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Szómagyarázatok. 
, Magyar szín. 

Nyelvünkben két szín szó van. Az egyik szín (alakv. szén, 
írva: cenholm 1193, Zenuho\n\xi Anon., Zen 1465, 1495 OklSz., 
zeen JprdK., ÉrdyK.; szein, írva: zein DöbrK. NySz.) 'tuguriolum, 
scena, nubilarium; Hütte, Scjieune' szláv jövevényszó (vö. egyh. 
szl. sém, bolg, sént, szerb-horv. sjen, cseh siti szlov. sieft, lengy. 
sien, or. senh). A másik szín (alakv. -szén, írva: szén Telegdi, sziny 
Eszterházy, szün, írva: szun '1626 KCsepreg. zun ErsK., NySz.) 
' 1 . color, Farbe, 2. imago, Bildnis, 3. facies, vultus, conspectus, 
Gesicht, Angesicht1), 4. forma, figura, habitus, persona, Gestalt, 
das Áussere, 5. species, forma eximia, decor, venustas, schöne 
Gestalt, Schönheit, Anmutj 6. species externa, das Áussere, Schein, 
7. modus, ratio, Art, Weise, 8. superficies, Oberfláche2), 9. exquisi-
tum, optimum rei alicuius, das Beste, Vornehmste, 10. praetextus, 
praetextum, Schein, Vorwand, 11. ajtó szine 'antae' C. (MA-nél 
Aytoszine, Széle, ayto oldal); bor-szin 'species vini, Weingestalt* 
(ua. címszó a. Jcenyérszin is); dél-szin 1. lux aprica; Mittagslicht; 
2. plaga meridionalis; südliche Gegend NySz. Ez a második szín két
ségkívül török eredetű szavaink közé tartozik, csak az a kérdés, 
melyik rétegbe. Nyilvánvalóan azonos a köv. török szavakkal: kaz.-
tat. EADL. syn 'das Áussere', BÁL. sin 'Schönheit', kirg., alt.-tat. 
BUGADOV. sin 'Gesicht, Figur, Aussehen, das Áussere', volg.-tat.T 

csuv. ZOLOTNICKIJ sen 'Antlitz., Gesichtzüge, Gestalt', csuv.Paas.S9W, 
sdn-sdBat 'arc, arculat, szín; Gesicht, Antlitz, Aussehen'; smzér 

J) Különösen érdekes a színről színre kifejezés, mely tkp. azt 
jelenti 'szemtől szembe'. A NySz. már Meliusból idézi: Az istennek 
szinrűl szinre való latasa. A héberben pánim el pánim v. pánim bd pánim. 
Vö. még: szinét se láttam. 

2) Vö. színe és visszája. Nyilván a szín 'külső' jelentése van ez 
összetételben : szin deszka (decka) Székelyföld MTsz., szündeszka Bakony
alja NyF. XXXIV, 68. 'a tönk felszínéről fűrészelt két legkülső deszka'-
vö. széldeszka ua. Hódmezővásárhely-Nyr. XLV, 187. 
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'csúnya, rút; hasslich' (s§Bat -e arab sifet, syfat 'die aussere Förm'). 
A szó a csuvasbán valószínűleg a tatárból való átvétel, s RABANEN 
szerint a cseremiszben i s : C. s§n 'arc, szín'; pl. sőnze' joksarye' 
'arc(színe) piros', os sőna'n 'sápadt (tkp. fehér) színű', s§nz{é) uke 
'nincs színe, rossz színben van', űefie'r s§na'n 'szép(arcú)', sonddme 
'sápadt (tkp. színtelen)', fint<sö semalye s§na'n 'a víz sötétes (tkp. 
feketés) színű'; CK. s§n 'arc; arcszín', pl. ^joksa'r söna'n 'piros 
színű', sopka' s. 'sápadt színű', sénze pMe'n 'rossz színben van (tkp. 
eltűnt a színe)', maris ően fiatőze ik sőna'n ©"?oí 'a férj és feleség 
hasonlít egymáshoz (tkp. egy arcúak)3; JO., V. snn 'arc', pl. sfi'net 
sa'je 'jó színben vagy (tkp. arcszíned jó) ' ; V. ja'skar sfi'nan 'piros
pozsgás arcú', JO. ja'skar sn'ndn i'mni 'vörös színű ló', fídúé'ron 
sn'nzfi §a'z§n 'a vászon kifakult, színé kiment', JO., V. ik snneskd 
'egyforma színű', JO. imni'em kö'yőnek ik s. 'mindkét lovam egy
forma színű'; ÖN. s§nle\ (REGULY-BUDENZ) senle (helyesen s§nle), 0., 
CK., UJ. sdlne, JO. sn'lnn (hangátvetéssel) 'szép'. 

