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14. CseremiszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApaneias 'éget, pörköl'

SZILASITROICKIJ szótárából idézi ezt a cseremisz szót. RAMSTEDTnélpane 'zas 'braten,
sengen; loben, preisen' alakot találunk. Mindjárt megjegyezhetjük, hogy a 'loben, preisen'
jelentés csak átvitt értelemben a Lllma 'za pis paneies J3ela 'er lobt sich; ist gross in seinen
Worten' szólásban fordul elő, amely szószerint azt jelenti: 'jól süt, pörköl a nyelve'. Így

tehát a cseremisz szónak a 'loben, preisen' jelentését a továbbiakban bízvást figyelmenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkí-
vül hagyhatjuk.

A cseremisz szóra vonatkozólag még a következő adatokat találtam: (VASZ.) nanso-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:JICaM, nOHbbl:JICQM 'name' coenau nOHbbl:JICQM [disznót perzselek]; nanencaui 'na.JIHTb,
oőxorra'n.'; noneuotcaui ua. (MarRSzl.); 'naHb3:J1CaUl', aaxapars 'nousuocaiu: '

Tehát a cseremisz szó az idézett adatok szerint két alakváltozatban fordul elő. A hegyi
nyelvjárásban a paneias, a mezeiben pedig a ponazas alak használatos, amint erre az egyes
szótárak is utalnak.

A cseremisz igében a z képző, amelynek inchoativ és gyakorító funkciója van, pl.:
(WICHM.) KH. a Iem, U. ilf -m 'leben, wohnen' - KH. ala -iam, U. ileia-m 'aufleben,

wieder auflodem stb.'; (VASZ.) ÜOJl2a 'CI1S1cr'- ÜOJl2bl:JIC3Ul '6JIeCTI1T' üyJla 'rOpI1T' -

ÜyJl2bl:J1C3Ul "rneer'.
A képző nélküli igető tehát pane-, pons-, amely hangtani szempontból pontosan megfe-

lel a (PAAS.) mord. E. panems, M. pansms 'backen'; (JUHÁsZ)2 pánems '1. égetni, 2.
sütni; pid'sms-p. 'sütni-főzni' alakoknak. A jelentésbeli eltérés csak annyi, hogya csere-
misz ige jelentése 'braten, sengen', a; mordviné pedig 'backen'. E csekély jelentésbeli kü-
lönbség figyelembe vételévei is elfogadhatónak látszik a cseremisz és mordvin igék össze-
tartozása. A mordvin alak és - véleményem szerint - a cser. paneias stb., a fi. panna
'setzen, legen, stellen' igének felel meg (vö: PAASONEN,MordChr: 105; SETÁLÁ:SUSAik.
XXXIIS: 68; E. ITKONEN:FUF. XXXI, 158; UAJb. XXVIII, 65; SKES.).

A cseremisz ige feltehetőleg a kenyérsütésnek egy ősibb, nyílt lángnál történő módjára
uta!. 3

15. Cseremisz wasa 'vejsze-féle, Fischgerát aus Latten'

A SZllJASItól származó, idézett alakon kívül csupán egy adatot találunk még erre a szóra
WICHMANNlejegyzésében, s ez a cser. M. J3aia· 'Fischzaun'.

I Myrsp (Pyccxo-vapaücxait CJIOBaph). KpacHoKoKIIIaHcK, 1928.

2 JUHÁSZ 1.: Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest, 1961.

3 VÖ. G. RÁNK: Vanha Viro. Helsinki, 1955. 66. 1.
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A cseremisz szót általában finnugornak tartják és magy. vész, vésze, vejsze ; osztj.
(KT. 92) DN. Qt', Trj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ct' stb. 'Zaun, Umzaunung' szavakkal szokás egybevetni (1.
PAASONEN,Beitr. 124; TOIVONEN:FUF. XIX, 159; FUV. 124). .

