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1.Cseremisz KB.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmelezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'nél, U. melna 'Pfannkuchen', 'FIaden'

A SKES. a címben jelzett cseremisz szót kérdőjellel a finn mammi 'süsser Kuehen von
Roggenmalz' szóval egyezteti.

A cseremisz szót sokkal elfogadhatóbban származtáthatjuk az azonos jelentésű or.
6JlUH szó régebbi MJlUHövutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI alakjából. Az orosz szó m kezdetű alakja idézett szótár szerint

legutoljára az 1499-ben Moszkvában kiadott bibliában fordul elő. Tudjuk, hogy a nyuga-
tabbra lakó cseremiszek ebben az időben már elég szoros érintkezésben voltak az oroszok-
kal, és a XVI. sz. közepén katonai szövetségre is léptek velük. Így a régi orosz alak köl-
esönvételének nincs kronológiai akadálya.

A szó orosz eredetére már RAMSTEDT is utalt (SUSToim, XVIII, 78), de ö a 6JlUH ala-
kot említi. Ettől azonban hangtani okokból el kell tekintenünk, mert a cseremisz nyelv orosz
jövevényszavai között nem találunk példát szókezdő b-nek m-mel való helyettesítésére.

Az or. MJlUHö és a eser. (WICHM.) KH. mele -na, U. melna között a hangalakbeli elté-

rések többségükben olyanok, amelyekre - a cseremisz nyelv orosz jövevényszavait vizsgál-
va - számos analógiát találunk.

Az i > e megfelelés például elég közönséges mind a hegyi, mind pedig a mezei nyelvjá-
rás orosz jövevényszavaiban: or. MUp 'világ' > eser. M3p (VASzl ua.; me -r-jú.mii 'Welt-
gott' (WICHM.: SUSToim. LIX, 27); or. oumn 'gyermek' > eser. KH. msemsa (VASZ.);
KH. d'e -('9 ua. (WICHM., TseherT. 47); or. eumunu 'halfogó szerszám' > eser. esuun»

(VASZ.) ua.; or. nyj. nUHOJfCaK 'kabát' > eser. pe 'n,d~ak (BEKE, MSZ. 1,454) stb.
Amelna ' alakban az -In- mássalhangzó-torlódást (*meln) a nyelv szóvégi magánhang-

zóval oldotta fel. Tudjuk, hogy -In-re cseremisz szó nem végdhet - kivéve az egészen új
kölcsönzéseket -, mint ahogy -lk, -nk, -lm, -nt, -st stb. sem állhat szóvégen. Ezért a más-
salhangzó-kapesolatra végződő szóvég magánhangzóval bővül, amely a cseremisz magán-

hangzó-illeszkedés szabályai szerint első szótagbeli e, i után az esetek többségében a hegyi
nyelvjárásban -él, a mezeiben pedig a lesz, például: or. euum 'csavar' > eser. euuma

(VASZ.) ua.; or. eecme 'hír' eser. KH. eecma (:'Jf3est'éI)3 ua. stb. Sajnos, más In-re végző-

dő példát nem találtam.
A hegyi nyelvjárásban a MJlUHö > mele-na szóval teljesen analógiás hangfejlődést mu-

tat az or. «pye 'kör' > eser. KH. «upaea (EPlNt ua. - A mássalhangzó-torlódásos orosz
szókezdet feloldása szintén közönséges a cseremiszben: or. epeus 'idő' > eser. 63p3MéI

(VASZ.).

I H. H. CPE3HEBCKHI1,MaTepHaJThI .rr.rraCJIOBap~npenae-pyccxoro ~3bII<a no nHCbMeHHbIMb

naM5ITHHKaMb. Caaxrrterepfiyprt., 1893.

2 VASZ = YnblMAPHI1 [B. M. BACHJlbEB], MapHH MyT3p. MOCKO, 1926.

3 A. CABATKOBA, PyCCKHe 3aHMCTBOBaHH51B ropnon napesan MapHHCKoro 513bIKa.Mocxna,
1953. (Kandidátusi disszertáció kézirata.)

4 EPIN = C. r. 3mm, rOpHO-MapHHcKo-pyCCKHH CJIOBapb. K03bMoAeMbaHcK, 1935.

In: NyK 65(1963): 175-177. p.; NyK 65(1963): 404-405. p.
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A cseremisszel szomszédos nyelvekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAközül a kazányi tatárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA6e.neH '6mm,5 ugyancsak

orosz kölcsönzés, de a tatár szókezdő b miatt nem gondolhatunk a cseremisz szóval kapcso-

latban tatár közvetítésre, mert ebben az esetben a cseremiszben szókezdő p-i, esetleg J3-t
várnánk (1. RAsÁNEN: SUSToim. L, 7).