A jelentésre nézve vö. P., B., M. tluri'%, MK. űure'i, UP. 
Uure\ UJ., CÜ. űuri', CÜ., CK., C. t&ri', JT. tsd're, JO., V. tso'rei, 
K. tsd're 'arc, arcszín' (a kazáni-tatárból: BÁL. ciraj 'arcvonás, kiné
zés; Gesichtzüge, Physiognomie, Aussehen' Ris.); pl. UP. moto'r 
Űurea'n 'szép (piros) arcú', Uure'z uke, sapé'mon 'rossz színben 
van (tkp. nincs színe), sápadt lett', űuré't§m§ 'sápadt', tsuré't§m§ 
tü'fidr 'kifakult ing', tü'(3§r tsure' kaje'n 'az ing színe kiment', 
tstfa'n Űure' moto'r b'y§l 'a festék színe nem szép', uza'ryé Uurea'n 
ti&Jk 'zöld színű festék', je'r> lü'őén Uure'z kaje'n 'az ember ijedté
ben elsápadt'^ je'y sirci, tsuré'zd kaja' 'az ember haragszik, elsápad'; 
CÍJ. lü'ő§n íidlt Udri'z kd'jős 'ijedtében egészen sápadt lett '; CK. 
íUri'ydUdn ftb'zdn, s§'nz uke 'arca sápadt lett, nincs színe; K. e'őem 
ydfiora'jas tdygti'lmdkd tsdré'ydtsdn fia'z§n, kdkd'ryen 'SLZ ember, mi
után betegeskedni kezdett, sápadt arcú lett'; JT. je'y s§őd'ska, 
tsőré'ze fto'zes 'az ember haragszik s elsápad', tsőré'ze b'so li'n 'arca 
fehér lett', ío 'yor tsőré'ze sa'je 'az ing színe szép', fa'y<=>r tsd'rem 
ke\tse, fint s^'p^ses 'az ing színét kiszíja a nap, a víz', ts§ré'd§me 
t&'yqr, tstta'ze tsd'ld'ka'jen m&'ék^n 'kifakult ing, a festék a mosás
ban teljesen kiment'; JO. ftdné'rdn tsdré'izd ke'jen 'a vászon színe 
kiment'; UP. ki'ndS Uure' tö'lőn 'a kenyér szépen megsült (tkp. 
megjött a színe)'; JT. ki'nDe tsé're sa'i Un ua. (tkp. 'szép lett a 
színe)'; CK. kinde'-tí§rv tb'Wn by§l, komaka'm kua'tl{e) b'y§l 'a kenyér 
nem sült meg szépen, a kemencém nem volt jól befütve (tkp. nem 
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erős)'; JO. kvndd-tsd'rei tb'ldn ay§l ua.; B. kinde'-Uuri'i 'a kenyér 
fölseje', koyga'-ts. 'a kemence teteje (?)'. 

Már BUDENZ írta, hogy „a m. s^m-vel bátran össze lehetne 
állítani a török sin szót, ha amaz igazán „arcot" jelentene" (NyK. 
XVII, 448). A NySz. adatai szerint azonban a magyarban ez a 
jelentése megvolt. MUNKÁCSI (ÁKE. 574) a 'fölszín' jelentést elvá
lasztja a többitől. Ezek szerinte is török eredeM szóra mutatnak, 
az előbbi jelentésben azonban árja átvételt lát. A török szó 'külső' 
jelentéséből azonban az összes jelentések megmagyarázhatók. Vö. a 
latin color 'szín' eredeti jelentése 'Hülle, Aussenseite' volt, s az 
occulo 'elrejt' ige celo alapszavával függ össze. Ugyanebbe a szó
családba tartozik a szanszkrit garas- 'die flaut auf gekochter Milch, 
Rahm' (vö, m. tejszín) (WALDE-POKOKNY I, 432). Vö. még gör. XP0^01 

'Haut, Hautfarbe, Farbe, Schminke', XPotí*i a t t - XP°a 'Körperober-
flache, Haut, Farbe', 'Oberflache eines Körpers, daher bes. Haut, 
auch Hautfarbe' (uo. 648), finn kárva 'szőr', oikeassa karvassa *ln 
seiner wahren Gestalt', keltainen &. 'sárga szín', kuolemank. 'halál
sápadtság', j)itaa karvansa 'megtartja színét, nem fakul ki', kar-
vainen 'szőrös, -szőrű, -színű, maksankarvainen 'májszínű'. 

