
Nyelvi tabu a mariban* 

Tanulmányom elméleti szempontból alig nyit új távlatokat, csupán 
szerény hozzájárulás a tabu kérdésének megvilágításához a mari nyelv 
néhány megőrződött rejtő szava és kifejezése tükrében. A baltifinn nyel
vekben észlelt tabu-jelenségekről tájékoztatott minket R. E. N I R V I alapos 
doktori disszertációja: ,,Die Erscheinung des Tabu als wortgeschichtlicher 
Faktor" (Selbstbericht).1 Tanulmányom bizonyos fokig ennek a munkának 
a nyomában halad. 

1. Tanulmányom a n y e l v i tabu címet viseli. Szükség volt erre a 
megkülönböztetésre. Az, amit a szociográfusok és néprajzkutatók enciklo
pédikusán tabunak hívnak, az a fogalom, amely munkáik révén a közönség 
műveltebb rétegében elterjedt, a birtoklás és érintkezés tabujának fogalma. 
Ennek a fogalomnak a kialakulása szorosan összefügg a tabu felfedezésének 
történetével. Maga a szó polinéziai (maori) eredetű, Cook kapitány írása2 

révén került be az angol nyelvbe és onnan a világ más művelt népeinek a 
nyelvébe. A maori szó jelentése 'megjelölt'; tartalmilag úgy értelmezendő, 
hogy bizonyos dolgokat nem szabad megérinteni, birtokba venni. Ámde a 
tabu a keletkező osztálytársadalomban a vezetők birtokának védelmét, a 
birtoklás megerősítését jelenti, mivel , , tabu" a király, a vezér, a főpap tulaj
dona, „ tabu" az általa birtokba vett erdő, hegy, pagony, folyópart (vö. német 
Bannwald, Bannberg), az általa érintett tárgy, s a tabu kimondásával mindig 
együtt járt a fenyegetés : ha hozzáérsz, ha elveszed, a tárgyban rejlő vagy 
vele kapcsolatos mágikus erők felszabadulnak és büntető csapással (beteg
séggel, szerencsétlenséggel) sújtanak, mivel megsértetted a tabut . Ugyan
akkor kiemelkedő személyiségekre a tabu nem vonatkozik, ők kapcsolatba 
ju thatnak a ti l tott tárgyakkal, birtokolhatják azokat, halászhatnak a t i l tott 
folyóparton, folyószakaszon, vadászhatnak a tiltott erdőben. 

Az ilyen tabu, az ilyen tiltás nem a tárgyakból következő, inhaerens, 
hanem a társadalom megoszlása következtében a tárgyakra kívülről bevitt, 
járadékos tulajdonság. Azonban ettől el kell különítenünk a nem-osztály-
jellegű, általános tabut , amely a dolgok, cselekmények, állapot sajátos jellegé
ből fakad, és mindenkire vonatkozik. Az a felfogás uralkodott, hogy az ilyen 
tabu megsértése is okvetlen büntetéssel, illetve bűnhődéssel jár. Ilyen inhaerens 

* A Magyar Nyelvtudományi Társaságban 1957. március hó 12-én tar to t t előadás. 
1 Studia Fennica V. (1944), 49 — 102. A továbbiakban NIRVI . — A teljes szöveg 

finnül jelent meg: Sanankieltoja ja niihin liittyvia kielen ilmiöita itámerensuomalaisissa 
kielissá. Riista- ja kotieláintalous. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 223). 
Helsinki 1944. 

2 JAMES COOK, Voyage around the World in 1769 — 1771. 
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tabu a művelődés alacsonyabb fokán levő társadalomban sok van: a vendég, 
a követ, a terhes asszony, a menstruáló nő, a beteg, a sebesült harcos, a holt
test stb. Ennek a tabunak óriási szociális ereje volt, és a fejlődés alacsonyabb 
állapotában levő emberi közösségben erős önmegtartóztató tényezőként hatot t . 
Ez a humánus tabu az emberré nevelődés fontos állomásáról tanúskodik, 
benne rejlik az egészségügyi gondoskodás, az ésszerű erkölcsi felfogás kitáru-
lásának első gyümölcse. Csak sajnálhatjuk, hogy a vadság állapotában szent
ként tisztelt némely tabu rokkant formában öröklődött a civilizáció állapotá
ban élő társadalomra. 

2. A birtoklási tabu az osztálytársadalom kísérője. Bár a mari nép 
osztálytársadalomban élt általunk ismert történetének minden szakaszán, 
a fenti értelemben vett, privilégikus birtoklási tabura nem ismerek adatot. 
Nem hiszem, hogy a birtoktárgyaknak tamgával történt és történő jelölését 
ide kellene iktatnunk, hiszen a tamgajel részben közös nemzetségi, részben 
egyéni birtokot jelölt,3 ámde mindig szerzeményt és sohasem előjog révén 
való birtoklást. 

