
KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Manysi kam 'medvetalp' 

A NyK. legutóbbi kötetében (LV, 54) már röviden jeleztük, hogy a 
manysi középkondai kam 'medvetalp' szó nem a medve-műnyelvnek a szava, 
nem medvetestrészt jelöl, mint MUNKÁCSI és az ő közlése nyomán KÁLMÁN 
BÉLA gondolta (1. MUNKÁCSI—KÁLMÁN, Manysi (Vogul) Népköltési Gyűjte
mény ILT/2, 154. 1.), hanem növénynév. Ezt az állításunkat akarjuk a követ
kezőkben részletesebben megokolni. 

Az idézett szó MUNKÁCSI Vogul Népk. Gyűjteményének I I I . kötetében 
(128) fordul elő. Ott arról, van szó, hogy az égből a földre alábocsátott 
medve itt ,,fehér kendőt öltött" sok bogyószedő nőt talál; ezek éppen „toboz
alakú nyírhéjköcsöggel" bogyót szedegetnek. Az ének azután így folytatódik: 
kam vetli jur-sáutatdl |j oárjkan pö%dt tau-pdl v~tg% pomtds 'szedegető medvetalp 
köcsögével || nőcskéi [azaz a nocskék] mellett ő is" [ti. a medve] szedegetni 
kezdett'. (így fordítja ezt a mondatot MUNKÁCSI a VogNyelvj. 225. lapján is.) 
A szöveghez csatlakozó jegyzet (MUNKÁCSI—KÁLMÁN, i. m. 203 ) ezt mondja: 
„kam Me/],Be>KbH jiana (medveműszó); vgtli (frequ. -I képzővel) << vöti ~ ÉV. 
vati 'szedeget (bogyót; co6npaTBpOT flro/jbi)'. A vgtli igealak praes. 3. sz. jelzői 
használatban (1. I I , 745). A medve amint a bogyót szedi, előlába talpait 
„köcsög alakjára" begörbíti, ezért e hely pontosabb fordítása 'Medvetalp-sze-
degető köcsögével'." 

A fordításon nem akadunk fenn, sőt szépnek, költőinek is érezzük a 
képet. Mégis jogos kétségek merülhetnek fel bennünk, vájjon h e l y e s - e 
a fordítás. 

Tkp. már az előzmények sem igen illenek ehhez az értelmezéshez. A medve 
t i . (miként ezt uo. a 127. lapon olvassuk) azt kérte égi atyjától, hogy „fehér 
kendőt öltött sok nőcském mellett toboz-alakú nyírhéj-köcsöggel én is sokat 
szedegetnék". Tehát a medve is csak köcsöggel kíván bogyót szedni és ott 
nem jelzi azt, hogy talpával (l) kívánna szedegetni. Csakhogy ha a medve 
toboz-alakú nyírhéjköcsögről, illetőleg bödönyről beszél, ezt az obi-ugor 
vadásznyelvben szokásos kifejezésmód értelmében rendszerint gyomrára, 
hasára érti. A „bödöny" (paip, sáut), „puttony", „szedő [bödöny]", „(bogyó
szedő) nyírhéjdoboz" a. m. 'a medve gyomra, hasa', „fenyőtoboz" a medve 
'szive, gyomra', egy adat szerint „nyírhéj-kosár" a medve 'nyelve', viszont a 
medve mancsát, lábát, karmait egészen más szavakkal jelölik (1. különösen 
MUNKÁCSI, VogNyelvj. 87; MUNKÁCSI—KÁLMÁN, i. m. 153—4; PÁPAY, Északi
osztják medveénekek 129, 131). A medveénekben tehát nem igen lehet szó 
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„medvetalp-köcsögről". Persze ezt a nehézséget is át lehetne még hidalni 
arra való hivatkozással, hogy it t a „szedegető bödöny" eredeti, nem pedig 
képes értelemben veendő, és talán csak a „szedegető nőkkel" kapcsolatban 
használt kifejezésnek ismétlésével van dolgunk, vagyis az obi-ugor énekekben 
sokszor előforduló formai ismétléssel. 

Van azonban egy az előbbinél súlyosabb nyelvi, vagy inkább metrikai 
nehézség. 

A MuNKÁcsi-féle szövegértelmezésnek, hogy „talpával [mint] szedegető 
köcsöggel" kíván a medve szedegetni, (nem is szólva arról, hogy a pontos 
fordítás 'medvetalp szedegető-köcsögével' lenne, nem pedig 'szedegető medve-
talp-köcsögével'), csupán a szövegnek olyan tagolása lehet az alapja, hogy 
a verssor első felében a kam szót elkülöníti a vetli szótól, és ezt az utóbbi szót 
értelmileg a verssor második feléhez kapcsolja. Mármost ha ugyanott az ezzel 
a sorral párhuzamos sort nézzük: poáJcwdf) Jiürdp j jur-sáutdl 'toboz-alakú | 
nyírhéj-köcsöggel', ez a sor csak olyan felosztást enged meg értelmileg és rit-
mikailag, hogy a verssor első felének két szava (két üteme) szorosan együvé 
tartozik: 'toboz-alakú'. Ismerve az obi-ugor énekek, de különösen az azonos 
vagy hasonló gondolatot kifejező sorok verstani felépítését (1. pl. MUNKÁCSI 
i. m. I , 050 kk.; STEINITZ, OVd. I I , 1 kk.), az i t t vizsgált verssor első felében 
szintén szorosan együvé tartozó egységet kell látnunk. Ha pedig a kam vetli 
egységes szólam, akkor jelentése csak ez lehet: '&aw-szedegető', 'kam-ot 
szedegető'. 

De ebben az esetben a kam nem jelentheti a medve talpát! De akkor 
mit jelent? 

Gondoljunk csak arra, hogy mit akarhat a medve a maga köcsögével 
szedni, mi az ő kedves tápláléka? Erre a kérdésre nagyon sokszor felelnek az 
obi-ugor medveénekek. Ezekből megtudjuk, hogy Numi-Tárdm a medvének 
„falevelet rendelt, fűszárat rendelt (löptá laum, pori' laum), bogyót rendelt, 
cirbolyatobozt rendelt (pil laum, pákw laum)" (VogNépkGy. I I I , 121); az égi 
atya maga is kijelenti: „én neked megenni való vesszőbimbót (nir-sáw) 
fogok rendelni, megenni való fűbimbót (pum-sáw) fogok rendelni" (uo. 77). 
(L. még i. m. I, 235, I I I , 118, 122, 283, 298, 436; PÁPAY, Északi-osztj. medve
énekek 35, 225—6, stb.) Ismételten halljuk, hogy a medve az „erdei levél
táplálékkal (vör=löpta-%álil) tölti el [a nyarat] , a . . . hegyi fűszár-táplálékkal 
(ur-pori'-xálü) tölti azt el" (VogNépkGy. I I I , 323), hogy lement a Kis-
Konda partjához „tavaszi fűszárdarabka (tuja pori' suprdé) végett" (uo. 335), 
vagy a „Jiwr-folyó partjához tavaszi kóródarab (tuja pori'-sup) végett" 
(uo. 292—3), vagy hogy „hegyen termő hegyi fűszárbeli uti táplálékkal 
(ur=pori'-%álü)..., erdőben termő erdei fűszárbeli uti táplálékkal (vör-
pori'-xálil)" halad (uo. 495). 

A kam tehát lehet toboz, bogyó, levél vagy fű. 
Ha mármost figyelembe vesszük, hogy fenti manysi idézeteinkben sűrűn 

szerepel a pori' 'fűszár', az a pori', amely CSEENYECOV szótára szerint a „6op-
meBHK, nHKaH (Cbe/joÖHoe padeime, H e r a c l e u m s i b i r i c u m ) " manysi 
neve (1. még M Ű N K . — K Á L M . i. m. 280, 398), akkor már csak egy lépés választ 
el a helyes megfejtéstől. Ennek a öopmeBHK CHÖHpcKHÍí (Heracleum sibiri-
cum)-nak (1. EoJibmafl CoBeTCKafl 3HU;HKJI.2 V, 607) (vagy egyik fajának) 
orosz neve még Me,o;Be>Kbfl Jiana (PAWLOWSKY), német neve pedig B a r e n-
k l a u , B á r e n k r a u t , magyar neve meg m e d v e t a l p . (Erről a 
növénynévről 1. még NyK. LII , 349.) Az orosz MeflBOKbH Jiana éppúgy, mint 
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a megfelelő magyar és német elnevezés tehát nemcsak a medvetalp, medve-
mancs t e s t r é s z t , hanem a medvetalp-fű n ö v é n y t is jelöli.1 

A MuNKÁcsi-féle fordítás tehát az orosz kifejezés félreértésén alapszik. 
A kam vetli (v. helyesebben: kam-vötli mint összetétel) jur-sáut 'medvetalp 
[-fű]-szedő köcsög' ugyanolyan kifejezés, mint pl. uo. a 465. lapon pil vátnd 
saw paip 'bogyószedésre való [ = bogyószedő] sok puttony' , vagy éppen a 
sáut szóval : lám vátnd saw sáut (uo.) 'zelniceszedésre való sok bödöny'. 
(Hasonlóan a 466. lapon.) Az itt szóban forgó sorban tehát egyszerűen arról 
v a n szó, hogy a medve f ü v e t szedeget. 

