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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Menyét, nyesi, evet és pegyvet. Már BUDENZ .kimutatta (MUSz. 
614), hogy a menyét 'mustela' állatnév nem más, mint a meny 'nu-
rus' képzése s utalt e tekintetben MIKLOSICH Lex. palaeosl. művéből 
idézve az ószláv HeB'fecTT.Ka 'nova nupta' és 'mustela', ujgör. vojvf írta 
{a vó»A<p] 'menyasszony; fiatal asszony1 szóból), olasz donnola (a 
donna asszony' szóból) és spanyol comadréja (tkp. 'komaasszony') 
analógiákra, továbbá ez állatnak zalamegyei mönyed-asszony neve
zetére, melyet menyét-asszony 'Mustella faemella' jegyzéssel már 
KRESZNERICS szótárában megtalálunk (vö. még göcseji menyét-asszon, 
hetési menyet-asszon MTsz.). Újabban tanulságos észrevételt olvas
hatunk e tárgyban 0. SCHRADER Reallex. d. indogerm. Altertumskunde 
e. művében (955. 1.), mely szerint a menyétnek 'meny' és 'fiatal 
asszony' kifejezésekkel való jelzései azon az Európa-szerte elter
jedt mesén alapulnak, hogy valamikor egy menyét szép, fiatal asz-
szonnyá változott. Ennek a mesének Görögországban már a Kr. 
előtti V—IV. században kimutathatók nyomai (V. HEHN, Kulturpflan-
zen6, 587. és E. ROHDB, Rhein. Mus. 43, 303) s vele függ össze, 
hogy a nép a menyétnek rendes nevét az állatban rejlő démoni 
erőnél fogva nem szívesen vette ajkára, hanem helyette mintegy 
célzáskép „szépecske", „asszonyka" s hasonló női rokonságneveket 
alkalmazott. így jelzi a magyar 'menyét' kifejezéssel szorosan egye-
zőleg ez állatot a fentemlített szláv és újgörög nevezeteken kívül 
a cigány bori 'menyasszony' és 'menyét' (V. HEHN uo. 588). SCHRA
DER szerint az óporosz mosuca, mosuco 'menyét' az óporosz moazo 
'az anya nőtestvére' és lit. mósza az atya nőtestvére' szavaknak 
származéka *s az ófelném. mardar (középi, marius) stb. a litván 
marti 'meny, menyasszony' szóval kapcsolatos (ugyanígy H. KLUQE, 
Etym. Wb.). Épp így függnek össze a görög YCÍXTJ : YáXwc, yaXoöí 
'menyét' és lat. glos. Hasonló kifejezések a 'menyétre' a dán den 
lejönne (tkp. 'pulchra'), az óangol fairy, a breton kaerell (vö. kaer 
'szép'), a baszk andereigerra (vö. andrea 'asszony') stb. Tudvalevő, 
hogy hölgy szavunk a régi nyelvben 'hermelus' és nupta, sponsaj 

<iomina' jelentésű s hogy a székelységben ma is használatos 'meny-
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asszony' értelemben (CzF.). Ennek alapján WICHMANN nőstény' alap
értelemmel a rokon nyelvekben is kimutatja egyezéseit: vog. kai', 
kai, KL. k'al, P. Teái nőstény (farkas, nyúl, menyét), osztj. kai, 
kei, k'óiox stb. id., lp. gaőfe 'mustela erminea femina' (Nyr. XLI, 37). 

Szinte önként kínálkozik ezek után a föltevés, hogy a 'mus
tela mardes' magyar nyest neve, melynek nest változata is bősége
sen igazolható a, régi nyelvben (NySz., OklSz.), voltakép nem más, 
mint nőstény (Érdy C. nesieen NySz.), nyőstény 'femella' szavunk 
alaprésze, mely ez utóbbi szóban a sovány és kemény szók képző
jével bővült (1. SZINNYEI, NyH.v 98). Minthogy a nöstéyiy, nőstény 
kétségtelenül a nő, né 'femina' származéka (MUSz. 402) s ennek 
né a régi alakja (<*> vog., osztj. ne), alig lehet számbaveendő aka
dálya annak, hogy a nyest állatnevet a régi nest-ény föltehető kép
zőtlen változatával azonosítsuk. Megjegyzendő, hogy a nyest végze
tének mását már BUDENZ fölismerte a nőstény szóban (no. 416),. 
melyben szerinte -st -< -*csk (vö. lustos ~ lucskos) kicsinyítő képző 
(mint: 'femella', 'Weibchen').. Kicsinyítő képzésnek magyarázza BU
DENZ a finn naatci 'mustela' (~ lp. ntitte, nete 'marder') szót is (uo.) 
s vájjon az így kifejlő *náa- alaprész nem oly mása-e az osztják 
ney 'nő' szónak, mint f. pad 'fej; vég' a vog. per/, parik Tej', votj. 
puri 'vég' stb. megfelelőknek (l. SZINNYEI, NyH.7 48)? 