A cseremisz szóval kétségtelenül összetartozik a csuv. ASM. vaza 'KOTUbl, Fischzaun',
vabia 'serrrep, Fischgerat aus Latten' (1. RAsAN'EN:FUFA. XXIV, 52). RASANENa csu-

vas alakokat cseremisz kölcsönvételnek tartja, nyilván azért, mivel más török nyelvben nem
ismeretes a szó, s bizonyos hangtani körülmények is arra utalnak, hogy nem eredeti csu vas
szóval van dolgunk.

Ha a cseremisz alakokat közelebbről megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy a kölcsönzés

nem a cseremiszből a csu vasba történt, hanem fordítva. A cseremiszben nincs még egy
olyan finnugor eredetű szó, amelyben intervokális helyzetben s - s váltakozásttalálnánk. A
csuvas z-nek viszont szabályos folytatása a cseremiszben az s (s, i)vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. RAsANEN:

SUSToim. XLVIII, 30), a csuv. bt-nek pedig a i (ts, t'1) például: csuv. vubtaX > cser.
(GEN.) P. fsozak 'Herd' (1. uo. 37). A legkézenfekvőbb azonban, ha a csuv. vabia alakot
vesszük kiindulási pontul, amely történeti szempontból is régebbi kell hogy legyen (a i má-
sodlagos fejlődés eredménye bt-ből), s a bt-nek találunk a cseremiszben ugyanazon a szón
belül is s és i (t'i) folytatását, például: csuv. ASM. kabia cser. (GEN.) P. kajza; W. Uc. 33
kaza, kasa 'liege' (1. uo. 144). A hangtani érvek alapján tehát a cseremisz alakokat a csuv.
vabia szó kölcsönvételének tarthat juk.

Valószínűnek látszik, hogyacsuvas szó azonos jelentésben, de más alakváltozatban is
megvan a cseremiszben talán későbbi, másodiagos kölcsönzés eredményeképpen. Ez a szó
a (SZIL.) maca 'vej sze; Fischreuse; KOTUbl,pbl6oJIOBHblH cnapam, 113ztpanoxt.; MQIiQ

'KOTUbl, pbl60JIOBHblH cnapan 113npauox' (VASZ.,MarRSzl.). A csuv. bt-nek a cser. t'i

szóbelseji helyzetben - arnint erre fentebb zárójelben már utaltunk - teljesen szabályos
folytatása lehet, és nem ritka jelenség ugyanabban a csu vas eredetű szóban cseremisz
nyelvjárásközi z, z, t'i megfelelés. Jelentéstani nehézség nincs, egyedül aszókezdő m látszik

problematikusnak.
A cseremiszben mind szókezdő, mind szóbelseji helyzetben elég közönséges ajJ - m (és

m - jJ) hangváltakozás, pl.: (SZIL.) meniajem < or. aeasa'n.; MblHbblK < or. BeHHKstb., de

sok esetben, mint például: (SZIL.) miner - winer 'vászon'; winem - műnem 'gödör';
warlange - murlange 'cinege' stb. minthogy a szó etimológiáját nem ismerjük, a hangvál-
tozás irányát nem tudjuk teljes bizonyossággal megállapítani. Annyi azonban ennyiből is

kiviláglik, hogya vabia - maca szavak megfelelésének nincs különösebb hangtani akadá-
lya, és a két szónak a kapcsolata legalább annyira valószínű, mint a cseremisz szó szamo-
jéd megfelelése (1. FUV.).

A csuvas bt hanggal kapcsolatban RASANENmegjegyzi, hogy" ... begegnet überhaupt
nur in Fremdwörtern" (SUSToim. XLVIII, 36). Azok közül a nyelvek közül, amelyekkel a
csu vas valaha érintkezett, a zürjénben találunk olyan szót, amely jól megfelel a kérdéses
csuvas szónak. Ez a szó a zürj. (FOKOS-FuCHS, SyIjWb.) Pr. vodi 'Wehr zum Fangen

vom Fischen (besonders: zum Fangen von Lachsen)'; (WlED.) vodi 'eine Reihe Pfosten
quer durch den Fluss (zum Anhangen der Netze), Wehr, Fischwehr'; (SzrSzIKomi) FV.,
Sz. 600JlC '3I1MWI5Ipbl6oJIOBHaSlsaropozaca OKOJIO6epera, ycrpaaaaevaa oceusto 113
pana KOJ1beB,3anJIeTeHHblX XBOpOCTOM,JI)151JIOBJ111pbI6bl MOp.uOH311MOIO';(KRSzl.)
600JIC '3I1MWL'lpbI6oJ10BHaSlsanpyna 113KOJIbeB'.