De világosabbá válik a verssor második fele is. 
Idézzük emlékezetünkbe a medveénekek következő sorait: „telhetetlen 

bödönyömet (sáwtdm) onnan szedem ím meg, telhetetlen puttonyomat onnan 
töltöm ím meg? ' (VogNépkGy. I I I , 25), „telhetetlen bödönyöm (hasam) öblét 
(sáwdt-süntdm) teli szedegetem.. . " (uo. 134), „telhetetlen bödönyöm szádját 
(sáut-süntdm) t ö l töge tem. . . " (uo. 238); 1. még uo. 268, 269, 270, 326—7; 
chanti: „üres bödönyének száját (vonspdl áu) megtölteni. . . " ( P Á P A Y , i. m. 
226), „üresen levő bödönyöm szádját (uonspém áu) megtöltöm" (PÁPAY. 
Ész.-osztj. medveénekek 131), „meinen ungefüllten Korb ( = Magén) bis zum 
Rand (den Rand [die Öffhung] meines ungefüllten Korbes) (tekdntatjemd 
w"épem "Wd) füllé ich Bár [Beeren essend]" (STEINITZ, OVd. I, 311.). 

A medve tehát a maga „bödöny é t" akarja teleszedegetni. A nők toboz-
alakú e d é n n y e l (v. edénybe) szedegetnek bogyót, a medve meg a maga 
[bogyó- és] fű-szedő köcsögével, azaz h a s á v a l , g y o m r á v a l (v. hasába, 
gyomrába) szedi a táplálékot. Fenti két sorunk fordítása tehát ez: f ű -
(pontosabban: medvetalp-fű) s z e d e g e t ő n y í r h é j k ö c s ö g é v e l (azaz 
hasával) n ő c s k é i m e l l e t t ő i s s z e d e g e t n i k e z d e t t ' . 
És ha még figyelembe vesszük, hogy a nir-sáw, pum-sáw 'vesszőbimbó, fű-
b imbó ' a ' be t evő falatot', az 'ínséges kenyeret' is jelölheti (VogNépkGy. 
I, 87, 235—6), arra is gondolhatnánk, hogy a pori' és kam szavakon is általá
ban a t á p l á l é k o t értheti a manysi ének; ebben az esetben pedig a kam-
vetli mint pars pro totó kép itt azt is jelentheti, hogy „ t á p l á l é k - s z e d ő " . 

Még csak egyet kell megjegyeznünk. Nem lehetetlen, hogy a „bödöny" 
it t „száj" (vagy „nyelv") jelentéssel szerepel (vö. fent a nyírhéj-kosár „nyelv" 
jelentését és példáinkban a bödöny „szádját", „nyílását", ami persze nem 
jelent még 'szájat'). Ha így áll a dolog, akkor az itt vizsgált kifejezés azt 
jelentené, hogy a medve a szájával szed, tép füvet. Ez az értelmezés ti. még 
közelebb állna MUNKÁCSI közlőjének a magyarázatához (1. M U N K Á C S I -
KÁLMÁN, i. m. 203): „coÖHpaT [ez gyakori nyelvjárási alak coönpaeT helyett] 
B poT", azaz ' s z á j á b a szed'. 

Azt hiszem, a kam szóról sikerült bebizonyítanunk, hogy ez, valamint 
orosz MeABOKbH nana fordítása nem a medve talpát, lábát jelenti, hanem 
mindkét kifejezés egy növénynek a neve. 

És hogy teljesen bezáruljon a kör: a manysi 'medvetalp-fű' jelentésű 
kam szó egyezik a chanti DN. koma szóval (KARJ.—Torv. 403), melynek 
jelentése 'eine blattlose Sumpf- und Uferpflanze mit hohlem Stengel (kann 1 
m und noch höher werden?), nyqKa', ezt pedig TOIVONEN (FUF. XVIII , 189) 
a komi gum 'Stengel, Halm; Rohr; Rohrpfeife', udm. gumi ua., lapp gdbme 

1 Vö. udm. (MŰNK. gondir-pid 'a keserű laptinak óriási levele' (VotjSz. 247), 
'keserűlapu levél' (uo. 554), tkp. 'medveláb'. 
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'caulis pennae', finn kaami 'fistula textoria; Weberspule' szavakkal egyeztette 
(a permi és a finn-lapp szavakról 1. már előbb WICHMANN: F U F . XVI, 
189-190) . 

Jellemző, hogy a komi gum-n&k egyik összetétele ugyancsak a medve
talpfűnek a neve. Vö. (WICHM.—UOT.) SZ., L., I., Ud., P . gum 'eine essbare 
Pflanze (Sz.), eine röhrenstengelige, wenn jung, essbare Pflanze, röhriger Stengel 
der Pflanze (L.), . . '. V., L. aía-gum ' B á r e n k l a u ( H é r a c l e u m)' 
\aí 'Sáure']; ( W I E D . ) az-gum, aza-gum ' B á r e n k l a u ( H e r a c l e u m 
s i b i r i c u m ) ' ; (POPOV—LITKIN) aé, aza-gum 'ŐopmeBHHK (poweHeu;)' 
(8. 1.), 'nana Me/jBOKWi' (uo. 102. 1.); (LITKIN) aía-gum, I . az 'óopmeBHK, 
MeflBOKbfl nana'; (SAHOV) azagum, aígum '6opmeBHK', stb. 

Persze van ennek a szómagyarázatnak a szó megfejtésén túl is figyelemre
méltó tanulsága. Ha MUNKÁCSI szógyűjtésében egyszerűen csak így jegyezte 
volna fel ezt a szót: kam 'medvetalp', akkor valószínűleg egészen más, mégpe
dig helytelen úton kerestük volna a szó etimológiáját. Magam is ebbe a hibába 
estem volna. Amikor ti; az obi-ugor nyelvek komi eredetű jövevényszavaival 
foglalkoztam, eredetileg ezt a szót is közéjük soroltam, és a komi kem 'Waden-
stiefel . . ., Schuh . . .", Fussbekleidung' (kem-kot 'Fussbekleidung'; kemteg 
'barfuss, mit blossen Füssen') szóban láttam a ms. szó forrását. A magyarázat 
valószínűségét az is emelte volna, hogy egyébként is több komi eredetű medve
műszó van az obi-ugor nyelvekben. Szerencsére azonban összefüggő szöveg 
segítségével tudtuk MUNKÁCSI adatát ellenőrizni. És ekkor ez az eset is — 
mint számos más, hozzá hasonló eset — igazolta, hogy szótárnak csak a leg
biztosabb, legkétségtelenebb esetekben szabad a szó puszta lefordításával 
megelégednie. A szó használatát megvilágító példák nélkül a szótár sokszor 
félrevezeti a kutatót. (Néhány, ilyen alapon keletkezett félreértést a FUF. 
XXX. kötetének 318—9. lapján állítottam össze. Hogy csak két, a miénkhez 
nagyon hasonló példát említsek: SZILASI a mordvin panzuma 'Schloss' [ = 'la
kat ' ] szót 'Schloss; kastély'-ra értette (NyK. XXIV, 55), a manysi ánt9r 'méh' 
[=.-- 'Gebármutter'] szót meg 'Biene'-nek fordította (NyK. XXV, 325; vö. 
WICHM.: F U F . XVI, 208).) Persze, még ha szövegben jegyzi is fel a gyűjtő 
a szót, akkor is lehetséges a félreértés, miként éppen az itt tárgyalt manysi 
szó is mutat ta , de it t legalább rendszerint kéznél van az ellenőrzésnek, helyes
bítésnek a lehetősége. 

FOKOS DÁVII> 



Egy régi csuvas jövevényszó az udmurtban 

MUNKÁCSI 1952-ben megjelent udmurt szöveggyűjteményében fordul 
elő a szarapuli nyelvjárásban feljegyzett karmon szó a fiúgyermek születése
kor mondott imádságban: kunli kener karmon med lo! 'er mögé dem 
Zar ein Zaun (d. h. Verteidiger, Sóidat) werden!' (MSFOu. CII, 2). A szó az 
általam ismert szótárakban nincs följegyezve. A jegyzetben a mondatnak 
ez az orosz fordítása: qTQŐbi íjapio ,,oropo,n,OM", ?., e. COJIACÍTOM őbíJi (uo. 536). 
MUNKÁCSI az orosz oropoA szót 'kerítés'-nek fordította, bár mai köznyelvi 
jelentése 'veteményes kert' , de úgy látszik, nyelvmestere orosz nyelvjárásában 
megvan még a szónak eredeti 'kerítés' jelentése is (éppúgy, mint a magyar 
kert is eredetileg kerítést jelentett). A szó az orosz ropofl 'város' származéka, 
amely eredetileg nemcsak várost, hanem várat is jelentett (vö. óbolg. gradb 
'Burg, Stadt; Garten', szerb-horvát grdd 'Festung, Stadt ' , szlovén grád 'Burg, 
Schloss;'Stadt', cseh hrad 'Schloss, Burg', lengyel gród 'Burg, Schloss', felső-
szorb (alsószorb) hród (grod) 'Schloss, Burg', poláb górd 'Scheune, .Stall; 
Burg, Schloss; Gerichtsamt' (BERNEKER, SlEtWb). 