Az azonos jelentésű csuvas (ASM.) neJzeM (:J pa/am) szintén az orosz 6JlUli-ből szár-
mazik, de ez hangtani okokból még kevésbé jöhet számításba közvetítőként, mint a tatár
szó. Jól magyarázható viSZ011ta csuvas alakból a votj. (WICHM.) G. bil'im 'Pfannkuchen,
FIaden'; 6bUlbbl.M, 6UJlbbl.M '6mm' (UdmRSzI.),6 MUNK. mlllm, mélém 'zablisztből ké-

szült lepény, melyet vajjal v. darakásával kennek be'; MbUlbbl.M, MUJlbblM '6mm' (Udm-
RSzl.), amelyeket a SKES. feltételesen ugyancsak a finn mámmi szóval kapcsolt egybe.

A csuvas p-nek a votják b (1. WrCHMANN:SUSToim. XXI, 7-8), a csuvas a-nek a
votják t (l. WICHMANN:uo. 33) szabályosan felel meg.

A votják b- kezdetű alakok csu vas eredetűek, az m- kezdetűek viszont közvetlen orosz

kölcsönzések is lehetnek (MJlUHb > *mi/ln > mi/1m). Aszóvégi m asszimilációs hatásának a
lehetőségét sem zárhatjuk ki (bilim > mi/1m).

2. Cseremisz KH. nún 'cocna'

BEKE Ö. a NyK. XLV, 345. lapján a következőket írja: "A régebbi szótárakban több olyan
adat is van, melynek nem akadtam nyomára. Ilyen pl. a szintén TROICKlJnál előforduló
pi,í 'magnak hagyott fenyő stb.', amelyet MUNKÁCSI(ÁKE. 268) am. fenyővel egyeztet."

A kérdéses szó megvan VASZILJEVszótárában is, mégpedig nun (:J pan) alakban.
TROICKlJ nem egyszerűen fenyőnek, hanem cocHa-dMRHHUKb 'magnak hagyott erdei fe-
nyő' -nek (pinus silvestris) értelmezi a cseremisz szót.

A cseremisz szó magánhangzója VASZILJEVadata után ítélve helyesen a. A múlt szá-

zadbeli cseremisz vallásos kiadványok helyes írásában közönséges a hegyi a-nek r-vel való

jelölése. Erre BUDENZ cseremisz szótárában is számos példát találunk például: pi! 'felhő';
pizirtem 'nyomni, sajtolni'; kizit 'most' (vö. WICHM.: KR. pel, peze -rtem, ka -zet). A szó-
végi mássalhangzó - VASZILJEVadata szerint - helyesen n és nem n.

Tudjuk, hogy TROICKlJ felhasználta a Kazányi Misszionárius Központ kéziratos cse-

remi sz szótárait, amelyek - erről személyesen is volt alkalmam meggyőződni - szintén i-vel
jelölik a hegyi cseremisz a hangot. TROICKlJnyilván ezek valamelyikéből merítette adatát

3. Cseremisz KH. pu -las 'Schulter'

A cser. (WICHM.) KR. pú -las, 1. pit lakfs, M. pú -l::tS, B. pulu -S 'Schulter KR.,

Achselgelenk' szónak fonetikai szempontból jól megfelel az etimológiai irodalomban eddig
nem említett mord. E. nynana '3aTblJIOK' szó.' A jelentésbeli eltérés is olyan csekély,
hogy az nem lehet akadálya az egyeztetésnek.

5 TaTapcKo-pyCCKHH: CJIOBapb. Ka33Hb, 1950.

6 UdmRSzl. = Y.Il:MypTCKO-pycCKHH CJIOB3ph. Mocxsa, 1948.

3p35IHCKO-pyCCKHH CJIOBapb. Mocxna, 1949.
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WICHMANN(FUF. XVI, 203) a cseremisz szóval egyezteti még a zürj. (WIED.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApuly-

pom 'Schulterblatt, Achsel, Genick' összetételt.

4. Zürjén gi 'Welle, Woge'

A zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv., Ud., Le., FV. gi 'Welle, Woge' és v, Ud. gini
'wogen, sich bewegen; wimmeln (Leute, Tiere)' szavaknak eddig csak cseremisz és vepsze
megfelelőit ismertük (vö. UOT., SyIjChr. 79). Kétségkívül összetartozik a zürjén szóval a

votj. zuauu 'BOJIHOBaTbcSI,KOJIbIXaTbcSI'a belőle képzett euau deverbális névszó is
(UdmRszl.).

5. Zürjén Igm 'Grind; Kritze, Schorr

A zürj, (FOKOS-FuCHS, SyIjWb.) V., Ud. Igm 'Grind, Kratze, Schorf (V., Ud.) Schorf
(Le.)' szót WICHMANNa cser. (WICHM.) KH. lim, M. la -mo 'Schorf és kérdőjellel a vog.
(AHLov.) lüme 'schmutzig' szóval egyeztette (FUF. XVI, 197). RAVILA(Vir. 1931: 309)
a mord. E. l'eme 'ihottuma, rupi, rupiskerma (etenkin sellainen, joka esintyy lasten paassa)'
szóval bővítette a megfelelések sorát.

