
Etimológiai megjegyzések 

14. Cseremisz panezaá 'éget, pörköl' 

SZILASI TROICKIJ szótárából idézi ezt a cseremisz szót. RAMSTEDTnél 
pane'zäs 'braten, sengen; loben, preisen' alakot találunk. Mindjárt megjegyez
hetjük, hogy a 'loben, preisen' jelentés csak átvi t t értelemben a nlmd'zd piê 
panezes ßeh '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 figyelmen kívül 
hagyhatjuk. 

A cseremisz szóra vonatkozólag még a következő adatokat találtam: 
(VASZ.) naHbSJicäM, nonbbmcaM 'najiio' CÖCHÜM noHbb&icaM [disznót perzselek]; 
nanedicam 'najiHTb, oö>KnraTb'; nonbbmcam ua. (MarRSzl.); ynanbdd\cäm\ Ha-
>KapnTb 'noHbbiJicaw'-1 

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

A cseremisz igében a I képző, amelynek inchoativ és gyakorító funk
ciója van, pl.: (WICHM.) K H . d'lem, U. ile'm 'leben, wohnen' <-o K H . dld'zäm, 
U. ildza'm 'aufleben, wieder auflodern stb. ' ; (VASZ.) üoAza 'CHACT' rv- ÜOAZU-
MC91U 'ÔJieCTHT'; Üj/AÜ ' r opHT ' ^ ÜyAZbDfCBUl 'TJieeT'. 

A képző nélküli igető tehát pane-, pon§-, amely hangtani szempontból 
pontosan megfelel a (PAAS.) mord. E. panems, M. paúdms 'backen'; (JUHÁSZ)2 

panems ' 1 . égetni, 2. sütni; piddms-p. 'sütni-főzni' alakoknak. A jelentésbeli 
eltérés csak annyi, hogy a cseremisz ige jelentése 'braten, sengen', a mordviné 
pedig 'backen'. E csekély jelentésbeli különbség figyelembe vételével is elfo
gadhatónak látszik a cseremisz és mordvin igék összetartozása. A mordvin 
alak és — véleményem szerint — a cser. panezaë stb., a fi. panna, 'setzen, 
legen, stellen' igének felel meg (vö. PAASONEN, MordChr. 105; SETÄLÄ: SUSAik. 
XXX|15: 68; E . ITKONEN: F U F . XXXI , 158; UAJb. XXVIII , 65; SKES.). 

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

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

A SziLASitól származó idézett alakon kívül csupán egy adatot találunk 
még erre a szóra WICHMAJOT lejegyzésében, s ez a cser. M. ßaza' Tischzaun'. 

1 MyTap (PyccKO-MapHHCKHH cjiOBapb). KpacHOKOKiuaMcK, 1928. 2 JUHÁSZ J.: Moksa-mordvin szójegyzék. Budapest, 1961. 3 Vö. G. BANK: 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. öt', Trj. W stb. 'Zaun, Umzäunung' szavakkal 
szokás egybevetni (1. PAASONEN, Beitr. 124; TOIVONEN: FUF . XIX, 159; 
FUV. 124). 

A cseremisz szóval kétségtelenül összetartozik a csuv. ASM. vaÉa 'KOTLÁI, 
Fischzaun', vaóza 'Bemrep, Fischgerät aus Latten' (1. R Ä S Ä N E N : FUFA. XXIV, 
52). RÄSÄNEN a csuvas alakokat cseremisz kölcsönvételnek tartja, nyilván 
azért, mivel más török nyelvben nem ismeretes a szó, s bizonyos hangtani 
körülmények is arra utalnak, hogy nem eredeti csuvas szóval van dolgunk. 

