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O
139. E (Wied., B1, Ucs. 38, Szm. 44, Paas1, MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb,

MESz) olgo, (B1: Reg.) olkt pl.; M [!] (F3) olgo ’szalma’ < FV *olke,
vö. fi. olki ’szalmaszál, szalma’; ?lp. ō;gk ’hosszú, durva, kemény sás-
fajta’ (UEW 717, MdKons 99).

140. M (JJ) opanaftçms ’megfojtja <dudva a vetést>’. Származékszó, vö. M
(JJ: 108) opamәms ’fullad, tikkad’ (a md. M -ft- deverbális verbumkép-
zőről ld. Gramm. 1962: 76). A szó az opa ’meleg, forró, rekkenő, ful-
lasztó’ tőre (MdWb 1453) megy vissza, mely ismeretlen eredetű.

141. E (Wied., ERS, ERV, MdWb, MESz) ozavtoms, (Ucs. 23) ozaftoms; M
(Ucs. 23, JJ, MdWb) ozaftçms, (MRS, MRV) ozaftoms ’(le)ültet; <nö-
vényt> ültet; stb.’; vö. E (Wied.) ozavtlems ’ua.’ (a md. -l- deverbális
verbumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 172). Származékszó: a FV *isa-
(md. oza- ’leül’, fi. istu- ’ül’) szónak (UEW 629) többszörösen tovább-
képzett fejleménye. Vö. még md. ozavoms ’leül’ (a md. -v-, ill. E -vt-,
M -ft- deverbális verbumképzőkről ld. Lehtisalo 1936: 44, ill. Gramm.
1962: 46, Mészáros 1999: 143–148). Jelentésfejlődés útján vált szak-
nyelvi szóvá, vö. md. E ozavtoms, M ozaftçms ’(le)ültet’.

142. E (B2: Reg.) ozem, (ERS, ERV) ozim, (MdWb) oźim; M (MRS) ozim,
(MdWb) oźәm ’őszi vetés’, (MRV) oźim ’őszi gabonafélék’ < or. озимь
’ua.’; vö. tat. už¯m, csuv. uśǎm ’ua.’ (< or.).

143. E (Ucs. 38) odonija, (ERV, MESz) odońija, (Sz.) odinija, (MdWb) oďi-
ńija ’(gabona)kazal, boglya’ < or. nyj. (Dal 2: 677) одонья ’kör alakú
(gabona-, széna-) kazal’; vö. or. nyj. (Vasmer) одонье ’a szénakazal
rőzsealátéte’.

                                               
1 A dolgozat első része a FUD előző számában (24: 309–346) jelent meg. A rövidítés- és

irodalomjegyzéket szintén ld. ott.
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P (B)
144. (Paas2, ERS, MRS, ERV, MRV, MdWb/E,M) paj, (Rav.) paÇ ’szántó-

föld-, erdő- vagy rétdarab’ < tat. paj ’darab, rész’ (Paasonen 1897: 42);
vö. or. nyj. (Vasmer) пай ’ua.’ (< tat.), csuv. paj ’ua.’.

145. E (Sz., ERV, MdWb) pajme ’a szín tetőgerendája’; vö. E (Rav.) paÇme
’keresztfa (a tető alatt)’. Ismeretlen eredetű. Versinyin szófejtő szótára
nem tartalmazza e lexémát. A moksában a peŕeklaďina (< or.) él e je-
lentésben.

146. E (Wied.) pakľat pl.; M (JJ, MRV, MdWb) pakľä, (JJ) pakәľ ’kóc, szösz,
csepű’ < or. пакля ’ua.’.

147. E (Wied., B1, Paas2, MdWb) pakor, (MRV) pakoro, (B1, Paas2) makor,
(Paas2, MRV, MdWb) makoro; M (Ahlq.: B1, Paas2) pak¯r, (B1: Reg.)
pakęr, (MdWb) pakçr, (MRV) pakor ’vadóc (Lolium parenne); gyom,
gaz’; vö. M (JJ) pakçr ’gaz’, (MRS) pakor ’konkoly’; M (JJ) pakçŕams,
pakçrgadçms ’gazosodik; érik <kalász>’ (a md. -gad- denominális ver-
bumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 380, Gramm. 1980: 119–120, Mészá-
ros 1999: 130–133) < tat. (kaz.) bakêra, bakra ’vadóc (Lolium paren-
ne)’ (Paasonen 1897: 42); vö. csuv. poχra ’ua.’; vö. még: pokra (172.).

148. E (Wied., B1, Ucs. 21, 65, Sz., Szm. 44, Paas2, MdChr, ERS, Rav.,
MRV, MdWb, MESz) pakśa, (Müller: F2: 16) pakzä [!]; M (Ucs. 21,
65, Paas2, MdChr, MRS, JJ, MRV, MdWb) paksä, (Witsen: F1) pakze
[!], (Ahlq., B1, Szm. 44, MdWb) pakśä ’szántóföld, mező’; (Sz.) ’erdő’;
vö. M (MRS) roź paksä ’rozsföld’ (md. roź ld. 200.); M (JJ) vajmäj
paksä (vagy pačk) ’ugar’ (tkp. ’pihenő szántó / darab’; md. vajmams
’pihen’, M pakš ld. 149.; a md. -j participiumképzőről ld. Lehtisalo
1936: 63, Gramm. 1980: 348–351, Keresztes 2011: 93–94); E (Wied.)
videź pakśa ’szántóföld’ (tkp. ’vetett föld’; md. videms ld. 299., a md. -ź
participiumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 198, Gramm. 1980: 353, Ke-
resztes 2011: 93–94); M (JJ) paksäń ozks ’ima a mezőért’ (tkp. ’mező-
ima’; md. ozks ld. 8.); pakśa boba, ld. boba (176.) < tat. (mis.) bakca
’kert’; vö. tat. (kaz.) bakča ’ua.’, csuv. paχča ’udvar, veteményeskert,
kert’ (< iráni; Paasonen 1897: 42, vö. 9–10; Jegorov, paχča címszó).
Vö. bakša (ld. 150.).

149. (MdChr, MRS, ERV, MdWb/E,M) pakš ’gabonahalom; földrakás; haj-
csomó’ < FV *pakša, vö. fi. pahka ’csomó; bog <fán>’ (UEW 350). A
szó valószínűleg jelentésfejlődés útján vált szaknyelvivé, vö. md. pakš
’földrakás; hajcsomó’, M (JJ) pakš ’darab’.

150. E (Rav.) bakša; M (MdWb) bakša ’zöldséges ágy a szántóföldön’ < or.
nyj. (Dal 1: 41) бакша ’veteményes a mezőn’ (< tör.; Vasmer 1: 43);
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vö. még: tat. (kaz.) bakča, (mis.) bakca ’kert’, csuv. paχča ’udvar stb.’
(ld. 148.). A lexéma Versinyin szófejtő szótárából hiányzik.

151. E (Ucs. 23, Szm. 44, MdChr, Rav., MdWb, MESz) pańďa, (Wied., B1,
ERS, ERV) panďa; M (Ucs. 24, MdChr, MRS, JJ) pańdä, (B1) pańda
’virág- és veteményeságy, ágyás’; vö. M (JJ) kepçdәms pańťť pl. ’ágyást
készít’ (tkp. ’ágyásokat emel’; md. M kepçdәms ’emel; emelkedik’); E
(Rav.) morko pańďa ’répaágyás’ (md. morko² ld. 123.) < ?csuv. (Gom-
bocz 1906: 141) pańDa ’láda kiültetni való bujtásokkal, palántákkal; pa-
lántaágy’. Nem világos a kölcsönzés útja. Paasonen szótára (3: 1535)
kérdőjelesen orosz jövevénynek veszi, de átadó alakot nem közöl. A le-
xéma nem szerepel Versinyin szótárában.

152. E (Jev.) baran-ozks; M (MdWb) baran-ozks, (Jev., MRV) boran-ozks
<bárány feláldozása közben közös pogány imádkozás a termésről> (tkp.
’bárány-ima’; részletesen: Jev. 39–40). Összetett szó: md. baran ’bá-
rány’ (< or.) + ozks (ld. 8.).

153. E (ERS, ERV, MdWb, MESz) paŕina; M (MRS, MRV) paŕina, (JJ) pa-
rәna ’ugar’; vö. M (MRS, MdWb) paŕńa pakśä, (JJ) parәna pakse ’ua.’
(md. M paksä ld. 148.); M (MRS) modaś paŕńa (vagy parina) ala ’par-
lagon heverő föld’ (tkp. ’parlag alatt [lévő] föld’, vö. or. земля под па-
ром ’ua.’; md. moda ld. 125., md. ala ’alatt’); M (JJ) rauÈa parәna
’olyan ugar, amelybe füvet nem vetnek’ (tkp. ’fekete ugar, vö. or. чёр-
ная земля ’ua.’; md. M rauÈa ’fekete’) < or. nyj. (Dal 3: 17) парина
’ua.’; vö. or. пар, or. nyj. (Vasmer 2: 313; Dal i.h.) паренина ’ua.’. Elvi-
leg az or. пар átvétele sem lehetetlen (a md. -ina denominális nomenkép-
zőről ld. Gramm. 1962: 40–41).

154. E (Wied.: B1, Paas2, MdChr, Rav.) paze, (Ucs. 21, ERS, ERV, MdWb,
MESz) paźe; M (B1, MdChr, JJ) pazäj, (Ucs. 21, F2, MRS, MRV,
MdWb) paźäj, (JJ) pazi ’porzós kender, hímkender (Cannabis sativa)’;
vö. E (Jev. 220) paze keŕme ’kenderköteg’ (md. keŕme ld. 127.) < tat.
(mis.) päzi (< *paza-i) ’ua.’; vö. tat. (kaz.) basa, csuv. poza ’ua.’ (Paa-
sonen 1897: 43).

155. E (ERV) pača; M (Ahlq., MdChr, MRS, MRV, MdWb) pača, (F3) pa-
čat pl. ’tészta; fánk’; vö. E (Wied.) pačalks, (MdChr, Rav.) pačalkse,
(ERS, ERV) pačalkśe, (F3) pačalkśeť pl. ’ua.’ (tkp. ’a fánk alja’; md.
alks ’valaminek az alja; ágy’); E (ERS, Rav., F3) pačalgo, (Wied.)
pačalga; M (MRS, F3) pačkalga ’palacsintasütő’ (tkp. ’a palacsinta
alja’; md. E algo, M alga ’alul; valaminek az alja’) < ?FV, vö. cser.
pù·ťšә(mçš) ’kása’ (Toivonen 1928: 237). Az etimológia további vizsgá-
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latot kíván. Versinyin (2005: 337) e szavakat az ősszláv pogača szó-
alakra vezeti vissza (vö. Vasmer 2: 381).

156. (ERS, MRS, ERV, MRV, MESz) pejenzams ’fogaz <kaszát, sarlót,
kést>’. Származékszó, vö. md. pej ’fog’. A md. -nz- denominális ver-
bumképzőről ld. Gramm. 1980: 118–119; Mészáros 1999: 162. Az is el-
képzelhető, hogy török mintára alkotott tükörszó, vö. tat. tašäü; csuv.
šăllantar ’fogaz’ (tat. taš, csuv. šăl ’fog’).

157. E (B1: Reg.) peleme, (ERS) pelema, (Szm. 44, Rav.) pelima, (F4) pejľi-
ma, peľeme, (Ucs. 39, F3, MESz) peľuma, (Wied.: B1) peelima, peeľme,
(F3) pejeľma; M (B1: Reg.) pejelem, (Ucs. 39) pejelem, (MRS, F3,
MRV) pejeľem, (F4) pejәľәm, (JJ) pejәlәm, pijәlәm ’kasza’; vö. E (Rav.)
pelima kosija ’kaszanyél’ (md. kosija ’nyél?’); E (Rav.) pelima napalka
’a kaszanyél fogantyúja’ (tkp. ’kaszanyél’; mdE napalka ld. 129.);
grabľa peľuma ld. grabľat (84.). Származékszó, vö. md. E (Wied.: B1,
B1: Reg.) peeľ, (B1: Reg., ERS, Rav.) pejeľ; M (B1: Reg.) peel, (Ahlq.:
B1, B1: Reg.) pejel, (M) pejeľ ’kés’. E szó balti eredetű, vö. litván peĩlis
’ua.’ (Kalima 1936: 191).

158. E (Wied.) perec, (ERS, ERV, MdWb) pereć, (MESz) peŕeć; M (MRS,
MRV) peŕec, (MdWb) peŕäć ’bors (Piper)’ < or. перец ’ua.’.

159. E (Jev.) bezmeń ’mérleg, gabonamérleg’; vö. (ERS, MRS) bezmen,
(ERV, MRV, MESz) bezmeń ’mérleg’ < or. безмен ’mérleg’. A lexéma
jelentésfejlődés útján vált szaknyelvivé.

160. E (ERS) peštene dem., (MdWb) pešťińe; M (MdWb) pešťińe ’kis lepény’
(tkp. ’töltöttke’). Származékszó, vö. md. E pešťams, peštems ’(meg)tölt’.
Töve valószínűleg a peškśe ’tele’ (Keresztes László szóbeli közlése). A
md. -ńe denominális nomenképző, becézőképző (Keresztes 1990: 66,
Maticsák 2016: 3294).

161. E (Wied., Ucs. 38, MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb) petka; M (MdWb)
petok ’öt kévés gabonarakás; (Wied.) négy kévés [!] gabonarakás’ < or.
пяток ’öt kévés gabonarakás’ (tkp. ’ötöcske’).

162. E (Paas1, MdChr, ERS, Rav., F3, ERV, MdWb, MESz) peťkeľ, (Wied.)
petkeľ, (F4: 57) päťkeľ; M (Paas1, MdChr, MdWb) peťkәľ, (F3) peťkeľ,
(MRS, MRV) peťkoľ ’mozsártörő’ < FV *petkele, vö. fi. petkel ’mo-
zsártörő; szalmavágó; stb.’ (?< iráni; UEW 729). Feoktyisztov (F4: 57)
szavunkat tévesen orosz jövevényszónak tartotta (Zaicz 1969a: 188).
Az or. nyj. питкиль és пехтиль ’(mozsár)törő’ a mordvinból való
(Vasmer 2: 362).

163. (Wied., ERS, MRS, MRV, MESz) petruška ’petrezselyem (Petroselinum
crispum)’ < or. петрушка ’ua.’; vö. tat., csuv. petruška ’ua.’ (< or.).
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164. E (Müller: F2: 19, Falk: F2: 33, B1: Reg., Ucs. 20, Szm. 43, MdChr,
ERS, Rav., F3) pineme, (Wied.: B1) pinime, (ERV, MdWb, MESz) pi-
ńeme; M (Ahlq., B1, MRS, F3) pinem, (Ucs. 21) pinem, (MRV) pińem,
(MdWb) pińәm, (MdChr) pinәm, pinәma ’zab (Avena)’; vö. E (ERS)
pinemeń kaša ’zabkása’ (md. kaša ld. 52.); pinәm bulf, ld. pul (188.) <
FP *pän‹, vö. zrj. panol ’pelyva, korpa; dara; stb.’ (Toivonen 1928:
239; UEW 726). Toivonen szerint szavunk idegen eredetű lehet a finn-
permi alapnyelvben.

