
Etimológiai megjegyzések 

37. Magyar kúszik 'klettern, kriechen' 

A magyar kúszik igének két rokon nyelvben vannak megfelelői. Ezek 
a cser. kuz- 'fölhág, emelkedik', küz-, küz- 'fölhág, kúszik' és a mord. kuée-t 
kutéd- '(föl)mászik, (föl)kúszik, fölhág' (NyH.7 151). 

A magyar szóval kapcsolatosan elég elterjedt az a felfogás, hogy az 
eredetileg palatális hangrendű volt, s ezért őrződött meg benne a szókezdő k 
(1. TOIVONEN: F U F . XXII , 138—9; E. ITKONEN: FUFA. XXXII , 71). 

TOIVONEN (i. h.) a következő adatokat idézi a cseremisz szóra: K H . 
kuzem, J.ku • zem, J U . kuzem, U. küze-m, kü/Se-m, M. küze-m, B. küze'm 'klettern, 
hinaufsteigen, steigen'. A továbbiakban TOIVONEN így ír: „Die tscher. Formen 
deuten darauf, dass das Wort ursprünglich vordervokalisch gewesen ist und 
gerade ein *ü in der ersten Silbe enthalten ha t . " 

Ez az első pillanatra meggyőzőnek látszik. Ha azonban közelebbről meg
vizsgáljuk azokat a cseremisz szavakat, amelyekben a nyugati nyelvjárások
ban u (vagy u-hó\ fejlődött d, o), a keletiekben pedig ü van, azt találjuk, hogy, 
az újabb orosz kölcsönzéseket figyelmen kívül hagyva, minden esetben a 
nyugati nyelvjárások őrzik az eredeti hangot. 

A jelenségre hozható több tucatnyi példából álljon i t t mutatóban 
néhány: cser. (WICHM.) K H . joz^U. äüz 'kalter Wind' (vö. votj . [MŰNK.] 
Sz. juz 'hűvösség, hűvös'); (WICHM.) K H . ku-kù ~ U. kükd ' derKukuck ' ; 
(MarRSzl.)KH. Kyuo {VASZ.) E./cyw 'rJiHCTbi' (vö. vog.T. &M?,KL. khüns stb.; 
osztj. ( K A E J . ) FD. xünza stb. 'ua. ' ; (WICHM.) K H . pù-fêr ~ U . T . p'u-rd 'mit 
Honig versetztes Bier' (vö. mord. E. pure, M. purs 'Met, Honigbier ); ( B E K É ) 
K H . pdskêlam ~ UJ. püskdlan 'stechen (von Insekten)' (vö. fi. puskea 'stossen'); 
(WICHM.) K H . pù\të§ "v U. T. pü'ßd 'Remitier' (vö. votj . puze{; lp. boago 
'ua. '); (WICHM.) K H . sszar ~ U. süza-r 'jüngere Schwester' (vö. mord. M. 
sazër, sazêrê ; votj. suzer 'ua. '); (WICHM.) K H . soas, J U . suas ^ U. süas 
'Tatare' (vö. csuv. PAAS. têdvas 'Tschuwasse') stb. 

A cseremisz szó tőbeli magánhangzójának eredeti veláris voltában ezek 
után aligha kételkedhetünk. A mordvin alakok egykori palatális hangrendű-
ségét TOIVONEN semmivel sem bizonyítja, csak arra idéz példákat, hogy a finn 
ü hangnak lehet néha a mordvinban u megfelelése. 

Arra, hogy a magyar megfelelő eredetileg palatális lett volna, szintén 
nem utal semmi, sőt amint ezt MOÓR ELEMÉR is megállapítja (ALH. TL, 400), 
igen problematikus ilyen hangfejlődés feltevése, mert ennek éppen ellenkezője 
szokott történni. 

Mindez együttvéve azt bizonyítja, hogy a k a magyar szóban veláris 
hang előtt őrződött meg. 
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38. Magyar szárad 'trocknen' 

A magyar száraz, szárad szónak a FUV. a következő megfeleléseit ismeri: 
cser. sdrdk 'dry, parched'; votj. óyrs, cirs, cőrős 'sour, bitterc; zürj. éir- 'become 
sour, bitter, rancid', cirőm 'surí-dried (of flesh, fish); rancid (of fat)'; vog. 
§urr-, sur- 'become d ryo r parched'; osztj. sar-, Trj. sâr-~ sur- 'become dry' . 

Az obi-ugor alakok valóban jól egyeztethetők a magyar szóval, a csere
misz és permi szók viszont nem tartoznak ide. (Vö. E . ITKONEN: UAJb. 
X X V n i , 76). A magyar szóval egyeztethető egyéb permi szavakról 1. R É D E I 
(RADANOVICS) : NytucLÉrt. 38: 17. 