Kétségtelen, hogy az udmurt nyelvmester riem ismerte a karmon szó 
eredeti jelentését, amely nyilván erősséget, várat jelentett, s régi csuvas 
jövevényszó, amely már a csuvasban is elavult. A szó ASMARIN följegyzése 
szerint karmán 'Festung', s a kar- 'aufmachen, áufsperren; umgeben, umzáu-
nen', (PAASONEN) kar- 'kiterít, terjeszt, szétterít, kifeszít, kitár, kitát ' ige 
származéka. A szó megfelelője más török nyelvekben is megvan, amint RÁSÁNEN 
(FUF. XXIV, Anz. 48) kimutatta, s ugyanő mutatot t rá arra, hogy a csuvas 
szót a mari nyelv is átvette karmán 'überzeugend; Festung' alakban, a hegyi
mariban: karmán (VASILJEV—MITJUKOV). A hegyi-mariban azonban 

-Nyizsnyijnovgorod város w-yarman ('új vár') nevében megmaradt mélyhangú 
alakban is RAMSTEDT és saját föl jegyzésem szerint, sőt az egyik urzsumi 
(UP.) nyelvjárásból való szövegben előfordul az bbd-karman szó, amely tkp. 
azt jelenti: 'udmurt vár' , de nyelvmesterem sem értette, s 'udmurt zseb'-nek 
értelmezte, mert az oroszban a szó zsebet jelent (1. R Á S Á N E N : 'Nyr. LXVII , 
122; B E K É : NyK. LIII , 251). 

B E K É ÖDÖN 



Az üldöz szó eredete 

(Részlet a ,,Ny elvtörténeti séták nyelvemlékeink között" c. műből) 

BÁRezmak (SzófSz.) az a véleménye, hogy e szó „eredete ismeretlen" 
és hogy „az öl igéből való származtatás elfogadhatatlan". Ez a származtatás 
BuDENztől való, ki ezt írja: ,, . . . a magy. öMiöz tartozónak látszik a frequ. 
alakú üld-, üldöz- 'persequi' ige . . . , hiszen rendesen csakugyan »ölés« az 
»üldözés« célja. Molnár Albert az öldöz alakot is adja »persequi« fordítással." 
(MUSZ.) Magam ,,Az ugorkori vadászélet magyar szókincsbeli emlékei" c. 
értekezésemben — BUDENZ véleményéhez csatlakozva — a következőket 
írtam (Ethn. LXII , 281): 

,,. . . Most azután — az üldöz (régiesen: öldöz) eredetét kutatván — elő
hozok olyan alakokat is, melyek azt láttatják, hogy a magyar öl- vogul meg
felelőjének, az al- igetőnek gyakorító képzős származékai azt is jelentik, 
hogy: 'üldöz'. „Lúdvadászó két férfi, selyemmentét öltött két fejedelem, 
bársonymeritét öltött két fejedelem, észrevette (ti. a medvét). Két oldalról 
eveztek feléje. A selyemmentét öltött két fejedelem bármilyen nyíllal üldözi 
is (áliláu-; álih; tulajdonképpen 'öldös'): nincs módjukban őt megölni 
(já\-alnd; álnd ugyanaz az alak, mint a magyar ölni, a ját—igekötő pedig azt 
jelenti, hogy 'le'. VNGy. IV, 251; vö. még VNGy. I I , 13) — „A selyemmen
tét öltött két fejedelem elkezdték ismét üldözni (alkhatox — ez is az al- gyako
rító képzős származékának igeneve). A szamojéd férfi öreg (ti. a medve) 
magát megölni engedi (álapta^tas)" (VNGy. IV, 252.) íme , az egyik idézet
ben az al- azt jelenti, hogy 'öl', de a belőle képzett ige azt jelenti, hogy 'üldöz', 
a másik idézetben az al- egyik származéka megint azt jelenti, hogy öl, másik 
származéka megint azt, hogy 'üldöz'. Ezek a vogul adatok aztán csakugyan 
véget vethetnek az üldöz eredete felől való minden bizonytalanságnak, hogy 
az üldöz az öl igéből lett-e, vagy nem . . . 

B E K É (Nyr. LXXVX, 147) azt írja: „MÉSZÖLY GEDEON . . . az öl 
ige vogul és osztják megfelelőinek ' v a d á s z i k ' jelentésével igyekszik 
BUDENZ magyarázatát bizonyítani." BEKÉnek ez észrevételére megjegyzem, 
hogy a figyelmes olvasó a maga szemével meggyőződhetik arról, hogy én két 
olyan vogul származékigével is bizonyítok, melyeknek alapszava a magyar 
öl megfelelője, jelentésük pedig ' ü l d ö z ' . Annál világosabban láthatjuk az 
öl, öldös, öldöz, üldöz egy tőről sarjadtát, mert hiszen az öZ-nek is megvan 
ül- változata: ti . az ölöd igealak az ÓMS. nyelvében így hangzott: ülüd . . . 
Teljesség kedvéért megjegyzem, hogy a XVI. és XVII . századi nyelvemlé
keinkben megvan az öl igének, illetőleg származékainak él- alakja, sőt il-
alakja is. Az üldöz -döz képzője összetett képző, a d és -z képző összetétele; 
az üldöz üld-böí lett, mint a küldöz küld-boi, a toldoz told-hői. Annak az egykori 



AZ ÜLDÖZ SZÓ E K E D E T E 273 

üld-nek ild- változata van a HB. ildetü- ('üldözés, üldözet') szavában. 
Az il- ~é'Z- rv wZ- ̂  öZ olyan alakváltozatok, mint kiz ->v kéz ^ küz ~ köz." 

S tegyük még hozzá: /*2- <~~- /íte- -- /ez- (1. HB. 13. /eze olv. feze). 
MÉSZÖLY GEDEON 

18 Nyelvtudományi Közlemények LVI 



Obi-ugor szófejtések 

1. Manysi sak-uj 'egy lúdfajta'.* 
Ez a manysi szó tudtommal eddig nem volt semmiféle szójegyzékből 

vagy szövegből följegyezve. A VNGy. IV. kötetéhez tartozó jegyzetek között 
találtam a következőt: 

„sak-uj 'Ka3aK': vásndl janinü, luntndl mdn, pund %ansdr\, pá%dyd 
nerpiqejY, sisd sernél, sip-luuá %ansdr], maciid voikdn." A szó szövegben nem 
fordul elő, mert a VNGy. IV, 290. lapján egy sat nevű madár szerepel, ezt 
MUNKÁCSI nem fordítja le, a fordítás is csak ,,sat-madár". Ez a madár a 
Muurj-kes-paul-hól (Szigva mellett) való Eompaniop közlő szerint egy veréb
nagyságú kismadár. Mikor később egy N'dl'tlirj-pauli (Szoszva) manysitól 
érdeklődött a sat szó jelentése iránt, az ezt nem ismerte, hanem csak a sak-uj-t, 
és a fönti leírást adta róla. Magyarul a következőképpen hangzanék: A sak-uj 
a récénél nagyobb, lúdnál kisebb, tolla tarka, két oldala színes, háta fekete, 
nyaka tarka, melle fehér. A leírás eléggé ráillik a Szibériában az Ob-vidéken 
is gyakori vörös nyakú lúdra (branta ruficollis), amely a vadludak közül a 
legkisebb. Az orosz Ka3aK jelentése ugyan PAWLOWSKY szótára szerint 'Schnee-
ammer' (Pledroplanes nivalis), de erre kevésbé illik a leírás. 

A manysi szó kétségtelenül összefügg a következő chanti szóval: PALLAS 
(Zoogr. I I , 232) Tschakwoi 'Anser ruficollis', AHLQV. sak-voi, dak-voi ua., 
K A E J . 903 Ni. éáku^is', Kaz. sg-ku^i'', O. sa%ua-i 'kleinste Gánseart'. 

A madárnév második tagja mindkét nyelvben az 'állat' jelentésű szó. 
A chanti alak átkerült az orosz nyelvbe is: (PAWL.) qarBOH anser pulchri-
collis, die braunhalsige Gans (1. KÁLMÁN: NyK. LIII , 166 és Acta Lingu. 
Hung. I, 265). 

Ugyancsak nemrég bukkantam rá a szónak egy KANNiSTO-tól följegy
zett alakjára is : KK. sa%figi mayfop p%sAgnt ppppi 'als gánsebrüstige kleine 
Gánseküchlein' (MSFOu. Cl, 307), majd magyarázatként a jegyzetek közt: 
sa%Pgijignt 'necipbiH, MaJieHbKÍM ryct>, bunte, kleine Gans' (uo. 455). 

2. Chanti pűite' 'Dickdarm' 
•A chanti (KARJ-TOIV. 765/a) Ni. púit/ 'Dickdarm, Mastdarm (des Viehes, 

wahrsch. auch des Menschen)'; Kaz. püiii 'Dickdarm, Mastdarm (des Renn-
tiers); ein lánglicher Sack im Bauch, in der Náhe des Magens (wird umgekehrt, 
gewaschen, mit Fet t gefüllt und gekocht)' szót HEGEDŰS (NyK. LIII , 274—5) 
a magyar pacal, pucor szóval hozta összefüggésbe. Az egyeztetés helyességét 
hangtani okok miatt kétségbevontam (NyK. LIV, 256—7), Ezt az állásponto-

* Vö. H A J D T J : 47 . . . 1. — A szerk. 
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mat ma is tartom. Cikkem végén úgy nyilatkoztam, hogy ,,mind az osztják, 
mind a magyar szó továbbra is az ismeretlen vagy bizonytalan eredetűek 
csoportjába tartozik" (i. h. 257). 

MUNKÁCSI kéziratos szótári anyagában most rábukkantam a chanti 
szó pontos manysi megfelelőjére: ,,É. puti TOJiCTafl, >KHpHafl KHiiiKa' 
[vastag, zsíros bél]: sali-p., lü-p., mis-p." A felsorolt összetételekből világos,, 
hogy a nagyobb állatok (rénszarvas, ló, tehén) vastagbelére vonatkozik. 
A manysi ós chanti szó egymásnak hangalak és jelentés szempontjából egy
aránt kifogástalanul megfelel. 