165. E (Wied., B1, Ucs. 23, Sz., MdChr, ERS, Rav., F3) pire, (ERV, MdWb,
MESz) piŕe; M (B1: Reg., Ucs. 24, MdChr, JJ) perä, (B1, MRS, F3)
pere, (MRV) peŕe, (JJ) berä, birä, (MdWb) peŕä, (Ahlq., B1: Reg.) pirf,
(B1: Reg.) peŕf, (Jev. 179, MRS, F3) piŕf ’veteményeskert; elkerített
hely <udvar, kerítés, szérű>’; vö. E (ERS) emež pire ’veteményes kert’
(md. emež ld. 12.); E (Rav.) kujar bire ’uborkás’ (md. kujar ld. 94.); M
(Ucs. 47) maŕľu perä ’gyümölcsös’ (md. M maŕľu ld. 283.); E (ERS)
muško pire ’kenderföld’ (md. muško ld. 127.); E sad pire ld. 209.; E
(Ucs. 38) śuro pire ’szérű(skert)’ (md. śuro ld. 234.); tiŋge pire ld. 271.;
E (ERS) umaŕ pire ’gyümölcsös, veteményeskert’ (md. umaŕ ld. 283.) <
FV (?U) *pire, vö. fi. piiri ’kör; körzet; környék’, lp. birrå ’kerek’,
?szelk. pǖre ’gyűrű’ (vö. altaji nyelvek; UEW 384). Jelentésfejlődés út-
ján lett szaknyelvi szóvá, vö. mdE piŕe, M päŕe ’elkerített hely, elkerí-
tés, kerítés’ (a md. M -f denominális képzőről ld. Lehtisalo 1936: 245).

166. M (JJ) piže nar ’zöld takarmány’. Összetett szó: md. piže ’zöld; réz’ +
md. (Rav., JJ) nar ’fű; zöld takarmány’. A md. piže uráli (UEW 384–
385), a md. nar ismeretlen eredetű (etimológiai kísérlet: Versinyin 276).
Megjegyzem: Asmarin (1928–1950) a nar ’ua.’ lexémát kimutatta a
csuvasból.

167. E (Wied., B1, Szm. 44, MESz) pivsems, (Ucs. 22) pivcems, (MdChr,
ERS, ERV, MdWb) pivsęms, (Rav.) piwsęms, piwcęms, (MdChr) piv-
cęms ’csépel’; vö. M (MdChr, MdWb) piksçms, (MRS, MRV) piksoms
’ver, üt; lever <kasza élét>’; E [!] (Wied.: B1) piksoms, pivtems ’ua.;
köpül’; E (Wied.: B1, Sz.) pivsima, (Rav.) piws¯ma, (Sz.) pivc¯ma, (B1,
Ucs. 39, Szm. 44, F3) pivsuma, (ERS) pivsema, (Wied., B1) pivsev, piv-
sej ’cséphadaró’ (a md. -ma képzőről ld. Lehtisalo 1936: 96–97, Cigan-
kin 1981: 41–42, Maticsák 2014a: 174–176, 2016: 3296), vö. E
(Jev. 101) pivsuma kaća ’a cséphadaró nyele’ (md. kaća ld. 50.); E (F3)
pivsuma neď ’ua.’ (md. neď ’nyél’); E (Jev. 101) pivcuma paŕks (md.
paŕks ’nyél?’); E (F3) pivsuma piks ’a cséphadaró szíja’ (tkp. ’a csép
kötele’; md. piks ’kötél’, ld. 297.); E (ERS) pivsęma mašina ’cséplő-
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gép’ (md. mašina ’gép’ < or.); E (ERS) pivs¯ća ’cséplőmunkás’ (a md.
E -ća nomen agentis képzőről ld. Lehtisalo 1936: 208, Gramm. 1980:
348–351, Keresztes 1990: 68, 2011: 93–94) < U *peksä, vö. fi. pieksä-
’ver, üt; bőrt cserez’, vtj. pos- ’nyomással valamit megpuhít’, zrj. pes- ’üt,
ver’, jur. piďīl- ’tör, nyom’ (UEW 368). A szócsalád hangutánzó jellegű.
A lexéma jelentésfejlődés útján vált szaknyelvivé, vö. a fenti utalások ’ver,
üt’ jelentését (a md. -ks- ~ -vs- változásról ld. Ravila 1933: 102–103).

168. E (Sz.) plavoms, (MdWb) plavams ’csépel’; vö. (Sz.) plavań pult pl. ’ki-
csépelt kévék’ (md. pult ld. pul [188.]; a md. -ń participiumképzőről ld.
Lehtisalo 1936: 126, Gramm. 1980: 353, Keresztes 1990: 68, 2011: 93–
94). Bizonytalan eredetű. 1. Valószínűleg hangutánzó-hangfestő szó. 2.
?< or. плавить [’?’] (MdWb 1702). Nem tudok kimutatni a mordvin
szóhoz jelentésben illő orosz szót. A jelenlegi erza nyelvjárásokban a
következő adatok szolgálnak a ’csépel’ jelentésre: pivsems, mujems-piv-
sems, kovoldams, iŕveďems, tombams, tombśems, čavoms, lupcovams és
botams (MESz 118–119).

169. (ERS, MRS, JJ, ERV, MRV, MESz) plug ’eke’ < or. плуг ’ua.’; vö.
csuv. plug ’ua.’ (< or.).

170. (Wied., ERS, ERV, MRV) pokos ’rend <kaszálásnál>; kaszálás’ < or.
покос ’kaszálás; kaszáló’.

171. E (MdWb) pokra; M (MRS, JJ, MRV, MdWb) pokra ’bab (Phaseolus)’
< csuv. (Räsänen 1920: 179) poχra, pukra ’vadóc (Lolium parenne)’.
Hasonlóságon alapuló jelentésváltozás. Vö. pakor (146.).

172. E (Wied.) polica, (ERV, MdWb) poľića; M (JJ) polcä, (MRV, MdWb)
poľćä ’ekevas’ (vö. Novickaja – Fegyjanovics 1963: 83, 1. ábra) < or.
nyj. полица ’ua.’ (Vasmer 2: 393; Novickaja – Fegyjanovics i.h.).

 173. E (MdWb) polovńa; M (F3) palovnä dem., (JJ, MRV) polavnä dem.,
(JJ) pola²nä dem. ’szénapajta, csűr’. Talán származékszó, vö. md. pola
’rész; feleség, hitves’, md. pal ’darab, falat’. Ezek eredetéről ld. UEW
740 *pula, ill. 347 *paδa címszó. Jelentéstani analógia: m. nyj. félszer
’fészer’ (ld. MSzFE fél²: ajtófélfa címszó). A md. -v- denominális no-
menképzőről ld. Lehtisalo 1936: 242, Maticsák 2013.

174. (ERS, MRS, MRV) pomidora, (ERV, MESz 728) pomidor ’paradicsom
(Lycopersicum esculentum)’ < or. помидор ’ua.’; vö. tat., csuv. pomi-
dor ’ua.’ (< or.).

175. E (Wied., MdChr, ERS, F3, ERV, MdWb, ME) ponžavtoms, (MdChr)
ponÈavtoms, (Rav.) ponÈa²toms, (Ucs. 39) ponžaftoms; M (Ucs. 40)
ponžaftçms, (MRS, F3, MRV) ponžaftoms, (MdWb) pońžaftçms, (Ahlq.,
JJ) ponÈaftçms, (MdChr) pońÈaftçms ’gabonát rostál <lapátolással meg-
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tisztít a pelyvától>’; vö. E (F3) ponžavtomań kojme, M (F3) ponžaftoma
kajme ’szórólapát’ (tkp. ’a rostálás lapátja’; md. kojme, kajme ld. 66., a
md. -ma deverbális nomenképzőről ld. Lehtisalo 1936: 96–97, Cigankin
1981: 41–42; Maticsák 2014a: 174–176, 2016: 3296); E (ERS) ponžavt¯-
ća ’rostálómunkás’ (a md. E -ća nomen agentis képzőről ld. a 167. szó-
cikket) < ?FP *poš‹, vö. ?fi. pohta- ’szelel <gabonát>, rostál’, ?vtj. puž
’szita, rosta’, ?zrj. pož ’ua.’ (UEW 738; vö. még: SSA 2: 384; MdKons
119). Valószínűleg hangutánzó-hangfestő szócsalád.

176. E (Wied., Rav., ERV, MdWb, ME) boba, (F4: 50, ERS, ERV, MdWb)
bobka dem., (Ucs. 24, ERS) bobkat dem., pl.; M (Ucs. 24) bopkat dem.,
pl., (MdWb) boba ’bab (Phaseolus), zöldbab’; E (Wied., Rav.) pakśa
boba ’lóbab, babó (Vicia faba)’, tkp. ’mezei bab’ (md. E pakśa ld. 148.)
< or. боб, бобы pl. ’bab’ (vö. Sejanova 1965: 183).

177. E (Jev.) borozna, (Wied., ERS, ERV, MdWb, ME) borozda; M (JJ,
MRV) borazna, (JJ) borçzda, porçzda, (MRS) borazda, (MdWb) poraz-
da, (Ahlq.) borazdā ’barázda’ (ld. még: Jev. 43) < or. борозда, or. nyj.
(Dal 1: 118) борозна ’ua.’.

178. E (Jev.) borovka, (ERV) borovok ’kévesor <a kévéket úgy rakták egybe,
hogy a kalászok maradjanak felül>’< or. боровок ’ua.’ (Jev. 42).

179. E (Wied.) poŕcka, (Paas2, MdWb) poŕćka, (ERS, ERV) porćka dem.
’mustár (Sinapsis)’; M (Paas2) poŕzi, boŕzi, (MdWb) poŕźi, (JJ) borÅi
’bors (Piper)’; vö. M (JJ) bçrÅoj, bçrÅoj kuftçl ’ua.’ (md. kuftçl ld. 45.) <
csuv. purś ’bors’; vö. tat. (kaz.) bәrәč, (mis.) bәrәc ’ua.’ (Paasonen
1897: 44). Az erzában hasonlóságon alapuló jelentésváltozás történt. A
md. -ka kicsinyítő képzőről ld. Lehtisalo 1936: 364.

180. (Wied., Paas2, MdChr, ERS, Rav., F3: M, ERV, MRV, MdWb/M) po-
za, (MdWb/E) boza ’gyenge házi sör, kvász’ < tat. (kaz.) buza ’a kvász
egy fajtája’; vö. oszm. buza ’ua.’ (Paasonen 1897: 44–45), or. буза ’ua.’
(< tat.; Vasmer 1: 137).

181. E (Müller: F2: 19, Wied.: B1, B3, MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb,
ME) počt, (B3) počto; M (Ahlq., B1, Szm. 44, MdChr, MRS, JJ, MRV,
MdWb) počf ’liszt’; vö. E (F3) ksnavoń počt, M (F3) snavoń počft pl.
’borsóliszt’ (md. ksnav, snav ld. 90.); M (MRS) roź počf ’rozsliszt’ (md.
roź ld. 200.); E (Wied.) višeń počt ’búzaliszt’ (md. viš ld. 298.). Szár-
mazékszó, alapszava a md. E, M počodoms ’(ki)önt; (meg)hint; szór’,
az E -t és a M -f igenévképzőre ld. Keresztes 1990: 67. Az ige talán urá-
li eredetű (?U *puč‹-, vö. ?zrj. buždÏ- ’leesik, lerombol stb.’, ?jur. puda-
rā- ’leesik’; onomatopoetikus; ld. UEW 399). A címszó iráni eredezte-
tése (vö. ÁKE 646) téves.
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182. E (Wied., MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb, ME) pŕa, (MdChr) piŕa; M
(MdChr, MRS, JJ) prä, (MRV, MdWb) pŕä, (MdChr) pirä ’fej, csúcs;
gabonakalász’; vö. gavdan pŕa (ld. 57.); roź pŕa (ld. 200.); čavkań prä
(ld. 242.); pŕava täľaf (ld. täľams, 266.); M (MRS) prä jordams ’kalá-
szosodik’ (tkp. ’fejet vet’; md. jordams ’dob, vet’); (MRS) rozś jordaj
prä Sg3 ’a rozs kalászba szökken’ (md. roź ld. 200.); E (ERS) pŕa ka-
jams; M (MRS) prä kajams, (JJ) präń kajams ’kalászosodik’ (tkp. ’fejet
vet’; md. kajams ld. 34.); M (MRS) rozś prä kajaj Sg3 ’a rozs kalászba
szökken’; M (JJ) pŕas kundams ’kalászosodik’ (tkp. ’fejbe kezd’, azaz
’kalászosodni kezd’; md. kundams ’megfog, megragad; nekifog, bele-
kezd’); M (JJ) prä noldams ’ua.’ (tkp. ’fejet ereszt’; md. noldams ’elen-
ged, elereszt’) < FU *perä, vö. fi. perä ’hátsó rész, far’, vtj. ber ’hátsó
rész’, zrj. bIr ’ua.’, osztj. pĕrtäγ ’vissza’, vog. päräw ’ua.’ (UEW 373).
Jelentésfejlődés útján lett szaknyelvi szó, vö. md. E pŕa, M prä ’fej,
csúcs’. Hasonlóságon alapuló névátvitel. Jelentéstani szempontból vö.
észt pea ’fej, csúcs; kalász’. A m. fej szónak is volt ’növény fürtös, fejes
vagy kalászos termése’ jelentése (TESz 1: 862).

183. E (Wied., ERS, F3, ERV, MdWb) pŕaka, (Rav.) pŕaka, (ME) pŕakińe
dem.; M (MRS, JJ, F3, MRV, MdWb) päŕaka ’töltött lepény, pirog;
(JJ) sütemény’; vö. M (JJ) jam päŕaka ’vajas kása’ (tkp. ’kása-pirog’;
md. jam ld. 25.); E (Jev. 87) s¯rgavsne pŕakine, vecę pŕakine dem. ’hú-
sos derelye’ (tkp. ’kondérban, ill. vízben [főzött] pirogok’; md. s¯rgavks
’kondér, üst’, md. veď ’víz’) < or. пирог ’ua.’ (a szóról ld. Vasmer 2:
359–360). A mordvinban piroga > praga ~ praka > pŕaka hangfejlődés
történhetett.

184. E (Wied., ERS, Rav., MdWb) braga ’híg házi sör’ < or. nyj. брага
’ua.’; vö. csuv. braga ’ua.’ (< or.).

185. E (Wied., ERS) pŕanika, (ERV) pŕańik; M (MRS) pŕańka ’mézeska-
lács’; (Wied.) ’fánk; palacsinta’ < or. пряник ’mézeskalács, (vásári)
mézes sütemény’.