A cseremisz szó a csuv. (CsuvRSzl.) çëpëtc 'rrouib, npejib; THUJIOH, 
npejibiíí, 3aTXJibiíí, TyxJibiíí, Hcnop^eHHfrift' viszonylag kései átvétele. A csere
misz szó ősi voltát a szókezdő s már eleve erősen kétessé teszi. A csuvas szó
nak a török nyelvekben számos megfelelése van. összetartozik vele a tel., 
oszm. (RADL.) cirik 'faul, verfault'; t a t . Kaz. népen 'rHHJioíí'1 bask. (Bask--
RSzl.) cepeK 'nwjib, rmuian Macca, rHHJioií.2 

A zűrjén és votják alakok ugyancsak csuvas kölcsönzések. Ezek a csuv. 
(CsuvRSzl.) çëp 'rHHTb, npeTb' igéből származnak, amely az előbb tárgyalt 
çëpëK szó töve. 

A csuvas s korábbi c-re megy vissza, amiről a csuvas szó törökségi meg
felelői is tanúskodnak. A csuvas d (irod. ë) hangnak is teljesen szabályos 
képviseleteit találjuk a zürjénben és votjákban (vö. WICHMANN: SUSToim. 
XXI, 33). 

39. Cseremisz fé'àryîz-, ïsa'ryîz-, Uorydz- 'ordít, visít' 

Az idézett cseremisz szót SZINNYEI (NyH.7 29) a magy. sír; vog. êàrr-
'sívalkodik'; votj. tSirekjal-, téerekjal- 'kiabál, ordít ' ; zürj. téiriM- 'sikolt, 
visít'; mord. éejefe- 'kiabál, ordít'; lp. N. tsierru- rokon nyelvi alakokkal veti 
egybe. 

A felsorolt adatok hangutánzó jellegéhez aligha férhet kétség, és hang
alaki hasonlóságuk is jórészt ezen alapul. Hangtani megfelelésük viszont — 
különösen a magánhangzók tekintetében — több esetben nem kielégítő. 

A cseremisz szónak a zürjénben és votjákban találunk más megfelelése
ket, amelyekkel mind hangtani, mind pedig jelentéstani szempontból kifogás
talanul egyeztethető. 

Ezek a szavaj a zürj. Ja . n'apeime 'TpemaTb TpemoTKOií c uejibio nyraTb 
jiouiaÄeM'3, (SzrSzlKomi) Üd. mmapzunu 'BM3>KaTb, cKpuneTb (Hanp. o nmie, 
rojioce)'; napK '3ByKono,npa>KaHHe TpecKy pa3pbiBaeM0íí KpenKOíí MaTepnn, 
mopoxy cyxHx jiHCTbeB no/j HoraMH'; votj . (UdmRSzl.) nap '3ByKonoApa>Ka-
HHe TpecKy pa3pbiBaeM0M MaTepmi'. Ez utóbbi szavakkal kapcsolatban idéz
hetjük még pótlólag a cser. (Ps.) tsarya 'fein, grell (Stimm©)' alakot is. 

Hangtani szempontból csak a zürj. Ud. mmapzuHbi alak <T-je szabály
talan, mert a többi adat mind jésített affrikátára utal. Joggal feltételezhetjük, 
hogy az udorai szó c-je c-ből fejlődött, s a jazvai nyelvjárásból idézett adat 

t 
1 PyccKO-TaTapCKHH cjiOBapb. Ka3aHb, 1955. 
2 EaimoipcKO-pyccKHH cjiOBapb. MocKBa, 1958. 
3 B. M. JlbltTlKUH, K0MH-H3BHHCKHH AHajieKT. MOCKBa, 1961. 
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őrzi az eredetibb hangállapotot. UOTILA (SUSToim. LXV, 31) csak a votjákból 
hoz hasonló hangváltozásra példát. 

A cseremisz igében a z képző, amelynek inchoativ és gyakorító funkciója 
van, s elsősorban hangfestő, hangutánzó tövekhez járul. 

Valószínűleg összetartoznak a fentebb tárgyalt szavak a csuv. (Csuv-
RSzl.) çapu 'noflpa>KaHHe npoH3HTejibHOMy KpMKy' alakkal (csuv. s"< c), 
de az átadó nyelv ebben az esetben bizonyára a votják vagy a cseremisz volt, 
mert alig képzelhető el, hogy a zűrjén nyelv néhány tucatnyi bolgár—török 
jövevényszava közé ilyen természetű szó is került volna. 

