
Etimológiai megjegyzések 

33. Cseremisz puStdlam 'in der Pfanne rösten' 

PAASONEN zárójelben még a következő magyarázatot fűzi a cseremisz 
szóhoz: 'gekochten Hafer, aus dem die puMo-Speise im Feuerloch des Ofens 
bereitet wird; frische Erbsen in der Pfanne. VASZILJEV uiymbiAüM '}Kapio' 
jelentésben közli a szót a nypcaM caAMüül nymmblAbim 'a borsót serpenyőben 
sütik' példamondattal együtt. 

A cseremisz szó kétségkívül összetartozik a mord. (JUHÁSZ—ERDÉLYI) 
M. puStêms 'sütni (forgáccsal)'; (RAVTLA) E. puMams 'braten'; (ErzRSzl.) 
nywmaMc 'KajMTb, no/n<ajiHTb (ceMeHa noßcojmyxa, ropoxa, KOHOIIJÏH H T. n . ) . 
Idetartozik másrészről a votj. (UdmRszl.) nyuimUHbl ' 1 . B30pBaTbCfl, JionHyTb, 
2. cyiiiHTb, >KapHTb'; maőa euAbm KÖJÍCU nymmunu '>KapnTb ropox Ha CKO-
BopOAe' (RUdmSzl.) nymmumbinu 'wapHTb (Hanp. ropox, CCMMMKH, opexw)' 
szó is. 

Mindhárom nyelvben megvan a szónak a borsót, vagy valami más magot 
sütni jelentése — s nyilván ez az eredeti —, ami az ételkészítésnek egy ősi, 
közismert formája. 

A mordvin szóval (a cseremisz és votják adatok híján) régebben össze
kapcsolták a finn paahtaa 'braten, dörren' jelentésű szót (vö. SUSToim. 
LVIII, 237), a SKES. azonban még esetleges megfelelőként sem említi a mord
vin alakot. Figyelemre méltó, hogy a hangtani egyezések mellett a finn szónak 
is megvan, ha nem is elsődlegesen, a borsót sütni jelentése, sőt a finn paahtaa 
megfelelőjeként idézett lív pâ'ttd 'pahtaa (papuja, herneitä)' alak pedig, mint 
látjuk ,csak bab- és borsósütést jelent. WICHMANN (TscherT. 6) a cser. KH., U. 
puStd 'Brei aus gekochten und dann gedörrten (Gersten-, Roggen- od. Weizen-) 
Graupen' szóval kapcsolja össze a fi. paahtaa alakot, nyilván mert nem ismerte 
a fentebb tárgyalt cseremisz igéket. 

A cseremisz szó mord. E. pusto 'zerstampter Hafer', M. puëta 'eine Art 
Brei (TOJIOKHO)' megfelelőivel együtt (vö. SUSToim. LVn i , 237) valóban szol
gálhatott az i t t tárgyalt igék alapjául. Erre pontos analógiát találunk a zür-
jónben: (WUo.) V., Sz., Pécs., L., U., P . tes, I. t$é 'TOJIOKHO, talkkuna, gedörr
tes, gestossenes (Hafer)mehl, eine Art Brei daraus; VL. teskaéni 'geröstet wer
den (Zwiebäcke)'; (SzrSzlKomi) Ud. mecbKaemi 'nepecyiiiHTb, 3acTaBHTb noA-
ropeTb (Hanp. o 3epHe, cyxapnx)'. 

A cseremiszben van még egy, a címben említettel azonos alakú ige, a 
(PS.) puStdlam 'plagen, peinigen', amellyel minden bizonnyal összetartozik 
a (PS.) puëtam ' töten' alak is. Ezek az adatok nemcsak alakra, hanem erede
tükre nézve is azonosak a fentebb tárgyalt cseremisz szavakkal. A cser. 
puStd csuvasul (CsuvRSzl.) miMKëAe 'TOJIOKHO' s az azonos tőből képzett 
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muHKeAen 'MymiTbCfl, MaHTbca, BbiÖHBaTbcn H3 CHJI' kifejezés jól összeülik a cse
remisz igék jelentésével, s így azokat csuvas tükörfordításnak kell tartanunk. 