186. (Wied., MdChr, Rav., MdWb) prosa ’köles (Panicum)’ < or. просо ’ua.’.
187. E (ERS, F3) bruχva, (Wied.) brukova, (Ucs. 23, Jev.) bŕuχuva, (Jev.)

biŕkuva, (MdWb) gruχova, (Ucs. 23) bokla; M (MRS, MRV) bŕukva,
(Ucs. 24) buχla, puχla, (MdWb) bçtla ’karórépa, répakáposzta (Brassica
napus rapifera)’ < or. брюква, or. nyj. (Dal 1: 135) брюкла, буква,
бухма stb. ’ua.’.

188. E (Wied.) pul, (B3, Ucs. 38, Sz.44, ERS, Rav., ERV, MdWb) pult pl.,
(B3) pulto, (F4: 50) pulst; M (Ahlq., Ucs. 39, MRS, JJ, MRV, MdWb)
pulf ’kéve’; vö. M (JJ) pinәm bulf ’zabkéve’ (md. M pinәm ld. 165.); M



A FÖLDMŰVELÉS TERMINOLÓGIÁJA A MORDVINBAN II.

285

(MRS) tozer pulf ’búzakéve’ (md. M tozer ld. 274.); pulfoń sotoma
karks, pultoń karks ld. karks (46.); plavań pult ld. plavoms (169.); E
(ERS) jortoms pult pl. ’kévét rak’ (tkp. ’kévét vet’; md. E jortoms ’dob,
vet’); M (JJ) karštams pinәm bulf ’zabkévét köt’ (md. M karštams
’kévét köt’, ld. JJ: 54); sotçms pulfәks ld. 227.; E (ERS) pult śulmams
ld. 232. Ismeretlen eredetű. A m. boly főnévvel való egyeztetése akkor
volna helyénvaló, ha a magyar szóban l > ľ > j hangváltozás történt
volna; e szó eredeti jelentése feltehetőleg ’boglya, rakás’ lehetett (vö.
TESz 1: 335). A lexéma nem szerepel Versinyin szófejtő szótárában. A
címszó valószínűleg jelentésfejlődés útján vált szaknyelvi szóvá, vö. md.
pulo, pula ’valaminek nagy mennyiségű gyűjteménye’; a md. -pulo, -bulo
utótagú összetételekről ld. Erdődi 1968: 120, Mészáros 1999–2000).

189. E (ERS) pulokst pl., (ERV, MdWb) puloks; M (MRS, JJ, MRV, MdWb)
pulks, (JJ) pulçks, (M) pulofkst pl. ’ocsú, pelyva’. Származékszó, de
eredete bizonytalan. 1. Valószínűleg a md. pulo (ld. 188.) származéka.
A Paasonen-szótárban (MdWb 1839) is így szerepel. 2. Esetleg egy
kikövetkeztetett md. *pulo- ige származéka is lehet. A md. -ks nomen-
képzőről ld. Gramm. 1980: 104–105, Cigankin 1981: 35–40).

190. (Wied., Ahlq.: B2, MRS, MRV) bumaga, (Jev., MRV, MdWb/E) guma-
ga, (MdWb/M) pumaga ’gyapot (Gossypium); iromány’; (ERV) ’lenvá-
szon’ < or. бумага ’ua.’.

191. (MdChr) purej(-tikšę), (MRS) purej, (Rav.) pureÇ, (ERV, MRV, MdWb/
E,M) puŕej ’tarackbúza (Agropyrum)’; (Wied.) purei ’hagyma (Al-
lium)’ [!] (md. tikšę ld. 269.) < or. пырей ’ua.’, vö. tat. boraj, csuv. pǎri
’tönkölybúza’ (vö. Vasmer 2: 473–474).

192. M (Ahlq., Ucs. 24) puŕkä, (MRS, F3) puŕχkä, (Szm. 44) puŕka, (MRV,
MdWb) puR’kä ’sárgarépa (Daucus)’ < or. nyj. (Dal 3: 552) пряга ’ua.’.
Az E puŕga ’szamárbogáncs’ is etimológiailag a moksa szóhoz kapcso-
lódhat (a lexéma Versinyin szerint [383] ismeretlen eredetű).

 193. E (Wied., Ucs. 22, Sz., Paas1, MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb, ME)
purnams; M (MdChr) pçrnams, (Paas1, MdChr, MdWb) pçrdams,
(MRV) purdams ’(össze)gyűjt; begyűjt, összetakarít, leszed <termést>’;
vö. E (ERS) tikše purnams ’szénát gyűjt’ (md. tikše ld. 269.); E (ERS)
purnamo ’begyűjtés’ (a md. -mo deverbális nomenképzőről ld. a 175.
szócikkben); vö. E (ERS) śuroń uŕadamo laŋgo, śuroń purnamo laŋgo
’a gabonabegyűjtés ideje’ (md. śuro ld. 234., uŕadams ld. 285., laŋgo
ld. 138.). Származékszó, alapszava a md. purçms ’összegyűlik’ (Itkonen
1946: 295). A md. -n és -d deverbális verbumképző, vö. Gramm. 1980:
117, Mészáros 1999: 35–50, 100–112). Erdődi szerint (1968: 42, 139) e



ZAICZ GÁBOR

286

szavak talán összefügghetnek a cser. puraš ’bemegy; bevisz’ és purtaš
’behord’ igével (ezt tagadja Bereczki, EWTsch 202–203; vö. még: Ver-
sinyin 383). Szavunk jelentésfejlődés útján vált szaknyelvi szóvá, vö.
md. purnams stb. ’összegyűjt’.

194. E (Wied., MdWb) pušto, (ERS, ERV) pušt, (Szm. 44) pužt; M (Ahlq.,
MdWb) pušta, (MRS, MRV) puštt pl. ’(E) zúzott zabliszt; (M) kása faj-
ta’; E (ERS, Rav.) puštams ’pörköl, pirít <napraforgó-, borsó-, kender-
magot>’; vö. E (Paas1) puštoms; M (Paas1) puštçms, (MRS) puštoms
’pirít, süt’ < ??FV, vö. ??cser. pušto ’búza-, rozs- vagy árpadarából fő-
zött, majd megszárított kása’ (Versinyin 385). Versinyin (i.h.) a mord-
vin adattárat kettéválasztja, és az igét onomatopoétikus szónak tartja.

195. E (Wied., ERS, ERV, MdWb, ME) putoms, (Ucs. 24) putmoks [!]; M
(Ucs. 24, MdWb) putçms, (MRV) putoms ’ültet <növényt>; (le)ültet’ <
??FV: ??fi. puuttaa ’megakad; hängenbleiben (Zugnetz am Grund)’.
Még valószínűtlenebb finnugor megfelelőket is lehetne idézni (SSA 2:
447; lényegében ezt ismétli: Versinyin 384). A lexéma jelentésfejlődés
útján lett szaknyelvi szóvá, vö. md. putoms ’(le)ültet’.

196. M (Paas1, MdWb) puvçdçms, puvdçms, (MRS, MRV) puvodoms ’tilol’.
Vitatott eredetű. 1. Származékszó, alapszava egy ’fa’ jelentésű *puv név-
szó (a md. -d denonimális verbumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 290, Mészá-
ros 1999: 165–169, Maticsák 2016: 3302). 2. ??FV, vö. ??fi. puida ’üt,
ver; csépel’ (Paasonen 1897: 25; vö. SSA 2: 416). Az utóbbi magyará-
zat szerint is e szavak egy ’fa’ jelentésű (vö. fi. puu) lexéma származé-
kai lennének. Versinyin (380) a címszót onomatopoétikus szóként kezeli.

R, Ŕ

197. E. (MdWb, ERV) ŕeps, (Ucs. 23, ERS, Rav.) reps, (Wied.) räps, (Falk:
F2: 34) repkis; M. (Ahlq.: B1, Ucs. 24, MdWb, MRS, MRV) räps, (JJ)
reps, (B1) räks, räfks, ŕaks; (Szm. 44) repe ’répa (Brassica rapa)’; E.
(Wied.) jakstire räps; M. (Ahlq., Ucs. 24, MRS) jakster räps, (JJ) jaks-
tәŕ reps ’cékla, vörös répa (Beta vulgaris rubra); cukorrépa (Beta escu-
lenta)’ (tkp. ’vörös répa’; md. jakstire stb. ld. 24.); M (MRS) kormovoj
jaksterräps ’takarmányrépa (Beta vulgaris var. crassa)’ (md. kormovoj
’takarmány-’ < or.); M. (JJ) lambama räps ’cukorrépa (Beta esculenta)’
(tkp. ’édes répa’; md. M lambama ’édes’); M. (JJ) pinәń reps ’repce
(Brassica napus)’ (tkp. ’kutyarépa’; md. M pinä ’kutya’); M. (Ahlq.,
Ucs. 24) šapaŕaks, (B1: Reg.) šapa räks, (B1: Reg., MRS, F3) šapa-
räfks, (Ahlq.) šaparäps ’retek (Raphanus sativus)’ (tkp. ’savanyú répa’;
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md. M šapa ld. 241.) < or. репс ’repce (Brassica napus)’. Jelentéstani
szempontból vö. francia navet ’répa’ ~ navette ’repce’. Szavunknak az
or. репа (Brassica rapa)’ szóból való származtatása (Sejanova 1965:
183) hangtani okok miatt nem fogadható el. A fenti terminológiai szó-
jegyzékbeli repe forma viszont valószínűleg orosz átvételre mutat (az
or. репа szóalakra ld. Vasmer 2: 512). A mai erzában vagy a jakśťeŕkaj,
vagy a morkov szóalakot használják a ’répa’ fogalomra (vö. MESz 768).

198. E (MESz) ŕeďiska; M. (JJ, MRV) retka, rәdiśkä dem. ’retek, hónapos
retek (Raphanus sativus)’ < or. редька, редиска dem. ’ua.’. Paasonen a
szót az or. редис [jelentés nélkül] alakból származtatja (a nyugat-euró-
pai mintákra visszavezethető szláv szavakat ld. Vasmer 2: 504).

199. (ERV, MRV, MdWb/M) ŕiga, (ERS, MRS) riga, (Ahlq.: B2) rigā ’ga-
bonaszárító csűr, cséplőpajta’ < or. рига ’ua.’. Az orosz szó a finn-per-
mi korra visszamenő karjalai riihi (~ finn riihi) ’ua.’ átvétele (SSA 3:
73, Vasmer 2: 521; ld. még tanulmányom III. részében A finn-permi
kori szavakról szóló fejezetet). Manapság ’csűr’ jelentésben a mordvin
számos szót ismer, például az E kav, latalks, lato, saraj és utom(o) lexé-
mát (MESz 131; ld. a címszavak közül a 55., 100., 207. és a 288. számút).

200. (F4: 67, Wied., B2: Reg., Ucs. 20/E, 21/M, Szm. 44, Paas1, MdChr, ERS,
MRS, Rav., JJ, MdWb/E,M, ERV, MRV) roź, (Ahlq.: B2) roz ’rozs
(Secale cereale)’; E. (Müller: F2: 19, Falk: F2: 33, F4: 86) ros ’búza
(Triticum)’. Vö. aťa roź (6.), ava-roź (9.), roź jam (25.), rozeń kše (92.),
roź paksä (148.), roź počf (181.); E. (ERS) roź pŕa, M. (MRS) roź prä,
(Ahlq.) roź prea ’rozskalász’ (md. pŕa stb. ld. 182.); roź viďmot (ld.
299.) ? < or. рожь ’rozs’ (ld. Feoktyisztov 1960: 69, Sejanova 1965:
183, MdWb 1901, Versinyin 391). A mordvin szó azonban egyesek
szerint (pl. Toivonen 1928: 232) finn-permi kori örökség, mások szerint
balti (pl. Gorgyejev 1967: 184), illetve iráni (pl. Paasonen, idézi Feok-
tyisztov: 1960: 69) jövevényelem. Vasmer (2: 529–530) a kis finnugor
nyelvekbeli elemeket indoeurópainak, a finn szófejtő szótár (SSA 3:
101) és az Iris Metsmäki szerkesztette észt etimológiai szótár (2012:
438) a finn ruis-t és az észt rukis-t germánnak vagy baltinak tartja.

S, Ś (C, Ć, Z, Ź)

201. (ERS, MRS, JJ, ERV, MRV) salat ’saláta (Lactuca sativa)’ < or. салат
’ua.’.

202. E. (Wied.) śalg ’toklász, bajusz; rovar fullánkja’, (Rav., MdWb) śalgo
’bot, karó, dorong; olyan karó, amelyet a gabonakazal legfelső kévéjén



ZAICZ GÁBOR

288

át a földbe vernek, hogy a kazlat a szél ne fújja el’; M. (MdWb) śalga
’ua.’; vö. śalgo (ERV, MdWb, MESz) ’fullánk; tövis, tüske’ < FU *śalk‹
’pózna, rúd; fatörzs’, vö. fi. salko ’rúd, pózna’, lapp čualgui ’rúd, amivel
a hálót a jég alá tolják’, ? zürjén Çal ’léc, faforgács’, osztják saγәl ’szi-
lánk, léc’, vogul sajlә ’szálka, hegyes karó’, ?? m. szál (UEW 460, SSA
3: 148). E szócsalád magyar tagja vitatott eredetű (ld. MSzFE 3: 563).

203. (Paas2, MdChr, MRS, Rav., F2/M, ERV, MRV, MdWb/E,M) salma,
(ERS) salmat plur. ’galuska; ételfajta’ < tatár salma ’nudli, szaggatott
tészta’ (Paasonen 1897: 45); vö. csuv. (Jegorov) salma ’kis tésztadara-
bok’, or. nyj. (Dal 4: 132) салма ’ua.’ (< tat.; Vasmer 2: 572). Ma az er-
za nyelvjárásokban a ’galuska’ fogalomra leginkább a ćomara(t), a ga-
luška(t) és a kľocka(t) szavakat használják (a szójegyzékben csak az el-
ső szerepel, ld. 222.; a másik kettő orosz jövevényszó, az utóbbira vö.
Vasmer 1: 569 клёцка [’gombóc’]).

204. E (Wied., B1, Ucs. 39, ERS, Rav., ERV, MdWb) śaŋgo, (F3) śaŋga; M
(Ahlq.: B1) čaŋga, (B1: Reg.) caŋga, (Ucs. 39, MRS, JJ, MRV) ćaŋga,
śaŋga, (MdWb) śaŋgă ’szénarakó vasvilla’ ? < FV *ćaŋka ’kampó’, vö.
? észt tsank ’ua.’, ? fi. sanka ’fogantyú’ ? < indoeurópai *kanku-, *kan-
ko (SSA 3: 154, UEW 2: 611; vö. még: MdKons 130). Az irániból való
származtatása (ÁKE 565) jelentéstani, a tat. (mis.) sinek, senek ’(vas)
villa’ átvétele (Muhamedova, Etnogenez 1965: 186, Szerebrennyikov
uo. 255, 256) pedig hangtani nehézségek miatt nem fogadható el.