Ha á cseremisz alakokat közelebbről megvizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
a kölcsönzés nem a cseremiszből a csuvasba történt, hanem fordítva. A cse
remiszben nincs még egy olyan finnugor eredetű szó, amelyben intervokális 
helyzetben ê <<> î váltakozást találnánk. A csuvas i-nek viszont szabályos 
folytatása a cseremiszben az ê (s, S) (1. RÄSÄNEN: SUSToim. XLVIII, 30), 
a csuv. z>/-nek pedig a z (ts, t's) például: csuv. vubza% > cser. (GEN.) P . 
ßozak 'Herd' (1. uo. 37). A legkézenfekvőbb azonban, ha a csuv. vaóza alakot 
vesszük kiindulási pontul, amely történeti szempontból is régebbi kell hogy 
legyen (a z másodlagos fejlődés eredménye áz-ből), s a óz-nek találunk a 
cseremiszben ugyanazon a szón belül is ê és z (t's) folytatását, például: csuv. 
ASM. kaóza' cser. (GEN.) P . kajza ; W. Uc. 33 kaza, kasd 'Ziege' (1. uo. 144). 
A hangtani érvek alapján tehát a cseremisz alakokat a csuv. vaóza szó köl-
csönvételének tarthatjuk. 

Valószínűnek látszik, hogy a csuvas szó azonos jelentésben, de más 
alakváltozatban is megvan a cseremiszben talán későbbi másodlagos kölcsön
zés eredményeképpen. Ez a szó a (SZIL.) maca 'vejsze; Fischreuse; KOTU>I, 
pblÖOJlOBHblií CHapflAT> H3 ftpaHOKb; MÜHÜ 'RŐTÜL!, pblÖOJlOBHblH CHapflfl H3 
flpaHOK' (VASZ., MarRSzl.). A csuv. óz-nek a cser. t's szóbelseji helyzetben 
— amint erre fentebb zárójelben már utaltunk — teljesen szabályos folytatása 
lehet, és nem ritka jelenség ugyanabban a csuvas eredetű szóban cseremisz 
nyelv járásközi z,v z, t's megfelelés. Jelentéstani nehézség nincs, egyedül a szó
kezdő m látszik problematikusnak. 

A cseremiszben mind szókezdő, mind szóbelseji helyzetben elég közön
séges a,ß^m(esm^>ß) hangváltakozás, pl.: (SZIL.) mengajem <, or. BeHMaTb; 
MbiHbUK < o r . BÊHHK stb., de sok esetben, mint például: (SZIL.) minera 
winer 'vászon'; tvinem ~> munem 'gödör'; würlarjge ^ murlänge 'czinege' stb. 
minthogy a szó etimológiáját nem ismerjük, a hang változás irányát nem tud
juk teljes bizonyossággal megállapítani. Annyi azonban ennyiből is kivilág
lik, hogy a vaóza ^ maca szavak megfelelésének nincs különösebb hangtani 
akadálya, és a két szónak a kapcsolata legalább annyira valószínű, mint a 
cseremisz szó szamojéd megfelelése (1. FUV.). 

A csuvas óz hanggal kapcsolatban RÄSÄNEN megjegyzi, hogy . . . 
begegnet überhaupt nur in Fremdwörtern (SUSToim. XLVIII, 36). Azok közül 
a nyelvek közül, amelyekkel a csuvas valaha érintkezett, a zürjenben találunk 
olyan szót, amely jól megfelel a kérdéses csuvas szónak. Ez a szó a zürj. 
(FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) Pr. vodz 'Wehr zum Fangen vom Fischen (beson
ders: zum Fangen von Lachsen)'; ( W I E D . ) vodz 'eine Reihe Pfosten quer durch 
den Fluss (zum Anhängen der Netze), Wehr, Fischwehr'; (SzrSzlKomi) FV., 
Sz. eodwe '3HMHHH pbiÖojiOBHafl 3aropoAKa oKOJio 6epera, ycTpaHBaeMan oceHbio 
H3 p w a KOjibeB, 3anjieTeHHbix xBOpocTOM, /ym JIOBJIH pbiôbi MOpAOÎi 3HMOK>'; 
(KRSzl.) 60ÔMC '3HMHHH pbiöojioBHafl 3anpyfla H3 KOJibeß'. 
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A zűrjén szót a fi. vaato 'Zugnetzstange, Netzstange' alakkal és ennek 
lapp megfelelőivel szokás egyeztetni (1. TOIVONEN: F U F . XIX, 94). 