A zürjén szót a fi. vaato 'Zugnetzstange, Netzstange' alakkal és ennek lapp megfelelő-
ivel szokás egyeztetni (1. TOI'!ONEN: FUF. XIX, 94).
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A zürjén szó tővéghangzója a csuvas alak tanúsága szerint még megvolt a kölcsönzés

idején, s az első szótag magánhangzója is a-nak hangzott. Különben az a> o hangfejlődés-
re a zürjén nyelv csuvas jövevényszavaiban is találunk példát (1. WICHMANN: SUSToim.
XXI,26).

16. Magyar rész 'Teil, Stück'

A magy. rész 'Teil, Stück' szónak biztos megfelelőjeként a FUV. csak zürj. roé 'part,
piece' alakot idézi, s a vog. -ras kicsinyítő képzőt, mint kétes megfelelőt.

E. ITKONENa zürjén adatnak esetleges hangfestő volta miatt kétesnek tartja a magyar
szóval való összetartozását (1. UAlb. XXVIII, 75).

A magyar szó pontos megfelelőinek látszanak viszont a cser. (VASZ,)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApbl3e, pusu«

'qaCTb, nona'; KH. pesutc 'xacrs, nona' (MarRSzl.) alakok, amelyekben a k nyilván
azonos a fgr. *k denominális nomen-képzővel (1. NyH. 7 93).

A cseremisz szó első szótagbeli magánhangzója a hegyi alak után ítélve e volt.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

E. ITKONENnak a zürjén szóval kapcsolatos kételyeit osztva is érdemes megjegyezni,
hogyacseremisz és zürjén alak megfelelése teljesen szabályos. Az első szótagban eredeti
magánhangzóként fgr. *tt-t tehetünk fel, amelynek szabályos folytatása lehet mind a cser. e
(1. E. IlKON"EN:FUF. XXXI, 253), mind a zürj. € (1. uo. 325). A cseremisz szó z-je fgr.

*tJ-re mehet vissza, amelynek ugyancsak szabályosan megfelel a zürj. fs, s a magy. sz.

17. Cseremisz nun! 'HaseI'

PAASONENOst-tscheremissisches Wörterbuch-jában a szóban forgó cseremisz alakra a
következő adatokat találjuk: nUY9 'rOJlOBJlb, Hasel'; nuya : sűman nuya 'rnrcxaps,
Grüngling'. Az orosz nyelvű szótárakban is több adatot találunk a cseremisz szóra: (VASZ.)
OUlMa1lb1020 'nacxapi,', nU1lb1020 'BbIOH, y-rac' (a nueon szónál; osma 'homok', pi

'kutya'); 1l1020 'Mem03ra, MeJlKHepsiőst' (MarRSzl.).

Magam nu kto 'necxapr,' alakban jegyeztem le a szót a Mari ASzSzK Morki kerüle-
tének Pot-jol (or. nersan) falujában.

N. SEBESTYÉN 1. WICHMANNnyomán a következő adatokat idézi a cseremisz szóra

vonatkozólag: C. nukta 'saynen sukuinen kala, pienempi (leuciscus idus féle hal, kisebb)',
Jl.l. nűkto 'eras kala (egy hal)'. A cseremisz szót ő a fi. neikonen 'leuciscus rutilus' halnév-
vel veti össze (1. NyK. XLIX, 62). Ez azonban a fi. neiti "Fraulein ' szó tartozéka. L.
SKES.

A cseremisz adatokban előforduló szóvégi -ta , to, 19 képző (1. WICHMANN: SUSAik.