205. (Szm. 44) sandäms, (ERS, MRS) sandems, (ERV, MdWb/E) sanďams,
(MRV) sanďems, (MdWb/M) sańďәms ’(erdőt) irt, ritkít; (szántással)
tisztít; földből kiás’ < FV *sante- ’(le)vág; irt’, vö. lapp suod'dâ ’felszel
<húst, halat>, gyorsan és ügyesen megnyúz; erdőt tisztít’. A FV korban
az alapjelentés ’vág; irt’ lehetett (UEW 2: 751). A cser. šüdeš ’erdőt irt;
földet forgat, földből kiás’ szóval (vö. Versinyin 394) e szócsaládnak
súlyos hangtani nehézségei vannak. A mai erza nyelvjárásokban a ’kiás’
fogalomra még a čuvoms, a mujems, a targams (l. 264.) és tarkśems
származéka is használatos (MESz 421–422).

206. (MdChr/E,M, MdWb/E,M, ERV, MRV) saban ’kétkerekű faeke’; vö. E
(Jev. 133) saban olgo ’a faeke rúdja’ < tat. saban ’ua.’ (Paasonen 1897:
46); vö. oszm. saban, or. сабан: ’ua.’ (or. < tat.; Vasmer 2: 565). Az
’eke’ négy alakban él ma az erzában: : keŕeť (59.), plug (170.), soka
(219.) és a saban (MESz 159); ezekről az alakokról majd a kifejtő rész-
ben szó fog esni. Megjegyzendő, hogy az erzában csak a fenti összeté-
telben őrződött meg az olgo szó ’rúd’ jelentésben (vö. Feoktyisztov
1960: 72; ld. még: 139.).
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207. (MRS, ERV) saraj ’csűr <gazdasági eszközöknek>’ < or. сарай ’ua.’.
Az oroszban törökségi jövevényszó (vö. Vasmer 2: 579). A lexéma az
erza kav (55.), latalks, lato (100.), utomo (288.) szinonimája (ld. MESz
131).

208. E (Jev., MdWb) zastup, M (MdWb) zastçp ’ásó <kovácsolt vasból>’ <
or. заступ ’ásó’.

209. (Ahlq., Wied., B3, Ucs. 46/E, ERS, MRS, Rav., ERV, MRV, MdWb/E,
M) sad ’gyümölcsös- / zöldségeskert’; vö. E (ERS, Rav.) sad pire ’ua.’
(md. pire ld. 166.) < or. сад kert’; vö. csuv. sad ’ua.’ (< or.; az orosz
szóra ld. Vasmer 2: 567). A magyar jelentésnek megfelelő szerkezetek a
mordvinban is vannak, ld. például E (MESz 404) umaŕpiŕe ’(gyümöl-
csös)kert’, emežbiŕe ’(zöldséges)kert’.

210. E (Wied., Rav.) sekla, (Falk: F2: 34) sikla, (MdWb) śekla, śokla; M (JJ)
śokla, śvokla, (MdWb) śekla ’cékla, vörös répa (Beta vulgaris rubra)’ <
or. свёкла ’ua.’.

211. E (ERS, MdWb, ERV) seľ; M (MdWb) śeľ ’(kézi fonással nyert) fonál’;
E (ERS, ERV, MdW) seľge; M (MRS, MRV) säľge, (JJ) säľgä, sÔľgä,
(MdWb) śäľgä ’fonálrost, szál <például lené>’. Ismeretlen eredetű. Az
eddigi szakirodalom nem meggyőző (UEW 1: 444, SSA 3: 229, Versi-
nyin 398, 419).

212. E (MdWb) śenakos, (Wied.) senakos ’szénakaszálás’; vö. E (MESz 833)
ťikše ľeďems ’szénát kaszál’ < or. сенокос ’szénakaszálás’.

213. E (Wied.) sennik, (MdWb) śeńika, (Versinyin 399) śeńeka, M (MdWb)
śeńәk, (Versinyin i.h.) śeńek ’szénapajta, csűr’ < or. nyj. сенник ’ua.’
(SzRGMd 5: 40, vö. 216.). Jelentéstanilag még vö. például 207. (ld.
MESz 131, 726 is).

214. E (Wied.) сечка ’szecska’; vö. E (Wied. 125) sečkat kersems plur.
’szecskát vág’ (md. keŕems ld. 59.; a md. -s- gyakorító képzőről ld.
Lehtisalo 1936: 220, Gramm. 1980: 118, Mészáros 1999: 52–58) < or.
сечка ’vágás; szecska’.

215. M (MRS, MRV) sävoms ’elvesz, elragad; learat, begyűjt <termést>;
stb.’; vö. M (MRS) sävoms urožaj ’begyűjti a termést’ (md. urožaj ’ter-
més’ < or.); M (JJ) sävçms joža ’(gabona) éled’ (tkp. ’érzést vesz’; md.
joža ’érzés; tudat’) < FP (? U) *saγe- ’jön, megérkezik, elér’, vö. fi.
saa- ’megkap, elnyer, hoz stb.’, ? lp. såkke- ’vesz, elkap; megszül,
nemz’, cser. šo-, šu- ’kap, megjön stb.’, zr. su- ’találkozik, meglep, elér
stb.’, ? jur. täewä- ’megérkezik, elér stb.’, kam. tu- ’célhoz ér, megérke-
zik’ (UEW 429, vö. SSA 3: 137). A szó jelentésfejlődés útján lett szak-
nyelvivé, vö. md. M sävoms ’elvesz, elragad’. A ’vesz’ > ’begyűjt <ter-
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mést>’ jelentésváltozás orosz hatással magyarázható, vö. or. брать,
взять ’fog, vesz’, nyj. ’szed <gombát, bogyót>’. Az erzában a ’begyűjt’
jelentésű lexéma általában vagy purnams, illetve származéka, a pur-
nakšnoms (ld. 193.), vagy pedig az uŕadams (285.) (MESz 68).

216. E (Wied.) sinća ’szénapajta, csűr’ < or. nyj. *синца ’ua.’ (vö. 213.). A
ritka alakot a -ca szóvég orosz eredetűnek sejteti.

217. E (MdChr, Rav., MdWb) śkirda, (ERS, ERV, MRV) skirda; M (MRS)
skirda, (MdWb) śkirdä ’asztag, kazal’ < or. скирд, скирда ’ua.’. Szino-
nimái a kapa (41.), a kopońa (73.), a stoga (229.), a šťeme (256.), vala-
mint az odońija (MESz 46, 386).

218. E (Wied.) smorodina ’ribizli (Ribea)’; vö. E (MdWb) smoroďinka ’ri-
bizlibokor’ < or. смородина ’ribizli’. Paasonen nyelvjárási szava alkal-
masint az or. nyj. смородинка ’ribizlibokor’ átvétele (így említi a szó-
tár is), és nem mordvin származékszó.

219. (Wied., B1, B2: Reg., Ucs. 33/E, 34/M, Szm. 44, MdChr, ERS, MRSl,
Rav., JJ, F3, ERV, MRV, MdWb/E,M) soka, (Ahlq.: B1, B2) soka ’fa-
eke’; vö. M (JJ) soka ki ’barázda’ (tkp. ’eke-út’; md. ki ’út’); E (Ucs.
33, ERS) soka kšni ’ekevas; сошник’ (md. kšni ld. 66.); (F3) soka penč
’ekevas; полица’ (tkp. ’eke-kanál’; md. penč ’kanál’); M (F3) soka piľ-
ge, soka prä ’a faeke gerendelye’ (tkp. ’eke-láb’, ill. ’eke-fő’; md. piľge
’láb’, md. M prä l. 182.); M. (JJ) soka śura ’ekeszarv’, (F3) soka ćura
’ekevas; сошник’ (tkp. ’ekeszarv’; md. śura, ćura ’szarv’).
(Ahlq.: B1, Wied.: B1, B2, Ucs. 21/E, 22/M, MdChr, ERS, MRSl.,
Rav., JJ) sokams ’szánt’; vö. M (JJ) jošmçń-jošmçń sokaf ’rosszul szán-
tott (föld)’ (md. M jošma ’mezsgye <két szántóföld között>, szántatla-
nul maradt rész a barázdák között’; a md. M -f participiumképzőről ld.
Lehtisalo 1936: 348); M (JJ) lo² alu soksәms ’őszi szántást végez’ (tkp.
’hó alá szántogat’; md. M lo² ’hó’, alu ’alá; le’; a md. -s- gyakorító ige-
képzőről ld. Lehtisalo 1936: 220, Gramm. 1980: 118, Mészáros 1999:
52–58); E (ERS) odov sokams, M (MRSl) odu sokams ’újra szánt; fel-
szánt’ (md. E odov, M odu ’ismét, újból’); sokaks moda ld. moda
(125.), sokams-uŕadams ld. uŕadams (285.), sokams-uŕadams modať ld.
moda (125.).
E (Wied., ERS) sokamo; M (MRSl, F3) sokama ’szántás; szántó’ (a md.
E -mo, M -ma deverbális nomenképzőről ld. a 175. szócikkben), vö. E
(ERS) lov alov sokamo, M (MRSl) lov alu sokama ’őszi szántás’ (tkp.
’hó alá szántás’; md. E alov ’alá; le’, ld. még fentebb lo² alu soksәms);
E (ERS) tundoń sokamo, M (MRSl) tundań sokama(ś) ’tavaszi szántás’
(md. E tundo, M tunda ’tavasz’; E (Rav.) sokamo laŋgo ’a szántás ide-
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je’ (md. laŋgo ld. 138.); E (ERS) sokamo-videma ’földművelés, gabona-
termesztés’ (tkp. ’szántás-vetés’; md. videma ld. 299.).
E (Ucs. 10) sokica, (ERS, Rav.) sokića; M (Ahlq., MRSl, JJ) sokaj
’szántóvető, földműves’ (a md. E -ića képzőről ld. a 167. szócikket, a
M -j nomen agentis képzőről ld. Lehtisalo 1936: 63, 208); M (MRSl)
sokaj lomań ’ua.’ (tkp. ’szántó ember’; md. lomań ’ember’; vö. E (ERS)
sokića-vidića, M (JJ) sokaj-vidi ’ua.’ (md. vidića, vidi ld. 299.; a mord-
vin alakkal szerkezetileg megegyezik a m. szántóvető); M (JJ) sokaj-
inÅaj ’ua.’ (tkp. ’szántó-boronáló’; md. M inÅaj ld. 19.).
< or. соха ’faeke’; vö. tat. suka, csuv. suχa: ’ua.’ (< or.; Radl. 4: 752,
Jegorov). Räsänen (1920: 210) felteszi a török közvetítés lehetőségét
(az orosz szó eredetéről ld. Vasmer 2: 703). Az erza-mordvinban a kü-
lönböző eketípusokra e szó mellett még a keŕeť (ld. 59.), a plug (ld.
170.) és a saban (ld. 206.) ismeretes (MESz 159). Az erzában a ’szánt’
jelentésre sokams mellett a sokams-izams igepár is jelentkezik (MESz
820); vö. még: 220.

220. (Szm. 44, ERS, Rav., ERS) sokaŕams, (B3, EMSl, MRSl) sokoŕams
’turkál; szánt’; vö. E (Sz.) sokor(ams) ’felturkál <például a rétet a mala-
cok>’, (MdWb) sokoŕams ’vájkál, kotorászik’. Származékszó: az E so-
kardams, sokordams ’túr egyet, váj egyet’ gyakorító képzős fejleménye
(vö. MdWb 2008–2009; a képzőre ld. Gramm. 1980: 117, Mészáros
1999: 100–112, Keresztes 1990: 50). Az alapszó feltehetőleg onomato-
poétikus szóelem (Versinyin 408). Szavunk a fi. sokertaa ’összekever;
feltúr’ igével is csak a hangutánzás síkján függhet össze (vö. SKES
1969: 1061, sokertaa²). Megjegyzem, hogy a sokaŕams hangalakja alap-
ján végső soron a md. sokams (ld. 219.) származékának is magyarázha-
tó (a md. -r- deverbális verbumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 187).

221. M (MdWb) solad, (Ahlq.: B2) solat, (MRV) solod; E (Wied., ERS,
Rav., ERV, MdWb) solod ’maláta’ < or. солод ’ua.’; vö. csuv. salat
’ua.’ (< or.; Jegorov).

222. (ERS, ERV, MRV, Wied., MdWb/E,M) ćomara ’húsos derelye <rozs-
lisztből>; galuska’ < tat. (mis.) comar ’ua.’ (Paasonen 1897: 48). A ćo-
mara és ćomarat plur. ’galuska’ mellett jelentkezik (MESz 277) az E
galuška, galuškat plur. ’ua.’ is (< or.).

223. E (Wied., B3, MdChr, ERS, Rav., ERV, MRV, MdWb) źorna; M (B2:
Reg., JJ, WdWb) śorna; (MRSl., JJ) źorna ’vetőmag’; vö. E (B3) źornÏ-
jams ’magszemet kap’ [!] (a md. -ja- denominális verbumképzőről ld.
Lehtisalo 1936: 69, Gramm. 1980: 116–117, Mészáros 1999: 161–162,
Maticsák 2016: 3301), kańť źorna stb. ld. kańt (40.) < or. зерно, зёрна
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plur. ’vetőmag’. E jelentésben mordvin eredetű a viďme (ld. 299.) és
származékai, a viďmeks, viďmekst plur. is (MESz 960).

224. E (ERV) zorad, (MdWb) zorat, (F4: 57, vö. NyK 71: 190) zorod; M
(Jev.) zorad, (MdWb) sorat ’asztag, kéve <hosszúkás, nem kör alakú>’
< or. nyj. (Dal 1: 628) зарод, (Dal 1: 717) зород ’ua.’. Manapság az er-
za asztagok általában kapa (41.), kopońa (73.), odońija (143.) vagy
skirda (217.) alakban jelennek meg (MESz 46).

225. E (Wied.) sošnik, (Rav.) sošnika, (MdWb) sošńika, (Wied.158) šošnik;
M (JJ) sošnәk, sašnik, (MRSl) sošnik, (MdWb) sošńik, (MSV) sošńika
’ekevas’ < or. сошник ’ua.’. A mordvin szó végi -a-ra ld. a 10. szócikket.

226. E (Wied.: B1, ERS, Rav., ERV, MdWb) ćotmar ’cséphadaró; dorong’;
vö. M (MRS, MRV, MdWb) ćotmar, (Paas2) čokmar ’dorong’ < tat.
(mis.) cokmar ’dorong, bunkó’; vö. tat. (Kaz.) čukmar, čumar, csuv.
čokmar ’ua.’. A mordvinban hiányzó -km- mássalhangzó-kapcsolatot a
mordvin -kt-vel helyettesítette (Paasonen 1897: 10, 12, 52). A művelő-
déstörténeti tények szerint a cséphadarót a mordvinok a tatároktól köl-
csönözték, ezért az erza szó aligha belső jelentésfejlődés eredménye.

227. E (B1) sodoms; M (B1: Reg., MRS, JJ, ERS) sotoms, (Ucs. 39) sotçms,
(Ahlq.: B1) sodoms; M (MRV) sotoms ’megköt; kévét köt’; vö. E
(MdWb) sodoms, M (MdWb) sotçms ’megköt’; pulfońsotoma karks (ld.
karks, 46.); M (B1, MRS) sotks ’kötelék; kötözés’ (a md. -ks deverbális
nomenképzőről ld. Gramm. 1980: 104–105, Cigankin 1981: 35–40). E
(MESz 414) pult śulmśems, M (JJ) sotoms pulfәks ’kévébe köt’ (śulm-
śems ld. 232; a moksa alak tkp. ’kévévé köt’). Jelentésfejlődés útján
szaknyelvvé vált szó, vö. md. sodoms stb. ’megköt’.