3. Komi kurja 'Bucht'. 
A komi (WICHM.-UOT.) V., Sz., L., I., Ud. Jcurfa, P . kurja' 'Bucht ' szót 

az említett szótár az oroszból származtatja. KALIMA ( M S F Ó U . X X I X , 10; 
F U F . XII , 158; XVIII , 29) — W E S K E és mások nyomán — éppen fordítva, 
az orosz Kypbfl szót magyarázza a komiból. KALIMA, ugyancsak W E S K E 
nyomán, összekapcsolja a komi szót kérdőjellel a finn kuru 'tiefe Furche, 
Vertiefung zwischen Bergen, Bergkluft; spitzige Ecke; kleine Bucht ' szóval 
(FUF. XVIII, 29). Elfogadja az orosz szó komiból való származtatását és a 
komi-finn összevetést VASMER is (REtWb.). 

A szó finnugor eredetét erősíti meg egy eddig ismeretlen manysi adat,, 
amely MUNKÁCSI kéziratos szótári anyagában található: FK. kwáryd- 'Kypbfl, 
a folyó két oldalán elterülő posvány'. Ez nem lehet jövevényszó sem a komi
ból, sem az oroszból, mert az orosz és a komi &-ból a manysinak egyetlen 
nyelvjárásában sem lesz k- vagy %- veláris hangrendű szavakban sem. Az obi
ugorság egy részében a veláris hangrendű szavakban kimutatható k^>g, 
valamint a magyar k^> h változás idejére nézve megoszlanak a vélemények. 
SZINNYEI (NyH.7 23—4) az előző kutatásokra támaszkodva, úgy látszik, 
már a finnugor alapnyelvben tesz fel kétfajta k-t. LAZICZIUS (NyK. XLVIII , 
371 — 2) és TorvoNEN (FUF. XXII , 145) szerint a ^-hangok kettéválása az 
ugor-korban történt meg, tehát az obi-ugor k >> %, m. k >• h változás ugor
kori örökség. Ezzel szemben STEINITZ (FgrKons. 20—1) az obi-ugor nyelv
járások egy részében bekövetkezett k >• % változásról azt írja: ,,In den archai-
schen ostostj. und südwog. Dialekten gibt es noch heute nur ein einziges k-
Phonem. Die Spaltung in 2 Phoneme k und x in ostj. S N sowie wog. N K U 
steht klar im Zusammenhang mit der relatív jungen Entwicklung des Vokalis-
mus in diesen Dialekten — dem Verfall der Vokalharmonie und den damit 
verbundenen Verschíebungen und teilweisem Zusammenfall von hinteren 
und vorderen Vokalen, so dass früher durch den Vokal differenzierte Wort-
paare nun durch den Konsonant differenziert wurden; vgl. z. B. ostj. V. kor 
'Fuss ' -kör 'gerade Flusstrecke', aber ostj. S kőr-yőr,, (i. m. 20). 

Ugyancsak STEINITZ említi (i. m. 21), hogy csak az északi és AK. manysi 
nyelvjárásban van külön k és % fonéma, a többiben, csak egyetlen k fonéma 
fordul elő, és ennek veláris hangrendű szavakban egyes nyelvjárásokban k 
variánsa is. Anélkül, hogy ezt a kérdést megkísérelném eldönteni, csak arra 
utalok, hogy orosz és komi jövevényszavakban a manysi nyelv kondai nyelv
járásaiban szókezdő helyzetben AHLQVIST, MUNKÁCSI és KANNISTO egyaránt 
k-t jelölnek, míg ta tár jövevényszavakban és eredeti finnugor veláris hang-
rendű szavakban AHLQVIST q-t, MUNKÁCSI k-t (kh-t), KANNISTO A:-t ír. 

Példa komi és orosz jövevényszavakra: AHLQV. koales 'Semmel'; MUNK.. 
K. koáhs, káhs; K A N N . (Vok, 134) KK. káals « or. 'KaJiaq'); MŰNK. K . 

18* 
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ko%te 'KO(})Ta, egy női ruhadarab' ; K A N N . (Vok. 114) AK. kocptd ~ kbptd, 
KK. ko%td 'Frauenjacke' « o r . 'KO(])Ta'); AHLQV. kartopica 'Kartoffel'; MŰNK. 
K. kartápká 'KapTO(Jn<a'; K A N N . (Vok. 86) AK. kartocpk, KK. karto'pk 'Kar
toffel' (<or . nyelvj. 'KapTonKa, KapTO<J)Ka'); AHLQV. karda 'Hof ; MŰNK. 
É. karta 'udvar'; K A N N . (Vok. 13). KK. kőárto, FM. köqrto 'Hof « k o m i . 
karta). 

Példa eredeti szavakra és ta tár jövevényszavakra: AHLQV. qel, qal, 
qil, %al 'Birke'; MŰNK. K. Ml 'nyírfa'; K A N N . (Vok. 95) AK. ga-l', KK. 
k§l, FK. keí 'ua'. (finnugor megfelelőit 1. PAASONEN, Beitr. 283; ÍOIVONEN: 
FUF. XX, 66; N. SEBESTYÉN: NyK. LII, 252); AHLQV. qonge, quuoiige, qunna, 
qunnie 'Renntier'; MŰNK. K. konya, kwonyd 'ua.'; K A N N . (Vok, 118) AK. 
%önyd, KK. kugnyd, FK. kuunyd 'úa.' (szamojéd megfelelőjét 1. TOIVONEN FUF. 
XXI , 128); AHLQV. qansa 'Tabakspfeife'; MŰNK. K. Uánsd 'ua. '; K A N N . 
(Tat. 107) AK. x&nsd, KK. kánsd 'ua.' « t a t . kan$a). 

A manysi K. Mwáryd első szótagbeli magánhangzója — éppen úgy, 
mint a vele egyeztetett finn és komi szóé — eredetileg u lehetett, a /^-labiálissá 
válása azonban enyhítette a magánhangzó labialitását; vö. É. %uri 'alak, kép, 
minta' ^ FK. Kwár 'ua.' A hasonló jelentésű fi. kuru, komi kurja és msi FK. 
Mwáryd közötti összefüggés szerintem tehát nem kölcsönzésen, hanem ősi 
rokonságon alapul.* 

KÁLMÁN BÉLA 

* Megvizsgálandó lenne, milyen viszonyban vannak a fenti szavak a ms. (ROM-
BANGYEJEVA, öoJiomo címszó alatt) %opu és a cht. (PAAS. —DONN. 575. és 793. sz.) x^r 

'Sumpf, (KARJ.—Toiv. 330) yur stb. 'Moor' szavakkal. — A szerk. 



Egy permi kérdőszóról 

A magyar -e kérdőszócskának több rokonnyelvben van megfelelője, 
így a manysiban, a permi nyelvekben és a lappban. A mariban nincs meg 
ez a kórdőszócska, hanem a kérdőnévmást használják helyette, amely ott 
valóságos simuló szóvá lett. Mármost az udmurt nyelvben, amelyben meg
van az említett kérdőszócska, a kérdőnévmást is használják kérdőszóul, 
de nem önállóan, hanem az -a kérdőszócskával összetéve: -a-ma 'talán, vajon' 
(vö. MUNKÁCSI, A votják nyelv szótára 1, 698; B E K É : NyK. XLIV, 23). 

A komiban az V., Sz., L. -e, AV. -e, Ud. -o kérdőszócska a V., AV., Sz., 
Pécs., I., P . mii, L. mei, Le., Ud. mui 'mi' kérdőnévmással összetéve, különö
sen tagadó mondatokban szintén használatos kérdőszóként. Pl. V. abu-e-mei, 
Sz., L. abi-e-mei,I. ábu-e-mii, Ud. abu-o-mii, ab-o-mui, UM. abu-e-mii, ab-e-miil 
'ist (od. gibt) (es) nicht '?; V. sije abu-§-mei gortas, U. sija ab-o-mui gortasl 
'ist er (vielleicht) nicht zu Hause?'; I . oz-e-mii vo tatíssl 'kommt er nicht 
hierher?'; V. velis e-mei kaéalin fsettsini t§l\ 'gedachtest du gerade aufzu-
stehen?!'; V. velis e-mei kaéalin missini teV. 'oder gedachtest du dich gerade 
zu waschen?!'; V. da bures e-mei tenad'eitfsanlóig 1 'aber hoffst du, das werde 
zum Guten ausschlagen?'; V. eta vile e-mei te nel'a-min nedefae sursa laikannad 
mene gisíse,dinl 'darum hast du mich vierzig Wochen an der Rückgrat-Wiegen-
stange geschaukelt?'; V. da zev e-mei lesid / . 'und ist das sehr leicht!'; L. debede 
§-m§i? 'beisst es vielleicht an?' (WICHMANK—UOTILA, Syrjánischer Wort-
schatz 44) 

B E K É ÖDÖN 



Anyagnevek jelzőül és állítmányul 

SIMONYI A jelzők mondattanának „A főnév jelzői használata" c. fejeze
tében tárgyalja az anyagnevek jelzői használatát, rámutat arra, hogy ez a 
finnugor nyelvek ősi sajátsága, mert a rokon nyelvekben is megvan. KERTÉSZ 
MANÓ „Finnugor jelzős szerkezetek" c. munkájában ezt a jelenséget alapos 
vizsgálat alá veszi, s mind a magyar, mind a rokon nyelvekből hoz föl rá 
példákat.1 

SIMONYI és KERTÉSZ munkája óta újabb szöveg- és szótári kiadványok 
jelentek meg, azért, mielőtt rátérnék az anyagnevek állít mányi használatára, 
az újabb és pontosabb hangjelölésű gyűjtésekből kiegészítem példáikat. 
A magyarból csak néhány érdekesebb példát közlök az ő gyűjtésükből: Te 
vagy az arany fő (BécsiK). Ezüst kötél (Károli). A kemény vas szegek (NádorK.). 
Egy hídra való fa palást (1637 OklSz). Nyárfa sulyok (Pázmány). Nyir pózna 
(Fáludi). Zsíros, mint a hólyag erszény (Dugonics). Keth ihafota fewal (olv. 
féval v. főal, a. m. fejal, OL). Egh róka mai gerezna (OL). Három nyúl mái 
gerezna (OL). Eg medwebör mentet (OL). Nyirvessző söprű (Mon. TME). Egy 
márvány kőtábla (CornK.) 