De a magyarból is világos a 'külső' és a 'Farbfe' jelentések 
azonossága, illetve a második jelentésnek az elsőből való fejlődése. 
A posztó, szövet, vászon, stb. ruhaanyag s z í n e szemben a visszájá
val tkp. a külseje, fölseje, de a mintás anyagoknak gyakran csak 
a színe, a külseje, fölseje festett, tehát csak az színes. Nagyon 
idevág a színei ige, melynek jelentése CzF. szerint ' 1 . vmely test
nek külsejét, felső területét gyaluval Vagy más eszközzel kisimítja, 
kiegyengeti; 2. t e r m é s z e t i színre fest vmit, máskép színez'. 
A régi szótárakban is megvan már: ascio — Bárdolom, meg szinlom, 
gyalulom (C.); szinlom: Ascio, Coloro, Incrusto (MA.); Ascia Zynlew 
Baard (1558 OklSz.); ascia — Gyalu szinlobárd (C); Ascia: Gyalu, 
Szinlobárd, SzinlS feysze; Tector: Sikarlo, Falszinlo; Tectorium: 

> Szinlo mész, Fal mazlo mész; Tectorius: Fejeritó, Falsikarlani walo 
(MA.; C.-nál sajtóhibákkal: Sikarlo fal ziulo, Zinlo mez ful mez, 
Feieritó mez fal sikarlo mez). 

A népnyelvben: színei 'letisztítja a bőr színét' (a tímár a húso-
lóhoz hasonló vassal), 'színelö 'az erre szolgáló eszköz' (Szeged), 
szinlö-fa 'két lapítójú fa, amellyel a «zücs a bőr színét a csávától 
megtisztítja', szinlö-ka~sza 'eszköz, mellyel a timár a pácolás után 
másnap a tőkére fektetett bőrből a páclevet kinyomja' (Székely-
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föld), szinlö-kés 'fanyelű, igen éles nagy kés, amelyet a szűcs a bőr 
kikészítésénél használ' (Kózdivásárhely), szülő-fejsze 'símítófejsze' 
(Pozsony m. Bacsfa); Vészinél 'lebárdol (hengeralakú fát, vagyis a 
szélét lefaragja)'; megszínel 'agyagos földdel újra bevonja a ház v. 
csűr földjét' (Székelyföld) MTsz. A jelentésre nézve vö. sikárlani, 
sikállani, sikulni 'gyalulni' (Moldva, Nyr. III, 3) kisikárni 'kitapasz
tani (pl. a ház földjét)' (Moldva, Nyr. XXX, 174), szikár 'mit Lehm 
bestreichen (z. B. den Lehmboden, die Wand, die Kisse im Ofen)' 
(Moldva, WICHMANN), sikárol 'agyaggal simára tapaszt' (Csík m., Nyr. 
XXXII, 54), 'másodszor tapaszt' (Szatmár m., Koltó SZABÓ ISTVÁN 58),. 
megsikárolni 'lágy agyagpéppel megkenni és _ finom homokkal 
beszórni a szoba földjét' (Kolozs m., Bábony MNépny. I, 52), a 
leányocska egybe neki, csinál agyagot, megsikálja ügyesön a kemen
cét (Udvarhely m. Bözöd, BÖZÖDI GYÖRGY: A tréfás farkas, 113), 
sikár ól 'sártapasszal simít falat' (Nagyküküllő m. Halma gy NyK. 
XXXI, 398), 'simít általában mindent, ami tapaszos' (Torda NyF. 
XXXII, 58), sikál 'simít tapasztáskor' (Háromszék m. Vadr.), lesikál 
'betapaszt (lyukat)' (Marosvásárhely, MTsz.), sikárlő 'marhaganéból, 
lúgzott hamuból és agyagból csinált tapasz, mellyel a falakat simára 
kenik' (Székelyföld, Tsz.), sikár 'agyag' (Komárom m. Kürt Nyr. 
XIX, 188), sikál 'tapaszt' (Nyíregyháza, Nyr. LV, 114), 'hígított 
agyaggal a szoba, konyha földjét simítja (Zalám. Pölöskefő PÁLFFY 
LÁSZLÓ, Zalabaksa BŐDÉI JÁNOS), siká 'mázol', pl. A ház főggyit elő
ször sározzák, azután sikálik. Főddé sikálik föl a pitvart (Somogy 
ni. Szenna NYÍRI 163, 51), sikál 'meszel' (Rábagyarmat NAGY ERNŐ, 
Csákánydoroszló CSABA JÓZSEF, Őrség Nyr. III, 283, Zalabaksa [régen] 
BŐDÉI JÁNOS, Göcsej Tsz., Gönczi 514, Baranya m. Mecsekhát MTsz.), 
sikáló (Zala m. Lovászi Nyr. XLIY, 188, Őrség Nyr. III, 283), 
sikálu (Zala m. Szentgyörgy völgy, Zalabaksa BŐBEI JÁNOS, Vas m. 
Csákánydoroszló CSABA JÓZSEP, Rábagyarmat NAGY ERNŐ) 'meszelő'. 
Már a régi nyelvben: Trulisatio: tapasztás, falsikárlás; Trulisso : 
Megtámasztom, Sikárlom (MA.); Vakolás, Sikárlás, Téhelyezés; Vako
lom, Sikárlom, Téhelyezem; Trulla: Sikárló, vakoló kdlán (PP.)« 
Vö. még: simitás 'földes szobának lesározása' (Rábagyarmat NÍGY 
ERNŐ), simító 'tapasztásra használt sárga agyag' (Vác, NyF. X, 68); 
sárgafőd 'vasas föld, amivel „meszelni" is szoktak, kifestik a házat 
v. kemencét' (Zilah vid. Nyr. XXVIII, 284); simít 'mos, meszel' 
{Nyitra vid., Nyr. XXVIII, 497); mázai 'a szoba földjét sárral kita
pasztja' (Bihar m. Jánosfalva NyF. XXIX, 31, Tárkány MNy. X, 335). 
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A héber pánim (többesszámi alak; status constructus: p'ne; 
kikövetkeztetett egyesszámú alak: *paneh jelentései: 1. Angesicht, 
2. persönl. Gegenwart, persönl. Erscheinen, 3. das Aussehen einer 
Sache; die zugekehrte Seite eines Dinges, z. B. eines Gewandesr 