A zűrjén szó tő véghangzója a csuvas alak tanúsága szerint még meg
volt a kölcsönzés idején, s az első szótag magánhangzója is a-nak hangzott. 
Különben a z « > o hangfejlődésre a zűrjén 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 
a zürj. rőc 'part, pièce' alakot idézi, s a vog. -ras kicsinyítő képzőt, mint kétes 
megfelelőt. 

E. ITKONEN a zűrjén adatnak esetleges hangfestő volta miatt kétesnek 
tartja a magyar szóval való összetartozását (1. UAJb. XXVIII , 75). 

A magyar szó pontos megfelelőinek látszanak viszont a cser. (VASZ.) 
pbue, pbtfbiK '<iacTb, ÄOJIH'; K H . pe3biK 'qacTb, AOJIH' (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. 

E. iTKONENnak a zűrjén szóval kapcsolatos kételyeit osztva is érdemes 
megjegyezni, hogy a cseremisz és zűrjén alak megfelelése teljesen szabályos. 
Az első szótagban eredeti magánhangzóként fgr. *ä-t tehetünk fel, amelynek 
szabályos folytatása lehet mind a cser. e (1. E. ITKONEN: FUF. XXXI , 253), 
mind a zürj. e (1. uo. 325). A cseremisz szó z-je fgr. *t's-re mehet vissza, amely
nek ugyancsak szabályosan megfelel a zürj. t's, s a magy. sz. 

17. Cseremisz nuyo 'Hasel' 

PAASONEN Ost-tscheremissisches Wörterbuch-jában a szóban forgó 
cseremisz alakra a következő adatokat találjuk: nuyo 'ruJiOBJib, Hasel'; 
nuyd : áüman nuyd 'ríHCKapb, Grüngling'. Az orosz nyelvű szótárakban is 
több adatot találunk a cseremisz szóra: (VASZ.) ouiMaHbweo 'nHCKapb', nu-
HbWdO 'BbK)H, ycaq' (a nuzoA szónál; o^wa'homok', pi 'kutya'); HWZO 'Meji-
K)3ra, MeJTKHe pbiÖbi' (MarRSzl.). 

Magam nwktö 'necKapb' alakban jegyeztem le a szót a Mari ASzSzK 
Morki kerületének Pöt-jal (or. nerbflJi) falujában. 

N. SEBESTYÉN I. WICHMANN nyomán a következő adatokat idézi a 
cseremisz szóra vonatkozólag: C. nukta' 'säynen sukuinen kala, pienempi 
(leuciscus idus féle hal, kisebb)', JU . nüktg 'eräs kala (egy hal)'. A cseremisz 
szót ő a fi. neikonen 'leuciscus rutilus' halnévvel veti össze (1. NyK. XLIX, 62). 
Ez azonban a fi. neiti 'Fräulein' szó tartozéka. L. SKES. 

A cseremisz adatokban előforduló szóvégi -ta, to, to képző (1. W I C H -
MANN: SUSAik. XXX/6: 24). 

A cseremisz szóval összetartozik a zürj. Szlu., KSz. HUZblAb 'yropb', 
Lu. HbwzbiAb, FVO. HbweAeü 'necKapoííKa, JiHMHHKa MHHorn, BbioH' (SzrSzl-
Komi; KRSzl.) votj. HyrbiJiec 'necKapb (UdmRSzl.) halnév. 
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A cser. és a zürj. szóban szóbelseji — rjk — hangkapcsolatot tehetünk 
fel (vö. COLLINDER, CompGr. 131). 

A zűrjén és votják megfelelőkben az -UAb, -AÍÜ -UAec képzők (1. L E H T I -
SALO: SUSToim. LXXII , 52; 179). 

18. Cseremisz KH. ëo'lam, U. sola'm 'sieden, hervorsprudeln' 

A címben említett alakokon kívül igen közönségesek a cseremisz szónak 
műveltető t képzős alakjai: (WICHM.) K H . ëo-ltem, U. ëolte'm 'kochen'. PAA-
soNENnál az említetteken kívül a Solam igének van még 'gebraten werden 
(am Feuer)', a ëoïtem alaknak pedig 'braten (am Feuer)' jelentése is, RAMSTEDT 
pedig a szónak még 'brühen' jelentését közli. 