M a n y s i : EL. saliy ag<ptas, mor a~x<ptas pitr^r) üsH ünlsn kitiy', iárjk-
pőrbxá, iarjkk^s masm9r) kitiy'l 'in der hohen Stadt von schierem Stein, von 
blossen Stein wohnende Zwei, in einen Eispelz, einen Eiskittel gekleidete 
Zwei!' (KANNISTO—LIIMOLA, WogVolksdicht. I, 280); EL. áxytasalpin 'deine 
steinerne Haut ' (373); K. ex.utakfial 'Steinhaus' (60); Szo. aryenpüt 'Kupfer-
kessel' (63); Szo. fiönnprsöfi kvt ió'sal 'auf [meinen] beiden mit Otterfell [besohl-
t en ] Skiern' (64); Szo. xui Pó*nPr kit iós'aym 'meine zwei [mit Eell] des Otter-
mánnchens [besohlten] zwei Skier' (331); Szo. kal'fíónnPr kit iö'sá '[mit Feli] 
des Otterweibchens [besohlten] zwei Skier' (331); K. iap% paí 'selyem fül' 
(300); FL. iarmaksategi 'SeidenmanteF (193); FL. iármaktör 'Seidentuch' 

1 DEME LÁSZLÓ „A jelöletlen határozós összetételek kérdéséről" (MNy. XLIX, 146) 
c. cikkének I I I . 3/A. pontjában azt írja: ,,Az aranygyűrű, kőfal, bőrkesztyű, búzakenyér, 
cserépkályha, diópálinka, csokoládétorta, cukorsütemény, tejszínhab -féle összetételeket 
az összehasonlító, a történeti és a leíró nyelvtan egyaránt főnévi jelzős összetételeknek 
tekinti. A mai nyelvérzék azonban sok esetben érezteti ós érzi is ezeket jelöletlen határozós 
összetételeknek, így elemezve őket: aranyból való gyűrű, kőből való fal, bőrből való 
kesztyű stb. Greguss Ágost a mai nyelvérzék alapján az aranyóra összetételt például így 
elemzi: aranyból való óra (Nyr. I I , 216)." DEME LÁSZLÓ és az előadásán felszólaló 
FÁBIÁN PÁL nem vesz tudomást arról, hogy jelöletlen határozós összetétel csak akkor 
lehetne az aranyóra, ha valamikor azt is mondták volna, hogy „aranyból óra", mint pl. 
méltóságteljes a méltósággal teljesből jött létre a nyelvújítás idején német hatás alatt. 
De persze „aranyból órára" DEMÉék sem tudnak hivatkozni, mert a magyar nyelv tör
vényei szerint határozó csak melléknévi igenóv (a váló) közbeiktatásával lehet jelző. 
Nem is úgy áll a dolog, hogy az aranyórát aranyból való órának vette a nyelvérzék, 
hanem az anyagnevet már inkább egészen melléknévnek s nem főnévnek érezték. 
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(103); Szo. fiiyr idrmak, (3iyr ny,i piH'in 'in ein Láger mit roter Seide, mit rőten 
Tuch' (260); Szo. narjk-iifi nórköjn 'zu einer Balkenhütte aus Lárchenbáumen' 
(142); P . ni%iüfi-knmee]l 'Lárchenholzsarg' (26); P. S§IL piüfik^rnA 'Sarg aus 
Lindenholz'(26); FL. keralpin 'deine eiserne Haut ' (373); FL. keralpip sdt 
merjük 'sieben Waldgeister mit eiserner Haut ' (57); FL. kerpóntexaP 'eiserner 
Hammer' ; P . k^érsljm^küriy 'einen eisernen Netzpack' (89); P . k^ernyt 'vas í j ' 
(156); FL. kérjcfialiyná 'an eine Eisenkette' (74); P . h'érk^át 'Zange' (tkp. 
Vaskéz') (153); Szo. kéérkgl 'eiserne Hüt te ' (265); K. kernál"'vasnyíl' (208); 
Szo.kéersiXBsi^xr) ÜRBÍ, dxutassiHBsi^rjtáfiós^li! 'ein Stangenwehr aus Eisen-
stangen, ein Stangenwehr aus Steinstangen sei es!' (72); Szo. kéersöl 'Eisennagel' 
(217); K. kertup 'das eiserne Ruder' (186); K. kersnfi ámnd s^as-s^p 'eine rindene 
Haut oder Birkenrindenhaut' (8); K. kd'sikfiál 'Glashaus' (297); Szo. mafiiD 
pásan 'Honigwassertisch' (267); P. ne iyoá, neriypüfí 'Knorpelmádchen, Knor-
pelknabe' (d. h. jünges, erst heranwachsendes Mádchen und Knabe 92, 400); 
FL. öljnáfiip áfiin nai ayi 'mádchenhafte Türschutzgöttin. mit silberner Tür' 
(280); FL. olcln apa 'silberne Wiege' (74); FL. oljind ana 'silberne Schale' 
(205); K. ^A^Ankum 'silberner Mann' (321); Szo. s^rnirj ólj,n sijtrj apai flP? nö(5-
fiitafiisum 'in einem aus goldenem Silber [gemachten] ausgebuchtetem Wiege 
wurde ich Fürst geschaukelt' (361); K. állnnártx 'Silberbrücke' (292); K. öltdn 
ptol'ks 'ezüst csizma' (94); FL. őljnjimsáícaye 'die silbernen Ohrringe' (102); 
P . nAJinJerjkp 'silberne Ohrringe' (102); P. ij,kp%ibr tienrj sökdn 'den teueren 
Ballen deines Seidenstoffes' (320); K. hywdr\ pon námkdm iá'ldtat, nn%sdr\ pgn 
námkdm iáldtat '(er liegt) nun auf seinem weichen Bett aus Eichhörnchenhaar, 
auf seinem weichen Bett aus Zobelhaar' (54); K. söázkép 'Boot aus Birkenrinde' 
(112); Szo. sörfiin pasán 'Bierwassertisch' (266); FL. Ulsőfir (tüidsofir) kenM-. 
pal nai 'Schutzgöttin mit der Winter- (Sommer)hasen(feli)mütze' (279); 
FL. noxssófi iiisofi sah%it 'ihr Pelz aus Zobelfell, aus Wildfeh" (149); Szo. smni 
%*n asa.fi 'der goldene Chan, unser Vater' (63); K. sgrdn köjc% 'ein goldener 
'Kuckuck' (121); K. súrnnártg 'Goldbrücke' (292); K. sürdn pösMg 'arany cipő' 
(94); K. sisfid nardfíXaid 'seineStiefel[undl Strümpfe aus Hasenfell'; P . ta"rnterj lep 
'kupferflossig' (321); Szo. tüiáfrfil kup<Pssum nirfies, tákusifafil kup<pssum nirfos 
'an meinem Pelz aus Sommerfell wurde gerissen,. an meinem Pelz aus Herbst-
pelz wurdé gerissen' (351). •_ 

C h a n t i : Trj. kántgy-máy p'M 'kuparikattila' (KARJALAINEN— 
TOIVONEN, OstjWb. 319); Kaz. uqxsqAfas, Ni. u^^swt'ás 'Gold-, Silberband 
(als Schmuck)' (893); V. Vj. nu'r-ierna's 'Hemd aus Feli' (627a); V. nu'ruör§w\ 
Trj. nü'ruupr§pc 'Hősen aus Feli' (627a); Trj. nuWl£öU% 'ein aus haarlosem Renn-
tierfell hergeste-llter Überrock' (627b); V. nu'rkirex 'Ledersack, Mantelsack' 
(627b); V. nurnir'', Vj. nu'rni'r, Trj. nifrnir' 'ledernes Schuhzeug' (627b); 
nürsünü-nt§x,V]. nu'rsvminp^ 'Tuch aus Feli' (627b); Trj. ia-rma'k sW minid x^ 
'SeidentuchT(186a);V. iúyHárJk, Trj. iuyiarjk 'HolznageF (143b); Vj.unyHdrjdF 
'(eiserner) Eimer' (210b)f V. uvynank,"Trj. uu,ayiar\\c 'eiserner Nagel'"(210b). 