des Schleiers, eines Kessels (vö. asszir pánu 'Vorderseite'); a) Ober
flache, facies, superficies, z. B. der Erde, des Wassers; b) das 
Vordere, die Vorderseite (Fronté)' (GESENIUS). 

Ezzel a szóval fejezik ki a magyar színről színre kifejezést: 
pánim el-panim v. pánim b'pánim, szó szerint 'arcról arcra'. 

A babiloni talmudban van olyan alkalmazása is, amely már 
közel áll a 'Farbe' jelentésű szín-hez, bár 'Oberfláche'-nek fordít
ják : Pes. 39 a : ein bitteres Kraut hat einen Sa/t und seine Oberflache 
(u-panav 'arca, színe') wird weiss; uo.: alles Kraut, das einen Saft 
hat und dessen Oberflache weiss Wird; uo. 4 8 b : von welcher 
BeschafFenheit muss ein Teig sein; dass. er ein Teig, der zu gahren 
anfángt, genannt wérde ? Wenn seine Oberflache (panav 'arca, 
szine') so blass geworden ist, wie Jem., dessen Haare (mfolge des 
Schreckes) sich erheben (J. LEVY : Wörterbuch über die Talmudim 
u. Midraschim, 1924, 2 :368, kásaf a. — KLEIN ÁBRAHÁM szíves közlése). 

Az arc és felszín, leülső jelentésére nézve vö. latin facies 
'I. die ganze áussere Gestalt, Gestaltung, Bildung, áussere Erschei-
nung, das ganze Áussere; — Gestalt, Gestaltung, Form, áussere 
Erscheinung, Aussehen, BeschafFenheit, Art; das blosse áussere 
Ansehen, Schein; Anblick ; — II. Antlitz, Angesicht'; — superficies 
'der obere Teil einer Sache, Oberteil, Oberflache' (GEORQEB). 

Érdekesek a magyarban is a következő színt jelentő szók: 
ruha fala 'külső színe a ruhának' (Baranya m. Csúza); föld 'kendő 
alapszíne' (Gömör m., MTsz.); főüd 'alap, alapszín, mező', pl. A 
teritőünek a föüggye zőüd (Szamoshát, CSÜRY), vö. zsali keszkenő 
'fekete f ö l d ö n szép veres virágokkal'ékített kendő' (Zemplén m. 
Nyr. IV, 522). 

- Cseremisz fiá'zdk. 