Végezetül megemlíthetjük, hogy a cser. puétd kölcsönszóként átkerült 
a csuvasba is, ahol (CsuvRSzl.) nämmä 'Kama H3 HMMCHHOH Kpynbi' alakban 
és jelentésben él. 

34. Cseremisz nurmda 'CJiH3HCTbiií' 
SZILASI TROICKIJ nyomán idézi a cseremisz szót. Rajta kívül csak 

VASZiLJEvnél találjuk meg nyMyAa 'cjM3HCTbiM' és a MarRSzl.-ban nyMyAa 
'cjiH3b, cjiH3HCTbiH' alakban. 

A cseremisz szónak pontos megfelelője a mord. (ErzRSzl.) naeoAO 
'nOKpblTblíí CJIH3bK), CK0Jlb3KMH'; ( M o k s R S z l . ) HaeAÜ 'CJIH3b, CJlH3HCTbIH', HCL6-
ACL6 'nOKpblTblíí CJIH3bK)\ 

A szó belsejében az eredeti mássalhangzó kétségkívül *-m- volt, amelynek 
teljesen szabályos folytatása a mordvinban a -v-. A szóvégi -la, -lo elem mind
két nyelvben nehézség nélkül magyarázható képzőnek (1. LEHTISALO: SUSToim. 
LXXII , 145-52.) 

Az első szótag eredeti magánhangzója *a lehetett. A fgr. a folytatója 
a mordvinban és a cseremiszben igen gyakran u, de az sem ritka, hogy a mord
vinban a, a cseremiszben viszont u, pl. fi. saada, mord. sajems, cser. ëuam. 

35. Cseremisz nblMblMC 'HOKHbliT 

A cseremisz szót VASZILJEV szótárából idézem. A MarRSzl.-ban ugyan
csak HblMb&ic 'HOKHMH' alakot találunk, de a szótár azt is jelzi, hogy a szóban
forgó adat a hegyi nyelvjárásból való. 

A votj. (UdmRSzl.) nyMUAec 'MnrKHH (o Büße)' szó jól egyeztethető 
a fenti cseremisz alakkal. A cseremisz â (bi) a hegyi nyelvjárásban az esetek 
jelentős részében *^-ra megy vissza, s így az első szótag eredeti magánhangzó
jául *«-t tehetünk fel. 

A szóvégi -z a cseremiszben képző, s bizonyára azonos az uráli *s denom. 
melléknévképzővel, bár ez általában -za, -zä alakban fordul elő (1. LEHTISALO: 
SUSToim. LXXII , 196 — 7). A votj. -les képzőből az l azonos lehet a zürj. I 
denom. melléknévképzővel (1. LEHTISALO:SUSToim. LXXLT, 179), az -éspedig 
igen elterjedt denom. névszóképző (1. MEDVECZKY: NyK. XLI, 67 — 8). 

36. Mordvin M. nokdl, nokdla'feràe, ferdén álló' 

A moksa-mordvin adatok a J U H Á S Z — E R D É L Y I szótárból valók. Ezen
kívül a MoksRSzl.-ból a HOKACL 'yKJiOH, c yKJiOHOM' alakot idézhetjük. 

A mordvin szó pontos megfeleléseit megtaláljuk a zürjenben: (WUo.) 
I. nukil 'Biegung, Krümmung, Fingergelenk'; (FOKOS-FUCHS : SyrjWb.) V. 
nukil 'Biegung, krümmung, Haken', (KRSzl.) nWKblAb 'cra6'. 

A szókezdő zűrjén n mordvin n megfelelés törvényszerű. A szóbelseji 
fgr. geminata *- M-nak mindkét nyelvben szabályos folytatója a -k. Eredeti 
magánhangzóként *u-t tehetünk fel. A szóvégi zürj. -Ï, mord. -la képző egyik 
nyelvben sem szorul különösebb magyarázatra. Különben a zűrjén szónak 
(FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud. fíwHr'biegsam, krumm, schief változata 
is van. 
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