K o m i : V. bi-selema (od."kert-s.), va-ruskua, zarni-paskema 'aus Feuer 
(od. Eisen) ist sein Herz, aus Wasser sein Bauch, aus Gold sein Kleid' (WICH-
MANN, SyrjVolksdicht. 149); V. emicÜz pos 'Himbeerbrücke' (231); V. ezié-kok 
'Silberfuss' (306); kert-kok 'Eisenfuss', pu-kok 'Holzfuss' (305); AV. ezis 
ísun-kits 'silberner Ring' (193); V., Sz. id-nan 'Gerstenbrot', V. Sz. Pécs. 
rud!zeg-nan 'Roggenbrot', Sz., Pécs. éobdi-nan, L. $obi-nan, P . sogdi-nan 'Weiss-
brot, Weizenbrot', Ud. kats-nan 'Rindenbrot', V. iseri-nan 'Fischpirogge', 
Sz. sin-Ueri-nan 'Pirogge aus Kühlingen'; V. Sz., Ud. id-pié, P . id-piz 'Gersten-
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mehl', V., Sz., Pécs., Ud. rudée'g-piz, P . rudée'g-piz 'Roggenmehl', V. sobdi-piz, 
P. sogdi-piz 'Weizenmehl' (WiCHMANisr—UOTTLA); V. pu kar 'hölzerne Stadt ' , 
i^éas kar 'Strohstadt' , ruzim kar 'Lumpenstadt ' (WICHMANN 162); AV. irgen 
ierka 'ein kupfernes Haus ' (194); V. iz mu, a pu dor 'das Féld aus Stein, die Raine 
aber aus Holz' (153); V. iz-koka, pis-selema, pu-jura 'der Fuss von Stein, das 
Herz von Hanf, der Kopf von Holz' (153); V. jai kerebja, jai-tomana, jai-kl'u-
Jéen vosse 'húsból való skatulya hús lakattal, húsból való kulccsal nyílik' 
(FOKOS, ZürjNépkHagy. 29); V. ji-Uom, pev-tsom 'Eishütte, Bretterhütte' 
(WICHM. 40); V. sir kivt§ kate kajsa-keja pizen moi lopta pelisen, ur-bez zibjen 
'die Maus schifft den Fluss hinab, den Fluss hinauf, in einem Kahn aus dem 
Brustbein der Elster, mit einem Ruder, dessen Blatt aus Biber ist, mit einer 
Bootsstange vom Schwanz des EichhÖrnchens' (35); V. kert megír 'ein eisernes 
Krummholz' (165); V.,Sz.kert-vom 'Gebiss (am Zaum)' (tk. 'vasszáj') (WICHM.— 
U O T . ) ; V. keis-ku pasa, ruts-ku áebrasa, kejin-ku vol-pasa, oá-ku jur-lesa 'ihr 
Pelz ist aus Hasenfell, ihre Decke aus Fuchsfell, ihr Bett aus Wolfsfell, ihr 
Kopfkissen aus Bárenfell' (37); AV. noi sertuk 'Tuchrock' (196); Sz. nin-bon 
'Baststrick' (184); V. nin pos 'Basttreppe' (161); V. nin-kemen vettem 'das 
Gehen in Bastschuhen' (167); V. pireg-viisko, Sahga-vevta, sefsen-poska, kelais-
-tomana, prenik-ed'zesa 'eine Kirche aus Fiadén, mit Treppen aus Gebáck, mit 
Schlössern aus Semmeln, mit Türen aus Pfefferkuchen' (318); Sz. pu-iz-ki 'fából 
való malomkő' (FOKOS: UF. XVI, 101); Prup lol-pu-majeg 'Érlenpfahl' (Volksd. 
d. Komi 292); Ud. ris-poskes 'a túrós hidat ' (UF. XVI, 179); V. sen-sunis 'aus 
Sehne ein Faden' (WICHM. 163); V. si képié 'ein haariger Fausthandschuh* 
(156); V. sen tes-pop sulale, uí-vii-jura, Sid-siv éinma, toSkis kores kod', kokoluka-
-koka, $erdin-mi$kua, rujflzeg-nqn ruskua, kos-nqn Serem bed'cta 'dórt steht ein 
Priester aus Haferbrei, der Kopf (rund) wie frischgeschlagene Butter(-Klum-
pen), die Augen wie Suppenfett, der Bárt wie ein Reiserbesen, die Beine wie 
eine Ofengabel, der Rücken (gewölbt) wie ein Kornworfel, der Bauch (rund) 
wie ein Roggenbrotwecke, der Stock wie eine Scheibe hartes Brot' (319); V. 
zárni keg'eine goldene Schöpfkelle' (14); V. zárni pades 'goldener Pfahl' (295).2 

Használatosak azonban anyagnevekből képzett melléknevek is, külö
nösen az obi-ugor nyelvekben, a komiban már ritkábban. Pl. Prup sisa bi 
'Wachskerze' (Volksdicht. der Komi 318); Ud. sevka sermed 'seidenes Halfter' 
(WICHM. 190); Sz. Mka derem, s. ísisjan 'seidenes Hemd, Tuch' (248) (Sz., L. 
selk, V., Ud., P. sevk, I . sek 'Seide', az oroszból); AV. zárnia Uun-kits 'Gold-
ring' (194). 

U d m u r t : B. azves kulídem, altén derén tdtiasáz 'einen Frosch mit silber-
nen Füssen und goldenen Kopfe' (MUNKÁCSI—FUCHS, Volksbráuche u. Volks-
dichtung der Wotjakén 160); J . azves igi, zárni igi 'silberne Ohrgehánge, gol
dene Ohrgehánge' 377; U. baf-bukozd sezd'asa 'seinen aus Weidenholz gemachten 
Kummetbogen schüttelnd' 476; K. burfsin kesat 'das seidene Tuch' 388; 
K. gen-katajosta 'eure Filzschuhe' 502; J . ,Sz. iz-korka 'Steinhaus' 404, 512; 
J . iz-gurez 'der felsige Berg' 375; Sz. iz-éuras 'der steinerne Weg' 509; J. kamiz-
viz 'Schilfbrücke' 385; K. kurt-kuj 'eiserner Spaten' 185; K. kort-tsok 'vasszeg' 
33; J . kuz-binat 'Umschlag von Werg' 242 Sz. limi izök 'Schneetisch' 116; 
K. mam§k-minder, tui-ener 'Flaumfederkissen, Messingsattel' 500; Sz. pu-gdri 

2 Érdekes a komi va 'víz' szó jelentésfejlődése. Valóságos melléknévvé vált 'nedves' 
jelentéssel. Pl. V. dzodz-ulin vakulcaú, P . dzedzi-}vin va kuka-ú, I. pcs uVn va kukaú 'unter 
der Diele ein feuchtés Kalb' (WICHM. 151, 172 147). 
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'Holzpflug' 226; K. bai-pu bukojáz 'den Kummetbogen aus Weidenholz' 336; 
K. bure-no-kapka-no kis-pe-debo 'das Tor des Feld(zaunes) mit dem Pfosten aus 
Birkenholz' 494; J . paleé-pu-puni 'Löffel von Vogelbeerholz' 150 ; J . pustol-
-disán 'in einem Kleid aus feinem Tuch' 390; K. seron-no sápiig tui-dagajo 
'die Lederstiefel sind mit Hufeisen aus Messing beschlagen' 333; K. si-teíbugo 
'Zügel aus Haar' 240; U. éor-subajosle 'auf den Pelz(kragen) aus MarderfelT 
481; Sz. sort-derám 'Leinwandhemd' 644; Sz. tipi $zök 'tölgyfaasztal' 299; K. 
tepe vez-pul 'Eichendiele' 334; Sz. tipi ser 'Donnerkeil, Belemnit', uepmoebiü 
KüMeHb\ 'Teufelstein' (eig. Eichenholz-Schleifstein') 615; Sz. tui-im-nir 
'ein Gesicht aus Birkenrinde' 11; K. tsuj§n-serás 'Eisenbahn (eig. eiserne 
Strasse)' 342; U. tuijwn púkon 'ein Stuhl aus Gusseisen' 458; K. umo-pu bodijá, 
ai, van der ja male pekiaékom bai-puál! 'da ich einen Stock vom Apfelbaum 
habé, warum soll ich mich auf einen von Weidenbaum stützen?!' 502; Sz. kotir 
surás vöi surás 'der Weg herum (d. h. ein Umweg) ist ein Butterweg' 247. 

A mari nyelvben szintén gyakori az anyagnévnek jelzői használata, 
a nyugati nyelvjárásokban azonban melléknévi képzőt is felvesznek. A mord
vinban még gyakoribb a melléknévképzős anyagnév, de azért főnévi alakja is 
lehet jelző (vö. B E K É , Nyr. X I I I , 89). 

Mint KERTÉSZ kimutatta, állítmányul is állhat anyagnév (Nyr. XLI, 
74). Pl. udmurt: K. azves Suredlán no luojez altén 'der Sand des silbernen Flus-
ses ist von Gold' 306; K. vállán dagaj ez altén'die Hufeisen des Pferdes sind aus 
Gold' 346; U. vajam vuet azves vilám 'das Wasser, welches du gebracht hattest, 
war Silber' 455; J . sermát giná d'ezdi jez med lo 'der Zaum soll aus Draht sein' 
422; Sz. amedzzi sabalazi pu luuoz vilám 'ihre Pflugschar und Sterze (Pflug-
deichsel) waren aus Holz' 226; J . jubojosiz vililám ülmo-pu 'seine^ (d. h. des 
Tores) Pfáhle waren aus Apfelbaumholz' 406; Sz. kits-pu loimit letskáted, Vgm-
pu bukó bukojed, beridz-kur no kökijed, kits-pu tui no köki-pidásed . . . mamik-
-minder jir-oltásed 'deine Schaukelwiege (d. h. ihre Stange) ist aus Birkenholz, 
ihr Bogén ist ein Krummholz (vom Holze) des Traubenkirschbaumes, dein 
Wiegenkorb ist aus der Rinde des Lindenbaums, der Boden deiner Wiege ist 
aus Birkenrinde . . . Dein Kopfkissen ist ein mit Flaumfedern gefülltes Kis
sen' 490. 