P., B., M., U., C , C., JT. Pa-zők, MK. fa'M, JO., V. 'pa'hl, 
K. @ö\tsdk (RAMSTEDTnél fiojjsdk is) ' 1 . schief, krumm; schrág, 
seitwarts gebogen, 2. Klafter, casKenb', CÜ. ph'z§k-umsa' kereszt
csőrű madár, meggyvágó; Kreuzschnabel; (VASZILJEV) fíazdk-umsa, 
fiasküzö umsan kajdk, koksalenge 'ollószájú madár, Fichtenkreuz-
schnabel, Krinitz; Loxia curvirostra'. 
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A cseremisz szótárak (BUDENZ, TROJCKIJ, SZILASI, KAMSTEDT, VASZIL-
JEV) a két jelentést két külön címszó alatt szótározták, azonban 
RASANEN MSFOu. L, 89 kimutatta, hogy egy és ugyanazon szóval 
állunk szemben, s a második jelentés az elsőből fejlődött; a mér
ték eredetileg 'der schiefe Klafter (von der einen Ferse bis zur 
Spitze der erhohenén anderen Hand, Kocaa casKeHt' DAL') volt. 
Hasonló jelentésfejlődóst tüntet föl a csuvas Űal§s'l. schief, schrag; 
geneigt, abschüssig, 2. Faden, Klafter'. Ezt a jelentésfejlődést azon
ban magából a cseremisz.nyelvből is ki tudjuk mutatni. Az MK. 
nyelvjárásban u. i. fiazmalőjk jelentése 'Faden, Klafter ( = kum 
arsfn 'három arsin v. rőf), s ez azonos a többi nyelvjárás követ
kező szavával: P. ftazrna'lődk, B., UP., CÜ., CK., 0. fiazdma'lőék, 
K. §btts§kmé'hk 'schief, kreuzweise' (adi. és adv.);~ B. flázőmcflődk 
üsiel-jol, CÜ. fi. üste'l-d'o'l 'keresztben álló asztal ig ' ; B. fiaz§ma'ló§k 
méipge' 'négyzetes hasábalakú oszlop, mely éllel áll előre fordulva, 
lapjai tehát ferdén állnak'; UP. me'rjgd fidzdma'lőék soyd' 'az osz
lop éllel előre áll ' ; B. kinde'-mesd'kdm fíáz§ma'lő§k tsijá' 'a kenyér
tarisznyát az egyik vállán átvetve, ferdén veszi föl'; K. fiöt'tsdkmé'hk 
mesa'kdm, tapná'kdm tsi'en aske'őes paza'rskő 'a kenyérzsákot (Brot-
sack), tarisznyát ,(Ránzel) ferdén véve föl (egyik vállán átvetve) 
iliegy a vásárra'. — A B. és CÜ. nyelvjárásban a @az§ma'lddk 'egy 
női melldísz, amely ferdén vászonra varrott ezüst rubelesekből, fél
rubelesekből és kisebb pénzdarabokból áli'. Ez a szó nyilván össze
függ a /Sazők-kal. Ebbe a szócsaládba tartozik még kétségkívül JT. 
ftdzmd'Ws 'támasztófa; Stütze', pi'tse-ft. 'keritéstámasztó', V. fta'zd-
mas, pí'tsd-ft. ua., kafian-ft. 'kazal-, asztagtámasztó'. Talán ezek az 
újabb adatok a szó eredetére is több világot fognak vetni, mert a 
RASANEN (MSFOU. XLVIII, 272) közölte finnugor szókat SETALÁ (FUF. 
II, 222) csak kérdőjellel kötötte össze a tárgyalt cseremisz szóval, 
az egész előtt álló csillag pedig azt jelenti, hogy az egyeztetés 
bővebb megokolást kíván. A votj. (MŰNK.) VOZ 'Ort, wo zwei Flüsse 
0. Wege zusammenfliessen; Flussmündung, Wegscheide', surds-voz 
'Wegscheide', sür-voz 'Flussmündung', (WICHM.) Gr. émres-voz 'Weg
scheide' mindenesetre a zürj. (WICHM.) U., P. VOZ, I. voz 'Flussarm 
am Oberlauf (U.), grosse Gabel (P., I.), gabelförmige Teilung, gabel-
förmig geteiltes Ende eines Gegenstands, Ast, Nebenfluss' (P.), 
V., S., U., P. kok-v. 'Zwischenraum der Beine', V., S., L., U. tui-v., 
1. tuyvöz 'Wegscheide, Wegkreuz',* cser. P., B., M., U., C , Ő., JT. 
fioz^ JO., K. paz 'fa v. út elágazása; láb, ujjak köze' megfelelője 