XXX/6: 24).
A cseremisz szóval összetartozik a zürj. Szlu., KSz. nueuns 'yrops', Lu. nuoeuns,

FVO. IlblO211eU 'necxapoiixa, JlHqHHKa MHHOfH, BbIOH' (SzrSzlKomi; KRSzl.) votj.
uyeunec 'necxapi,' (UdmRSzl.) halnév.

A cser. és a zürj. szóban szóbelseji -rJk- hangkapcsolatot tehetünk fel (vö. COLLINDER,
CompGr. 131).
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A zürjén és votják megfelelőkben az -blllb ; -neü -unec képzőkvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. LEHTISALO:

SUSToim. LXXII, 52; 179).

18. Cseremisz KH. so Iam, U. so -lam 'sieden, hervorsprudeln'

A címben említett alakokon kívül igen közönségesek a cseremisz szónak műveltető t képzős
alakjai: (WICHM.) KR. so ·ltem, U. so/te -m 'kochen'. PAAsoNENnál az említetteken kívül a
so/am igének van még 'gebraten werden (am Feuer)', a saltem alaknak pedig 'braten (am
Feuer)' jelentése is, RAMSTEDTpedig a szónak még 'brühen' jelentését közli.

A votj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcynsuu 'nossarscs ny3bIpjlM (OT oxora)' (UdmRSzl.) ige hangtanilag jól

megfelel a fentebb felsorolt cseremisz igéknek, de a jelentést illetően még nem egészen
nyilvánvaló az egybetartozás. Ha azonban az ugyancsak t képzős votj. cynsmuuu '1.
nO.[OKapHTb,2. 06apHTb (KHmTKOM)' (UdmRSzl.) alakokat vesszük figyelembe, akkor

már jelentéstanilag is kifogástalanná válik a cseremisz és votják igék egyeztetése.

19. Cseremisz kuas 'gázló, zátony'

A cseremisz szóra vonatkozólag BEKE Ö. a következő adatokat sorolja fel: M. MM. kuas,
MK., USj. lc'Ias, C. C. kuaJiXs, 1. ku -aJiXs,K. ko 'as 'seicht, nicht tief, flach, breit, niedrig

(Wasser, Grube, Kahn, Trog, Teller, Mütze)' (FUF. XXII, 102); RAMSTEDTnél ku 'as
'Sandbank'; VASZILJEVnélxyaui, «yanu, 'Mem<HH,Mem<o', Kyam-63p 'Mem<oe MeCTO,
nepexar Ha pexe'; a MarRSzl.-ban pedig xyaxiu 'Mem<HH, Herrry60KHH, MeJIKO-
BO.1lHHH'alakban találjuk a cseremisz szót.

A rokonnyelvek közül a votjákban találunk olyan szót, amely mind hangtanilag, mind

pedig a jelentést tekintve jól megfelel a cseremisz alakoknak: (MUNK.) Kaz. kwas 'sekély';
kwasmi- '1. száradni, megszáradni, kiszáradni; 2. apadni, sekélyesedni (vízről mondva)';
«yacs, xyacez 'MeJIKHH' (UdmRSzl.).

A votják szónak a FUV. a következő finnugor megfeleléseit ismeri: Ip. goikes 'dry'
stb.; mord. koske 'dry'; cser. kukso 'dry'; koske- 'to dry (intr.)'; zürj. kos 'dry'; kosmy-

'become dry'.
Az általunk említett cseremisz szót nem találjuk a megfelelések között, s joggal, mert

hangtanilag nem illik ide, másrészt viszont a votják szóval való egybetartozása szintén bi-
zonyosnak látszik. Ez csak úgy lehetséges, ha a cseremisz szó votják kölcsönzés. A votják

alak ya diftongusa szabályos hangfejlődés eredménye a votjákban, a cseremiszben viszont
ez a jelenség teljesen ismeretlen, tehát a kölcsönzés iránya nem lehet kétes.

A votj. S:.>cser. s, s megfelelés is teljesen szabályos. A kölcsönzés idejére vonatkozólag
a hangtani kritériumok alapján annyit tudunk csak megállapítani, hogy az a cser. s > s
hangfejlődés lezárulta után tortént, mert ellenkező esetben a malmizsi és a hozzá közel álló
nyelvjárásokban nem s, hanem s állna aszóvégen.

