
E t im o ló g ia i m e g j e g y z é s e k

1 . C s e r em is z zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsazazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ősz'

Az MSzFE WICHMANNnyomán a KH saza, U siZá, M siza alakváltzatokat idézi a m. ősz
cseremisz megfelelőiként A magyar és a cseremisz szó további etimológiai kapcsolatai
általánosan ismertek. A.: MSzFE *sükSe vagy *sikSe alapnyelvi alakot következtet ki.

A cseremisz szó kétségkívül összetartozik azokkal a rokon nyelvi szavakkal, amelyekkel

hagyományosan egyeztetik, a megfelelés egy-két részlete azonban még nincs kellően tisz-
tázva.

A eser. (WICHM.) siza alak szókezdő s-se amellett szól, hogy az egykori szóbelseji *s

hatására aszókezdő *s palatalizálódott. A fgr. *s ugyanis a mezei cseremisz nyelvjárás-

terület keleti peremvidékein megőrződött, ill. palatális magánhangzó előtt másodlagosan

s-sé vált, például a (BEKE) P B C C J V ser, K Stir - M UP USj. US ser 'ér' szóban.

Tehát a tárgyalt cseremisz szó szókezdő *s hangjával ugyanaz történt, mint a lapp és a

mordvin megfelelőjével (1. MSzFE 3:518).

A szóbelseji z szintén szabálytalan fejlődés eredménye, mivel a cseremisz a szótőben
megőrzi a fgr. "-ks-, *-kS- és -kS hangkapesolatot, pl. moks 'máj'ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« fgr. *maksa); loksén-
jam 'bevágni' (vö. mord. E. iaksems); műks 'méh' « fgr. *mekSe), csupán metatézis me-

het esetleg végbe, mint pl. a pükS 'mogyoró' (- fi.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApahkindi szóban.

A cser. saze alakban tehát a szabályostól eltérő hangtani folyamatnak kellett leját-

szódnia, s ez a következőképpen mehetett végbe: az őseseremiszben a *ks hangkapcsolat

feloldódott, s a szó han galakja. *s8k8s8 lett. A *k intervokális helyzetben spirantizálódott,

*y lett belőle, amely aztán *j-n vagy *w-n keresztül eltűnt. Az *s-ből az őscseremiszben s
lett, amely aztán zöngésült, mint pl. a püi-wüt 'izzadság' (wüt 'víz') (vö. zürj-votj., pgs,

mord. piSi) szóban.

A *kS hangkapcsolat feloldására számos példát találunk a finnségi nyelvekben, pl.

karj.-aun. sukusü; sügüzü. vepsz. sügüz, é. sügis (1. SKES 4. a syksy szónál), de az osztj.

DN saljas, TIj. saYoas, V . \lj. sQYiJS(1. MSzFE 3. az ősz szónál) alakok is ugyanezt mutat-

ják.

Hasonló folyamat ment végbe a cser. suzo 'faj dkakas , szóban azzal a különbséggel,

hogy ebben a szóban nem szóbelseji *kS, hanem *ké hangkapcsolatot kell feltenni. Az idé-

zett cseremisz szóra BEKE kéziratos cseremisz szótárában a következő alakokat találjuk: P

BJ suzo, BJp. C sujzo B M sujéo, UP suzza, USj. US suza, MK.suzu, UJ CÜ JT suzo, CK

suio, CN sujzo, JO K suzii, V suzű 'fajdkakas'. TOIVONENa cseremisz szónak a követke-

ző megfeleléseit ismeri: (PAAS.) mord. E suvozej, suvozen suzij, M suvszi, suzi; zürj.

(WICHM.) JUd. V cukci; Ip. N éukéa ua. (1. FUF 19: 168-169).

VASZILJEVcser. suwézo adata (1. a suio szónál) azt mutatja, hogy a szóbelseji *ké

hangkapcsolat a cseremiszben feloldódott, s ak> r> w fejlődési fokon át a legtöbb nyelv-
járásban eltűnt. A mordvin adatok szintén amellett tanúskodnak, hogy ebben a nyelvben is

hasonló fejlődés ment végbe.

In: NyK 84(1982): 392-394. p.
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2. CseremiszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnumaiam 'visz'

Ünnepi konyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére

A cser. kSponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« *ks, */d, *kS) hangkapcsolat a BEKE által carevokoksajszkinak (c) neve-

zett nyelvjárásban gyakran feloldódik, pl. (BEKE) UJqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApiks - C piyas 'nyíl'; UJ műks - C

müyas 'méh', UJ sikS - (PORKKA) C siyas, sayas 'füst' stb., ez azonban nyilvánvalóan ké-

sei, meglehetősen elszigetelt folyamat, amelynek nincs köze a saie szóban végbement ősi
hangtani jelenséghez.

BEKE a következő adatokat sorolja fel a cseremisz szóra; P B M U CÜ numaiam, CK C JT

nűmalam, JO JP V K namalam, UJ dumaiam 'visz'. Az UJ adat d-je nyilván elhasonulás

eredménye, ezért a továbbiakban nem foglalkozunk vele.
A cseremisz szó, szerintem összetartozik a votj. (WICffi...1.)G nuini M nuni, J MU

nuint 'führen, tragen, holen'; zürj. (FOKOS-FUCHS, SyrjWb.) Le. Vim. nuni, Pr. FV nuni

'tragen, bringen, fortbringen, wegtragen, führen, fahren' alakokkal. A permi szavakat a

SKES a fi. noutaa 'visz' szóval veti egybe azzal a megjegyzéssel, hogy a finn adat esetleg

a vog. nawl-, niwl, niiwl- 'ajaa takaa', az osztj. nom- stb. és a nyeny. nQ<5g-ua., valamint

a ngan. notam stb. 'seurata jalkia' szavakkal tartozik össze. A SKES szerint, ha a finn szó

az idézett permi adatoknak felel meg, akkor egy ur. *novta alakot lehet kikövetkeztetni, a

második megfelelés helyessége esetén pedig az alapnyelvi alak *no1JOa-.