Visszatérvén a menyét szóhoz, kérdés hogy mikép magyará
zandó ennek -ét végzete, mely denominális képzőnek biztos adattal 
nem igazolható. SIMONYI szerint (NyK. XXIV, 138) itt „az -ét szó
tagban nem igen lehet képzőt keresnünk, mint BUDENZ tette, hanem 
az evét szó ráhatásából magyarázhatjuk, mert így ejtették ezelőtt 
az evet nevét". Nézetem szerint a ráhatás fordított irányban, vagyis 
a menyét-ről az evet-re, történi)etett, mely utóbbinak ugyanis evét 
változata csak aránylag későn s kevés forrásban jelentkezik, az 
élő népnyelvből pedig éppenséggel nincs kimutatva. Ami immár a 
meny-ét utórészét illeti, ebben úgy vélem, maga az egész evet szó
lappang, vagyis meny-ét -= *meny-evet az ev-, lev-, iev-, vev-íéle 
igetövekből alkotott ét, lét, tét, vét képzések szótagösszerántásával. 
Erre a felfogásra az indít, hogy van az evet-nek egy más hasonló 
összetétele, s ennek változatai közt az evet a meny-ét végzetével 
egyező hangalakban is mutatkozik. Ez az összetétel a 'variolus, 
mus ponticus, sciurus gaeticulus' értelemmel magyarázott evet fajtát 
jelző pegyvet állatnév, melynek korábbi századokból való jegyzései: 
pegnet, neghweth, pediveth, továbbá pegyivet, peguet, petyuet (OklSz.).. 
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Ez az állatnév a későbbi forrásokban nyeri pegymet, petymet, pety-
meg s penyvet (NySz.) alakjait s e változatokhoz csatlakozik a XVII. 
századból kimutatott pegiet (Nyr. V, 161), mely a pegyvet-nek nyil
ván olyan alakulata, mint aminőt a meny-ét-ben fölteszünk. Nem 
lehet ugyanis kétség abban, hogy az evetfajtát jelző pegyvet szó
nak evet az utórésze, vagyis hogy ez állatnév *pegy-(é)vet alakból 
van összerántva. Az előrész bizonyára a pegyvet színének jelzése 
(mint a latin 'variolus' nevezetben); de nem a pej szó, mint egykor 
véltem (ÁKE. 517), hanem az azóta földerített, szintén ló színére 
alkalmazott peg (peeg) 'coloris maculosi; seheckig' (pl. equum alma 
hymu peeg coloris' OklSz.). Ezt a színjelző peg szavunkat elfogad
hatóan magyarázza SZAMOTA (Schl. Szj. 1370, jegyz.) a szláv pégü 
(szlovén peg, orosz pégij MIKLOSICH EtWb. 245) 'tarka', főkép 'tarka 
(ló)' átvételének. 

Miíéle szó az evet? Van-e valaminő kapcsolata a rokon vagy 
a magyarral érintkezett idegen nyelvekben ? Évtizedek óta tűnődöm 
e kérdésen, mert a kezdetleges műveltség fokán élő vadász- és 
halásznépeknél, aminő egykor az ősfoglalkozások tárgyi és nyelvi 
tanulmánya szerint a magyarság is volt, jelentős tényezője a keres
kedelemnek az e v e t b ő r, melynek mint az indogermán baromte
nyésztő népeknél a szarvasmarhának (vö. lat. pecunia a pecus szó
ból; ószláv skotü, orosz skót 'barom' és 'pénz'), egykor értékmérő 
szerepe volt a finn-magyar népeknél, úgyhogy pl. az 'evet' votj. 
honi, zürj. ur, vog. le^in, osztj. tara stb. nevei mai nap is egy
szersmind a 'kópékat' jelzik (vö. erre nézve AHLQVIST, Kulturwörter 
der westfinn. spr. 190. és 0 . SCHRADER id. művét, 282. L). Régi 
észrevételem, hogy az evet előrésze hangtanilag egybevethető ez 
állat osztják Aeygi, tarja nevével (Nyr. XXIX, 157), végzete pedig 
a nyusz-t képzőjével magyarázható, amennyiben ennek régi okle
velekben egyszerűbb nyusz (nuz, nwz, nuuz) változata is előkerül, 
s a rokon nyelvekbeli megfelelők (vog. no%s, osztj. noyős, zürj. niz 
'coboly') szintén képzett voltáról tanúskodnak. Pontosabb fonetikai 
jegyzései az 'evet' osztják nevének: 0 . láygs, Kaz. Wriel , Ni. tárjks, 
V., Vj. lcCr/k'i\ Trj. AarjkT, DN. tarjQ3 (KARJALAINEN, Ostj. Lautgesch. 
3), K. tarik3, J. Lar/ki (PAASONEN, Ostj. Wb. 238), melyhez képest 
az eve-t előrésze hangmegfelelésének esete ugyanaz, mint a szó
kezdő tekintetében a m. ér 'véna' co osztj. AÜV, tér 'vékony gyökér' 
oo votj. ser: vir-ser, cser. ser 'véna' s a magy. egér oo osztj. AeNjear, 
terjkdr <*> md. sejőr, zürj., votj. sir stb., s a szóközépi mássalhang-
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zóra nézve a hó (hava-) 'mensis' oo md. kor, kov, kou 'luna, mensis' 
tő (töve-) 'stirps' ~ cser. türjg, f. tyve- stb. szavak közt (1. SZINNYEI, 
NyH.7 26, 27, 48). 

E szóegyeztetés biztos hiteléhez természetesen az kellene még, 
hogy mint egyéb hasonló esetekben a szókezdő osztják A, t <s> mai:\. 
0 hangmegfelelés mellett a rokon nyelvek valamelyikében s (1) 
szókezdős változat is mutatkozzék. Ily megfelelőt azonban egyelőre 
nem találunk; azért talán figyelemreméltó, hogy a tunguz nyelv
járásokban az egér' finn-magyar nevével pontosan egyező sirgare, 
sirgara, singar = man. singgeri (G-ABELENTZ) 'egér' szó mellett (1. 
BuDENznek ez egybevetését NyK. XX, 149) orocsi sira, sinka és a 
zuc nyelvben sen-koh képzőtlen változat is előfordul (W. GRUUE, 
Goldisch-deutsches Wörterverz. 92): föltehető tehát, hogy hasonló a 
viszony az osztj. AerGor 'egér' és Aergi 'evet' szók között is annál 
is inkább, minthogy egy -r denominális képző nyomai a finn-magyar 
nyelvekben is kimutathatók (1. SZINNYEI, NyH.7, 97). Hogy az 'egér' 
nevét becses prémű állatokra is alkalmazzák, annak példája a már 
ARISTOTELESÍŐI említett {JLÖSC Ilovuttoí = mures Pontici, mely eredeti
leg az északról került nemes prémű vadaknak általános jelzése volt 
(ma az újgörögben srovuxóc patkány'); továbbá az ófn. rato 'mus 
rattus1 ratz alakfejleményének jelentései, amennyiben ezzel a 'pat
kányon' kívül vidékenként a nyest' és 'görény' állatfajtákat is ne
vezik (0. SCHRADER id. m. 616, 648. 1.). 

