
SzóDlagyarázatokVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V a rvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArégebbi finnugor szakirodalomban a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvar 'Schorf, Grinde, Kruste' szót a zürjén
or 'gennyedtség'; votják ur 'gennyedtség, szemcsipa, var' (NyH.7 160).szavakkal egyeztet-
ték. COLLINDERezenkívül ide tartozónak tartja még a mordvin E. ura 'boil, fester' jelenté-

sű szót is (FgrVoc. 123).
Az egyeztetésnek súlyos hangtani és jelentéstani nehézségei vannak, amire nemrégiben

K. PALLÓ MARGIT hívta fel a figyelmet "Var szavunk etimológiájához" című cikkében
(NyK. LXIII, 217-9). Ö a török nyelvekből kísérli meg a magyar szó származtatását, de a

feltételezett csuvas alakot, amely a köztörök alakok és a kérdéses magyar szó közötti ösz-
szekötő kapcsot jelentené, nem sikerült kimutatnia. Az egyeztetés kétségkívül így is igen

figyelemre méltó. 1

Van azonban még egy lehetőség a magyar szó eredetének megvilágítására. Jónéhány
finnugor nyelvben találunk példát arra, hogy a varr igéből képzett deverbalis nomen egyi-
dejűleg 'varrás, varrat' és 'sebhely, heg, var' jelentésű. Például zürjén eypuc 1. 'WOB,
crposxa', 2. 'urpaw', eypuczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJlÖ3 'cHHHH urpaja'; eypuc myü 1. 'cnen urna', 2. 'cnen
mpaxra' (KoMH-pyccKHH cnosaps. Mocxaa, 1961.) I votják eypuc 1. 'WOB'; 2. 'urpaw'
(Y)];MypTcKO-pyCCKHHcnosaps. Mocxaa, 1948.). - Amint ismeretes, a zürjén és votják
vur- ige nemcsak jelentését tekintve, de etimológiailag is azonos a magyar varr igével. Bi-
zonyos fokig analógiás jelentésfejlődést találunk a cseremiszben: nopeu 'cKJI)l;Ka, 6opa,
py6eu B wHTBe'; nopsu 'urpav OT pansr' (lhbIMapHH [B. M. BacHJIbeB), MapHH
MyT3p. MOCKO, 1926.). Az erza-mordvinból is idézhetünk hasonló példát: py6e11
1. '(WOB) cnsepsxc': 2. '(OT pam.r) CHBepbKC'(PyccKo-3p3~HCKHH crrosaps. Mocxsa,
1948.).

Joggal feltételezhetjük, hogy a magyar varr 'nahen' ige is azonos a 'Schorf, Grinde,
Kruste' jelentésű var főnévvel. Hangtani szempontból csak az ige geminált szóbelseji más-

salhangzója látszik némileg problematikusnak. A gemináció magyarázatául szolgálhatna az
a felfogás, hogyacseremisz (WICHM.) KH. {j -ryem, U. urYf'm ,nahen , igében meglevő
finnugor *k deverbalis igeképző lappang a magyar igében is (1. NyH.7 74). A többi rokon-

nyelvi megfelelésben azonban semmi nyomát sem találjuk ennek a képzőnek (a kétes obi-
ugor megfelelőkben sem; 1. FgrVoc. 123), s sokkal inkább valószínű a magyar ige szó-

belseji r-jének másodiagos geminációja.
Ezek szerint a magyar var szónak eredetileg a nyom, les stb. szavainkhoz hasonló

nomenverbumnak kellett lennie.

I A var= varangy= varacs szócsoportot PAlSDEZSÖ az or (orom, orr, orja stb.) nyelvelemmel veti
össze (MNy. LIV, 56-7 és ALingu. VIlI, 165-6).

25
In: Tanulmányok a magyar nyelv életrajza körébő/. Szerk.: Benkő Loránd. Bp. 1963. Akadémiai,

384 p. 2 t., 3 térk. NytudÉrt. 40.: 50-51. p.



Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. szuletésnapja tiszteletérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Köz,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z e lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Köz szavunk megfelelőiként COLLINDERa következő rokonnyelvi alakokat idézi: ? csere-
misz kedal, kadal '(the) middie'; vogul kwatl 'middle, medius'; osztják Mt 'interspace;

(the) middle' (FgrVoc. 91).
A cseremisz szót COLUNDER- mint általában előtte mások is - kétes megfelelőként

idézi. A cseremisz szó első jelentése a szótárak szerint testrésznév ('derék'), sebből fejlőd-
tek a különböző helyjelölő határozószók és névutók (1.: PAAS.] ka/fal 'Weichen'; ka/falne

'in der Mitte, mitten'; ka/falke 'in die Mitte'; ka/fa,t'ian, ka/faUan 'aus der Mitte' stb.), s
így egyáltalán nem vehető bizonyosra a magyar és a cseremisz szó kapcsolata.

Van azonban a cseremiszben egy névutóul .is használatos helyhatározószó, amely jól
egyeztethető a magyar köz, közel alakokkal. Ez a cseremisz (WICHM.) T. 1di5álna, B.
kü8nlnö' 'in der Nahe', 1di8nlkö' 'in die Nahe'; 1di8nI,tJan 'aus der Nahe' (JSFOu. XXX6,

13; "Kji06iJl, Kjio6iJlnö, Kji06i~, Kjio6illb 'B03J1e,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnOM~, npn' (YnbIMapHM: i. h.).

SZILASIcseremisz szótárában (a küdol szónál) felveti a szó tatár eredetének lehetősé-
gét, utalva a tatár küt 1. 'After' és 2. 'valamely tárgy talpa' szóra. A tatár szó meglétének

azonban semmi nyomát sem találjuk a cseremiszben, RAsANEN sem említi a tatár jöve-
vényszók között (MSFOu. L.). Megvan az idézetttatár szó csuvas megfelelője a csere-
miszben kutan, kotan 'Steiss, Schweif' alakban (1. MSFOu. XLVIII, 152), de ez hangtani

szempontból semmiképpen sem vehető figyelembe. A tatár kölcsönvétel azért sem valószí-
nű, mert ebben a szókategóriában nemcsak tatár, de csu vas kölcsönzésről sem tudunk.

WICHMANN(1. JSFOu. XXX6, 13) szerint az -1 a cseremisz szóban képző. A hasonló

képzővel ellátott szavakról pedig ezt mondja: "das Stammwort bezeichnet die Nahe, die
Höhe, die Seite, das Hintere, das Untere u. a. ahnliche Raumbegriffe ... " Nincs tehát sem-
mi akadálya, hogyacseremisz szó alapszavául egy *küoa alakot tegyünk fel, melynek az
alapjelentése- mivel a belőle képezett határozószó jelentése 'közelben, közelbe' stb. -
'köz' lehetett, és ugyanolyan irányú jelentésfejlődés ment benne végbe, mint a magyar köz,

kozel esetében.
A cseremisz szót BUDENZ is megemlíti (MUSz. 68), de ma már elévült hangtani érvek

alapján nem tartja valószínűnek a magyar és cseremisz alakok összetartozását. SETÁLÁ

viszont elfogadja az egyeztetést (NyK. XXVI, 409) és SZINNYEIis (NyH.2 39). SZINNYEIn
kívül a Xx. századi irodalomban már csak egyetlen utalást találtam a cseremisz és a ma-

gyar szavak összetartozására PAASONEN .Dst-tscheremissisches Wörterbuch"-jában a
kü&JI szónál.

Talán a minden szempontból tarthatatlan tatár származtatás miatt szorult ki méltányta-
lanul a cseremisz szó a magyar koz, kozel rokon nyelvi megfelelői közül, pedig mind
hangtani, mind jelentéstani szempontból több érv szól mellette, mint a másik kétes megfele-
lés mellett.
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