A votj. !lOM 'crpyn, KopOCTa' (UdmRSzl.) mind hangtani, mind pedig jelentéstani
szempontból kifogástalanul megfelel a fentebb idézett rokonnyelvi alakoknak. (A zürjén és
votják szó vokalizmusának megfelelésére 1.E. ITKONEN:FUF. XXXI, 288-92.)

6. Zürjén rodni 'sich fürchten'

WICHMANN(FUF. XVI, 203) a zürj. (WICHM.-UOT.) S., Lu. rodni 'sich fürchten, zaghaft
sein, (Lu. auch) schüchtern sein' igét a cser.(WICHM.) KH., J. la ·&:im stb. 'sich fürchten'
igével veti egybe. Ez az egyeztetés azonban E. ITKONENszerint (UAlb. XXVIII, 64) nem
fogadható el.

A zürjén szóval összetartozik azonban a votj. 3YObl1lbl 'nezroyaesars, 3aTpy,UHSlTbCSI,
pacrepsrrsca' (UdmRSzl.) ige, amelynek 'fejét veszti, megzavarodik' jelentése jól illik a
zürjén szó jelentéséhez.

7. Magyar olvadni 'Iiquefio, zerschmelzen'

A szakirodalom olvad szavunknak a permi nyelvekből esak zürjén megfelelőjét ismeri:
(WICHM.-UOT.) Sz., Lu. sil, v., Ud., P. siv, 1. sI 'ungefroren, geschmolzen, aufgetaut'
stb. alakokban fordul elő. Megvan a szó a votjákban is: cunustnsi '1. paaaaprrrscs; 2.
pacrarscs, paCTBopHTbCSI' (UdmRSzl.) formában. Az m - tekintettel, hogy nom en-
verbummal van dolgunk - denominális és deverbális igeképző is lehet.
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8. Cseremisz la , tie 'Korb aus Lindenbast'

A cser. (PAAS.) la .rie 'Korb aus Lindenbast, in dem man, wenn mann auf Jagd od.
Fischfang ging, die Wegzehrung legte' szónak eddig csak a fmnből és a lappból voltak ké-
tes megfelelői (1. TOIVÖNEN:FUF. XIX, 134).

Hangtani szempontból jól megfelel a cseremisz szónak a zürj. (FOKOS-FUCHS) Ud.

lari 'Zuber, in dem man Fische einsalzt'; namiu (o: la($) '60qOHOK'; cyp namui
'60QOHOK .lJ..TUI nasa, na-non nasa'; uepu namui '60QOHOK.lJ..TUI PbI6bI' (SzrSzlKomi.).8

A jelentésbeli eltérés - háncskosár ~ sajtár, hordócska - igen csekély, s mivel azonos
kategóriába tartozó használati eszközökön belül nyilvánul meg, nem igényel különösebb
magyarázatot.

9. Cseremisz koso 'Quaekente'

TOIVONEN a cser. (GEN.) P. koso 'Quaekente, fuligula, rOrOJIb' szót az osztj. (KT.
Szogom '{.ent'3 'QHPOKb (Ente)', Kam. ~ení'3 'eine QHPOKb-Art'; ? magy. kacsa 'Ente';
szam. konzu 'Möwe' alakokkal egyeztette (FUF. XIX, 176).

Összetartozik a cseremisszel a zürj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKOCblCb, xocicu 'cepas yrxa' (SzrSzl-Komi.) je-
lentésű szó. A zürjén adatok alapján azonban az osztják és szamojéd szavak nem tartozhat-

nak össze a cseremisszel - a magyarról nem is szólva, mely nyilvánvalóan szláv eredetű -,
mert a cseremisz szóbelseji mássalhangzó nem affrikátára, hanem s-re megy vissza. A cse-
remisz szóban az s nyilván másodlagos. Az s > s hangfejlődésre különösen szókezdő hely-
zetben szárnos példát találunk az északkeleti és keleti cseremisz nyelvjárásokban, de a szó
belsejében sem ritka ez a jelenség, például M., MM. fsaske, USj. j3aske 'bald, gleich,
schnel!'vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< csuv. (PAAS.) vaska- (BEKE: FUF. XXII, 110). VASZILJEVés a MRSzl. jésítet-
len KOC, xoco alakban ismeri a szót.

10. Finn mayra 'Dachs'

A SKES. a fi. mayrü, karj. magra stb. 'Dachs' jelentésű szavakhoz csak a cser. nerye szót
kapcsolja mint kétes megfelelőt.