Ha az irány, melyben így az evet rokonságát, illetve kapcso
latait keressük, helyes: akkor a vog. Win, lein, len, Un 'evet' szót, 
melyet eddig az osztj. Aergi, tara változatának tartottunk (Nyr. 
XXXIX, 157 s szintígy PAABONEN FUF. II, 106), emettől külön kell 
választanunk, mivel vog. I szókezdőnek a magyarban a szókezdő 
eltűnése meg nem felelhet. Ez esetben a vog. Win, Un 'evet' szót 
& léi7, U, U 'fark' ~ osztj. h%, Ad%, td% id. (KARJALAINEN id. m. 188) 
származékának vélhetjük: tekintettel arra, hogy a axíoopoc ^ lat. 
sciurus nevezet szintén az evet jellegzetes farkát (oopá) említi, 
amennyiben t. i. azzal az állat a népképzelet szerint árnyékba (axiá) 
helyezheti magát (SCHRADER id. m. 165). A Win végzetét e magya
rázattal kapcsolatban a rokon nyelvekben elterjedt -n denom. kép
zővel azonosíthatnók (1. SZINNYEI, NyH.7, 95). 

Ide iktatom még az 'evetnek' egyéb ismert nevezeteit a rokon 
nyelvekben, melyek közül közös szó a f. orava, fE. orav ~ lp. L. 
árretv, U. odraivá, örává (HALÁSZ), T. vidjrrev, K. ueprev, N. uatrrev 
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(GENETZ) oo md. ur, ume (Ucebnik 1897, 41 . 1.), E. ur (REGULY), uro 
(WIED.), cser., zürj. ur. Megvan tehát az 'evetnek' e neve a finn
magyar nyelvek amúgy is szorosabban együvé tartozó nyugati (balti -
uráli) ágának minden tagjában, míg a keleti (ú. n. ugor) ágban 
teljesen hiányzik. A nyugati ág sarjai közül csak a votjákban ta
lálunk más nevet ez állatka jelzésére, t. i. a koni szót, melyet 
WICHMANN a Wotj. Chrest. szójegyzékében kérdőjellel a zürjl. kin 
(WIED.), kön 'polarfuchs (canis lagopus)' s ezenkívül a zürj. kin, km 
'schale, dünne haut, hautchen' (<» f. kelme) szókkal vet egybe, míg 
SCHRADER (id. m. 616. 1.) az óporosz caune, litv. kiáuné, szl. kuna, 
kunica 'menyét' szókkal társít arra is utalva, hogy ez állatnév mint 
északról került régi jövevényszó az először ÁRisTOPHANEstől följegy
zett xauváoo] (=~ lat. gaunacum) 'eine barbarische pelzart' szóban 
is fölismerhető. 

Nyírja és nyárfa. Egy kisebb közlésben (Nyr. LIV, 31) föl
hívtam a figyelmet arra, hogy nyír szavunknak a tájbeszédben 
'fiatal hajtás'-íéle értelme is van (pl. 'a szőllővesszőnek tavaszi 
nyírja' s a székelyeknél 'megnyírez' a. m. 'megvesszőz'), mi iga
zolni látszik BuDENznek azt a föltevését, hogy a nyír, nyír-fa alap
értelme tekintettel e növény 'sok apró, vékony ágára': 'vesszőfa', 
s a nyír szorosan egyező megfelelői a rokon nyelvekben: vog. nir, 
zürj. nör, votj. nör, úúr 'fiatal hajtás, vessző' stb. (MUSz. 418). 
Azóta újabb adat is fölmerült a nyír 'vessző' jelentésére (akácfa-
iiyirjas • az akácnak vékony, vad hajtása, amit le kell metszeni' 
Kótaj ; Nyr. LIV, 128) s nemrég magam hallottam egy vasmegyei 
ismerősömtől, hogy náluk 'nyirok-seprőnek' mondják az udvar sep
résére használt ágseprőt, mely szónak képzője nyilván a 'cirokseprő' 
mintájára alakult. Ez a nyír tehát kétségtelen megfelelője a rokon 
nyelvek idézett szavainak, de kérdés, hogy a nyir-fa nevezetben 
csakugyan ez a nyír van-e említve, mint BUDENZ véli? Az a körül
mény, hogy SZINNYEI Magyar Nyelvhasonlítása ezt a szóegyeztetést 
nem bocsátotta át rostáján, arra mutat, hogy elfogadhatósága nem 
kétségen felül álló: bizonyára azért, mivel 'sok apró, vékony ága' 
számos egyéb fának is van, s ez nem annyira jellegzetes éppen 
a nyírfára, hogy az elnevezés okát s alapértelmét is ebben keressük. 

Van nyelvünknek egy másik nyír névszója is, melynek ér
telme : 'vizenyős, mocsaras rét'. Már a magyar népies halászat mű
nyelvéről írt tanulmányomban (1893, Ethnogr. IV, 183) jeleztem, 



