
Etimológiai megjegyzések 

1. Cseremisz KH. mele-nä, U. melna' 'Pfannkuchen, 'Fladen' 

A SKES. a címben jelzett cseremisz szót kérdőjellel a finn mämmi 
'süsser Kuchen von Roggenmalz' szóval egyezteti. 

A cseremisz szót sokkal elfogadhatóbban származtathatjuk az azonos 
jelentésű or. ŐAUH szó régebbi MAUKb1 alakjából. Az orosz szó m kezdetű alakja 
az idézett szótár szerint legutoljára az 1499-ben Moszkvában kiadott bibliában 
fordul elő. Tudjuk, hogy a nyugatabbra lakó cseremiszek ebben az időben már 
elég szoros érintkezésben voltak az oroszokkal, és a XVI. sz. közepén katonai 
szövetségre is léptek velük. így a régi orosz alak kölcsön vételének nincs 
kronológiai akadálya. 

A szó orosz eredetére már RAMSTEDT is utalt (SUSToim. XVIII, 78), 
de ő a ŐAUH alakot említi. Ettől azonban hangtani okokból el kell tekintenünk, 
mert a cseremisz nyelv orosz jövevényszavai között nem találunk példát szó
kezdő 6-nek m-mel való helyettesítésére. 

Az or. MAÜHK és a cser. (WICHM.) KH. mele'nä, U. melna' között a hang-
alakbeli eltérések többségükben olyanok, amelyekre — a cseremisz nyelv 
orosz jövevényszavait vizsgálva — számos analógiát találunk. 

Az i > e megfelelés például elég közönséges mind a hegyi, mind pedig 
a mezei nyelvjárás orosz jövevényszavaiban: or. MUp 'világ' > cser. M9p 
(VASZ.)2 ua.; me-r-jù:m9 'Weltgott' (WICHM.: SUSToim. LIX, 27); or. durríR 
'gyermek' > cser. KH. mbembä (VASZ.); K H . d'e'ta ua. (WICHM., TscherT. 47); 
or. eumuAb 'halfogó szerszám' > cser. 69HbiA (VASZ.) ua.; or. nyj. nuuddicaK 
'kabát ' > cser. pe'ndzdk (BEKÉ, MSZ. I, 454) stb. 

A melna' alakban az -In- mássalhangzó-torlódást (*meln) a nyelv szó
végi magánhangzóval oldotta fel. Tudjuk, hogy -In-ve cseremisz szó nem vég
ződhet — kivéve az egészen új kölcsönzéseket —, mint ahogy -Ik, -nk, -lm, 
-nt, -st stb. sem állhat szóvégen. Ezért a mássalhangzó-kapcsolatra végződő 
szóvég magánhangzóval bővül, amely a cseremisz magánhangzó-illeszkedés 
szabályai szerint első szótagbeli e, i után az esetek többségében a hegyi nyelv
járásban -ä, a mezeiben pedig a lesz, például: or. eiinm 'csavar' > cser. euuma 
(VASZ.) ua.; or. eecmb 'hír' cser. K H . eecrría (:o ßest'ä)5 ua. stb. Sajnos, más 
In-re végződő példát nem találtam. 

1 M. H. Cpe3HeecKüü, MaTepHajiu ÄJIH anoBapa ApeBHe-pyccKoro H3biKa no nncbivieH-
HbiMi> naMHTHHKaMT,. CaHKTneTepöyprb, 1893. 

2 VASZ = YnuMapuü (B. M. BacuAbee), Mapufi MyTap. MOCKO, 1926. 
3 A. CaeamKoea, PyccKHe aaHMCTBOBaHHH B ropHOM HapenHH MapuftcKoro H3biKa. 

MoCKBa, 1953. (Kandidátusi disszertáció kézirata.) 



176 BERECZKI GÁBOR 

A hegyi nyelvjárásban a MAUHb > melcnä szóval teljesen, analógiás hang
fejlődést mutat az or. Kpyz 'kör' > cser. KH. KÜp'áz'á ( E P I N ) 4 ua. — A mással-
hangzó-torlódásos orosz szókezdet feloldása szintén közönséges a cseremiszben: 
or. epeMR 'idő' > cser. espdMa (VASZ.). 