K o m i : Prup vetés msnim sar-pos-pomedtz ii aslam pos-pomsdz kert-posii 
veltis-ps med kert ii psriles-pe med kert! 'macht mir bis zur Vortreppe des Zars 
und bis zu meiner Vortreppe eine eiserne Brücke, auch der obere Teil sei aus 
Eisen, und auch das Gelánder sei aus Eisen', (Volksd. d. Komi 104); V. mezais 
kert 'széle (határa) vas' (FOKOS, ZürjNépkHagy. 29); I . va-doris kert 'der 
Strand ist eisern' (WICHM. 148); V. kokis iz, tuáais dera, juris pu 'der Fuss 
(ist) von Stein, der Körper von Leinwand, der Kopf von Holz' (157); girié 
jujas, posni éorjas vizivteni bidsen seni serfz vina 'nagy folyók, kis patakok 
folynak. Minden ott tiszta pálinka' (FOKOS 4). 

Nagyon érdekesek a következő mondatok: KV aMzasni tedis babaes 
dzodzis- stavis vir 'sie sehen die Zauberin auf demFussboden. Sie ist (od. alles 
ist) íautes Blut' (Volksd. d. Komi 407); Vym silen vesis vir (das Taschentuch) 
ist lauter Blut' (388); Vym silen vir nosevikis 'ihr Taschentuch ist blutig 
(eig. Blut)'(388). 

Ezekben a példákban az állítmányul álló anyagnév különbözik az eddi
giektől. Nem azt mondjuk, hogy a varázslónő vagy a zsebkendő vérből volt, 
hanem azt, hogy csupa vér volt, mintha valóban vérből való lett volna. 
Az anyagnévnek ez a használata emlékeztet az ilyen kifejezésekre a magyar-
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ban: Egy víz az inge. Egy vér az arca. Egy sár az utca. Egy láng az arca. Egy 
láng lett a födél szempillantás alatt (Petőfi: János vitéz). Az egy számnévnek ez 
a használata anyagnévvel kapcsolatban megvan a finnben is, de ott az anyag
név partitívusban vagy essivusban áll. PL: koko tupa oli yhtá likaa v. yhtená 
likana 'az egész szoba egy piszok'; koko katto oli yhtená liekkiná 'egy láng volt 
az egész te tő ' ; katu oli yhtená járvená 'egy víz (tkp. tó) volt az utca'; katu oli 
yhtená verilátákköná v. verilammikkona 'az utca egy vértócsa volt', katu oli 
yhtená likamerená 'egy sártenger volt az utca', kaupunki oli yhtená tulimerená 
'egy lángtenger volt a város' ( B E K É : Nyr. LXVT, 54), 

A. komi nyelvben képzős melléknév is lehet állítmányul szolgáló anyag
név. Pl. V. mijan pe dorsa nilid zárnia 'unsere Flügeljungfer ist golden' 
(WICHM. 245); AV. uboris pe zárnia, fepisas ezis denga 'ihr Schmuck, der ist 
aus Gold, in der Handschuh hat sie Silbergeld' (204). 

A magyarban: Galléra pereme pegyvet hát (RMNy. II , 35). Veres tafota 
az föli (01. L.). Három párta, ű egyik vont ezüst (RMNy. I I , 88). Szivárvány, 
melynek feje vas, szára fa (OL. UC) . Az ű gyapja szép sár arany vala (RMK. 
I I I , 371). Az én kardom sem fűzfa. Volt egyszer egy ember, szakálla volt 
kender (Nyr. XLI, 73). . 

KERTÉSZ azt írja továbbá „Anyagnevek állítmányul" c. cikkében: 
,,A rokonnyelvek vizsgálata azt bizonyítja, hogy a magyarnak ez az indo
germán nyelvektől elütő szerkezete ősi finnugor sajátság. A vogul és osztják 
szövegekben nem találtam olyan mondatot, amelyben az anyagnév állítmányul 
szerepelne; de nagy számmal fordul elő a jelzői használata, s mivel ilyenkor 
az anyagnév változatlan, kétségtelennek tarthatjuk, hogy állítmányi szere
pében is az" (Nyr. XLI, 74). 

KERTÉSZ következtetésének helyességét bizonyítják a következő példa
mondatok. Az egyiket még MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményében 
találtam, s KERTÉSZ csak a fordításnak nem szószerinti volta miatt nem vette 
észre. A másik forrást már nem ismerhette, mert KANNISTO szövegeinek 
I. kötete csak KERTÉSZ halála után kilenc évvel jelent meg. 

A MUNKÁCSI szövegeiben előforduló példa így hangzik: E. rayt-elém-
-xglésáná ti püyintiáná, sunsiliáná: tan vonsáí ra%tet 'megfogja most agyag
embereit, nézegeti őket: azok, mind hiába, csak agyagdarabok' (szó szerint: 
agyagok) (VNGy. I, 131). 

KANNISTO példái a szószvai nyelvjárásból származnak: tafi unli, purjo^e 
iemtuni ílmx^lasiy kátiy pascsl; láyPrj s'u?ps ii§ 'es sitzt, sein Kopf ist ein 
Menschenkopf geworden bis zu den Armen; sein UnterkÖrper (tkp. seine 
Hálfte mit Beinen) ist von Holz' (251, 435); am ü(3ió'pa*li kátiy pássl ílm-
g^lasiy iimtala s^m, láylaym if\ iífliy 'ich Holzbild war bis zu den Armen ein 
Mensch geworden, meine Beine sind noch aus Holz' (254). Ennek a mondatnak 
külön érdekessége, hogy az alany, s ennek megfelelően az állítmányul álló 
anyagnév duálisban áll. 

Rendkívül érdekes az idézett manysi adatokban, hogy az állítmányul 
álló anyagnév az egyik mondatban többes számban áll, a másikban kettős
számban. A magyarban anyagnévi állítmány nem lehet többes számban pl. 
nem mondhatjuk: ezek a hidak vasak, ezek az épületek kövek, ezek a szekrények 
fák, mert nyelvünkben az anyagnevek nem használatosak többes számban, 
kivéve akkor, ha különböző fajtákat akarnak megjelölni. Tehát csak így 
mondhatjuk: ezek a hidak vasból vannak v. valók, ezek az épületek kőből varinak 
v. valók, ezek a szekrények fából vannak v. valók. BEKÉ ÖDÖN 



Ösi temetkezés emléke a mari nyelvben 

Már HARVA-HOLMBERG említi „Die Religion der Tscheremissen" című 
munkájában, hogy a mezei és hegyi mariknál a halott koporsójában ablak van, 
hogy világos legyen a halott „szobájában" (port 'Stube, Wohnhaus' ^ f i n n 
pirtti 'Rauchstube [Hütte ohne Schornstein], Stube des Gesindes', karj. pertii 
'metsásauna', aun. pertti, pertii 'pirtti, tupa' , vepsze (KETT. ) peri, gen. pertin, 
dim. perilne ' toakene' << litván pirt'is 'Badestube', lett pirts 'Badestube, Bad, 
Schwitzbad', KALIMA, Itámerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat, 
148). A koporsókészítő munkája megkezdésekor azt mondta: „Most készítek 
neked s z o b á t , ne haragudj, ha nem tetszik n e k e d f A halott koporsóját 
azonban nem nevezték pört-nek, hanem orosz szóval kolotka-nak. (HARVA 
i. m. 16). 

WICHMANN följegyzése szerint az egyik jaranszki nyelvjárásban (U'p$o-
sola:) a halott ' neve: ku'öM ka'iss, pl.: küddska'ih tson 'die Seele des Verstor-
benen' (Volksdichtung u. Volksbráuche der] Tscheremissen 103), tn--mü:rj-
GO kwő§á ka-ih ká'p§m Süyfrrdá narjoa'iná 'darauf führen wir den Leichnam 
des Verstorbenen in den Grab' (104); 'meghalni' pedig azt jelenti kú'ő§$ kajas, 
pl.: aiőe'mlan k^tss- tdye~ O'G li Un kü'd§§ ka'iöe? 'wieist es so gekommen, dass 
der Mensch nicht umhin kann zu sterben?' (103), aide'm kü'őds ka'im3 mü'rjGg 
ku'dMká'ih ká-p§mtsdlt m^sk^ná- 'nachdem ein Mensch gestorben (eig. in die 
Hütte gegangen) ist, waschen wir den Leichnam des Verstorbenen vollstán-
dig' (103). 