228. M (MRS, MRV) sodu prä tiše, (MRS) soduka prä dem. ’üszög <gabo-
nabetegség>’ (tkp. ’kormos fejű gabona’, ill. ’kormoska fej’). Tatárból
fordított tükörszó, vö. tat. korïmbaš ’ua.’ (tat. korïm ’korom’, tat. baš
’fej’). Összetétel: md. M sodu ’kormos’ (a md. M -Ø denominális mel-
léknévképzőről ld. Lehtisalo 1936: 245) + md. M prä (ld. 182.) + md. M
tiše (ld. 269.). Óvó (tabu) kifejezés. – A md. M sodu alapszava, a md. sod
’korom’ balti jövevényszó, vö. litván sódis ’ua.’ (Kalima 1936: 191).

229. E (Wied., ERS, Rav., ERS, MdWb) stoga ’boglya, asztag’; vö. stogas
kajams stb. (ld. 34.) < or. стог ’ua.’. E jelentésben napjainkban az erzá-
ban a következő szavak használatosak: kapa (41.), kopańa, kopońa
(73.), odońija (143.), olgomar (tkp. ’szalmahalom’; nincs jegyzékem-
ben), skirda (217.), šťeme (256.), ťikšemar (tkp. ’szénahalom’; nincs
jegyzékemben) (MESz 94, 46).
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230. E (B3, Paas2, ERS, Rav., F3, ERV, MdWb) śukoro, (Sz.) śukor ’kenyér;
lepény’; M (Ahlq.) cuk¯r, (MdWb) ťśukçr, (MRS, F3, MRV) ćukor ’töl-
telék nélküli pirog <köleslisztből>’ < csuv. śukkur, śugur ’kenyér’ (Paa-
sonen 1897: 50, 7; vö. Jegorov 1964, śăkăr címszó, Sejanova 1965:
172, 174). Versinyin szerint (422) – tévesen – a csuvas a mordvinból
kölcsönözte, és a mordvin lexéma orosz jövevényszó, vö. or. кокора
’lepény’, amely egyébként a finnségi nyelvekből került az oroszba
(Vasmer 1: 594, SSA 1: 281).

231. E (Wied.) suleme ’gabonarosta’; vö. E (Wied.) sulevkst plur. ’korpa’.
Származékszó, vö. E (Wied.) sulems ’szitál, rostál’ (a md. E -me no-
menképzőről ld. Maticsák 2014a, a -vks deverbális nomenképzőről ld.
Lehtisalo 1936: 252). Az ige ismeretlen eredetű.

232. (ERS, ERV, MdWb/E,M) śulmams ’megköt; kévét köt’; vö. M (MRS)
śulmams ’megköt’; E (ERS) pult śulmams ’kévét köt’ (md. E pult ld.
188.) < FU, vö. fi. solmia ’megköt’, lp. čuol'bmâ ’csomó’, m. csomó
(UEW 1: 38, SSA 3: 196–197). A címszó és az E (MdWb) śulma ’cso-
mó’ egyaránt alapszó. A lexéma jelentésfejlődés útján vált szaknyel-
vivé, vö. md. E (Ucs. 39, MdChr) śulmams ’megköt’ (tkp. ’csomóz’). A
’(meg)köt’ jelentésben élő további mai erza szavak: kodams, povoďems,
sodoms és śulmśems (ld. MESz 487).

233. E (Ucs. 21, Szm. 43, MdChr, ERS, F3, ERV, MdWb) suro; M (Witsen:
F1, Ahlq., B1, Ucs. 21, Szm. 48, MdChr, MRS, F3, MRV) sura, (MdWb)
sură ’köles (Panicum)’; vö. E (F3) suro jam, M (F3) sura jam ’köleská-
sa’ (md. jam ld. 25.); M (F3) sura počft plur. ’kölesliszt’ (md. M počf
ld. 181.); E (F3) suroń tov ’ua.’ (md. tov ld. 274.); M (JJ) surçń uma
’kölesföld’ (md. uma ld. 282.). Bizonytalan eredetű. 1. < FP *sor‹, vö.
vtj. zÏr, zIr ’gabonarozsnok (Bromus secalinus)’, zr. zIr ’zab (Avena)’
(vö. Toivonen 1928: 233, UEW 2: 766). 2. < ? balti (vagy talán FV, vö.
fi. sora ’kavics’), vö. litván sóra ’köles’ (vö. Szmirnov 1895: 48, Paaso-
nen 1953: 131, Feoktyisztov 1965: 68, MdKons 149, SSA 3: 201, sora¹
alatt). A második magyarázat nehézsége, hogy a kölcsönzés fordított
irányú is lehetett. Kalima megállapítása szerint a mordvin lehetett az át-
adó nyelv (részletesebben: Kalima 1936: 191, 192; ld. még: Toivonen
1928: 233, jegyzet). Mindkét magyarázatot közli Versinyin szótára
(416). Az erzában másik alakja a jamks (25.), és létezik még a – a fen-
tebb már többé-kevésbé szerepelt – surojamks szószaporító összetétel-
ben is (MESz 480).

234. E (Wied., B1, Szm. 43, Paas1, MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb) śuro,
(Ucs. 20) śurot plur.; M (Ahlq., B1, Szm. 43, 48, Paas1, MdChr, MRS,
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JJ, MRV) śora, (Ucs. 21) śorçt plur., (Szm. 48) śura, (MdWb) śură ’ve-
tőmag; lábon álló gabona <a gabonafélék általános elnevezése>’; vö. ja-
ravoj śorot (ld. 27.); E (Sz.) joraź śuro ’elvetett gabona’ (tkp. ’előkészí-
tett gabona’; md. E jorams ’előkészít’, a md. -ź particípiumképzőről ld.
Lehtisalo 1936: 198, Gramm. 1980: 353, Keresztes 1990: 68, 2011: 93–
94); kanśoro (ld. 40.); kedi śorot (ld. 60.); M (MRS) pereń śorot plur.
’konyhakerti vetemény’ (md. M pere ld. 166.); M (JJ) soru śora ’gazos
gabona’ (md. M soru ’gazos’); M (JJ) śorçt kalmoča (vagy galmočä)
’gabonafélék’ (a md. M kalmoča stb. közbevetett szó; erről ld. még:
MRV 221); śuro pire (ld. 166.); M (Lepehin: F2: 28) čačeźora, (MRS)
šačiźora ’növekvő gabona’ (tkp. ’születő gabona’; md. M šačoms ’szüle-
tik’); tovu śora (ld. 274.), uŕadams śuro (ld. 285.), viďme śuro (ld. 299.).
E (Ucs. 38) śuro pŕa, (B1) śora pŕa; M (B1: Reg., Ucs. 39) śora prä,
(A: B1) śora prea ’kalász’ (tkp. ’mag-fő’; md. pŕa stb. ld. 182.).
E (ERS) śuroń čačoma ’termés’ (tkp. ’megszületés’; md. E čačoma
’születés’).
M (MRS) śoroń videma tev ’földművelés, gabonatermesztés’ (tkp. ’mag-
vető-munka’; md. videma ld. 299., md. tev ’dolog, munka’).
E (Ucs. 10) śuroń vidica, (ERS) śuroń vidića; M (MRS) śara vidi, (Ucs.
10) śorçń vidi ’magvető, paraszt’ (a mordvin szóval szerkezetileg meg-
egyezik a m. magvető; md. vidića stb. ld. 299.).
Vitatott eredetű a finn-volgai korból. 1. < FV *śora ’gabona’, vö. ? fi.
sora ’durva homok, kavicsos föld’ (onomatopoétikus eredete is lehetsé-
ges), ? cser. šürö ’leves’, šüraš ’kása, dara’ (UEW 2: 776; vö. SSA 3:
201, MdKons 150). 2. < FV *śure ’kása, dara’, vö. ? fi. suuri ’nagy’, suu-
rima, suurimo ’dara, gríz’ (germán jövevényszó is lehet), ? cser. šürö,
šüraš (ld. fentebb). Jelentéstanilag ld. német Grieβ ’dara’ ~ or. крупа
’ua.’ (UEW 2: 779, vö. SSA 3: 224–225). Szavunk balti jövevényszó-
ként való magyarázata (Vasmer 2: 443 [просо alatt] és 1: 454–455 [зер-
но alatt], Gorgyejev 1967: 183) kevésbé meggyőző. A ’vetőmag’ jelen-
tésben ma ez erzában a viďme (299.), illetőleg származéka, a viďmeks
vagy viďmekst plur. használatos (MESz 960).

235. (ERV, MdWb/E) suśik, (ERS, MRS) susek, (MRV) suśek, (JJ) sušek,
śušak ’gabonás láda; tárolórekesz’ < or. сусек ’ua.’. A mordvin némely
nyelvjárásában vagy az or. сушить ’szárít’ hatására, vagy elhasonulás
útján s > š változás történt.

236. (Ahlq., Wied.: B1, B1/M, Szm. 44, Paas1, ERS, MRS, Rav., ERV,
MdWb/ E) śuva, (JJ) su², (Paas1) siva, (MdWb/M) śәva ’toklász, kalász-
szálka, törek, pelyva’ < FP *śuka ’pelyva, toklász’, vö. ? fi. suka ’lóva-
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karó <szerszám>, ? lp. čYkko- ’fésül; kefél; lovat vakar’, cser. šu ’pely-
va; héj’, ? vtj. śu: śukaś ’kvasz’, zr. śu ’rozs; gabona; vetés’ (< ősiráni;
UEW 2: 777–778, vö. SSA 3: 209, MdKons 152). Az adattárban sze-
replő szók u ~ i váltakozásáról ld. Ravila 1933: 101. A szó szinonimája a
juv (ld. 33.).

237. E (ERS) suvtnems, (ERV, MdWb) suvtńems; M (MRS) sifondems,
(MRV) sifonďems, (MdWb) śufәńďәms ’szitál <lisztet>’; E (MdChr,
ERS, F3) suvteme, (ERV, MESz 847) suvťeme, (F3) suftim; M (Ahlq.)
siftēma, seftim, (MdChr) siftәm, śuftәm, (F3) suftim; (MRS, F3) siftem
’szita’; E (MESz 847) počt suftńems ’lisztet szitál’; M (Jev. 126) suvt-
levkst, suvtem alkst plur. ’szitálási hulladék’ (md. alks ld. 156.; a md. E
[!] -vks deverbális nomenképzőről ld. Lehtisalo 1936: 252); vö még:
lokśteme (ld. 109.) < U *sokta- ’megkever’, vö. cser. šakta- ’szitál’, szlk.
tua]ta- ’megkever’ (UEW 1: 446, vö. MdKons 152, Versinyin 413). A
szó szaknyelvi jelentését nem bizonyítja az E pećeŕďems, poćeŕďems és
ŕiśťńems ’szitál’ (MESz 847).

238. M (JJ: 158) śuvçldçms ’babrál; felszántja a földet’. Származékszó, a md.
M (JJ) śuľams, śuvçľams ’kotor, piszkál; <tyúk> kapirgál’ fejleménye
(vö. MdWb 2074; a md. M -dç- deverbális verbumképzőről ld. Lehtisa-
lo 1936: 297, Gramm. 1980: 117). Az alapszó śuv- abszolút töve hang-
utánzónak látszik (vö. Versinyin 413).

239. E (MdWb) suvťńevkst plur.; M (Ahlq.) svińkst plur., (MRS) sifońkst
plur., (MdWb) śifoŋkst plur. ’korpa’. Származékszó, a md. E (MdWb)
suvťems ’szitál’ fejleménye (vö. MdWb 2076–2077; vö. még 237.). A
M svińkst alakra az or. свинья ’disznó’ szó is hathatott; ez a lexéma
sviń- tövének md. -ks denominális nomenképzővel ellátott alakja (ld.
Gramm. 1980: 104–105, Cigankin 1981: 35–40, Maticsák 2016: 3293).

Š (Č, Ž)

240. E (Wied., ERS, ERV, MdWb) čalgams ’tapos, tipor; tilol; stb.’, M
(MdWb) šalgçms ’tilol <lent>’; E (ERS) čalgamot plur. ’lentiloló
<gép>’ (a md. -mo deverbális nomenképzőről ld. Lehtisalo 1936: 96–
97, Maticsák 2014a). Ismeretlen eredetű. Versinyin (485, чалгавкс
alatt) is lényegében ennek tekinti. Onomatopoétikus magyarázata meg-
vizsgálandó. A lexéma jelentésfejlődés útján vált szaknyelvivé, vö. md.
E čalgams ’tapos, tipor’.

241. E (Wied., B2, ERS, ERV, MdWb) čapaks; M (Ahlq.: B2, B2: Reg.,
MRS, MRV, MdWb) šapaks, (B2) šapavks ’kovász; tészta; pép’; E
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(Wied.) čapado ’kvasz <savanykás ital>’ (a md. E -do denominális mel-
léknévképzőről ld. Lehtisalo 1936: 272); M (MRS, JJ) šapaftoms ’meg-
savanyít <tésztát, káposztát>’ (a md. M -ft- deverbális verbumképzőről
ld. Gramm. 1962: 46–47), vö. E (ERS) čapavtoms ’megsavanyít’, M
(MRS) šapaftoms korma ’ua., silóz’ (tkp. ’takarmányt savanyít’; md.
korma ld. 75.); E (F4: 57) čapavtoma, (ERS) čapavtma; M (MRS) ša-
paftoma ’kovász; savanyítás’ (a md. -ma deverbális nomenképzőről ld.
a 175. szócikkben), vö. M (MRS) kormań šapaftoma ’savanyítás, si-
lózás’ (tkp. ’a takarmány savanyítása’); E (Wied.) čapoltomo: kši (vagy
kše, ld. Wied.: 162) čapoltomo ’kovász’ (tkp. ’kenyér-savanyítás’; md.
kši stb. ld. 92., md. E čapoltomo ’savanyítás’; E (Wied.) čapaskavtomo
’ua.’ (< md. E čapaskavtoms ’savanyít’; a md. -mo deverbális nomen-
képzőről ld. Lehtisalo 1936: 96–97, Maticsák 2014a. Származékszó, vö.
md. E čapa, M šapa ’savanyú, keserű’ (a md. -ks denominális nomen-
képzőről ld. Gramm. 1980: 104–105, Cigankin 1981: 35–40, Maticsák
2016: 3293). Az alapszó eredeti lexéma: FV, ? FU *čaw‹ vagy *čapa
’savanyú; megsavanyodik’, vö. ? fi. hapan ’savanyú’, ? cser. šapç ’ua.’,
osztj. čĕγ ’megsavanyodik’, vog. sāw ’ua.’, m. savanyú, savó (UEW 1:
54, vö. SSA 1: 140). Jelentését tekintve ide tartozik az E lapša, lapšat
plur. ’tészta’ és a kaša (ld. 52.), kuśľat (ld. 97.), pasta és a pjuŕe: ’pép’
(MESz 734).