A votj. cyAHHbi 'noflBHTbCfl ny3bipnM (OT o>Kora)' (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. cyMmbiHbi ' 1 . noA>KapHTb, 2. oÖBapHTb (KMÜHTKOM)' 
(UdmRSzl.) alakokat vesszük figyelembe, akkor már jelentéstanilag is kifogás
talanná válik a cseremisz és votják igék egyeztetése. 

19. Cseremisz kuaS 'gázló, zátony' 

A cseremisz szóra vonatkozólag B E K É Ö. a következő adatokat sorolja 
fel: M. MM. kuas, MK., USj. kMaë, C. Ö. kuaU§, J . kwakU, K. ko'aS 'seicht, 
nicht tief, flach, breit, niedrig (Wasser, Grube, Kahn, Trog, Teller, Mütze)' 
(FUF. XXII , 102); RAMSTEDTnél kwaS 'Sandbank'; VASZiLJEvnél Kyaw, 
uyaKiu 'MejiKHÍí, MejiKo', Kyam-edp 'MejiKoe iwecTo, nepeKaT Ha peKe' ; a 
MarRSzl.-ban pedig KyaKUi 'MejiKHH, HerjiyöoKHH, MejiKOBOAHbiM' 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 alakok
nak: (MŰNK.) Kaz. kwas 'sekély'; kwasml- ' 1 . száradni, megszáradni, kiszáradni; 
2. apadni, sekélyesedni (vízről mondva)'; Kyacb, Kyacez 'MejiKHH' (UdmRSzl.). 

A votják szónak a FUV.. a következő finnugor megfeleléseit ismeri: 
lp. goikes 'dry' stb.; mord. koske 'dry'; cser. kukëo 'dry'; koëke- '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 egybetartozasa szintén bizonyosnak látszik. Ez csak úgy lehetséges, ha 
a cseremisz szó votják kölcsönzés. A votják alak ua 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. é ^> i hangfejlődés lezárulta után történt, mert 
ellenkező esetben a malmizsi és a hozzá közel álló nyelvjárásokban nem s, 
hanem £ állna a szó végen. 

A C. C. J . nyelvjárásokban a cseremisz szó beilleszkedett a -kx£ képzős 
szavak kategóriájába. 
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20. Mordvin nepbzcub 'öapcyK* 

A folyóirat előző számában megjelent Etimológiai megjegyzések c. 
cikkemben a fi. mäyrä 'Dachs' szó kétes megfelelőjeként említem — az álta
lános felfogásnak megfelelően — az azonos jelentésű cser. ne'rye szót. Közben 
ráakadtam az erzä-mordvinban a H.epb2ü3 '5apcyK'4 szóra, amely pontosan 
megfelel a cseremisz alaknak. Érdekes, hogy a szó töve a cseremiszhez hasonlóan 
i t t is azonos az 'orr' jelentésű szóval, fgy nagyon valószínű, hogy mind a 
cseremisz, mind a mordvin szó nem függ össze a finnségi alakokkal, hanem 
egyszerűen 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. XXX|6: 8), a mordvin képző pedig állatnevekben igen 
közönséges. 

21. Csuvas nyc 'cTynaTb' 

A cser. posem elszaporodik szónak fentebb említett cikkemben a zürjen
ben keresek megfelelést. Azonban a csuv. nyc CTynaTb (CsuvRSzl.)5 igének 
mellék jelentései között megtaláljuk a 3arjiyii[HTb (o pacTeHHflx)' jelentést, 
amely pontosan megfelel a cseremisz szó jelentésének, s a hangtani megfelelés 
is tökéletes. A cseremisz szó «s-es alakjai is valószínűbbé teszik a csuvas köl
csönzést, mint a zűrjén megfelelést. 

BBRECZKI GÁBOR 

4 3p3flHCK0-pycci<HH cjiOBapb. MocKBa, 1949. 
5 CsuvRSzl. = MyBauiCKO-pyccKHH cjiOBapb. MocKBa, 1961. 