40. Mordvin sefdms, éifdms 'kiáltani' 

A moksa-mordvin szónak, amelyet a J U H Á S Z — E R D É L Y I szótár a C , V., 
A. nyelvjárásokból idéz, van még 'hangosan sírni, hívni' jelentése is. Ide tar
toznak a fenti alakokból képzett C , V., G. sefgeddms, A. éifgeddms hívni jelen
tésű adatok is. Az erzä nyelvjárásból az előző szócikkben a magyar sír ige 
állítólagos megfelelőjeként idézett sejefe- 'kiabál, ordít ' alakokra hivatkozha
tunk, továbbá az ErzRSzl. ceepeMC 'KpHqaTb' adatára. 

A mordvin szóknak a cseremiszben nem a fentebb tárgyalt t'saryïz- ige 
felel meg, hanem a (SZIL.) seryalôar 'tele, végig kiabál'; (Vasz.) mdpzbiAddUX 
'pa3AaeTCH (axo, ryji H T. n.; (MarRSzl.) uiepzbiAmam 'rpeivieTb, rpoxoTaTb, 
3ByqaTby pa3AaBaTbcn, orjiainaTbcn, cjiaBHTbc«'; mepzbiAinMaui 'rpoM, ryji, 
rpoxoT, 3ByqaHne'. 

A mordvin alapján a cseremiszben is eredeti szókezdő s-t kell feltennünk, 
aminek szabályos folytatása az s. 

SZILASI csuvas eredetűnek tartja a cseremisz szót, de mint annyi más 
esetben — úgy látszik — ezúttal is téved. Van ugyan a csuvasban egy hasonló 
hangalakú és jelentésű szó, a (CsuvRSzl.) cëpAe '>Ky>K)KaTb, ry/jeTb, iuyMeTb 
(o TOJine)' de ennek a cseremiszben a (MarRSzl.) tuypdaui 'KpHMaTb' alak felel 
meg. 

41. Cseremisz sêrëem 'fogát csikorgatja' 

A cseremisz szót SZILASI szótárában találjuk ilyen alakban. A cseremisz
ből még a következő adatokat idézhetjük a szóra: (PS.) serem: püjSm seras 
'die Zähne entblössen, grinsen' (püi — fog); (VASZ.) uibipzbDKŒM 'yjibiŐaiocb' 
(MarRSzl.) uibipam: nyübiM mupaui 'cKajiHTb (ocKajiHTb) 3y6bi'; mupzbmcam 
'yjibiÖaTbCfl, nocMeHBaTbCfl, ycMexaTbcn'r vaupze 'npHBeTjiHBO (yjibiöaTbcn)' 

Jól egyeztethető a cseremisz szóval a zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) 
zer:z. vidzni 'lachen, lächeln, offen stehen (der Mund, eine Wunde); die Zähne 
zeigen, fletschen, grinsen'; V. zergedni, FV. ze-rgedni 'die Zähne fletschen (der 
Hund, ein Mensch)' stb., Le. zergini 'die Zähne fletschen'; V. zerjavni 'lachen'. 
A WICHMANN—UOTILA szótár és a SzrSzlKomi adatai is lényegében meg
egyeznek az eddig felsorolt alakokkal. 

A szókezdetre *s hangot kell feltennünk, amely a zürjénben a rákövet
kező r hatására zöngésült. Az eredeti magánhangzó *e lehetett, amely a csere
miszben *i-n keresztül vált a-ve. Párhuzamos hangfejlődést látunk pl. a zürj. 
péE ~ cser. pSlds 'fül' szavak esetében. 
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A jelentést tekintve meglepő egyezést találunk. Mindkét nyelvben egy
aránt megvan a szónak a 'fogat csikorgatni, vicsorogni, vigyorogni, mosolyog
ni ' és 'nevetni' jelentése. 

42. Mordvin E. itsems, M. itëdms 'kneten' 

TOIVONEN a címben idézett, PAASONEN által lejegyzett mordvin alakok
nak a következő megfeleléseit ismeri a rokon nyelvekben: cser. (WICHM.) 
JU.jdse'm, U. ,T. ise'm 'drücken (z. B. gegen die Wand) ; bedrängen, gegen etw. 
drücken', B. ise'm 'drücken, klemmen'; osztj. (PAAS.) K O . itfëdm 'drücken, 
klemmen' stb. (FUF. XIX, 56—7). A FUV. szintén ezt az egyeztetést fogad
ja el. 

Igen valószínű, hogy összetartozik a fenti szavakkal a votj. (UdmRSzl.) 
uuiKbimi ' 1 . TepeÔHTb (jiëH), pßaTb (uBeTbi); 2. munaTb; 3. BbiflëprHBaTb (3y6u, 
TB03ÄH)'. 