458 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

azt a nézetemet, hogy a Nyírség, Nyir-egyháza, Nyír-Bátor-féle 
földrajzi nevek előrésze a vog. nar, nür, nar 'zsombékos mocsár' 
~ zürj., votj. nur 'mocsár' stb. szavaknak lehet megfelelője, s hogy 
MULIUS Herbáriuma e mondásában: 'szilva levélő fű sok terem a 
r é t e k e n , a n y í r b e n ' (NySz.) a 'nyíren' nem éppen 'nyírfa-erdő, 
nyíres', hanem 'mocsaras rétféle' értendő (vö. vog. nürdm 'rét' ~ 
osztj. nördm, nürdm 'mocsár'). Ezt a föltevésemet igazolják az 
OklSz. ily adatai: ad campum Nyresmezeu, Nyrmezeu, vallis Nyr-
wapa, Nyreswelg s még inkább a népnyelv következő adatai: 
„ Fekete nyirok és sárga nyirok talajnemek nevei a bodrogközi 
nép nyelvében ; a fekete nyirok az évszakonként kiszáradó mocsa
ruk helyein a visszahúzódó árvizektől hátrahagyott állóvizek iszap
jából képződött talaj, míg a sárga nyirok az odahordott öntéstalaj, 
magának az áradó víznek a lerakódása" (EBNER SÁNDOR : MNy. XXII, 
217). A nyirok 'humor, liquor, succus' értelmét először SÁNDOR ISTVÁN 
szótára jegyzi s az ily értelemben való használat jóformán a nyelv
újítással került forgalomba (NyUSz. 241), bár a NySz. a 'nyírkos 
agyag' kifejezést már G. KATONÁÍÓI idézi. KRESZNERICS szótárában a 
„Nyírség: Mocsáros hely Szabolcs Vben". Tekintettel arra, hogy a 
nyírfa leírásai rendesen kiemelik, hogy ez erdei növény főkép n e cl-
v e s, agyagos és homokos földben tenyészik, azt hiszem, helyesebb 
nyomon jár kutatásunk, ha a nyír-fa előrészét szakítva az eddigi 
felfogással (mely a rokon nyelvek 'vessző' jelentésű szavaival tár
sította) immár ez utóbb tárgyalt 'vizenyős, mocsaras rétet' jelentő 
nyír szóval azonosítjuk. 

E magyarázattal ellenkezésbe jutok érdemes ifjú tudósunkkal, 
ZsiRAival, ki a vog. nar oo zürj., votj. nur 'mocsár' szóra a nyár-fa 
'populus álba' nevezet eredetét építi (MNy. XXIII, 315). Azonban 
figyelembe veendő, hogy a vogE. nar, mint a vogD. nür, nör vál
tozatokból kitetszik, eredetileg palatális, lehet tehát vele az vogE. 
nal nyíl' oo KL. nül, K. nöl <s> m. nyíl és a vogE. tan 'ín' co T. tán, 
K. tön ~ m. ín hangviszonylatoknak megfelelőleg a nyír-t egyez
tetni, de nem a nyár-fának föltétlenül eredetileg is veláris előré
szét. Ugyanígy vagyunk a zürj., votj. nur, nur 'mocsár' szó hang
zójával, melyet vogul másának útmutatása szerint szintén eredetileg 
palatálisnak kell vennünk, vagyis oly esetnek, mint votj. kur- 'kérni' 
fi m. kér-, ul- 'élni' « m. él-, uj 'éj' cv ni. éj, lup 'Jép' <*> m. lép, 
ludz 'légy' ~ ni. légy, lul 'lélek' <̂  m. lél-ek, us- 'esni' •? n. es- stb.. 
(1. Akad. Ert. XXVII, 72 \ A különböző hangrendisóg akadálya a 
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vog. nár, nör 'mocsár' és vog. nürom 'rét' ~ osztj. niir§m, nörém 
'mocsár' vélt kapcsolatának is (ZSIRAI no.), mely utóbbi szónak igei 
alapból való eredetét világosan mutatják a BUDENZÍŐI vele egyezte
tett f. noro nedves, mocsaras talaj; ér, patak', fE. nőre-, neri-
'triefen, sanft fliessen', mdE. nufge 'triefen', ]p. norite, lpN. noarra-
nnuen' szavak (MUSz. 419). Egyébként a nyár-fának a vog. nár 
és nürdm, osztj. nörém meg a zürj , votj. nur stb. adatok alapján 
való magyarázatát már SZILASI megkísérlette, aki szerint „biztosra 
vehetjük, hogy a nyár-fa, nyárnyú a. m. a mocsár v. víz mellett 
növő fa'" (Nyr. XXXII, 419) — ami azonban, mint látjuk, bebizo-
nyítottnak még sem tekinthető. Csak Ötletkép említeni itt, hogy a 
nyár-fa eseileg (a három <* osztj. %b~l§m, f. kolme- stb. hangváltozás 
mintájára) *nyál-fa alakból fejlődhetett, mely esetben alkalmasan 
volna egyeztethető a vog. nuli, nul stb. (KANNISTO, Vokal. d. ersten 
sübe im wogulischen, 118) ~ osztj. noAy\, íwV/a (KARJALAINEN, Ostj. 
lautgesch. 49) ~ zürj. nil, votj. nil-pu <s> cser. nulgo, nolyo <s> szám. 
Jur. nalJc, OS. nulg, nolg stb. (PAASONEN Beitr. 64) jegenyefenyő, 
lucfenyő (abies picea)' fanévvel, tekintettel az erdei fanevek gya
kori cseréjére (pl. ófn. tanná 'Eiche' és 'Tanne'; 1. 0 . SCHRADER 
id. m. 92, 935). 

