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Hogy legalábbis a szóvég szempontjaiból török *boyasyii 
vagy *boyasun alakot a vászon előzőjéül föltehetünk, azt egy 
háromszéki és göcseji tájszónk vizsgálata is támogatja. Ez a 
tájszó a kászu 'fahéjból készített kupa, táska, doboz v. henger, 
amellyel vizet merítenek, amelybe epret, málnát szednek; amely
ben túrót, szurkot, csirizt tartanak' stb. (MTsz.). Kászu-t ugyan 
nem ismerünk a törökségben, de ismerünk (Anatóliában) ká-
sen-t, 'hamur teknesi', azaz 'dagasztó teknő'-t AnDerl. Ha a leb., 
kumd., sor kayas 'die Baumrinde' RADL., középtör. qayyq 'Kahn' 
MKAS?. (valamiképen összefügg vele az aryu qaöyq 'ausgehöhlter 
Baumstamm' és qaőyz 'Baumbast' MKASY. stb is) és qayyl 
'frische Weidenzweige, mit denen man die Weinstöcke aufbindet' 
MKASY. szavakat egybevetjük, közös *kay tövet következtethe
tünk ki. Ebből pedig *kayasy »- magy. kászu és *kayasyn =- ana
tóliai kősen is megmagyarázható lenne. 

Magam is tisztában vagyok vele, hogy ezek a megfejtési 
kísérletek annyi föltevésre támaszkodnak, hogy megírásukat 
csak az a remény teszi menthetővé, hogy az esetleges hozzá
szólások talán majd végleges formában tisztázhatják eredetük 
kérdését. 

RÁSONYI LÁSZLÓ. 

Adalék r ó igénk eredetéhez. 
A ró igét fgr. örökségnek szoktuk tartani, bár némileg aggályos

nak látszott, hogy megfelelőjét csak a cseremiszből tudtuk kimutatni 
(NyH.r 152, BÁRCZI, SzSz. 259: rd'em, rwm 'hauen'). 

Ha a ro-nak csakugyan 'vág' az eredeti jelentése, amint a nyelv
történeti és népnyelvi adatokból joggal következtethetjük, akkor a cse-
.remiszen kívül a következő finnségi szavakkal egyeztethetjük: fS. RENV. 
rapaan 1. rapajan, rawata 'tundo, ferio, quasso', LÖNNR. ravata 'rafsa, 
skaka, svánga, danga, hugga, slá'; f'É. WIED. rabama 'schlagen, schüt-
tel.n, schwingen, heftig bewegen'; fL. KETT. ra'bbd 'schlagen, hauen, 
hacken'. Ide kívánkoznék a vog. rátvi 'schaukeln, schwingen. schütteln' 
(SZIL., KANN. WogVok. 17) és az osztjK. rdhvpm, J. ráwisLdm, 'schwin
gen, schwenken, fácheln, wedeln, schmeissen, schütteln' (PATK., PAAS.-
DONN.) ige is, noha mai jelentésköre elütő. Zs. M. 