A C. c 1. nyelvjárásokban a cseremisz szó beilleszkedett a -Ils képzős szavak kategó-

riájába.

30VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• • •



Etimológiai megjegyzések (14-29.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20. Mordvin nepseass '6apcYK'

A folyóirat előző számában megjelent Etimológiai megjegyzések c. cikkemben a fi.
mayra 'Dachs' szó kétes megfelelőjeként említem - az általános felfogásnak megfelelően -
az azonos jelentésű cser. ne 'rye szót. Közben ráakadtam az erza-mordvinban a nepieas
'6apcYK,4 szóra, amely pontosan megfelel a cseremisz alaknak. Érdekes, hogy a szó töve a
cseremiszhez hasonlóan itt is azonos az 'orr' jelentésű szóval. Így nagyon valószínű, hogy

mind a cseremisz, mind a mordvin szó nem függ össze a finnségi alakokkal, hanem egysze-
ruen az orr szó származéka, ami feltehetőleg az állat jellegzetes hosszú orrával függ össze.

A cseremisz -ye képző más állatnévvel kapcsolatban is előfordul (1. WICHMANN:
SUSAik. XXXI6: 8), a mordvin képző pedig állatnevekben igen közönséges.

21. Csuvas nye 'crynara'

A cser. posem elszaporodik szónak fentebb említett cikkemben a zürjénben keresek megfe-
lelést. Azonban a csuv. nye 'crynari.' (Csuvkszl.)' igének mellékjelentései között megta-
láljuk a 'sarrryunrn, (o pacrenaax)' jelentést, amely pontosan megfelel a cseremisz szó
jelentésének, s a hangtani megfelelés is tökéletes. A cseremisz szó s-es alakjai is valószí-
nűbbé teszik a csu vas kölcsönzést, mint a zürjén megfelelést.

22: Magyar vesz 'umkommen, sich verlieren, verschwinden'

A magy. vész (vesz-) igének SZINNYEI(NyH.7) a következő rokonnyelvi megfeleléseit idé-

zi: osztj.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuóz- 'elpusztul, meghal'; U08t- 'elveszt'; vog. űs- 'elpusztul, meghal'; xot-üst-
'elveszt'; zürj. vos- 'elpusztul, elvész, tönkremegy'; vost- 'elveszt'; votj. j8- 'elvész, tönkre-
jut'; j8t- 'elveszt'. Ezt az egyeztetést fogadja el a SzófSz. is. A FUV. azonban már csak
kérdőjellel kapcsolja a magyar szót az obi-ugor és a permi alakokhoz. A kétely több okból
is megokolt: 1. a magyar szó obi-ugor megfelelői mind veláris hanga lakot mutatnak; 2. a
permi adatokban felbukkanó szókezdővutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAv másodIagos (1. UOTllA SUSToim. LXV, 58), s

így nem felelhetnek meg a magyar szónak.
Jól egyeztethető viszont a magyar szó a votj. (MUNK.) vez- 'eltűnni, elhordani magát';

(UdmRSzI.) eesuuu 'HClJe3HyTb,nponacrs 6e3 Be3TH'; Be30H 'H3lJe3HOBeHHe'.

A votják szó jelentése tehát, az orosz értelmezést is figyelembe véve: eltűnik, elvész.
Így jelentéstani szempontból sincs nehézsége a magyar és votják ige összetartozásának.

4 3p3l1HCKO-pyCCKHH CJIOBapb. Mocxsa, 1949.

5 CsuvRSzl. = qyBalllcKo-pyccKHH CJIOBapb. Mocxsa, 1961.
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23. Cseremisz (WICHM.) KH. ká -mem,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU kume -m 'die Angen schliessen'

A FUV. a magyar húny- ige finnugor megfelelői között tartja számon a cseremisz szót a
mord. kona- ; votj. kyn- ; zürj. kun- ; vog. hon- ; osztj. kon-, S. hOn- alakokkal együtt,
amelyekhez mint kétes megfelelő a fl. k;yny- szó is csatlakozik.