242. M (MRS) čavkań kuftol ’réti borsó (Lathyrus pratensis)’ (tkp. ’csóka-
hüvely’); E (Rav.) ča²kań bŕa, (ERV) čavkańbŕa, (MdWb) čavkań pŕa,
(F3) čavkań pŕa tikše; M (JJ) čauva (vagy čaukań) prä (tiše), (MRS)
čavkań prā tiše ’lóhere (Trifolium)’ (tkp. ’csókafő(-fű)’); E (Ucs. 21)
čavkań pulo ’ua.’ (tkp. ’csókafarok’). Törökből (valószínűleg csuvas-
ból) fordított tükörszó, vö. csuv. čavka puś ’lóhere (Trifolium)’ (tkp.
’csókafő’; csuv. čavka ’csóka’, csuv. puś ’fej’), čavka kurăkĕ ’ua.’ (tkp.
’csóka-fű’; csuv. kurăk ’fű’). Az összetételek előtagja, a md. čavka
’csóka’ tatár eredetű szó (Paasonen 1897: 51, 10) Az utótagok elemei:
md. kuftol (ld. 45.), md. pŕa (ld. 182.), md. tikše (ld. 269.), valamint md.
pulo ’farok’. (Ld. még 69., 292.)

243. E (Szm. 44, ERS, ERV, MdWb) čeke; M (MdWb) šäkä ’cséphadaró;
(fonal)csévélő’; vö. E (Rav., ERV) čeke ’motolla’. Ismeretlen eredetű.
Hangalakja alapján alighanem török jövevényszó. Versinyin szótárának
nem címszava.

244. E (Wied.) česnok, (MdWb) časnok, čosnok; M (MRS, MRV) česnok
’fokhagyma (Allium sativum)’ < or. чеснок ’ua.’ (ősi szláv szó; Vasmer
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3: 330). Az erzában ma inkább pejčuŕka és pejńečuŕka alakban él
(MESz 263; md. E pej, pejńe dem. ’fog’).

245. M [!] (Jev. 187) ševlazoma ’kaszakés’. Bizonytalan eredetű, talán szár-
mazékszó: egy számunkra ismeretlen *ševlazo- ige fejleménye (a md.
-ma deverbális nomenképzőről ld. a 175. szócikkben). Egyik mordvin
kollégám tévesen a M (helyesebben E) šev ’aprófa; világítófáklya’ és a
lazoma ’tárgy, amivel vágni lehet; tűzifa’ (< lazoms ’vág, hasít’) össze-
tételének véli. Vö. E (MdKons 156) čev ’forgács, fadarab’.

246. E (Wied.) čiava livtima ’napraforgó (Helianthus annuus)’ (tkp. ’a nap-
anya kijövetele’); vö. E (ERS) či lisema ’napkelte’ (tkp. ’a nap kijövete-
le’; md. lisema ’kijövetel’). Összetett szó: md. či (ld. 248.) + md. ava
(ld. 9.) + md. E livtima ’kijövetel’ (< md. E livtims, livtems ’kihoz, ki-
visz; kijön’; a md. -ma deverbális nomenképzőről ld. a 175. szócikk-
ben). Szavunk esetleg tükörszó is lehet. Ld. még 248., 249. Egy mord-
vin illetőségű kutató a lexémát, szerintem helytelenül, így elemzi: či +
-(a)va prolatívuszrag.

247. M (Ahlq.) čilgä ’barázda’. Ismeretlen eredetű (ld. a 243. címszóhoz tett
megjegyzéseket). A szó az erzában borozda (177.) és sormavks (ennek
eredeti jelentése [MdWb] ’ránc’ < md. E sormams ’ráncol, ráncba
szed’) (MESz 61). A címszóra vö. E (MdKons 141) čiľgä ’szemölcs’.

248. E (Ucs. 24) čińčaramo, (ERS, ERV) čińžaramo, (MdWb) čińÊaramo,
(F3) čińšarama, čińšaroma; M (MRS, F3, MRV) šinžaroma, šinžar¯,
(MdWb) šinÊaŕi, (JJ) šińÊarma, šińÊar¯ ’napraforgó (Helianthus annuus)’
(tkp. ’nap-forgó’); vö. M (Ucs. 24) šińšarçprä ’ua.’ (tkp. ’napforgó-fej’;
md. M prä ld. 182.). Törökből fordított tükörszó, vö. csuv. χĕvel-śavră-
năš ’ua.’ (csuv. χĕvel ’nap’, csuv. śavrănăš ’forgó’). Ugyanez a cser. ke-
čәwәrtem, kečәwәrt ’ua.’ lexéma szerkezete is (Versinyin 492). Össze-
tétel: md. E či, M ši ’nap’ (< FU *kečä, vö. fi. kehä ’kör, kerület, kör-
nyék; gyűrű, körvonal’, cser. kečә ’nap’, vtj. kÏč ’kötőzsinór, szalag, hu-
rok’, zrj. kÏč ’fülbevaló; hurok’, osztj. kdč ’gyűrű; abroncs’, vog. küš
’abroncs’, m. ? kégy ’versenypálya; egyfajta hosszmérték-egység’, ? ke-
gyelet ’szivárvány’; vö. UEW 1: 141–142; a md. -ń genitivusrag) + md.
E čaramo stb., M šaroma stb. ’forgó’ (< md. E čarams, M šaroms ’fo-
rog, fordul’, e szó problematikus eredetéről ld. Versinyin 487) (a md.
-mo, -ma deverbális particípiumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 96–97,
Maticsák 2014a). Ld. még 246., 249.

249. E (MdWb) či-pas, (ERV) čipaz, (Wied.) čipaz tikše; M (MdWb) ši-
bavas ’napraforgó (Helianthus annuus)’ (tkp. ’napisten’, ill. ’napisten-
fű’). Összetétel: md. E či, M ši (ld. 248.) + md. E pas, paz, M bavas
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’Isten’ (< iráni; vö. FUV, Versinyin 323) + md. E tikše (ld. 269.). Sza-
vunk esetleg tükörszó is lehet. Ld. még 246., 248.

250. (Lepehin: F2: 25/M, Ucs. 39/M, ERV, MdWb/E) šiš, (MdWb/M) šiša
’gabonaszárító pajta’; vö. M (Ucs. 39) šiš jama ’gabonatároló verem’
(md. jama ’gödör, verem’) ? < or. nyj. (Dal 4: 636) шиш ’a legegysze-
rűbb fajta gabonaszárító <csúcsos kunyhó>’ (vö. Feoktyisztov 1963: 25,
de: Novickaja – Fegyjanovics 1963: 102; ld. még az Orosz jövevény-
szavak című fejezetet). Bizonytalanságot okoz e sokjelentésű szónak a
törökségi adatokhoz (például sór šiš, oszmán-török šiš: ’kelés, daganat’)
való viszonya (vö. Vasmer 3: 403).

251. E (Ucs. 20, ERS, ERV) čičavka, (B3) čečevica, (B2: Reg.) ćućuvića,
(Wied.: B2) ciceŕa; M (B2) cacävicä, (JJ) cäcävica, säcävicä, čäčävić,
(Ucs. 21) sävicä ’lencse (Lens culinaria)’ < or. чечевица ’ua.’. Egyes
mordvin alakokban az or. -ица képzőt a md. -ka kicsinyítő képző (vö.
Lehtisalo 1936: 364) helyettesíti.

252. E (Wied., ERS, ERV) škams, (MdWb) čukams; M (Ahlq.: B1, MRS, JJ)
čufams, (MRV) čufoms, (JJ) šufams, (MdWb) šukams ’morzsol; mozsár-
ban összetör <például gabonát>; elválasztja a pelyvát a gabonától’; vö.
E (Sz.) čukams ’morzsol’. Bizonytalan eredetű. 1. Hangutánzó-hangfestő
szó (vö. Versinyin 497). 2. FP, vö. fi. hakata ’vág, hasít; üt, ver’, vtj. šuk-
kÏnÏ ’ua.’, zr. tšuknÏ ’összeütközik; stb.’ (vö. SSA 1: 130). Az iménti szár-
maztatást a lexéma feltételezhető jövevényeredete is megkérdőjelezi.

253. (ERS, Rav.) žniva, (ERV, MRV, MdWb/E,M) žńiva ’tarló; aratásidő’ <
or. жнивьё, жниво ’ua.’.

254. M (Ahlq., MRS) šoräms, (MRV) šoŕams ’dagaszt, gyúr <tésztát>’. Is-
meretlen eredetű. A cser. šuraš ’lök, lökdös’ igével való kapcsolata
(Versinyin 506) téves (ennek eredetére ld. EWTsch. 258). Ma gyakori
alakjai a fogalomnak: ičems (20.), puvams és származékai, a puvavtoms
és puvśems ’dagaszt’, valamint a massažirovams és śuvoŕams ’gyúr’
(MESz 132, 294).

255. E (Paas1, MdChr, ERS, Rav., F3, ERV, MdWb) čovar, (Wied.) čovaŕ;
M (Ahlq., Paas1, MdChr, MRS, JJ, F3, MRV, MdWb) šovar ’famozsár’
< FV *šuma-re ’(fa)mozsár’, vö. fi. huhmar ’mozsár’, cser. šuer ’famo-
zsár’ (UEW 2: 789, SSA 1: 176). Az erzában az elterjedt čovar és peť-
keľ (ld. 163.) mellett még a ritka tombamka is előfordul (MESz 653).

256. E (Szm. 44) šteme, (Wied.: B1, MdWb) ščeme; M (Ahlq.: B1) kištim,
(B1: Reg.) kštim, (Ahlq.: B1) kštim, (MRV, MdWb) kšťim, (Ucs. 39)
kščima ’boglya, kis szénarakás’. Ismeretlen eredetű. Versinyin szófejtő
szótárában nem szerepel. A ’boglya’ jelentésre a mai erza adatok: kapa
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(41.), kopańa, odońija (143.), olgomar, šťeme (256.) és ťikšemar (MESz
94; olgo ld. 139., ťikše ld. 269., mar ’halom, domb’).

257. E (B1: Reg., Ucs. 22, ERV, MdWb) šukštorov, (ERS) čukštorov, (Rav.)
čukštoro², (Wied.: B1) šukštoru; M (B1: Reg., MRS, F3, MRV)
šukštoru, (MdWb) šukštçru, (Ahlq.: B1) šukšteru ’fekete ribizli (Ribes
nigrum)’; M (MRS) ponav šukštoru ’egres (Ribes grossularia)’ (tkp.
’szőrös ribizli’; md. M ponav ’hajas, szőrös’); vö. E (MESz 773) jakśťeŕe
šukštorov ’vörös ribizli’, raužo šukštorov ’fekete ribizli’ (jaksťeŕe ld.
24., raužo ’fekete’) ? < FV *ć‹kč‹-t‹r‹, vö. ? fi. siestar ’fekete ribizli’
(UEW 2: 615–616, SSA 3: 173–174).

258. E (Wied., B1, Ucs. 23, ERS, Rav., F3) čuŕka, (Müller: F2: 19) čurku [!];
M (Ahlq.: B1, B1: Reg., MRS, JJ, F3) šuŕχkä, (Ucs. 24) šuŕkä ’vörös-
hagyma (Allium capa); (Müller) hagyma (Allium)’; M (Ucs. 24) paksä
šuŕkä ’fokhagyma (Allium sativim)’ (tkp. ’mezei hagyma’; md. M pak-
sä ld. 148.); E (ERS) pejčuŕka, pejnečuŕka dem. ’ua.’ (tkp. ’foghagy-
ma’; md. pej ld. 157.; a tárgyi hasonlóság mellett e rokonnyelvi jelen-
téstani analógia is azt bizonyítja, hogy a m. fokhagyma előtagja nem a
fok, hanem a fog főnév lehet (a TESz alighanem tévedett); E (Ucs. 24)
peŋge čuŕka, (Müller: F2: 14,19, F4: 77, vö. NyK 71: 189) peŋge čurka
’ua.’ (tkp. ’hasáb-hagyma’; md. E peŋge ’hasábfa’, de vö. E (Falk: F2:
33) ’fokhagyma (Allium sativum)’ ? < tat. *čuχra; vö. csuv. ¯χra (~
j¯χra): ’ua.’ (a csuvas j-nek a tatárban č felel meg). A mordvinban meta-
tézis történhetett. A magyarázatot bizonytalanná teszi, hogy a csuv. ¯χra
valószínűleg orosz jövevényszó (ld. Jegorov), és nincs kimutatható tö-
rök rokonsága. Versinyin (498, 497, 509) szavunkat az E čuľma ’fekete
üröm’ és a M šurman, šuŕma ’ua.’ lexémákkal együtt az E čeŕmeďems,
M šäŕmәďәms ’keserű íze van’ ige családjába sorolja (vö. MdWb 242).

259. (Wied.: B1, B1: Reg./E, Ucs. 20/E, 21/M, Szm. 43,48, MdChr, ERS,
MRS, F3: E, F4: 58/E, ERV, MRV, MdWb/E,M) šuž, (Ahlq., Wied.:
B1, B1/M, Ucs. 21/M, Sz., MdChr, MRS, Rav., JJ, F3/M) čuž, (Falk:
F2: 33/E) šuš, (Müller: F2: 19/E) £uš ’árpa (Hordeum)’ < FP *čoše ’ár-
pa’, vö. cser. šož ’ua.’, vtj. ćužjem ’maláta’, zr. ćuž ’ua.’ (UEW 2: 622).
Egyes vélemények szerint (például Toivonen 1928: 233; Gorgyejev
1967: 200) a szócsalád iráni eredetű.

260. M (Ucs. 39, MdChr, MRS, JJ, F3, MRV, MdWb) šužäŕ, (JJ) £u½äŕ, (A:
B1) šužär, (B1: Reg.) šužärt plur., (Szm. 44) šužaŕ ’szalma’; vö. M (JJ)
šužäŕ-puvçrks ’szalmaköteg’ (< md. M puvçŕams ’csavar; ujjait tördeli’;
a md. -ks deverbális nomenképzőről ld. Gramm. 1980: 104–105, Cigan-
kin 1981: 35–40, Maticsák 2016: 3293). ? < török, vö. hakasz (kojbál)
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sçzçr ’szalma’ (MdWb 2253). A szó török rokonsága megvizsgálandó.
Szavunkat Versinyin (508) kérdőjelesen a šuž (ld. 259.) és a šužgom
’sarjú’ lexémákkal köti össze. Az erzában olgo alakban jelentkezik (139.).

261. M (JJ, MdWb) šužma, (JJ) šužmçfks plur. ’csepű, szösz’; vö. M (JJ) kalçń
šužme ’halpikkely’ (md. kal ’hal’). Származékszó, de alapszava vitatott.
1. Valószínűleg egy számunkra ismeretlen md. M *šuža- (~ E *čuža-)
’tör’ származéka (vö. m. tör > törek; a md. M -ma deverbális nomen-
képzőről ld. a 175. szócikkben). 2. Talán a md. šuž (ld. 259.) szárma-
zéka, ha eredeti jelentése ’árpahulladék’ volt (a md. M -ma denominális
nomenképzőről ld. Lehtisalo 1936: 84). E szó nincs meg Versinyin eti-
mológiai szótárában. Az erzában más szó (vö. MESz 119, 857): moćka
(vö. 124.), moćudalks (vö. 124.) és čalgaź muško (tkp. ’letilolt kender’;
vö. 240. + 127.) ’csepű, szösz’.