46 BEKÉ ÖDÖN 

(vö. NyK. XLV, 339). A 'gyökér' jelentésű cser. §oz, §áz eredeti
leg külön szó volt, mint a zürj. (WICHM.) V., S., Pec., L., U., PJ. 
vuz, I. vüz, PK. vudz, votj. (WICHM.) G-. vfzf, M., J., MU. vizi, (MŰNK.) 
S. vidzi, M., J., G. vizi, K. v§z§ 'Wurzel* bizonyítja. A zürj. WICHM. 
vez: V., S., L., P. tui-v. 'Wegkreuz, Wegscheide', S., L. vezgn munni, 
U. v. munnis 'vorbeigehen (ohne zu treffen), sich„ verfehlen, (S., L. 
auch) vorbeigehen (einander begegnend)', I.,U. vezin 'kreuzweise,übers 
Kreuz, gegeneinander' alak és jelentés tekintetében is egyeztethető 
a cser. szók alapszavával, ellenben a finn vita 'schief; schiefe Lage* 
kapcsolatát hangtani szempontból még alaposabban meg kell vizsgálni. 

Cseremisz B. (iiyé'. 

RÁSANEN a cser. B., GK. jSek, B. f$ey-at, M. fíek-át, pey-at 'sehr, 
ganz (VAS. B. /Sek 'coBceM; ganz, gánzlich, völlig'1) szót a kaz.-tat. 
(RADL.) bik 'sehr', ktör. stb. bak átvételének mutatja ki, de kérdő
jellel idevonja a cser. fiiyd 'ganz, allé' szót is. Ez az alak vagy 
sajtóhiba, vagy hibás följegyzés, mert nálam P., B. fiiyé', UJ. fiüyé' 
'alles' alakja van, s VAS. szótárában is B. fíiye áll. A többi nyelv
járási változatok világosan elárulják a szó eredetét: UP., USj., CK. 
fiujye', JT., JO-, K. pwiye id : a (iuj. 'fej' -ye ragos komitativusi 
alakja. Egy Kazánban 1879-ben megjelent kel. cser. nyelvjárást 
feltüntető műben fiijye, egy ugyanott 1894-ben ufai nyelvjárást fel
tüntető műben pedig fiüjye fordul elő (SZILASI). A szó GENETZ permi
cser, szövegeiben (iejye (olv. ftdiye), pl. m§n ftdjye sind'éem 'ich 
weiss alles' (3.). SZILASI szerint GENETZ ftujy-ok alakban is följegyezte, 
a pojye azonban bizonyára sajtó- v. íráshiba fiejye helyett. Az esszi-
vusi alak GENETZDÓI fidjyen, nálam B. fiiyen-at, BJp. fiiyin-at 'mind
nyájan'. Ez az alak névragokat és birtokos személyragokat is föl
vehet: Plur. 1. sz. genitivus: B. fíiyenan-at, fiiyesnan-at, BJp. 
fíiyinnan-at,P. fíiyinnan-at 'mindnyájunké'; 2. sz. BJp.ftiyindan(-at), 
P. fiiyindan-at, B. piyestan-at 'mindnyájatoké'; 3. sz. BJp. fiiyl-
n§st§n{-at), P. ftiyin§st§n-at, B. fiiyést§n(-at) 'mindnyájuké'; —accu-
sativus: 1. sz. B. ftiyesnam-at 'mindnyájunkat'; 2. sz. piyéstam(-at) 
'mindnyájatokat'; 3. sz. fiiyésfám v. fiiyéédstdm 'mindnyájukat'; — 

*) Nálam a szó csak tagadó mondatokban fordul elő, pl. B. -fie'k 
uzma-s uke 'egyáltalán nem lehet látni'; §ek kotqm[o] o sü 'egyáltalán 
nincs étvágyam'; §ek-at om doí, om9gaje, om gots 'egyáltalán nem jövök, 
nem megyek, nem eszem'; M, fíey-át om dol, om gaje, om gots ua.; CK. 
§ek u-z§n b'mSl 'egyáltalán nem láttam'. 
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dativus: 1. sz. P. SiyeUan-at, B. fiiyeélann-at 'mindnyájunknak'; 
2. sz. 8iyesland-at 'mindnyájatoknak'; 3. sz. 8iyéslan§st(-at) 'mind
nyájuknak' ; — ablativus: 3. sz. Biyeslets-at 'mindnyájuktól (vö. 
Die Kollektivzahlwörter im Tscheremissischen, Sitzungsber. der Gel. 
Estn. Ges. 1932, 112—120). 

Cseremisz 8ila. 

B. RAS. 8iU, CK., Ő. 0Íta\ JT. pi'Ta, K. pi'la, RAMST. pi'lcí, 
CÜ. 8ila', UJ. 8üfá- 'Kadaver, Aas, Luder' a csuv. RAS. Ku., T. 
vU'9, PAAS. vile 'Aas' átvétele. TROJCKIJ közli a megfelelő igét i s : 
ftiles 'H3^HxaeT (c cKOTe); verrecken, krepieren (von Vieh)'. Sajnos 
az én gyűjtésemben ez az igealak nincs meg, nem tudom, WICHMANN-
nak sikerült-e följegyeznie. Ennek csuvas megfelelője: RÁS. KU., T. 
vil'-, PAAS. Bg., Sp. vil- 'sterben, krepieren'. 