A SKES. véleménye annyiban tér el a FUV.-tól, hogy az előbb idézett fl. k;yny- szó
biztos megfelelőinek tartja a felsorolt alakokat, s csak a cseremisz szó elé tesz - ellentétben

a hagyományos felfogással - kérdőjelet. A SKES. eljárása a cseremisz szót illetően feltét-
lenül helyes. A cseremiszben intervokális helyzetben ismeretlen az fl > m hangfejlődés.
Feltételezhetnénk esetleg, hogy valamilyen egyedi hangváltozás történt a szóban. Ennek

azonban ellen? szól az a tény, hogy a szóban forgó cseremisz igének megfelelése van a
votjákban. Erre a következő adatokat idézhetem: (RUdmSzll npuiqypueams 'KbIMbIp'bSl-

HbI'; npuiuypums 'KbIMbIPTbIHbI'. A szótár az idézett votják alakokat együtt közli a

KblHbblpöflHbl, KblHbblpmblHbl igékkel, amelyek viszont a fl. k;yny- és a magy. húny megfe-
lelői.

Mivel n > m hangfejlődésre a votjákban sem találunk példát, így joggal feltételezhet-
jük, hogy a címben idézett cseremisz igék összetartoznak a votj. KblMblpbflHbl, KblMblp-

muuu alakokkal; nem egyeztethetők viszont a magy. 'húny ; fl. kyyny- szavakkal.

24. Cseremisz (PS.) fJal$e 'Schulter'

A cseremisz szónak eddig sem a rokon-, sem más nyelvekben nem sikerült megfelelésére
akadni. (A SZILASICseremisz szótárában említett tat. uéa ; csuv. wiée alakok távolról sem
jöhetnek számításba, mert pl. a csuvas szó jelentése 'lágyék', s a cser.-be átkerült csuvas
vagy tatár köIcsönszóban nem lehet ($ hang.)

A cseremisz szó pontos megfelelőjének látszik a zürj. (WIED.) vots-ly 'Schlüsselbein';
(WUo.) 1. VO($:v.-li '(?) (Ader)knoten an der Hand'; (SzrSzlKomi) FY., I. AV. eomuinu;

Ud. eoiunu 'xnrosuua' (KRSzl.) eoiunu 'xmosaua'. A zürjén szó jelentése kulcscsont (lj

'csont'). A WUo. adata valószínűleg téves. A kérdőjel is erre látszik utalni.
Mind a cseremisz, mind a zürjén alakokban ($-t találunk, tehát a mássalhangzó-

megfelelés kiíogástalan. A cseremisz szó alapján joggal feltételezhetjük, hogy az eredeti
magánhangzó a volt, aminek a zürjénben igen gyakori folytatása o (vö. E. ITKONEN:FUF.
XXXI, 322-23).

25. Cseremisz (WICHM.) KH. má,~ká-ndii, U. mu skándá 'Faust'

A FUV. a cseremisz szó rokonnyelvi megfelelőiként a mord. E. moksna, M. moksönda

'fist'; votj. myiyg alakokat idézi, s kérdőjellel az azonos jelentésű osztj. mecsk szót,
amellyel kapcsolatban COLLINDERmegjegyzi, hogy esetleg zürjén jövevényszó. A feltétele-
zett zürjén alak azonban eddig még nem bukkant fel.

6 PyCCKO-Y.LI:MYPTCKI1H CJIOBapb, Mocxaa. 1956.
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Nyilván a keresett zürjén szó van meg a (SzrSzIKomi) Le. uuoczanmunu '6HTb,
yztapars (KorO-JI. KyJIaKoM)' ige tövében; a (SzrSzlKomi) AV.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMbl:>ICblK 'ynap KyJIaKOM,
ryuax': (KRSzl.) uuocu« 'ryMaK' szó eredeti jelentése pedig feltehetően nem ökölcsa-
pás, hanem ököl volt, s ilyen jelentésben került át az osztjákba is.