Tanulságosak a 'nyírfa' nevezetei a rokon nyelvekben is. Ezek
nek egyező adatait részben BUDENZ előzménye után (MUSz. 102)> 
összeállították már SETALÁ (Stufenw. 120) és PAASONEN (Beitr. 283) 
felsorolván a következőket: f. koivu e« cser. kue, koyl <*> mdM. k'e-lu 
(vö. az utótagra nézve: mar-lu almafa', mar 'alma'), mdE k'i-l'e*/}, 
k'i-l'ej nyírfa' (vö. mdM. kuj-g§r, mdE. k'iv-gef 'nyírkéreg', mely
nek utórésze: k'ef 'hárskéreg') c\> vog. %al', ¥öl' nyírfa' ~ szám. K. 
küjü, Jur. koi-hka, T. kuie, Koib. kuju, OS. kiva, köe, M s a md. 
meg vog. megfelelők végzetével: kiua-l'-pu, köel-pu, Mil-pu stb. 
BUDENZ a 'nyírfa' idézett f., md. és cser. neveit 'lucidum aliquid' 
alapértelemmel (mert a betula „nem ok nélkül 'betula á l b a ' " ) a f. 
koi 'stria lucis, prima lux matutina' szóval családosítja, s hogy e 
föltevésével nem jár helytelen úton, mutatja, hogy az idg. nyelvé
szek a 'nyírfa' óind. bhürjas ('eine art birke'), oszét bárz, pamiri 
furz, brudz ('birke'), ószl., bolg. bréza (or. bereza 'birke'), litv. bér-
zas, ófn. birka (birihha), kfn. birke stb. neveit az óind. bhrájati, 
av. brázaiti 'gláuzt, strahlt' tőhöz csatolják (vö. UHLENBECK, AiWb. 
204, BERNEKER, SlavEtwb. 52). Ugyané nyírfa-névnek valamely indo-
iráni (szkytha) nyelvjárásból való átvétele a votjS. berij, Mai. 
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berij, Kaz., Uf. bérié, Szám. béréé, mely azonban nem a nyírfát, 
hanem a 'hársfát' jelzi. (Hasonló eltéréssel jelzi az idézett idg. nyírfa
név latin megfelelője fraxinus a 'kőrisfát' és egyik szláv hajtása: 
bolg. brést, or. bérest a 'szilfát', míg or. ber'ésta nyírkéreg' BERNÉ-
KER id. h.). A nyírfa' votják neve: Sar. kij-pu, Jel. kij-pi, Glaz. 
•kié-pu, Uf. kié-pu, Szám. küs-p§, Kaz. kié-pe, mely megvan a zür-
jénben is kydé (WIBD.) S a permiben k&j (GENETZ) alakban. Ezt a 
züijén-votják szót SETALÁ (id. h.) szintén a finn koivu családjához 
sorolja, de PAASONEN mellőzi, nyilván a meg nem magyarázott -5 
(-5, -i) végzet miatt. Figyelmeztetünk itt is a votj. l'egej, Vegéé 
'csipkerózsa-bogyó' {C°-pu 'csipkerózsa-fa'), palej, paleé 'barkóca' 
(p°-pu 'barkócafa'), cimej, cimeé 'málna', zürj. ö'mij, ömeé (=- vog. 
ümié 'málna') OJ cser. origóé id. hasonló végzetű növénynevekre, 
melyek e végzetükkel az oszét tulj, tűié, dig. tolja 'tölgy', sorolj, 
sovdlc, dig. Sdbuljci 'szilfa', sonj, smj, sdné, dig. sinja töviskoró' 
növénynevekre emlékeztetnek. Az a körülmény, hogy az oszét tulf-
nak megfelelő m. tölgy mellett a régiségben és a népnyelvben tői 
változat (tulfa, tulherdeic OklSz., töí-fa, töles = 'tölgyes' MTsz.) is 
mutatkozik, szintén a -j, -é végzet képzői értékét igazolja az ily 
szavakban (1. KSz. XX, 133—5). Az osztjákban a 'nyírfa' neve 0 . 
sümdt stb. (KARJ. 129). K. sómdt, J. sd0wmdt (PAAS. Ostj. Wb. 224), 
melynek mása a zürj. sumöd, zürjP. símet 'nyírkérget'jelent; tehát 
az osztj. sümdt nyírfa' voltakép a szintén gyakran használt sümot-
iux nyírkéreg-fa' rövidítése (KARJ. 130). Ugyancsak nyírfát' s egy
szersmind 'nyírkérget' jelent a lpK. piesse (GENETZ, Wb. 131), míg 
lpLule piessie 'nyírfakéreg' (HALÁSZ). 

A 'róka' vogul és osztják neve eltérően a többi rokon nyel
vek iráni (szkytha) eredetű közös róka, ravasz-fé\e szavától (1. AKE. 
520—1): vog. É. áxsor, K. oxsor, P., KL., AL. o%sdr, T. oyjár, 
ux§ér; osztj. 0 . Öxsar, Kaz. ugxsár, Ni. ypxsdf, Pym. ua¥sar, 
DN. uaxsár (KARJ. Lautg. 54), K. wqxsar, J. ivaksár és wgki (PAAS. 

Ostj. Wb. 285, 299), Szurg. vokai (CASTRÉN). AZ a nézetem, hogy 
az oszij. iiqxsar «« \og. oxsor nem egyéb, mint a fémet s különösen 
Vasat' meg ' r e z e t ' ('rézpénzt') jelentő osztj. váx, ox *- vog. váx 
(osztj. O. ox, Kaz. ugx, Ni. u^x, V., Vj. ut>%, DN. uqx KARJ. Lautg. 
54; K. wqx, T. wáy PAAS. Ostj. Wb. 2^4) s a magy. szőr (régi 
szér) pilus' ess vog. É. sa7ir, K. soar, sodr, T, sür 'lószőr' (eredeti 
értelmében általában 'szőr') összetétele; vagyis benne a 'róka' az 
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ő feltűnő vörös színe szerint r é z s z ő r nek' van elnevezve s a ju-
gáni osztják ivoki az ugyancsak jugáni ivqk-sar előrészének képzése, 
tehát a. m. rezes' vagy 'rezecske'. Az ily körülíró, illetve jelző ki
fejezés tudvalevőleg a vadász babonáján alapszik, ki az üldözött 
állatban démoni erőt sejtvén, fél azt a maga közkeletű, igazi nevén 
megnevezni, mint ezt fentebb a menyét szó magyarázatában is lát
tuk. Ugyanily kifejezések a vogulban a medvére': allatöreg' (ui-
ansu%), 'erdei állat' (vör-ui), réti állat' (nürdm-ui), a 'szarvasra': 
'szarvas állat' (ántiy ui), a 'kígyóra': 'bálványalak' (pupi-k'uor); a 
magyarban: farkas, szarvas, fogas s közismert állatoknak idegen 
nyelvű jelzései, mint medve, csuka stb. (1. Hunfalvy-album, 130—1)* 