RÁSÁNEN (MSFOU. XLVIII, 121) idevonja a K. RAMST. • pi'las 
'fallen, fállen7 igét. Ez azonban egészen más szó, amint ezt az 
egyes nyelvjárásbeli adatok, s a szó jelentései is bizonyítják: P., 
B., M., U., C , C. 8ele-m, JT., JO., V., K. Bvlem 'kiloccsant (vizet), 
elszór (lisztet, gabonát), önt font), befuttat (ónnal), hullat (tcjllat, 
szőrt), lever, leráz (gyümölcsöt fáról)'; P., B., M., U., C , C. 8ela-m, 
JT. 8i'lam, JO., V., K. Si'lam 'kiloccsan (víz), kiszóródik (liszt, 
gabona), hull (toll, szőr, falevél, gyümölcs a fáról), olvad (ón, ezüst)'. 

Cseremisz 8uist§k% 

WICHMANN cser. chrestomatiájának szójegyzekében a hegyi cser. 
K. fiuistdk 'verkehrt, mit dem Kopf nach untén' szóval az összes 
nyelvjárásokban egyformán, hangzó 8ui 'fej' főnevet veti egybe. 
A szót megtaláljuk már a régebbi szótárakban is, én is följegyez
tem : e'őem 8, saya'lén 'az ember tótágast, fejjel lefelé állt'; eőé'mdm 
/?. sa'kem 'az embert fölakasztom fejjel lefelé'; fi. s§'8an 'befelé 
növő kelés'. A szónak van azonban ezen kívül 'lejtős, ferde'jelen
tése is, s ebben a jelentésben már más nyelvjárásokban- is hasz
nálatos; pl. 8. kuta'nan i'mni, USj. (iustdk kutana'n i'mn§, CK., 
CN. fio'st&k kutana'n §mne', JT. mwstdk kuta'nan l'mni, P. fiuétuk 
ko8arüan imne, BJp. 8ustuk ko8art!a'n imne 'csapott farú ló ' ; 
P. 8ustuk 8ajsa'n dfé'r), BJp. 8ustuk 8ajsa'n d'ey, M. mustuk Sa^sa'n 
der), MK. mustuk 8actsa'n, JT. mü'stdk 8a\tsan djer< 'ferde vállú 
ember'; USj. kü8a'r 8ü'st§k 'a híd lejtős'; K. fiuistdk 8ar 'lejtős 
hely, lejtő'; 8uist§kla 'lejtős'; 8. 8ár 'lejtő, lejtős hely'. A K. nyelv-
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járáson kívül a j tehát egyik nyelvjárásban sincs meg, sőt a nyelv
járások egy részében nem is s, hanem s van, s a szókezdő /?, mint 
más esetekben is, m-mel váltakozik. E szerint a K. fíuistök j-jét 
toldalékhangnak kell tekintenünk, mint pl. á K. ftö\ts§k ~ fto\its§k 
'schief; Klafter' szóban, s így külön kell választanunk a §ui 
'Kopf szótól. 

' • Cseremisz #a'-ö'm§z. 

UJ. $a'-ö"m§z v. ofiőa'-ö'm§z 'két húrú régi hegedű' az első 
pillantásra világos összetételnek látszik. Az előtag e szerint #á' 
'ördög, vízi szellem', oftőa' 'egy természetfölötti lény', az utótag 
pedig látszólag P., B., UJ., C , C., JT. b'mSz, MK. ő'wsl, JP., K. 
d'méz 'nád; Schilfrohr'. A negedűvonó neve is UJ. ihi'-joye-z (UP. 
csak joye-z, tkp. ' í j ; Bogén zum Schiessen'). Az UP. nyelvjárásban 
ez a hangszer já-yö'rz, melynek előtagja szintén a ja' 'ördög, vízi 
szellem', az utótag a P., BJ., BJp., M., MM., MK. U. köré, B. köröz 
'fülbevaló'. Más nyelvjárásokban azonban, így a BJp., CK., Ő., CN.-
ben a hangszer neve köftdz. A P., BJ., BJp., M., MM. kö'fidz, MK. 
up^w-köftsz, CN. &sma'-kd'ftdz, V. ka'fidz, USj., JT. kö'mőz, 
JO. ká'm§z azonban más hangszer neve, még pedig a 'Maultrom-
mel'-é (MK. up^sa', CN. osmá' 'száj'), mely a kazáni-tatár kubyz, 
csuvas kuB§s, kirgiz, kobuz, komuz 'Geige, Violine' átvétele (RÁBANEN). 
Az UJ. b'mdz tehát a kö'méz-ből keletkezett népetimológia útján. 
VASZILJEV közli is ija-yom§z 'két húrú régi hegedű' alakját. 