A cseremisszel szomszédos nyelvek közül a kazanyi ta tár öeAen '6JIHH'5 

ugyancsak orosz kölcsönzés, de a ta tá r szókezdő b miatt nem gondolhatunk 
a cseremisz szóval kapcsolatban t a tá r közvetítésre, mert ebben az esetben 
a cseremiszben szókezdő p-t, esetleg ß-t várnánk (1. RÄSÄNEN: SUSToim. L, 7). 

Az azonos jelentésű csuvas (ASM.) nëAëM (:o pdtdm) szintén az orosz 
ŐAUH-ből származik, de ez hangtani okokból még kevésbé jöhet számításba 
közvetítőként, mint a ta tá r szó. Jól magyarázható viszont a csuvas alakból 
a votj. (WICHM.) G. bîïîm 'Pfannkuchen, Fladen'; őblAbblM, őuAbbiM '6JIHH' 
(UdmRSzl.),6 MTJNK. mitlm, mèîêm 'zablisztből készült lepény, melyet vajjal 
v. darakásával kennek be'; MbiAbbiM, MUAbblM '6JIHH' (UdmRSzl.), amelyeket 
a SKES. feltételesen ugyancsak a finn mämmi szóval kapcsolt egybe. 

A csuvas p-nek a votják 6 (1. WICHMANN: SUSToim. XXI , 7—8), a csuvas 
a-nek a votják î (1. WICHMANN: UO. 33) szabályosan felel meg. 

A votják b- kezdetű alakok csuvas eredetűek, az m- kezdetűek viszont 
közvetlen orosz kölcsönzések is lehetnek (MAUHb > *milin > milim). A szóvégi 
m asszimilációs hatásának a lehetőségét sem zárhatjuk ki (bîïîm > milim). 

2. Cseremisz KH. nÜH 'cocna' 

B E K É Ö. a NyK. XLV, 345. lapján a következőket írja: ,,A régebbi szó
tárakban több olyan adat is van, melynek nem akadtam nyomára. Ilyen pl. 
a szintén TEOiCKUnál előforduló 'pin 'magnak hagyott fenyő stb.', amelyet 
MUNKÁCSI (ÁKE. 268) a m. fenyővel egyeztet." 

A kérdéses szó megvan VASZILJEV szótárában is, mégpedig nbiH (:o pdn) 
alakban. TEOICKIJ nem egyszerűen fenyőnek, hanem cocHa-cf>MRHHUKt 'magnak 
hagyott erdei fenyő'-nek (pinus silvestris) értelmezi a cseremisz szót. 

A cseremisz szó magánhangzója VASZILJEV adata után ítélve helyesen a. 
A múlt századbeli cseremisz vallásos kiadványok helyesírásában közönséges 
a hegyi a-nek i-vel való jelölése. Erre BUDENZ cseremisz szótárában is számos 
példát találunk például: pil 'felhő'; pizirtem 'nyomni, sajtolni'; Icizit 'most' 
(vö. WICHM.: K H . pdl, pdzd'rtem, kd'zdt). A szóvégi mássalhangzó — VASZILJEV 
adata szerint — helyesen n és nem n. 

Tudjuk, hogy TEOICKIJ felhasználta a Kazanyi Misszionárius Központ 
kéziratos cseremisz szótárait, amelyek — erről személyesen is volt alkalmam 
meggyőződni — szintén *-vel jelölik a hegyi cseremisz a hangot. TEOICKIJ 
nyilván ezek valamelyikéből merítette adatát . 