A cseremisz szót VASZILJEVszótára nspzs, H3p03 'öapcnx' alakban közli.
Összetartozik ezekkel a szavakkal a votj. napou 'őapcax' (UdmRSz1.) szó is. A szótár

jelzi, hogya votják szó csak a déli nyelvjárásokban használatos.

Több körülmény szól amellett, hogya votják adat nem eredeti finnugor szó, hanem
cseremisz kölcsönzés.

Az eredeti szókezdő mássalhangzó a finnségi és szamojéd megfelelők alapján (1. N.
SEBESTYÉNI.: OK. 1, 362) kétségkívül m. Az m > n hangváltozás a cseremiszben jól ma-
gyarázható népetimológiával, mivel a cser. (WICHM.) ner 'Nase; Hügel' jelentésű szó
könnyen hathatott a borz nevére, amelynek egyik szembeötlő jellegzetessége hosszú orra.
A votjákban v-szont hangtani szempontból aligha tehető fel hasonló jelenség. A votják szó-

8 CpaBHlneJIbHhIH cnoaaps KOMH-3hlpsrncKHX mtanexroa. Csncrsraxap, 1961.
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belseji -rd- ismét csak a cser. ner& alak kölcsönvétele mellett tanúskodik, mert a csere-

miszben ez az eredetibb nerre változataként él, a votjákban viszont ilyen hangfejlődésre
nem találunk példát. 9VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . Cseremisz kiirme-m 'fára ... mászik'

BEKE ÖOON a cser. (BEKE) CK., Cs. karme -m, CÜ. kar(D)me -m, JT. kartmem stb. a 'fára,
falra mászik, belekapaszkodik (ágba, hajba)' szót a votj. (MUNK.) kormal- 'vakar, karmol,
körmöl' igével egyezteti (NyK. XLV, 343).
A cseremisz szónak, melyben a D,t másodiagos hangok (vö. BEKE, CserNyt. 118) megfelel
a zürj. (FOKOS-FUCHS) V, Ud. kurmavni 'scharren, harken, aufharken; schaben (V), mit
der Hand harken (Ud.)'; «ypuaen»: 'aaxearsmars, HaXBaTbIBaTb, 3a611paTb (ce6e)'

(SzrSzlKomi).vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A zürjén szó megfelelője a votjákban nem a BEKE idézte adat, hanem a Ksrpaansr 1.
'mynars, ourynsrsart,': 2. 'C)J(l1MaTb,nO)J(l1MaTb,3a)l(I1MaTb' (UdmRSzl.) ige. A votj.
(MUNK.) kormal- tehát hangtani szempontból nem tartozhat ide.

12. Cseremisz kuria -m 'laufen'

A cser. (WrcHM.) KH. karra 'zam, U. kuria -m 'laufen (KH., 0.), rollen (KH.)' szót a
SKES. a fi. karata (karkaan, karaan) 'fliehen, entflihen, entweichen' kétes megfelelőjeként
idézi.

A cser. kuriam alaknak jól megfelel a zürj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKblpJ/COMHbl 'oőpsrcxars, oőerari.', me-
lyet a SzrSzlKomi a FV nyelvjárásból idéz.

13. Cseremisz posern 'elszaporodik'

A cser. (SZIL.) posem 'elszaporodik; (Gen.) reichlich wachsen'; notua 'pa3MHO)l(aeTCJI';
noiua, noca '3aCapl1BaeTCSI(COpHbIMbITpaBaMI1) (VASZ.); nouunu 1. 3aCOpJlTCSI(cop-
HbIMbI TpaBaMH)'; 2. 'pa3MHO)l(aTbCJI,nrroJJ:I1TbCSI,pacnnomrn.ca' (MarRSzl.)lO ala-

kok eddig még nem merültek fel a finnugor etimológiai irodalomban.
A cseremisz szót egyeztethetjük az alábbi zürjén adatokkal: L. noiua 'qaI.l.\a'; Le.

noiuua 'osem, rycroű, qaCTblH (nanp: o nece)'; nouiuotn 'qama' (SzrSzlKomi); noiu

'MorroJJ:oHeJIbHI1K,eJIbOBaSlnopocm.' (KRSzl.). 11

Mindkét nyelvben eredeti szóbelseji mássalhangzóként s-t kell feltennünk. VASZILJEV
s-es adata nyilván másodlagos. A cseremiszben közismert s, S > s hangfejlődés mellett
számos szóban ellenkező tendencia érvényesülését látjuk (vö. BEKE: FUF. XXII, 118, 20).

9 VÖ. UOTILA: SUSToim. LXV, 346-7.

10 MapHHcKo-pyCCKHH CJIOBaph. Mocxna, 1956.

11 KOMH-pyCCKHH CJIOBaph. Mocxaa, 1961.
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