SCHRADER Reallexikon-ja a róka nevei során megemlíti a thrák 
Paaaápa szót is, melynek feltűnő hasonlatossága az osztj. ua%sar-
hoz emlékezetbe idézi azt a fent is említett tényt, hogy Európa déli 
országaiban a kereskedelem útján széles körben elterjedtek a „pon
tiisi egerek" ({JLÖSC Ilovtiy.oí, mures Pontici), amint a Pontus északi 
partjára barbár vidékekről összehordott prémárukat összefoglalá 
jelzéssel nevezték, s hogy a xaováy.7] =~ lat. gaunacum 'eine bar-
barische pelzart' az óporosz caune, lit. kiáuné, szláv kuna 'nyestr 

szó mása, éppúgy mint a PLimusnál említett viverra 'evet' az óporosz. 
iveivare 'evet' szóé stb. (1. SCHRADER id. m. 616). A finom rókapré-
mek bizonyára már akkor is az ázsiai észak félvad népeitől kerül
hettek forgalomba s szinte természetes, hogy az árúval együtt eset
leg az illető prémnek barbár neve is eljutott a délibb tájakra. Ki
írom itt amit a paaoápa szóra nézve PAUL DE LAGARDE G-esammelte 
Abhandlungen (1866) művében találok (278. 1.): „der scholiast zuro 
Persius 1, 101 Bassaris ipsa Agaue, a qua bassarides omnes bac-
chae dictae sünt, sed etiam Liber páter ut Horatius [a l8is] „non 
ego te, candide Bassareu, invitum quatiam". quibusdam videtur a 
genere vestis, qua Liber páter utitur demissa ad talos, quam Thra-
ces bassarin vocant. quidam a vulpibus, quarum pellibus bacchae 
succingebantur et lyncum pantherarmnque pellibus, vulpes inde 
Thraces bassares dicunt. (3aaaápai xizávzc, ooc erpópouv aí dpáxtau 
pá/t/ai Hesychius. da die Thrakier nach Herodot C 75 und Xenophon 
anab. C 4, 4 fuchspelze trugen, ist man versucht an die (3aaaápia 
Herodot's § 192 zu denken, unter denen schon die altén füchse 
verstanden (das grosse etymologicum Xéystat páaaapo? 7} áXwTcr̂  
zatá 'HpoSoxov OTÍO Koprjvaíwv), die merkwürdiger weise koptisch 
basor heissen". 
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Sző és szőke. Az élő nyelvből kiveszett sző szavunkra sok 
adatot idéz az OklSz., melyek jobbadán a ló bizonyos színére vo
natkoznak (pl. Equum unum zeu coloris, 1290-ből), néha pedig sze
mélynevek (pl. Nicolao dicto Zeiv, 1419). Jelentése e szónak nyil
ván ugyanaz, mint a belőle képzett szö-ke színjelző szóé, vagyis 
"subalbus, flavus', amint a régi nyelv tar és szir szavai (OklSz.) is 
ugyanazt jelentik, mint tar-ka és szir-ke, szür-Jce származékaik. El
térve nyomozásom eddigi irányától, mely a sző eredetét idegenben 
kereste (ÁKE. 578), most úgy vélem, hogy az sikeresebben földe
ríthető a rokon nyelvek világánál. Pontosan megfelel ugyanis mind 
hangalak, mind jelentés szemponljából az osztj. K. sárk3, J. sarjkt 
Wur, hell, heiter; himmel; gott' (PAAS. 212), sanka, sarja id. (PATK.), 
8. sanki, I. sarja 'heiter, klar' (CASTRÉN) SZÓ, mely a vogulban csak 
a saykdli, sárjkdmli 'teremtődni; fölébredni' (tkp. 'világosságra jönni') 
és sárjkdmti 'teremteni' igei képzésben maradt fenn (l. Vog. Néphgy. 
I, 231—2). Az osztják alak magashangúsága mellett, melyről PÁPAI 
KÁROLY S. serjk 'világ, világosság' adata s PAASONEN régibb sqrh>, 
sarkig jegyzése is tanúskodik (NyK. XXVI, 39; PAAS. Die fugr. 
s-laute 132), a vog. *sárk- megfelelő hangzója eredetileg szintén 
magasbangúnak veendő ; vagyis viszonya a sző föltehető régibb *szé 
alakjához (vö. nő -« né, fő -« fé, bő «< hév és széke a. ni. 'szőke' 
NySz.) olyan, mint a vog. tál <» m. tél, v. já-rjk <s> m. jég, v. pfiü ~ 
m. fél stb. eseteiben (l. NyK. XXV, 172). Végzetére nézve a sző 
a vogul-osztják megfelelőnek épp oly szabályos változata, mint a 
fö, nő, vö szavak déli vogul park, T. pör), osztj. nerj, verj másukhoz 
képest. Alapértelme: 'világos (színű)'; a sző-szár (equum zeuzar 
coloris 1347-ből, OklSz.) a. m. 'világos sárga, szökés sárga' (ni. 
szár -« tör. sári 'sárga', a sár, sárga és sárog alakok mellett külön 
nyelvjárásból való átvétel). 

PAASONEN (Die fugr. s-laute, 132) kétséggel csatolja az itt tár
gyalt osztj. sáyr)k3 szót a f. saii 'Witterung, Wetter' cw lpK. sarr, 
ée-rj-f) <?o m. ég 'luft; himmel' szóhoz: „ungeachtet des anl. s, welches 
auf ein urspr. mouill. é hinweist". De hát ép ezen a szókezdő s-n 
múlik a dolog; ha az osztják szó kezdő mássalhangzója s-ből fej
lett, akkor nem lehet a m. ég mása, mert s szókezdőnek a magyar
ban s (s) a megfelelője, de nem enyészet (0). 