K., U. kubd 'die tscher. Sommerhütte' (WICHM., TscherTexte 460. sz.), 
B kuöo 'ein Haus auf dem Hofe, das zur Sommerzeit als Küche benutzt wird' 
( P A A S O N E N - S I R O , OsttscherWb.), P., B., BJp., BJ., M., UJ., CÜ,, CK., C. kuöo-, 
J T . kü-őo, MK., V. kü-őo, UP., JO., K. ku-ő§, 'nyári konyha' (P., B., BJp. , 
BJ., M., MK., UP., UJ., CÜ., CK., C.), 'a mezőn gerendából ácsolt kunyhó' 
(P.), .'ház' (^pörf ritkán UP., régi V.), 'a ház minden melléképülettel együtt 
surf B, surf CK., C , JO.); UP . kü'ő§ ondza'S koöe'm je-r)§m 'egy embert [ott
hon] hagyok a házat őrizni', JT . djerj kwő(o) o'nDzaS kö'ődg 'egy ember [ott
hon] maradt a házat őrizni'; BJp . apéat-kudo, UJ., CÜ., J T . apVsát-kubo, B., 
BJ., M. apsat-kudo, MK. apsat-kuö^, UP. apsat-küő§, JO. apsat-küőd, K. apV-
sat-kudd 'kovácsműhely; P., B., BJp. , BJ., M., CÜ., JT . una-yuőo 'szállás, 
éjjeli szállás' (P., B., BJp. , BJ., JT.) , 'házi gazda (a vendég gazdája)' (M., 
CÜ.), 'Gasthof, Quartier' (B. PAASONEN—SIRO); JT . küd§-dj§g 'család' 
(dj§s ua,.), P . (GEN.) kuőosko, UP. . kü-őd$k§, CK. kuő§sko 'haza (lativus)', 
1. sz. birtokraggal: CÜ kud§Me'm, JO kú'ődákem, V ké'öoSkem (pl. CÜ. k. 
kajcm 'haza megyek'), P . (GEN. ) kuőe§to, CÜ, CK , C. kuődsto, JO. kú'ö§M§ 
'otthon', CÜ., CK., Ö. kwő§y§ts 'hazulról'. B.; CÜ., CK., Ö kuda-n, J T . kuSan 
-an képzős melléknévi alakja a kudo szónak, s eredeti jelentése volt: 'háztulaj-
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donos, akinek háza, otthona van', leginkább ebben a kifejezésben: B. k. 
kuőuskuzo umala'S pö'rtolot 'mindnyájan hazatérnek aludni', CÜ., (JK., ö. k. 
kúő§sk§zo kaja't tsíla'n, J T k. kü'ődskdzo ka-jat 'mindnyájan haza mennek'1. 
Vö. még: UJ., CÜ., CK., C , JT . Idfíe-kuőo, M. lepene-kudo 'a lepke gubója', 
M. suks-küő§, USj. $uW-kúŐ3, P . suks-kudo, UJ., CÜ., CK., C , CK, J T ; 
§uk%s-kudo, JO . $ukx$-kúdd 'féreg hálószerű bábozó burka' (B. suM-reyendze, 
M. suks-reyend'ze ua., r. 'moh'); K. £aitan-kud§, CK., CÜ. áaitan-kudo, C. 
íhyUan-kudo, ÖN., CK. ts§p§tan-kudo, JT . ts§p§ltan-kudo, J P . tsd/3dltán-küő§ 
'csigahéj, csigaház' (Saitan 'ördög', tsdyUa'n stb. 'pióca); vö. finn kotelo 'Puppe' 
(KATÁRA), 'Raupenpuppe' (ERWAST), koteloinen 'csiga' (SZINNYEI). 

Kétségtelen, hogy azonos a 'ház' jelentésű kudo szóval a 'méhlepény' 
jelentésű kudo stb. szó is, amely ebben a jelentésben megvan a P., B., M., 
UP., UJ., JT. , JO., V. nyelvjárásban (embernél, állatnál egyaránt P., UP., JO., 
V., állatnál B., UJ., JT. ) ; MK. aiza-kuőo, JO. aza-küő§ 'a csecsemő burka, 
amelyben született', J T . kn'ptsnk ua. (tkp. 'párna, vánkos'); M. imne-kuőo 'a 
ló méhlepénye, poklátája', ellenben: uskal-mörjgö 'a tehén méhlepénye, pok-
látája'; sö'rdkdn mörjgozö (3oize'§ parwri §st§m§ mörjgö 'a juhnak kijön a méh
lepénye, poklátája elles (tkp. bárány csinálás) után',2 (vö. finn kota 'kunyhó, 
házikó; főző- v. sütőház; anyaméh' (SZENNYEI), kotasin 'Gebármutter, 
Mutterleib' (ERWAST); a lappban 1. LAGERCRANTZ, Lappischer Wortschatz 
2692. és 2695. sz.). 

Mindez azt bizonyítja, hogy a mari ház ősi neve kudo volt, mai port 
neve, mint föntebb láttuk, balti eredetű jövevényszó. Bizonyítják ezt a rokon
nyelvi adatok is, pl. magyar ház, hon[n] (eredetileg a ház lokativusa), finn 
kota 'Háuschen, Hütte , Siede-, Brau-, Brennhaus, Darre' (ERWAST), 'Zeit, 
Hütte der Lappén, Kochhaus, Viehküche' (KATÁRA) stb. HARVA-HOLMBERG 
szerint a kudo-b&n régen áldoztak a házi szellemeknek (i. m. 44, képeuo. 45). 

WICHMANN szerint egyik adatában: a küd-§£ ka'ims mü:r\GO 'nachdem 
ein Mensch gestorben ist' az eredeti szöveg szóról szóra való fordítása: 'nach
dem ein Mensch in die Hüt te gegangen ist', vagyis: 'miután egy ember bement 

1 Vö. UP. fia-t) kaja- mörjga-n mö-r]g§sk3z§ 'az asszony haza megy [a szülői házba 
látogatóba]'; erfiézlak mörjga-n mö-rjggskSst kaje-n pité-n§t 'a legények mind haza mentek', 
UJ. mörjga-n mö-rj'.gst kaje-n pSte-n u-l§t 'mindnyájan hazamentek', mörjga-n mötjgáskazö ka-
ja-t 'mindenki hazamegy'; UP. , UJ. mörjga-n 'akinek háza, otthona van', UP. miri mörjga-n 
jerj ula-m 'nekem van házam, otthonom', UJ. mörjga-n j§rj mörjggzö kuna-m kaim§z[o] o-k 
stl 'akinek otthona van, hogyne vágynék haza?'. Alapszava: P., B., M., UJ., C , Q.mörjgö-, 
MK. mö-rjgg, UP. mö-r]g3, JO. mü-rjgd, K. (WICHM.) md-riga 'után; haza; vissza; háza, ott
hona vkinek'. Pl. UP. po-sksőín mörj-gS 'a szomszéd háza, otthona', mi-hín mö-rjg§ v. 
mörjge-m (surte-m) 'az én házam, otthonom', UP. ti-öd ken mö-rjgd 'ez kinek a háza?'; 
UJ. nid-jín mörjge-m, td-jsn mörjge-t, kön mörjgdíöl 'az én házam, a te házad, kinek a háza?', 
poja-n já-rjín mörjg§zö 'a gazdag ember háza', CK. mörjge-t kosío? 'hová való vagy?', 
'hol vagy otthon?', 'hol a szülőházad?', Ő. kajsílan kaise n-önr surtma-s (kusmo) kü-ő§z§m 
,,mörjgö,> mane-s 'a férjhez ment leány szülőházát (ahol nevelkedett) mö^gö-nek hívja'; 
UP. u-öcr marian tole-s maré- őék§; ilá- arfta- kb-ktít-kü-mU: ,,ü-ö§r-mörjgdske-m miie-n 
tolsa-s it§,\ mane-s; kaja- aísa-z bek afia-z óékd u-őír-mö-rjg§skdz§ 'a leány férjhez megy 
egy emberhez; 2—3 hétig él [ot t] ; ,,a seülei házba (tkp. leányotthonomba) kellene mennem", 
mondja; szüleihez (tkp. apjához anyjához) megy szülőházába'; UJ. msje fia-töm nala-m, 
mrj.n fiaté ofá- kok arhá-y§ts§n: ,,m§je u-ődr-mörjge-m miie-n tolsa-s §te,J, mane-s; m§i 
kolte-m fiáte-m ű-ődr-mörjgaskHö 'én megházasodom'(tkp. asszonyt veszek); a felesége 
mondja két hét múlva: „Haza kellene mennem a szülői házba" mondja. Én a feleségemet 
haza engedem szülői házába'; JO. mg-n-anmü-r]gem su-kü ká-lákím ná-Un ziizt saltá-kJsk} 
'nálunk sok embert bevettek katonának'. 

2 A mörjgö szó eredeti jelentésére nézve vö. az előbbi jegyzetet. 



ŐSI TEMETKEZÉS EMLÉKE A >IABI NYELVBEN 285 

a kunyhóba'. Véleményem szerint ezt kétféleképpen is lehet értelmezni. Ha 
WICHMANN magyarázatát fogadjuk el, akkor ez azt jelenti, hogy a koporsó 
a halott háza, kunyhója. De az idézett adatok alapján úgy is lehet magyarázni, 
hogy a halott hazament, mert a mari és más finnugor népek felfogása szerint 
a halottaknak a másvilágon megvan a maguk falujuk, ahol együtt vannak 
a halott földijei, ott van a halála után a háza, tehát a másvilágra is hazament 
(vö. KAEJALAINEN, Die Religion der Jugra-Völker I, 180). 

A permi nyelvekben, mint a NyK. LIV. kötetében kimutattam (185), 
maga a 'ház' szó a koporsó neve. A mari nyelvben sem a kudo, sem a port 
szó nem jelent koporsót, de tekintettel arra, hogy a koporsó mai mari neve 
orosz jövevényszó, nem látszik lehetetlennek, hogy it t is az eredeti 'ház' 
jelentésű kudo szó volt a 'koporsó' régi neve. 

B E K É ÖDÖN 

3 L . még B E K É : Ethn . LXIII , 4 3 2 - 4 3 3 . - A szerk. 