A k a votják szóban nyilván gyakorító igeképző (1. KÖVESI , Pképz. 70),4 

amely előtt az eredeti *^-ből s lett, ami igen gyakori jelenség. 
A jelentéskülönbség magyarázatához idézzük a MarRSzl.-nak a cser. 

umam szónál közölt jelentéseit: >KaTb, npn>KHMaTb, npnwaTb, OKHMaTb, 3a-
WHMaTb, cTHCKHBaTb, 3aiiiieMJiHTb stb. Tehát a cseremisz szó jelentése 'szo
rít megszorít, összeszorít, becsíp.' Ezekből a jelentésekből könnyen fejlőd
hetett a gyakorító képzős votják igének 'nyű (lent), tép (virágot)' jelentése. 

43. Votják nirk- 'drücken, zusammenpressen, kneten' 

A votj. (MŰNK.) nirk- igét TOIVONEN a zürj. (WICHM.) V., Sz., Lk., P . 
nirni 'pressen', V., P . 'drücken', (Sz., Lk.) 'reiben, kneten' és a lp. S. (LIND.—-
ÖHKL.) nàrret 'catervatim magnoque numero in unum locum congregari' stb., 
N. (NIELS.) norrât 'press, cream, stuff', (LÖNNR.) I. nuurrea, (AND.) nurräd 
'sammeln' szavakkal kapcsolja egybe (FUF. XXX, 351). 

TOIVONEN a votják szó k-jéd, képzőnek tartja. Megjegyezhetjük, hogy 
a zürjénben is megvan a votják szóhoz közelebb álló (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) 
V. nirkini 'drücken, pressen, zerreiben' alak is. 

A felsorolt egyeztetéseknek megfelel a mord. M. ( JUHÁSZ—ERDÉLYI) C , 
V. ,G. ,A. norgëms 'elszakítani, eltépni'; E. (ErzRSzl.) nopzOMC 'yflapHTb, cTer-
HyTb'. 

A mordvin szó mind a mássalhangzókat, mind pedig a magánhangzóját 
(*u) tekintve, pontosan megfelel a rokon nyelvi alakoknak. A jelentése némi
leg eltér ugyan azokétól, de a 'nyomni, összenyomni, szétnyomni' jelentésből 
könnyen fejlődhetett az 'elszakítani, eltépni' jelentés. Az erzä 'ütni, csapni' 
jelentésekkel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy a votj. (UdmRSzl.) HUpKbiHU 
szónak is van másodlagos 'ÖHTb, OTKOJioTHTb', tehát 'üt, megver, elpáhol' 
jelentése. 

4 KÖVESI M., A permi nyelvek ősi képzői. Budapest, 1965. 



ETIMOLÓGIAI MEGJEGYZÉSEK 93 

44. Cseremisz ßotkem 'entrinden (Birke od. Weide)' i 

A címben szereplő cseremisz szót PAASONENtól idézem. RAMSTEDTnál 
a ßa'ktas 'schälen, die Rinde von den Bäumen nehmen, schinden (fig.)'; karya-
zdm ßaktas 'die Rinde abschälen'; ßcvktam min tiúdm 'ich werde dir welche 
geben (Prügel !)' kifejezéseket találjuk. B E K É az alábbi adatokat sorolja fel 
a cseremisz szóra vonatkozólag: K. ßaktam, CK., CsN". ßokta-m, UJ . ßotke-m 
'a fa kérgét lehántani, lehúzni (K., UJ.), a fa héját fejszével lefaragni (CK.)'. 
(NyK. XLV, 340.) 

A cseremisz szót B E K É a mord. vatkams 'schinden, (ab)schälen, prügeln 
igével veti egybe. A FUV. a lp. I. vuot'ke- 'peel off the bark, along with the sap, 
from the fir tree' alakkal toldja meg az egyeztetést. (A cser. ßotkem alak nyilván 
"metatézis eredményeképpen keletkezett, amire B E K É is utal.) 

Az egyezések sorát még eggyel gyarapíthatjuk. Összetartozik a fenti 
szavakkal a zürj. Ja . eamKüÄHQ 'őHTb, KOJioTHTb, oTÖHBaTb (Kocy); eamKaAa 
/Hon nymon 'öbio JiëH KOJIOTVIIIKOH' (LITKIN: i. h. 94). 

A hangtani megfelelés annyira nyilvánvaló, hogy erről nem szükséges 
külön szólnunk. A zűrjén szó jelentése némileg eltér a rokon nyelvi megfelelők 
elsődleges jelentésétől, de második jelentésként a mordvin, sőt a cseremisz 
szónak is megvan az 'ütni ' jelentése. 
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