A 'hüvelykujj' neve a votjákban. TOIVONEN tanulmánya a 
finn-magyar nyelvek l- hangjairól (FUF. XX, 79) tesz figyelmessé 
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WicHMANNnak egy régibb megjegyzésére (uo. 15, 10), mely szerint 
votják szótáramban a pol% pül'é 'hüvelykujj' adatnak Z'-je (584. 1.) 
valószínűleg sajtóhiba (l helyett). A háború alatt végzett fogoly
tanulmányok során alkalmam volt újból tüzetesen átvizsgálni s szá
mos adattal kibővíteni szótárom iktatott anyagát, s a jelzett szóra 
vonatkozólag tényleg igazolhatom, hogy helyes ejtése: pöli. Uf. Kaz. 
pöle; cinijo-pölijo pöz ujjas kesztyű'. Az 1898-ban kiadott Uceb-
nikben i s : „Bo^bmoi na .̂eu.'B = nö-iti". így tehát a pölfi helytelen 
jegyzése valószínűleg a cöl'i (Kaz. cöl'e) 'kis újj' szó ejtésének ha
tása alatt keletkezett; vagyis a közlő elősorolván az egyes ujjak 
neveit, a 'hüvelykujj' szavát a 'kis újj' egyébként hozzá hasonlatos 
hangalakja szerint módosította. Az is lehet, hogy ez a „ráhatás" 
nem egyéni nyelvtény, hanem egy vidék ejtésének sajátsága. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Fiu (1248 kör.) 'funiculus'. — TAGÁNYI K. A földközösség 
története Magyarországon c. értekezésében megállapítja, hogy hazánk
ban régente egyes íöldbirtokok a közösség tulajdona voltak, de 
azokat felparcellázva átengedték egyeseknek hosszabb-rövidebb ideig 
tartó használatra. E kisebb földdarabokat kötéllel kimérték, majd 
felszántatlanul hagyott gyepszalagokkal elkülönítették a másokéitól. 
Az oklevelekben ezzel kapcsolatban előforduló fiu, fyu, fiukeíel és 
vált., fyun-wztas szavakat fú-, fűkötél-, füvön-osztás-nak olvassa és 
a 'herba' jelentésű fű szóval azonosítja (Magy. Gazdtört. Szemle I, 
223 skv'.). Ezt a magyarázatot mindenki elfogadja (1. ZOLNAI : Nyr. 
XXIV, 181, OklSz., TIMON Á. : Magyar alkotmány- és jogtörténet 
(1902.) 345, SZINNYEI: MNy. XXII, 231), ha azonban az eddig elő
került adatokat időrendbe sorakoztatjuk, talán némileg mégis módo
sítanunk kell e megállapításon, s ami bennünket jobban érdekel, olyan 
adatot is találunk, mely nyelvészeti szempontból figyelmet érdemel*) 

A) 1135: cum villanis communem habere fűnem2) . . . ad duo 

J) Köszönetet mondok FEKETE-NAGY ANTAL és KLEMM ANTAL uraknak, 
hogy az eredeti oklevelekben megnézett adatok pontos megállapításában segít
ségemre voltak. 

a) Az oklevél egy 1566-ból való másolatban maradt ránk, s van másolata 
1749-ből is (ez utóbbinak jelzése Dl. 24324). Emebben a kérdéses szók így 
fordulnak elő : communem habere füven, in communi füven. Ezért van füven 
alak a CodDipl. VII/5, 103, 104. lapján is PAULER füven alakban közli (A m. 
nemz. tört. 1893. I, 662). TAGÁNYI szerint a két adatot funem, /kwe-nek kell 
olvasnunk, de PAITLEK könyvének második kiadásában (1899. I, 516) is fenn
tartja nézetét. A két szó csakugyan funem, fané, s vö., hogy ugyanabban az ok
levélben az ü betű az u hang jele : BozoűJc, Chücla, Ipül stb. 
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aratra in communi füne cum villanis (Dl. 5775). 1208: ius unius 
funiculi (VárReg. 330). 1239 : terramque limosam cum funiculo 
decetn vlnarum, numero nonaginta sex, vbi stb. (Árp. Új Okm. VII, 
8). 1253: ut omnia prata illa, et aquas cum funiculis mensurando 
juridicis, in trés partes divisissent (uo. II, 243). 1289: proprie pos-
sessionis terminis et funiculis intercepta (Hazai Okm. I, 78.). 

B) 1234: tria aratra terrarum . . . per herbas dividitur (Zalám. 
Okit. I, 7). 1268: distinctam cum herbis (MonStrig. I, 561). 1272: 
cum herbis dividitur (Árp. Új Okm. VIII, 396). 1274: diuisam cum 
herbis (uo. IX, 91). 1292: diuidendo per iugera, seu per hubas 
(TAGÁNYI szerint herbas) (CodDipl. VII/5, 509); ugyanez az adat : 
diuidendo per jugera, seu per Erbas (MonStrig. II, 322). XIV. század: 
erbaliter divisa (Dl. 9269). 1336: per erbas adiacentibus (Zalám. 
Okit. I, 321). 1341: per herbas diuisa (Pannonhalmi lt. capsa XVIII. c ) . 
1346: sub herbali divisione (Zalám. Okit. I, 432). 1352: erbalibus 
divisionibus (Hazai Okm. II, 96). 1357: limitaciones verbales (TAÖÁNYI 
szerint herbales) (Anjoukori Okm. VI, 608). 1389: erbali distinccione 
(Dl. 7468). 1424: mixtim et herbaliter adiacerunt (CodDipl. X/6, 
632). 1437: per herbales diuisiones (Hazai Okm. II, 270). 

A régibb, A) a. közölt adatok tehát csak a kötelet, funiculus-t 
említik, a füvet, herba-t nem; a későbbiek, a B) alattiak pedig 
csak fűről, herba-röl beszélnek, s a kötélről, funiculus-ról hallgatnak. 
Mintha tehát e két latin műszavunk egymást zárná ki, s ennek 
nézetünk szerint az a magyarázata, hogy a kötelet nálunk egy ideig 
nemcsak mérésre használták, s így a funiculus nemcsak nyilas'-t 
jelentett, mint TAGÁNYI mondja, hanem határjelzésre is alkalmazták. 
Erre következtetünk a communem habere funem, in communi fané, 
de különösen a terminis et funiculis intercepta kifejezésből is, mert 
ez utóbbiban a terminus, azaz az állandó határjelző (kő, fa stb.) 
mellett a funiculus is mezsgyeként szerepel, valószínűleg úgy, hogy 
a köteleket cövekekre feszítették ki. 

Azonban külföldi mintára már 1234-ben is a gyepszalagot hasz
nálták ideiglenes határként, a XIV. századtól kezdve pedig a funi
culus már nem is szerepel. Ez persze csak azt jelentheti, hogy a 
kötél ekkor már csak mérőeszköz volt, a fontosabb, a határjelző 
pedig egyedül a gyep. Megjegyezzük, hogy a funis és funiculus 
Du CANGEnál is mint hosszúság-, illetőleg területmérték szerepel. 