26. Cseremisz (SZIL.)pustij 'bél, hurka'

A cseremisz szóra vonatkozólag a címben említetten kívül a következő fontosabb adatokat
idézhetjük: (RAMST.) pust» 'der Magensack'; (PS.) pusta 'Labmagen', müskar-p. od. pus-
ka 'Magen' (müskar 'has'); (VASZ.) nyiuxa 'xpynnax sacrs H3 BHyTpeHHoCTH)J(HBOT-
noro c nepeaapennoü sacrsro nHI.UH';(MarRSzl.) nyuoco 'BHyTpeHHOCTH)J(HBOTHbIXc
nepeaapeaaoa sacrsro nHI.UH'.A cseremisz szó jelentése tehát 'belsőrész, (állati) gyomor'.

A cseremisz szónak pontosan megfelel a zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V. Sz. pit:!
'das Innere'; V. Sz. Pr. pittkas 'in seinem Inneren, innen' stb.; votj. (MUNK.) Sz. pue, M.
G. pue, I. pui; K. pos 'belső, belseje vminek'; Sz. kot-pué, Lk(Jt-pos stb. 'belső részek az
állati testben; kebel, szív' (k(Jt 'has') (vö. TOIVONEN:FUF. XIX, 128).

A -ka; -ta , -to, (-ta) a cseremisz szóban képző (1. WICHMANN:SUSAilc. XXX/6: 12,
24). A -to képzőt WICHMANNnem említi a cseremisz szóképzésről írott tanulmányában,
pedig nem éppen ritka képző, ez van meg például a cser. nukto halnévben is (1. N.
SEBESTYÉNI.: NyK. XLIX, 62).

A képzők -k, -t eleme előtt rt > s hangfejlődés történt, amire a cseremiszben számos
példát találunk. .

A cser. (SZIL.) pusto : tovar p. 'nyélnek való lyuk a fejszében' szó, amelyet SZILASI
BUDENZnyomán idéz, nem tartozik össze a fentebb tárgyalt cser. szóval, mert ennek hegyi
cseremisz változatában az első szótagban a van, amannak viszont u: (VASZ.) KR. nsuumo
'BTYJIKa }l)UI BCTaBKH,nepeBRHHOHvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApysxa y pysnstx 0PY,UHH'.Ez kétségtelenül arra
mutat, hogy két különböző szóval van dolgunk.

27. Cseremisz (PS.) ta lya& 'Fohlen, Füllen'

PAASONENzárójelben még a következő értelmezést fúzi a cseremisz szóhoz: ... 'seit es von
der Stute abgewöhnt ist bis zum Alter von zwei Jahren'. BEKE ÖDÖN (FUF. XXIII, 72) P.
B. M. C. C. ta /ya&, MK. ta I}íioa, UP. ta '/yaoa, UJ. C. C. JT. ta l')'UOo, JO. ta l')'Uoa, V.
ta l')'UOo,K: ta lyü& 'ein Füllen, welches noch nicht eingespannt war' alakjait ismeri a szó-
nak. A cseremisz-orosz szótárak adatai lényegében megegyeznek az eddig idézettekkel:
(VASZ.) maneyoo, manzuoo 'notuans 2 JI., MOJIO,nWIK';(MarRSzl.) maneuoe 'ztayx-
JIeTOK(nourazu, zmyx JIeT), )J(epe6eHoK-CTpHrYHoK'.

VASZILJEV szótárában még egy számunkra érdekes adatra bukkanunk, a mansatc
MaCKa 'Me,UBe,UbHa 2-M rozty' kifejezésre, amely l'-je ellenére, úgy látszik mégis összetar-
tozik a fentebbi cseremisz alakokkal. Ez az utóbb idézett szó is megerősíti, hogy az előbbi-
ekben - ya&, -')'U00 stb. képző van. Ez a képző rendszerint melléknevet képez (1. BEKE Ö.
CserNyt. 129-30), s jelen esetben nyilván a ta .Jyaoa imna 'Fohlen' (1. WrcHMANN:
SUSToim. LIX, 163) jelzős szerkezetből vált önálló fónévvé.
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A cseremisz szó képző nélküli alakja ta l-, amelynek minden szempontból pontosan
megfelel a votj. (MUNK.) to/as 'csikó (az első tél, azaz évután)'; (UdmRSzl.) monec