Cseremisz jayem. 

RASANEN (MSFOU. XLVIII, 240) a cser. P. GENETZ j§yem, Ocs. 
SZILASI jögem (o :j§yem) 'reiben (RASANEN szerint glátten)' igét azo
nosítja a csuv. Ku. RAB. Bg., Sp. PAAB. jaGa 'glatt', jaGal- 'glatt 
werden', japat- 'glátten' szavakkal. Az én följegyzéseim szerint a 
cser. szó a következő nyelvjárásokban fordul elő: P., BJp., M., CÜ. 
d§ye'm, B., UJ. jőye'm, MK. diye'm, USj., US. jiye'm, UP. iyd'm, 
JT. dj§'yem, 'ken, fen, dörzsöl, fűrészel'. A csuvas szó hangalakjá
hoz azonban közelebb áll a REGULY-BUDENZ följegyezte jagem 'dör-
gül, letöröl; terére, fricare (reiben, abwischen)', mely TitoicKijnál is 
megvan: jayem 'r^iaacy (glatt machen, glátten), Mpy (reiben)', s 
VABziLJEvnól i s : jdgem, jagem (0.) 'Mpy, Masicy (schniieren, bestrei-
chen)'. Az ón főijegyzéseim szerint CK., Ő., CN. djaye'm, JO. já'yem 
'ken, fen,, dörgöl, csiszol, sikárol, végighúz (vonót hegedühúron), 
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fűrészel, ráspol'. BÁSANEN itt még nem állapítja meg a cseremisz 
szónak a csuvashoz való viszonyát, egy új'abb cikkében azonban 
{FUF. XXIII, 106), melyben már a jayem alakot is idézi, a csere
misz szót a csuvasból való átvételnek mondj'a ki, s hozzájuk kap
csolja a cser. VASZILJEV jaya 'nuvia (Ságé)', K. já'yd 'eine kleine 
Ságé' főnevet, melynek megfelelőj'e ugyan a csuvasból nem mutat
ható ki, de egykori meglétére utal áT kaz.-tat. igáü, kum. agaü 
{=-csuv. jdGev) 'Feile' (=~cser. P., B. öye\ CÜ. öyö', MK. eye\ 
BJp. iyau, M., MM. d§yo ua., B. öyele'm, MK. eydem 'ráspol; "feilen), 
mely a kaz.-tat. iga-, sag. ega-, tel. agg,-, krm. aja- 'feilen' ige 
származéka. Ezeknek pontos megfelelője a cser. jaye'm ige, mely 
megőrizte az eredeti 'feilen' jelentést is. Tehát ez is azok közé az 
esetek közé tartozik, mikor a cseremisz nyelv őrizte meg a csuvas 
szót, mert a felsorolt csuvas szavak csak az elveszett igei alapszó 
származékai. A jő'yem ige RÁSANEN szerint szintén a csuvasból való 
jövevényszó, de már ott is tatár átvétel. Míg az eredeti csuvas a 
hang az alapigében csak egyes nyelvjárásokban maradt meg, addig 
származékait valamennyi nyelvjárás megőrizte: B., UP., UJ. jdyől-
ye'm, P., M., CÜ. daydlye'm, MK. dayilyem, CK., C. dja-y§lye'm, 
JT. dja-y§lyem, JO., K. ja'ydlyem 'sima, síkos, fényes lesz'; B., UP., 
USj. jayMte'm, M. ' dayélte'm, CÜ. dayőlőe-m, CK., C. jáy§lde'm 
JT. djd'ydltem, JO,, K. já'yőltem 'simít, simává tesz'; vö. csuv. jáoal-
'glatt werden', jaoat- 'glátten'; B., UP., UJ. jaklaká', P., M., MK., 
CÜ. daklaka', CK. ®jáklaka', JT., V. djakla'ka, JO., K. jaJcla'Jca 
'sima, síkos,' sikamlós'; vö. csuv. Ku. (Büs.) jaklaGa 'glatt', Bg., Szp 
(PAAS.) jaklaGa sin 'Kavalier, Gigerl', Bj., Szp. jaklaska 'glatt'. 
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