3. Cseremisz KH. pwlês 'Schulter' 

A cser. (WICHM.) K H . pii'ldS, J . pù'lokxg, M. pù-l$ë, B. pulu-ë 'Schulter 
KH., Achselgelenk' szónak fonetikai szempontból jól megfelel az etimológiai 

4 E P I N = C. r. 3nuH, ropHO-MapHHCKO-pyccKHÍí cjiOBapb. Ko3bMOAeMbaHCK, 1935. 
5 TaTapcKO-pyccKHÍí cjiOBapb. Ka3aHb, 1950. 
6 UdmRSzl. = yAMypTCKO-pyccKHH cjiOBapb. MocKBa, 1948. 
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irodalomban eddig nem említett mord. E. nyyíöK"íZZ'3aTbiJiOK'szó.7 A jelentésbeli 
eltérés is olyan csekély, hogy az nem lehet akadálya az egyeztetésnek. 

WICHMANN (FUF. XVI, 203) a cseremisz szóval egyezteti még a zürj. 
(WIBD. ) puly-pom 'Schulterblatt, Achsel, Genick' összetételt. 

4. Zűrjén g'% 'Welle, Woge' 

A zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud., Le'., FV. gi 'Welle, Woge' 
és V., Ud. gini 'wogen, sich bewegen; wimmeln (Leute, Tiere)' szavaknak eddig 
csak cseremisz és vepsze megfelelőit ismertük (vö. UOT. , SyrjChr. 79). Kétség
kívül összetartozik a zűrjén szóval a votj . zuanu 'BOJiHOBaTbCfl, KOjibixaTbCfl' 
és a belőle képzett Zbian de verbális névszó is (UdmRszl.). 

5. Zűrjén lem 'Grind, Krätze, Schorf 

A zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) V., Ud. lern 'Grind, Krätze, Schorf 
(V., Ud.) Schorf (Le.)' szót WICHMANN a cser. (WICHM.) K H . Um, M. lu'mo 
'Schorf és kérdőjellel a vog. (AHLOV.) lüme 'schmutzig' szóval egyeztette 
(FUF. XVI, 197). RAVILA (Vir. 1931: 309) a mord. E. lerne 'ihottuma, rupi, 
rupiskermä (etenkin sellainen, joka esintyy lasten päässä)' szóval bővítette 
a megfelelések sorát. 

A votj. AOM 'cTpyn, KopocTa' (UdmRSzl.) mind hangtani, mind pedig 
jelentéstani szempontból kifogástalanul megfelel a fentebb idézett rokon
nyelvi alakoknak. (A zűrjén és votják szó vokalizmusának megfelelésére 1. 
E. ITKONEN: FUF. X X X I , 288-92.) 

6. Zűrjén rodni 'sich fürchten' 

WICHMANN (FUF. XVI, 203) a zürj. (WICHM.—UOT.) S., L U . rodni 
'sich fürchten, zaghaft sein, (Lu. auch) schüchtern sein' igét a cser. (WICHM.) 
KH., J . lu'oäm stb. 'sich fürchten' igével veti egybe. Ez az egyeztetés azonban 
E. ITKONEN szerint (UAJb. XXVIII , 64) nem fogadható el. 

A zűrjén szóval összetartozik azonban a votj. äydumi 'HeAOyMeBaTb, 
3aTpyAHflTbCfl, pacTepflTbCfl' (UdmRSzl.) ige, amelynek 'fejét veszti, meg
zavarodik', jelentése jól illik a zűrjén szó jelentéséhez. 

7. Magyar olvadni 'liquefio, zerschmelzen' 

A szakirodalom olvad szavunknak a permi nyelvekből csak zűrjén meg
felelőjét ismeri: (WICHM.—UOT.) SZ., Lu. sil, V., Ud., P. siv, I. si 'ungefroren, 
geschmolzen, aufgetaut' stb. alakokban fordul elő. Megvan a szó a votjákban 
is: cbiAMbMbi ' 1 . pa3BapHTbcn; 2. pacTaflTb, pacTBopuTbcn' (UdmRSzl.) for
mában. Az m — tekintettel, hogy nomen-verbummal van dolgunk — denomi-
nális ós de verbális igeképző is lehet. 
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7 3p3HHCK0-pyccKHÍi cjioBapb. MocKBa, 1949. 

12 Nyelvtudományi Közlemények IXV. 1. 