Van aztán egy 1248 körüli adatunk, mely TAGÁNYIÍ zavarba 
hozta : de quadraginta funiculis, quod vulgo fiu vocatur, sex daren-
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tur populis Regine (Árp. Új Okm. VII, 278). A következetlen latin 
szerkezet: funiculis, quod nem okozhat nehézséget, mert JAKUBOVICH 
EMIL szíves közlése szerint okleveleinkben gyakori a rivulus, quod-
féle egyeztetés. Ily módon a szöveg fordítása: „A negyven kötélből, 
melyet a közbeszédben /m-nak neveznek, hat a királyné népeinek 
adassék". Az oklevél tehát a /m-nak írt szót (TAGÁNYI szerint = fű 
'herba') a latin funiculus-sz&l azonosítja. TAGÁNYI megvallja, hogy 
nem érti, mit keres a fiu mellett a latin funiculus; mi azonban 
állapítsuk meg, hogy ez oklevél alapján lehetett egy fiu-nak írt 
szavunk, mely 'kötel'-et jelentett, s így természetesen nem lehet 
azonos fű 'herba' szavunkkal. 

1297: ipsam particulam térre intra Dorog esse mixtim, quod 
vulgariter fyu dicitur (Árp. Új Okm. X, 277). A mixtim azt jelenti, 
hogy az osztáskor kapott földdarabok szétszórtan feküdtek, magán
birtokokkal összekeverve (TAGÁNYI) ; de itt már nem tudjuk megálla
pítani, hogy ezt a felosztást /w-vel, vagy fiu, fyu 'kötél'-lel hajtották-e 
végre, mert láttuk, hogy a XIII. század végén már nemcsak kötéllel, 
hanem gyepszalaggal is jelölték a határokat. Kissé bizonytalannak kell 
tartanom a következő., ugyancsak 1297-iki adatot i s : mixtim quod 
wulgo Fyunívztas dicitur (Hazai Okm. V, 86). Fiu szavunk, amint 
látni fogjuk, nem lehetett v-tö\ű, a Fyunwztas-t pedig nem olvashatjuk 
'füvön osztás'-nak, mert akkor fiven usztás alakot várnánk; viszont 
nem tudom régi nyelvünkből adattal igazolni, hogy a mai füvön-t 
akkor fiven-nek mondották, bár igaz, hogy a másik, már kevésbbé 
lehetséges alakra, a fivün-re sincsen adatom. így a fenti szót 'füvön 
osztás'-nak is, 'kötélen osztás'-nak is értelmezhetjük. 

Az 1329—32-iki fiuketel, fyuketel, fyu hetei, fijketel adatok 
(OklSz.) előtagja már valószínűleg a fű 'herba' szóval azonos, mint
hogy a többi oklevél e korban már csak herba-t említ. TAGÁNYI 
nyomán megjegyezzük, hogy e kifejezésekben a ketel a szétszórtan 
fekvő területek összetartozását jelzi. 

Tehát csak egy biztos adatunk van arra, hogy volt egy fiu-nak 
írt szavunk, mely a latin funiculus-sz&l volt egyértékű. Viszont ez 
az egyetlen adat legalább 50 évvel előzi meg a többi idetartozó 
magyar szót, s így jogos lehet az a nézetünk, hogy egy már régen 
kihalt magyar szóval van dolgunk. E hitünkben megerősít az, hogy 
a rokonságban pontos megfelelői is volnának: 

osztj. píydt, púydl\ piuydA, píydf 'tragband, schnur' j md. 
piks cseiF, kersamo piks 'wickelband', sed'olka piks 'sattelgurt', vedra 
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piksis 'des tragseil am wassereimer' | f. piekse-, pieksa- 'verni, kor
bácsolni' (vö. md. piks 'seil': mdM. piksőms 'schlagen. prügeln' 
PAAS. Chrest.) || szamJ. pwő, pmt 'bastseil, seil'. 

Vö. TOIVONEN: FUF. XVI, 222, LEHTJSALO : SUS.Toim. LVIIÍ, 120. 
E megfelelések pontosan beleillenek m. máj, íj csoportjába, 

ahol a fgr. alapnyelvi *-s <*> -*z-t *k ~ *y előzi meg (1. SZINNYEI 
NyH.7 43). Hangtani szempontból kifogástalan egyeztetés volna cser. 
pikxs, piks, piks is. de már kevésbbé votj. pukis, puTáts, pukís, puklc, 
pukéé (vö. TOIVONEN : FUF. XIX, 101), azonban jelentéstani nehézség 
előtt állunk: a cser. szók jelentése 'pfeil', a votjákoké 'bogén; 
pfeil'. A többi uráli szóval való egyeztetésük csak akkor lenne el
fogadható, ha feltennők, hogy jelentésük eredetileg nem 'nyíl', sem 
'íj ' , hanem 'az íj húrja, kötele' volt. Ezt annál inkább elhihetjük, 
mert amint tudjuk, a mi nyíl és íj szavunk fgr. eredetű, s az nem 
hozhat minket zavarba, hogy a mi nyíl szavunknak megfelelője 
éppen a cseremiszben, az íj-é pedig éppen a cseremiszben és votják-
ban hiányzik. 

Azt hiszem, ezzel kétségtelen bizonyítékot szereztünk arra, 
hogy az 1248 körüli fiu 'funiculus' nem lehet elírás eredménye, 
ilyen szavunk csakugyan lehetett, sőt volt is. Az is kétségtelen, 
hogy ez a szavunk, fgr. megfelelőit tekintve, nem lehetett f-tövű, 
mint ahogy a máj sem az, s eredetileg az íj sem volt az. Kiejtése 
pedig valószínűleg fíü volt, s az ü tővéghangzó lehetett, amely előtt 
egykor természetesen mássalhangzó volt. 

JUHÁSZ JENŐ. 