T, T’ (D, D’)

262. M (JJ) takçr (vagy takçra) toka ’szérű’ (tkp. ’sima / ledöngölt föld’).
Összetétel (valójában jelzős szerkezet): md. M takçr(a) ’sima, állatoktól
letaposott <hely>’ (< tat.; Paasonen 1897: 53) + md. M toka ’ütés; le-
döngölt föld’ (< or.).

263. (Falk: F2: 34/E, Wied., B2: Reg., ERS, MRS, Rav., JJ, ERV, MRV,
MdWb/E,M) tabak ’dohány (Nicotiana)’ < or. табак ’ua.’; vö. csuv.
tabak ’ua.’ (< or.; Jegorov). Szinonimái közül vö. az erza nyelvjárásban
keletkezett kuramopeľ, puχaďemapeľ és targamopeľ képződményeket
(MESz 139).

264. (ERS, MRS, ERV, MRV, MdWb/E,M) targams ’(ki)húz, ás, <földből>
kiás; nyű <lent, kendert>’; vö. md. (MRS) targams iľanaz ’lent nyű’
(md. M iľanaz ld. 108.); E (ERS) targams modamarť plur. ’burgonyát
szed’ (md. E modamaŕ ld. 283.) < or. nyj. торгать ’(le)tép, tépdes,
cibál; (ki)ránt, (ki)húz’. Jelentésfejlődés útján vált szaknyelvi szóvá, vö.
md. targams (ki)húz’. Versinyin szavunkat onomatopoétikusnak tartja
(431). A ’kiás’ jelentésre további erza megfelelők: a targams -s
gyakorító képzővel ellátott alakja (Mészáros 1999: 59–60), a tarkśems,
valamint a čuvoms, mujems és a sańďams (MESz 421).

265. (Ahlq., Wied.: B1, B1/M, Ucs. 39/E,M, JJ, MdWb/E,M) tarvas, (Szm.
44, ERS, MRS, Rav., F3, ERV, MRV) tarvaz ’sarló’; vö. tarvaz aržo
(ld. 5.); E (F3) tarvazneď ’a sarló nyele’ (md. neď ’nyél’) < iráni: indo-
iráni *dhargas vagy *darghas ’ua.’; vö. litván dalgis, dalgė ’kasza’ stb.
(FUV). Elképzelhető, hogy finnugor kori átvétel (Toivonen 1928: 230).
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Gorgyejev a mordvin szót kapcsolatba hozta a cser. türeδaš, tәreδäš
’vág; arat’ szó feltehető *türe ’sarló’ alapszavával (később a sarló csu-
vas hatásra sarla, sorla hangalakot nyert a cseremiszben; Gorgyejev
1967: 200).

266. M (A: B1) täľaj ’cséplő(munkás)’ (a md. -j particípiumképzőről ld.
Lehtisalo 1936: 63); E (MdWb) ťäľams, M (MdWb) ťäľams ’csépel’; M
(Ucs. 39, MRS, F3) täľama, (Ahlq.: B1) täľāma ’cséphadaró’; (MRS)
’cséplés’; vö. M (Jev. 101) teľama kacä ’a cséphadaró nyele’ (md. M
kacä ld. 50.); M (F3) teľama kšna, täľama šna ’a cséphadaró szíja’ (md.
E kšna, M šna ’szíj’); M (MRS) täľama mašina (md. mašina ’gép’); M
(Jev. 101) teľama paŕks, (F3) täľama paŕks ’a cséphadaró nyele’ (md.
M paŕks ’nyél’); M (MRS) täľama piŋge (vagy laŋga) ’a cséplés ideje’
(md. piŋge ’idő’, laŋga ld. 138.); M (JJ) täľama täpәc ’cséphadaró’
(md. M täpәc ld. 267.) ?? < FP, vö. zr. taľavnÏ ’(el)tapos, lép’ (KĖSK
278; ezzel szemben: UEW 791, SSA 3: 263, tallata címszó). Jelentésta-
ni nehézségek. Versinyin (456) a szócsaládot hangutánzónak tekinti. Az
erza nyelvjárásokban a ’csépel’ fogalomra számos alak jelentkezik: bo-
tams, čavoms, iŕveďems, kovoldams, lupcovams, nujems-pivsems, piv-
sems, tombams, (>) tomśems (MESz 118–119).

267. M (F3) tepec, (MdWb) ťepec, (MRV) ťepeć ’a cséphadaró sulyka’; vö.
täľama täpәc (ld. 266.), dubec (ld. 277.) < orosz vagy ? tatár, vö. óor.
(Jegorov 237) тяпец ’ua.’; ? tat. (mis.) (Muhamedova 1965: Etnogenez
186) tepec ’ua.’; vö. tat. (Paasonen) täpäč, csuv. t¯pač: ’ua.’ (< or.; Je-
gorov).

268. E (ERS, ERV) tikla; M (Ahlq.: B2, Ucs. 24, MRS) tikla, (MdWb) ťikla
’tök (Cucurbita)’ < or. nyj. тикла ’ua.’ (vö. or. тыква ’ua.’; Vasmer).
Az erzában további szóalakok: durakkujar (vö. 94.) és kabačok (< or.)
(MESz 901).

269. E (Wied., B1, MdChr, ERS) tikše, (MdChr, Rav.) tikšę, (Ucs. 20) tikšeť
plur., (Müller: F2: 20) tikša; M (Ahlq., B1, Ucs. 21) tiše, (MdChr,
MRS, JJ) tiš, (Ucs. 21) tišçť plur. ’fű; széna’; vö. avoldavks tikše (ld.
11.); E (Ucs. 21) kośke tikše ’széna’ (tkp. ’száraz fű’; md. kośke ’szá-
raz’); lädәma tiše stb. (ld. 107.); E (Ucs. 21) načko tikše ’fű’ (tkp. ’ned-
ves fű’; md. E načko ’nedves’); tikše ledema mašina stb. (ld. 107.); E
(Wied. 140) tikše pamorkst plur., M (Ahlq.) tiše pam¯rks ’szénahulla-
dék’ (md. E pamorks, M pam¯rks ’morzsa; törmelék, hulladék’; tikše
purnams (ld. 193.); M (Ahlq.) tiše kapa ’szénakazal’ (md. M kapa ld.
41.); čavkań prä tiše (ld. 242.); čipaz tikše (ld. 249.); varakań pŕa tikše
(ld. 292.); M (Ucs. 21) värçk tišä ’fű’ (tkp. ’nyers fű’; md. M värçk
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’nyers’); E (Wied.) keŕas tikše, (ERS) keŕaź tikše ’lóhere (Trifolium)’
(tkp. ’lép-fű’; md. E keŕas ’lép; lépes méz’) < FP *teškä vagy *tekšä
’valami kiálló: csúcs, szakáll, kalász, fű, növény, bokor’, vö. ?? fi.
tähkä ’kalász’, cser. tәškä ’bokor’, vtj. tuš ’szakáll’, zr. toš ’ua.’ (UEW
2: 795, vö. SSA 3: 353). A mordvin nyelvjárásokban ťikše előtagú össze-
tétek (E tikšelopa, ťikšepulo), illetőleg e szót tartalmazó jelzős szer-
kezetek is (E kośťaź ťikše), más alap- vagy származékszavak is (E nar,
luganar) megjelennek a ’fű’ és a ’széna’ fogalomra (MESz 273, 833).

270. E (Wied., MRS, Rav., ERV, MdWb) d¯ńa; M (MRS, MRV) d¯ńa,
(MdWb) d¯ń ’sárgadinnye (Cucumis melo)’ < or. дыня ’ua.’; vö. csuv.
d¯ńa ’ua.’ (< or.).

271. E (Wied.: B1, Ucs. 38, Szm. 44, MdChr, ERS) tiŋge, (ERV) ťinge,
(MdWb) ťiâge, (B1: Reg.) tiŋgä; M (Ahlq., B1, Ucs. 38, MdChr) tiŋgä,
(MdWb) ťiŋgä, (Szm. 44, MRS, JJ) tiŋge, (MRV) ťinge ’cséplőszérű’;
vö. M (Ucs. 38) tiŋgkijaks ’ua.’ (tkp. ’cséplő-padló’; md. kijaks ’pad-
ló’); M (Ucs. 38, JJ) tiŋgälaŋga, (MRS) tiŋgolaŋga ’ua.’ (tkp. ’cséplő-
mező’; md. M laŋga ld. 138.); E (Ucs. 38, MdChr, ERS) tiŋge pire ’ua.’
(md. E pire ld. 166.). Hangutánzó-hangfestő eredetű, vö. M (MRV)
dangaďems ’bever, beüt, megüt’ (Versinyin 438). A tat. tiŋ ’sík, sima’
szóból való származtatása (MdWb 2408) jelentéstanilag aligha állja
meg a helyét.

272. (Wied., MRV/M, MRV) tmin ’kökény (Carum carvi)’ < or. тмин ’ua.’.
273. (ERS, MRS, ERV, MRV) tomat ’paradicsom (Solanum lycopersicum)’

< or. томат ’ua.’; vö. csuv. tomat ’ua.’ (< or.).
274. E (B1: Reg., MdChr, ERS, ERV, MdWb) tov, (Szm. 44) tovt plur.,

(MdChr) toŋ ’liszt, (ERV) mag’; M (B1: Reg., MdChr, MRS, MRV,
MdWb) tov, (JJ) to² ’vetőmag’; (MRV, MdWb) ’kása’, (MRS) toft plur.
’griz, dara’; E (B1: Reg., Ucs. 20, Szm. 43, ERS, F3) tovźuro, (Wied.:
B1) tojźuro, (B3) tovśuro, (Fischer: F4: 88) toŋgśora, (Müller: F2:
14,19 és F4: 77) teŋgzera, (Falk: F2: 33) toŋgfiara [!; íráshiba]; M
(Witsen: F1) tozero, (B1: Reg., MRS) tozer, (JJ) tozär, tozära, (Ucs. 21)
tozęr, (A: B1) tozir, toz¯r ’búza (Triticum)’, (MRS) tovu śora ’gabona’
(tkp. ’lisztmag’ vagy ’vetőmag’; md. śuro stb., ld. 234.) (az összetételek
erza alakjaiban részben zöngésülés, a moksákban pedig hangkiesés tör-
tént; vö. tozer pulf (ld. 188.); videms tozer (ld. 299.) < FV *tuŋa vagy
(MdKons 170) *tuma ’mag’, vö. fi. tuma ’mag; sejtmag’; cser. toŋ
’mag’ (UEW 2: 800, SSA 3: 325). Szavunk ’vetőmag’ jelentése a Volga-
vidék rokon nyelveiben jelentkezik. Ez a jelentés az erzában ma első-
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sorban viďme vagy ennek származéka, a viďmeks (ill. viďmekst plur.)
(MESz 960).

275. E (Wied.) trepajams ’lent tilol’ < or. трепать ’ua.; kuszál, cibál; stb.’.
276. E (Wied.) drot ’dara’. Ismeretlen eredetű. Hangalakja alapján egy orosz

nyelvjárási szó fejleménye lehet. Ugyanakkor megjegyzem, lényegében
Lakó Györgynek igaza van, amikor így nyilatkozik: „Pusztán a hang-
alak alapján bajos egy szó eredetét meghatározni.” A szó belső keletke-
zésű változatai: E jamks, jaźavkst plur. és ečke (vagy ečkeste) jažavtoź
tovt plur. (MESz 132).

277. E (F3) dubec ’a cséphadaró sulyka’; vö. tepec (ld. 267.) < or. (Jegorov
237) дубец ’ua.’.

278. M (JJ, MRV) turńeps ’takarmányrépa (Brassica rapa rapifera)’ < or.
турнепс ’ua.’; vö. csuv. turneps ’ua.’ (< or.).

279. E (ERV, MdWb) ťuŕa; M (MdWb) ťuŕä ’kenyérleves’; vö. M (JJ) kši
ťurä ’ua.’ (md. kši ld. 92.) < or. nyj. тюря ’ua.’ (MdWb 2418, Versi-
nyin 454). Az E (Sz.) ťuŕťuŕuškat plur. ’ua.’ összetételnek látszik, és
egyik eleme esetleg a csuv. tıra ’kenyér’ szóval is azonos lehet.

280. (Jev., ERV, MRV) dvojams ’másodszor is felszántja a már felszántott
földet’ < or. двоить ’kettéoszt; újra felszánt’.

U

281. M (MRS) ukrop ’kapor (Anethum graveolens)’ < or. укроп ’ua.’; vö.
tat., csuv. ukrop ’ua.’ (< or.).

282. (Wied., B1/E, B1: Reg./M, Ucs. 66/E,M, Sz., Szm. 44, MdChr, ERS,
MRS, Rav., JJ, ERV, MRV, MdWb/E,M) uma, (Ahlq.: B1) umā ’földda-
rab; legelőszakasz; a szántóföld táblája; bevetett vagy bevetésre kijelölt
szántóföldszakasz’; vö. M (Ahlq.) umā meža ’szántóföldi határkaró’ (tkp.
’a szántóföld mezsgyéje’; md. meža l. 122.); surçń uma (ld. 233.) < ?? FP:
? vtj. Ïb ’ágyás, virágágy; mező; stb.’, ? zrj. Ïb ’magaslat; mező’ (KĖSK
328). A mordvin szó *umba alakra vezethető vissza (Wichmann 1903:
24). Versinyin (461) ismeretlen eredetűnek tekinti a lexémát. A csuv. ana
[jel. nélkül] szóval való egybevetése (MdWb 2452) indokolatlan.

283. E (Wied., B1, Ucs. 22, Paas1, MdChr, ERS, Rav., ERV, MdWb) umaŕ;
M (Ahlq., B1, Paas1, MdChr, MRS, F3, MRV, MdWb) maŕ ’alma (Ma-
lus); bogyó’; E (Ucs. 22) umaŕť plur.; M (Ucs. 22) maŕť plur. ’gyü-
mölcs’; E (Fischer: F2: 23, Müller: F2: 20) umaŕunda ’alma (Malus)’;
vö. umaŕ pire (ld. 166.); E (Wied.) lakšt umaŕ; M (MRS) lakštmaŕ, (JJ)
lakšťmaŕ, lakštәŕ-maŕ ’földi szeder (Rubus)’ (md. lakšt ? plur. ’?’, téves
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eredeztetése: SKES 2: 272); E (Wied.) mastor umaŕ, (Ucs. 22, ERS)
mastumaŕ ’kerti eper, szamóca (Fragaria)’ (md. mastor ld. 118); (Ahlq.,
B1, B1: Reg., Ucs. 23,24, ERS, MRS, JJ, F3) modamaŕ, (ERS) moda-
mar, (JJ) moďmaŕ, (Rav.) moda umaŕ, (Wied.: B1) modaŕka dem. ’bur-
gonya (Solanum tuberosum), krumpli’ (tkp. ’földi alma’; md. moda ld.
125.); ld. még: targams modamaŕť (264.) < ? FV *omena vagy *om‹r‹,
vö. ? fi. omena ’alma’ (< ? iráni; UEW 2: 718, SSA 2: 265). Hangtani
okokból az egyeztetés nem kifogástalan. Az umaŕ alakból származik a
ma elsősorban összetételekben szereplő maŕ, mely végső soron esetleg
egy FV *marja alak fejleménye (vö. fi. marja ’bogyó’; ld. UEW 1:
264–265, SSA 2: 149–150).