Mivel a cseremisz szó jelentése megegyezik a permi és a finn szavakéval, az egyezte-

tésnek nincs jelentéstani akadálya.

Hangtani szempontból elsősorban a cseremisz szóbelseji m szorul magyarázatra. A cse-

remi sz szó csak akkor tartozhat össze az idézett permi szavakkal, ha az m képző benne. Ez

lehetséges, a cseremiszben az m ritkán előfordul deverbális verbumképzőként, pl. a (BEKE)

PB MK UP USj. CÜ stb. tunemam 'tanul' (- m. tanul, 1. MSzFE 3:611-612) szóban.

Ha a penni és a cseremisz adatok összetartoznak a fi. nouta- igével, akkor a csere-

miszben permi kölcsönzésnek kell tartanunk a tárgyalt szót, mivel itt a feltett mással-

hangzó-kapcsolat eredeti szó esetén nem tűnt volna el nyomtalanul.

3. Cseremisz (VASZ) lupo 'K:y'la xaopocra, BaJIeiKHHK:a'

A cseremisz szót ugyanilyen alakban és jelentésben találjuk meg a MarRSzl. -ben is, s

mindkét szótár a mezei nyelvjárásból közli. BEKE viszont csak a hegyi nyelvjárásból isme-

ri, nála a következő adatokat találjuk: KA KS lapa, KN alap 'uszadék, víz hordta fatörzs,

faágak, szalma, széna stb.'

A cseremisz szó mind hangtani, mind jelentéstani szempontból kifogástalanul egyeztet-

hető a m. láp szóval, melynek az MSzFE szerint a második jelentése N 'nád-, szalma-, szé-

natöredék, melyet az árvíz hordani szokott'.

Az MSzFE szerint a magyar szó vogul és zürjén megfelelői alapján a fgr. alapnyelvre

'kidőlt fa, uszadékfa, vízen sodródó törmelék' alapjelentést lehet kikövetkeztetni, amely

szinte pontosan egybeesik a BEKE által megadott cseremisz jelentésseI.

A cser. szóbelseji p fgr. *pp-re megy vissza, a mezei u - hegyi a megfelelés alapján az

első szótagban őscser. *u-t kell feltenni, amely egyaránt fejlődhetett fgr. *a, *0 és *u-ból.

A KN alap szókezdő a-ja protetikus hang.
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Etimológiai megjegyzések (1-3.)ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sz. G.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEpIN szótárában (fopHo-MapHHcKo-pyccKHH CJIOB8pb, K03bMoJ(eMMlHcK, 1935.)

a lapa 'Hacoc (cnera, neCKY, Mycopa B pexe)' mellett egy azonos alakú "rnxoe MeCTo y

6epera, 3aJIHB' jelentésű cím szót is felvesz. A két eseremisz szó nyilván azonos eredetű.

Jelentésbeli eltérésük némi analógiát szolgáltat a magyar szó szemantikájához.

A eseremisz szó átkerült a esuvasba is, ahol (ASM.) lapa 'BemmH rtpaar Ha 6epery,
npHH":ceHHbIH BOJ(OW alakban és jelentésben találjuk.

ABTOp Tp8KryeT 3THMOJIOrmo 'rpex M8pHHCKHXCJlOB.
1. Map. tusunce 'ocem,'. Mapnücxoe CJlOBO H3J(aBHa conOCTaBIDIIOT c aenr. ŐS'!, <PH.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

syksy H T. J(. (nparpy. *sikSe). L(aHHaR 3THMOJIOrHR HecoMHeHHO np8BHJIbHa, HO cnenyer
npe.n:nOJIO:>KHTb,qTO B MapHHCKOMCJIOBenponsomén npouecc Ha nOJ(06He nOJIHorJIacHR, a
nOTOM k xepea YHCQe3, a . ; 3aKoHoMepHO npeBpaTHJICR B t.

2. Map. uyuanatu 'HeCTH' . Mapaacxoe ~OBO MO)I(HOCOnOCTaBHTb c y]I}J.. uyuuu, KOMH
llyHbl 'necra', eCJIHnpennorraraea, qrO M B MapHHCKOMCJIOBeRBJIReTCROITJIarOJIbHbIM cyd»
4>Hl<COM,KaK nanp. B marone myneuatu '}"DfTbCR'.

3. Map. nyno 'xysa xsopocra, BaJIe)I(HHKa npHHeccHHbIH BOJ(OH'. Mapaacxoe CJIOBO
KaK c 4>oHeruqeCKOH, TaK H c cexatmrsecxof! TOqJ(H'lpeHHR TOQHO COOTBeTCTByeT BeH-
repcxoxy láp '60JIOTO', nropoe 3HaqeHHe xoroporo raxxe 'Tp OCTHHK, COJIOMa H. T. J(.,

npaaecéaasre BOJ(OH'.
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