'CTpHryHoK, .llByxrOLJ;OBaJIhIH»cepeőéaox'. A votják szót felfoghatnánk a to/ 'tél' szár-
mazékának, de ha valóban összefügg a cseremisz szóval, akkor az egyezés véletlen, mert a
cseremisz szót viszont semmiképpen sem lehet a 'tél' szóból magyarázni (vö. cser. tel, tele

'tél '). A votják szó orosz értelmezésében nem is találunk utalást a 'tél' szóra, s talán csak
M~l<.ÁcsI egyéni értelmezéséről van szó.

29. ZürjénvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(WUo.) pus 'lange Fisehreuse'

28. Cseremisz (PS.) o&1r, ooaran 'dieht (Baum)'

Az idézett cseremisz szókon kívül még a következő ide tartozó adatokat találjuk: (PS.)
ooararJam 'Schlösslinge treiben', ooararJdem 'spriessen'.

Bővebb anyagot szolgáltatnak a cseremisz szóra vonatkozólag a cseremisz-orosz szó-
tárak: (VASZ.) ooap 'BeTBb'; ooapzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKy3 'BeTBHCTa~öepésa'; ooop, ooup 'ornpucxa,
BeTOlJKHOT OCHoBaH~ ztepeaa, OT xopneü'; ooupatreiu 'KyCTHTbC~ (pacreaae)';
Ooupamue WypHO qylJKöLJ;öJrnH3W (A bokrosodó vetés sűrű lesz.); (MarRSzl.) ooap
1. 'nopocns, noöer', 2. 'BeTBb, BeTBHCTbIH'.

A cseremisz szóban az -r nyilván azonos a fgr. *r denominális nomenképzővel (1.
NyH. 7 97). Az eredeti alak az ooar lehetett, mert az o/for, o&1r alakok véghangsúlyosak, s
ilyen helyzetben nem képzelhető el a magánhangzó redukálttá válása.

A cser. ooa- tő jól egyeztethető a zürj. (SzrSzlKomi) Vym. VU 00 'BeceIDI~ 3eJIeHb
Ha rryrax; BCXOLJ:bI,POCTOK' (KRSzl.) 00 ,BCXOLJ:bI',2. 'CTe6eJIb'; votj. (WIED.) ud

'Wintersaat, Winterkorn'; (MUNK.) Sz. ud: u. nan 'őszi gabona vetés (fú korában;
03HMb)'; (UdmRSzl.) yo 1. ,BCXOLJ:bI,POCTOK',2. 'paccana'; yoauu 'npopacrars (o
ceueaax), BCXOLJ;HTb(o pacrenasx, 3JIaKax)'.

A penni alakokból származtatja RÉDEI KÁRoLy7 az udmurt népnév ud- előtagját. Az

itt tárgyalt cseremisz megfelelés hangtani szempontból nem mond ellen ennek a magyará-
zatnak. A cseremisz szó ragtalan ooa- töve pontosan egybeesik a cser. (WICHM.) U. ooa
'Wotjake' népnévvel.

A címben idézett adaton kívül a régebbi szakirodalomban nem akadtam a zürjén szóra, s az
újabb zürjén-orosz szótárakban is csak egy helyen találtam meg: (SzrSzlKomi) L. nyw.
'PbI60JIOBa51CHaCTb(BHLJ;sepun.r) H3 npyrsea p516HHbI'.
A zürjén szónak pontos hangtani megfelelője a cser. (VASZ.) now. 'MOpLJ;a(pbl60JIOBHa~
CHaCTbH3 npyrsea)"; (MarRSzl.) KH. now. 'sepura (pbI60JIOBa51CHaCTbH3 npyrses)'.
A zürjén és a cseremisz szó hangalaki egyezése mellett a jelentésbeli egyezés is teljes:
mindkét nyelvben 'vesszőből font varsaféle' a szó jelentése.

7 RÉDEI KÁROLY, Über den Ursprung einiger finnisch-ugrischer Völkernamen (CIFU. 102-3).
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