegyeztem a joskar-olai (volt carevokoksajszki) nyelvjárásterület déli részének több hely-
ségébenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApi-vol, pi-kol alakban (Pi 'kutya'; kol, -yol 'hal '). Megvan a szóbanforgó kifejezés
a 1. F. ANDREJEV,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD. 1. IVANOV,K. F. SZMIRNOVorosz-mari szótárában (Joskar-Ola
1943) is nUJL02 alakban a 20JlOeaCmUK [ebihal] címszó alatt.

A csuvason kívül több más török nyelvben is előfordul ez az összetétel: üzbég
Um6aJlUK,3 kazah um 6aJlb11f,4 nogaj uűm 6aJlblK,5 valamennyi a 'rOJIOBaCHIl(' címszónál.

A mari ban ugyanez az összetétel előfordul még halfajta, mégpedig pi-kol 'menyhal,
bBIOHb', (SzIL.-TR.), (VASZ.) 'nU20Jl 'psrőa BbIOH,yxac' jelentésben is. A rokonnyelvek
közül az udmurt nynu uopue ' BbIOHT(psrőa)" szó mind az összetétel részeinek, mind

pedig az egész jelentésének tekintetében megegyezik az utóbb említett mari kifejezéssel. A
török nyelvekben pedig a tatár sm tianuzu 'BbIOH, neerp YllIK a , (3m 'kutya', tianei«
'hal'f szó egyezik meg a mari és udmurt szavakkal.

A felsorolt példákból ítélve az 'ebihal' jelentésű mari kifejezést csuvas tükörszónakkell
tartanunk, mert a környező török nyelvek közül csak a csuvasban van meg ez az összetétel
ilyen jelentésben. A magyar szó viszont, figyelembe véve a szónak a törökségi nyelvekben
való nagy elterjedtségét, származhat nemcsak a csuvasból; hanem valamely köztörök

nyelvből is.
A 'BbIOH, ycax' jelentésű mari és udmurt kifejezések viszont a tatárból valók.

3. MarijJüt-sor 'áradás, áradat'

A magyar ár 'Fiut, Strom, Strörnung' szónak az EtSz. szerint az obi-ugor és permi nyel-
vekben vannak megfelelései. Ezt az egyeztetést fogadja el B. COLLINDERetimológiai szótá-
ra :s P. PALMEOSmegkisérelte még a lív (KETTUNEN, LWb.) űrga, Prt. Sg. ufg~ (Sal.

ürg) 'kleiner Bach' és a dél-észt urg 'Fluss' (NyK. LX, 137-139) idevonását is.

Pontosan megfelel a magyar szónak a mari eyoiuop 'noJIOBO.llPe,pa3JIMB' [vízár, ára-

dás] jelentésű összetételutótagja is. A mari szó, amint az alábbi példák mutatják, elsősor-
ban a tavaszi hóolvadással kapcsolatos áradást jelenti.

.F lacyiumo JlyM oiueu KU5/., I ByOUlOpJICO űupuu-űup nyuuca." [A szántóföldön a
hó fehérlőn fekszik, I Köröskörül a vízárja csörgedez]; "Tuoe naiua UIOUlblM, eyo-iaop

200 biM JlUUblH,,9 [Ez a dolog tavasszal, vízáradás idején történt].

Az április régi mari neve, (VASZ.)eyo-iuop munss, szószerint 'vízár hava'.

Minden valószinűség szerint ide tartozik a mari (SZIL.) soraks 'mocsáros hely az erdő-
ben', amely lehet a sor 'áradás' szó denominális névszóképzős alakja (vö. BEKE, CserNyt.
124-6).

3 PyCCKo-y36eKcKHH crronaps, Mocxna, 1954.
4 PYCCKO-Ka3aXCI<HH CJIOBapb, Mocxsa, 1954.
5 PYCCKO-HoraHCKWI CJIOBapb, Mocxsa, 1956.
6 Y,UMypTCKo-pyCCKHH CJIOBapb, Mocxaa, 1948.
7 TaTapcKo-pyCCKHH CJIOBapb, Kasam., 1950.
8 H. K. OPEWKHH, Ilepasrü rryznnaur KHHra. Maprocaanar. 1946. ll9.
9 1. m. 132.
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Etimológiai megjegyzések (1-3).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EI kell választanunk az áradást jelentö sor szótól a ( WICHMANN,TscherT., 98) KR.

sor 'Schutt, Staubchen. Schmutz' szót, amelynek más finnugor megfelelései vannak (vö.
PAAS. S-Iaute 65, STEINITZ, FgrVok. 36), bár a PAAsoNEN-nél előforduló j3üt-soi, j3üt-

sori 'Schmutz ,der im Frühlíng nach Schneeschmelze überall den Erdboden bedeckt'
(TscherWb.) esetében nehéz eldönteni, melyik sor szóval van dolgunk. (A sort szó i-je

denominális névszóképző. Vö. WICHMANN:JSFOu. XXX6, 22-3).
A csuvasban a mari eyoulOp-hoz teljesen hasonló összetételű a iuue-uiyp ,oőuree

Ha3B. BO.zu,I;600Bme eCTeCTBeHHoesonoaecranmne; pacnpyrnua, norroaozn.ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Wbl8

'VÍz, iuyp mocsár)'? szó.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csuvas (PAAS.) syr 'Morast, Sumpf szó töröknyelvi megfele-

lői azonban ilyen összetételben nem fordulnak elő, és sehol sincs áradás jelentésük, csak:
'rnocsár, ingovány, nádas, sár' (vö, GOMBOCZZ.: MSFOu. XXX, 113).

Ha a fenti mari és csuvas szavak valóban kapcsolatban vannak egymással, akkor sok-
kal valószínűbb az, hogy a mari volt az átadó nyelv, mert a mari j3üt-sor-nak az ugor és a.
permi nyelvekben biztos megfelelői vannak, a csuvas szónak viszont nincs 'áradás' jelenté-
sű megfelelője a török nyelvekben. Sajnos, etekintetben hangtani kritériumok nem állnak
rendelkezésünkre, mert a mari -o-ból a csuvasban a nyelvjárások nagy részében u, y lesz,

például mari ongo csu vas Bg., Sp. PASS unGa (RASANEN:MSFOu. XLVIII, 272), s így
nem tudjuk eldönteni, hogy szókölcsönzéssei vagy pedig csak jelentésbővüléssei van dol-
gunk.

10H. 11.AWMAPI1H, Cnosaps sysamcxoro }I3blKa. XVII. Heöoxcapsr, 1950.
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