284. (Ucs. 21/M, ERS, MRS, ERV, MRV, MdWb/E,M) umbrav, (Rav., JJ)
umbra², (Ahlq.) umbrau, (Wied.) umrav, umbura, (Ucs. 21/E), umbu-
rav ’sóska (Rumex); (Ahlq.) molyűző (Ledum palustre)’; E (Wied.)
alašań umrav (vagy umbura) ’lósóska, lórom (Rumex patientia)’ (md.
alaša ’ló’); E (Wied.) narmońen umrav (vagy umbura) ’sóska (Rumex)’
(tkp. ’madársóska’; md. narmoń ’madár’) < FP *om(p)ra ’egyfajta me-
zei növény’, vö. zr. omra ’csöves mezei növény, melynek a szárából ti-
linkó készül’ (< ? iráni; UEW 1: 718). A md. -v nomennévképző (ld.
Lehtisalo 1936: 242, Maticsák 2013).

285. (MdChr/M, ERS, MRS, JJ, Rav., ERV, MRV, MdWb/E,M) uŕadams
’betakarít <termést>; művel <földet>; megtisztít’; vö. M (MRS) apak
uŕadak ’megműveletlen föld’ (tkp. ’nem-megművelt’; md. apak ’nem
[tagadószó]’; sokams-uŕadams modať ld. 125.; E (ERS) uŕadams śuro
’betakarítja a gabonát’ (md. E śuro, ld. 234.); E (ERS) uŕadams uroža-
jenť ’betakarítja a termést’ (md. urožaj ’termés’); E (ERS) viďmekstneń
uŕadams ’vetőmagot tisztít’ (md. viďme l. 299.) < or. урядить ’rendbe
rak’ vagy or. уряд ’rend’ (vö. Erdődi 1968: 61, ill. 70).

286. E (Wied., Jev. 92, ERS) uzere, (ERV) uźeŕe, (Wied., MdChr, ERS)
uzeŕ, (MdWb) uźeŕ, (MdChr, Jev.) viziŕ; M (MdChr, JJ) uzәŕ, (MdWb)
uźәŕ, (MRS) uzeŕ, (MRV) uźeŕ ’fejsze, balta’ < FV *waśara ’fejsze,
balta’, vö. fi. vasara kalapács’, lp. væččer ’ua.’ (< iráni; UEW 2: 815,
SSA 3: 415).

287. E (Ucs. 21, ERS, ERV, MRV) uśkaz, (MdWb) uśkas; M (MdWb) uśkas
’tarackbúza (Agropyrum)’. Bizonytalan eredetű. Talán származékszó,
vö. md. E uśke, M uśkä ’drót, huzal; lánc’ (MdWb 2485, Versinyin 465,
уська alatt). Paasonen eredeztetésének képzés- és jelentéstani nehézsé-
ge van. Kérdéses alapszava az U *waśke ’valamiféle fém’ szóra vezet-
hető vissza (~ fi. vaski ’réz’, m. vas stb.; UEW 1: 560).
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288. E (Wied., ERS, F3, MdWb) utomo, (ERS, Rav., ERV) utom; M (MRS,
F3, MRV) utom, (MdWb) utçm ’gabonacsűr, magtár’ ? < FV *ajta ’cö-
löpökön álló raktárház’, vö. fi. aitta ’tárház, éléstár; csűr’ (UEW 2:
605). A md. -m denominális nomenképző (ld. Lehtisalo 1936: 84, Mati-
csák 2014a), alapszava esetleg a M (MdWb 2491, 2493) uta ’medvebar-
lang’ lehet. A finnel való egyeztetés hangtanilag kérdőjeles. Az új finn
szófejtő szótár nem fogadja el ezt a származtatást, és a finn szót a balti
*aita fejleményének tartja (SSA 1: 61). A szó eredeti jelentése tehát
’különféle holmik tárolására szolgáló faépítmény’ lehetett. Ebből jelen-
tésfejlődés útján lett szaknyelvi szóvá (’raktár’ > ’csűr’). A ’csűr, mag-
tár’ fogalom egy sor erza szóval adható vissza: kav (55.), latalks és lato
(100.), saraj (207), körülírva pedig: śuroń kiŕďema-korodoma tarka
(MESz 131, 562).

V

289. E (Wied., ERS, ERV, MdWb) vajavtoms ’bemárt; áztat <lent, kendert>;
stb.’; vö. M (JJ, MdWb) vajaftçms, (MRV) vajaftoms ’elmerít, el-
süllyeszt’. Származékszó, vö. md. vajams ’elmerül, elsüllyed’ (a md. E
-vt- deverbális verbumképzőről ld. Gramm. 1962: 46–47, Mészáros
1999: 143–148). Az alapszó a FU *waja ’(le)süllyed, elmerül’ fejlemé-
nye (~ fi. vajoa- ’süllyed, merül’, m. vejsze ’halfogó rekeszték’ stb.;
UEW 1: 551, SSA 3: 395). A mordvinban jelentésfejlődés révén vált
szaknyelvi szóvá.

290. M (JJ) vajmçń pola (vagy bola) ’hosszú szántóföld vége, ahol pihenni
lehet’ (tkp. ’lélegzetrész’); vö. M (Jev.) vajmeń pola ’telek’. Összetett
szó: md. M vajmä ’lélek, lélegzet’ (< FV *wajm‹ ’szív’, vö. fi. vaimo
’feleség’, lp. vai'bmo ’szív’; vö. UEW 2: 809, SSA 3: 392) + md. pola
(ld. 151.).

291. (Rav., JJ, ERV, MdWb/M) val, (MdWb/E) vala ’gabonahalom, szénara-
kás’; vö. (MRV) val ’rakás, kupac’ < or. nyj. (Dal 1: 165) вал ’gabona-
halom, szénarakás’.

292. E (Ucs. 21, ERS) varakań pal, (Jev., ERS, F3, ERV) varakań bal, (Jev.)
varsejeń pal, varseŋ bal stb.; M (Ucs. 21) varsiń pal, (JJ) vars¯ń pala,
(MRS, F3) varsiń bal, (MRV) varsińbŕa, varakańbal ’lóhere (Trifo-
lium)’ (tkp. ’varjúdarab?’; md. E pal ’darab, szelet’, M pal ’hús’); E
(ERS, F3) varakań pŕa tikše, M (MRS, F3) varsiń brä, (Jev.) varsiń
prä, vars¯ń prä ’ua.’ (tkp. ’varjúfő(fű)’). Törökből (valószínűleg tatár-
ból) fordított tükörszó, vö. például tat. tukranba£ ’ua.’ (tkp. ’harkályfő’;
tat. tukran ’harkály’, tat. ba£ ’fej’). Az összetételek előtagja, a md. E
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varaka, M varsi ’varjú’ uráli kori hangutánzó szócsalád tagja (< U *war‹
’varjú’, vö. fi. varis ’ua.’, m. varjú stb.; UEW 1: 559, SSA 3: 410). Az
utótagok elemei: md. pal, pala (ld. 151), md. pŕa stb. (ld. 182.), md. E
tikše (ld. 269.); ld. még: 69., 242. A mordvinban egy sor összetétel feje-
zi ki még e fogalmat: például E čavkańbal és čavkańbŕa (vö. 242.), ke-
ŕaźďikše stb., valamint egy jövevényszó, a kľever (64.) (MESz 554).

293. E (Jev.) veľ osks, veleń osks; M (JJ) velä-ozks ’ima a vetésért’ (tkp.
’falu-ima’). Összetett szó: md. E vele, M velä ’falu’ (< FV *wilwä ’csapat,
sokaság’, vö. cser. -wәlä többesjel; UEW 2: 822) + md. ozks, osks (ld. 8.).

294. E (MdWb) veŕkske; M (B1: Reg.) värkskä dem., (JJ, MdWb) väŕkskä
dem., (Jev. 91) veŕkske dem., (MRV) väŕks ’<cölöpökre épített> te-
nyésztőágy, melegágy’. Származékszó, vö. md. M väŕ-: (JJ) värä, väŕ-
gä ’fent’, väri ’fel’ stb. szó (a md. -ks denominális nomenképzőről ld.
Gramm. 1980: 104–105, Cigankin 1981: 35–40, Maticsák 2016: 3293).
Szavunk ismeretlen eredetű; aligha tartozik össze a md. M veŕәnts
’helyett, helyére’ lexéma tövével (erről: UEW 1: 569, SSA 3: 428).

295. M (Jev., JJ, MRV) vetras ’kis cipó, vakarék <lisztmaradékból>’ ? < or.
ватрушка ’túrós táska’. Onomatopoétikus származtatása (Versinyin
50) nem valószínű.

296. (ERS, MRS, ERV, MRV) vika ’bükköny (Vicia)’ < or. вика ’ua.’; vö.
tat., csuv. vika ’ua.’ (< or.).

297. M (JJ) vәŕgazçń piks (vagy biks) ’egy az ekénél használt kötelék neve’
(tkp. ’farkas-kötél’). Összetett szó: md. M vәŕgas ’farkas’ (< iráni; FUV) +
piks ’kötél’ (< U *piks‹ ’kötél’, vö. ?? m. R. fiu ’ua.’ stb.; UEW 1: 380).

298. (Ahlq., Wied., B1, Paas1, MdChr, Jev., ERS, MRS, Rav., F3, ERV,
MRV, MdWb/E,M) viš, (Jev./M) viž, (Ucs. 20/E) vi£, (Ucs.21/M) vi½,
(Paas1/M) višä ’tönkölybúza (Triticum spelta)’; vö. E (Sz.) višava ’ua.’
(tkp. ’búza-asszony’; md. ava ld. 9.); višeń počt (ld. 181.) < FV *wešnä
’egyfajta gabona’, vö. fi. vehnä ’búza’, cser. wištә ’tönkölybúza’ (UEW
2: 821, SSA 3: 421).

299. (Ahlq., Wied., B1, Ucs. 22/E,M, Szm. 44, MdChr/E, Jev., ERS, MRS,
Rav., F3/M) videms, (ERV, MRV, MdWb/E) viďems, (MdChr/M, JJ)
vidәms, (MdWb/M) viďәms, (Jev./E) vidims stb. ’vet’; vö. E (ERS) vi-
dems ksnav ’borsót vet’ (md. ksnav ld. 90.); M (MRS) videms tozer ’bú-
zát vet’ (md. tozer ld. 274.).
(Wied.: B1) videks, vidsks, (Rav.) vide²ks, (ERS) vidmekst plur., (JJ)
vidmçfks ’vetés; (Wied.) magszem’, (Wied.) videkst plur. ’vetés; mag’
(a md. -ks deverbális nomenképzőről ld. Gramm. 1980: 104–105; Ci-
gankin 1981: 35–40, Maticsák 2016: 3293), a md. E -vks, M -fks dever-
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bális nomenképzőről ld. Lehtisalo 1936: 252); vö. viďmekstneń uŕa-
dams (ld. 285.).
M (MRS) videma ’vetés’ (a md. -ma deverbális nomenképzőről ld. a
175. szócikkben); vö. sokamo-videma (ld. 219.); M (F3) videma kepteŕ,
(Jev.) viďma kepteŕ, (JJ) vidәma (vagy vidәm) keptәŕ (vagy kiptәŕ) ’ve-
tőmagzsák <a mellen viselik>’ (tkp. ’vetőmagkosár’; md. M kepteŕ stb.
’kosár’); E (ERS) videma mašina ’vetőgép’ (md. mašina ’gép’); M
(Jev., F3) videm pov, (JJ) vidәma (vidәm vagy videm) po² ’vetőmagzsák
<a mellen viselik>’ (tkp. ’vetés-mell’; md. M po² ’mell’).
E (Wied.: B1, ERS, Rav.) vidića, (Wied.: B1, MdChr, Rav.) vidi; M
(Ahlq.: B1, MdChr, JJ) vidi ’magvető, földműves’ (a md. E -ća, -Ø, M -Ø
nomen agentis képzőről ld. Lehtisalo 1936: 208); vö. sokića-vidića (ld.
219.); śuroń vidica (ld. 234).
(B1: Reg.) viďmä, (Ahlq.: B1) vidmä, (ERS, MRS, JJ) viďme, (Jev./M,
MRS) viďmot plur. stb. ’gabonamag, vetőmag’ (a md. -ma deverbális
nomenképzőről ld. a 175. szócikkben); vö. M (MRS) roź viďmot plur.
’rozsmag’ (md. roź ld. 200.); E (Jev.) viďme liśma či ’a tavaszi vetés
napja’ (tkp. ’a tavaszi kimenés napja’; md. liśma, lisema ’kimenés’, md.
či ld. 248.); E (Jev.) viďme liśmań ozks ’ima a tavaszi vetésért’ (tkp. ’a
tavaszi vetés imája’; md. ozks ld. 8.); E (F3) viďme pargo ’vetőmagnak
való vesszőkosár’ (md. E pargo ’háncskosár’); E (Jev.) viďme ruća
’vetőmagnak való zsákocska’ (tkp. ’vetés-ing’; md. E ruća ’ing’; E
(Jev.) viďme rućań ozks ’ima a tavaszi vetésért’ (tkp. ’a vetés-ing imá-
ja’); E (ERS) viďme śuro ’vetni való gabonamag’ (md. śuro ld. 234.).
E (Jev.) viťf ld. itevť (21.); M (Jev.) viďfkä dem. ’tenyésztőágy’ (tkp.
’vetettke’; a md. M -f participiumképzőről ld. Lehtisalo 1936: 348).
< FV (?? FU) *wettä- ’dob, vet’ [werfen], vö. cser. üδe-, wüδe- ’vet’
[säen], ?? m. vet (EWUng 2: 1628; UEW 1: 570–571). A magyar szó
idetartozása hangtanilag több szempontból is kifogásolható.

300. M (JJ) voraχ, voraf ’gabonarakás’; vö. M (MRS, MRV, MdWb) voraf
’rakás, halom’ < or. ворох ’rakás, halom; gabonarakás’. Szavunk jelen-
tésfejlődés útján is szaknyelvi szóvá válhatott (ld. a fenti lexémák jelen-
tését). A régiségben az erzában is előfordult: E (MRV, MdWb) orovt
’rakás; gabonarakás’.
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*

The terminology of agriculture in the Mordvin language II.

This study consists of three parts. The first two sequels contain the etymologi-
cal dictionary of the Mordvin terminology of agriculture (first part in FUD 24
[2017]: 309–346). Next year in the final part the examined vocabulary will be
analyzed, its title will be The Origin of the Terminology of Agriculture in the
Mordvin Language.
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