A másik fajtájú tabura (az inhaerens tabura) számos példa akad a 
mariknál (és más finnugor népeknél): nem szabad a tűzbe köpni, a folyó 
vizét elrondítani, a forrásból közvetlen inni, nem szabad a gabonaérés idején 
színes ruhát hordani, kürtbe fújni, áldatlan nagy zajt csapni. A tilalom meg
sértése maga után vonja a büntetést: ha valaki tűzbe vagy folyó vizébe köp, 
annak szája lepcses lesz, ha folyóba vizel, akkor penisén kiütés támad, ha a 
gabona érését zavarja, jégesőt vonz a tájra.4 

A tanulmányomban ismertetendő nyelvi tabuk nem humánus-szociális 
jellegűek; mind a gazdasági élettel, a megélhetésért folytatott küzdelemmel 
függnek össze. Keletkezésüknek magyarázója a primitív emberi felfogás, a 
mari ember világképe, amely szinte egy mondatban foglalható össze: m i n-
d e n n e k l e l k e v a n . Ez a világszemlélet az ismertetendő mari tabuk 
megértésének a kulcsa. 

3. Tudomásom szerint a nyelvi tiltás, a tabu és a névmágia mari nyelvi 
kérdéseivel még nem foglalkoztak. UNO HAEVA művében ugyan találkozunk 
utalással a nyelvi tiltásra vontakozólag. Közli, hogy a keremet nevű áldozó
ligetben a marik még egy szem bogyót sem ehetnek, sőt még attól is óvakodnak, 
hogy a keremet szót kiejtsék.5 A szerző a tiltásról, tehát a s z ó tabu voltáról 
emlékezik meg, de nem tudjuk meg tőle, miként helyettesítették a til tott 
szót. A keremet-ligettel kapcsolatban HAEVA munkájában másutt ezt olvas
hatjuk: ,,Am geheimnisvollsten und schaeurlichsten ist das [keremet] Wáld-
chen spát am Abend. Ein eigenartiger beachtenswerter Zug ist es, dass man 
in diesem nur tscheremissisch sprechen darf, denn der Geist des Heiligtums 
hasst ,,die fremde Sprache". Deshalb fángt der Tscheremisse auch in Gesell-
schaft eines Anderssprachigen, wie ZNAMENSKIJ berichtet, schon in grosser 
Entfernung von diesem Wáldchen an, nur seine eigene Sprache zu sprechen."6 

3 Jelölte pl. az erdőben felfedezett vadméj-raj köpüjét. Vö. T. A. KPHDKOBA, 
MaTepHajibHan KyjibTypa MapHHqeB XIX Béna. PíouiKap—Ojia, 1956, 40—1. 1. A méh
kasra tet t tulajdonjel régi mari neve tiste (mai jelentése azonban 'zászló'). 

4 THOMAS A. SEBEOK and FRANCES IsrGEMAisnsr, Studies in Cheremis: The Super-
natural. New-York 1956. s. v. taboos és 51, 53, 92, 98, 120, 151, 154, 182, 187. 

5 Usro HOLMBEEG (HARVA), Die Religion der Tscheremissen. Porvoo 1926, 103. 
6 Op. laud. 160. — A magyarországi zsidóságnál is megfigyelhető volt hasonló 

nyelvi tilalom a múlt században: tiltották a magyar beszédet a zsinagógákban. 
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Ez a tiltás általános jellegű, idegen nyelv használatát illeti és vallási téren 
nyilatkozik meg. Valószínűleg a mohamedán vallásból eredeztethető. 

Hasonlóképpen vallási-történeti jellegű az a tiltás, amelyről V. M. 
VASZILJEV ír:7 

A mari nép egyik nemzeti hősének neve az erdei nyelvjárásban Nemde 
kurdk kuy'éza, a keletiben Mende kuruk kuyuza ~ Lemde k. k. Hőstetteinek 
emléke élénken él a mari nép emlékében, s önkéntelenül is felidézi bennünk 
Artúr király alakját, illetőleg a hozzá fűződő hiedelmet: a király visszatér 
népe segítségére, ha népe nagy bajában oltalmát kéri. Vasziljev a Mende 
nevű vezérről a következőket közli: «0H npMqHCJieH iviapHHijaMH K coHMy 
/jyxoB-3am;HTHHKOB, npimeM B oöbniHOH pê íH y BOCTOTHLIX MapHHijeB He pa3-
peuiajiocb Ha3biBaTb ero HacTOHinHM HMeHeM, a HenpeMeHHo MecTOHMeHHeM B 
TpeTbeM JiHite mydo —OH». A keleti-marik szerint tehát nem szabad a mitikus 
hőst nevén nevezni, hanem nevét az ő (mydo) szóval kell helyettesíteni. Ez az el
járás más népek (pl. a zsidók, szibériai népek) vallási gyakorlatában is fellelhető. 

Az említett két, a tabura vonatkozó közlést most eddig ismeretlen 
adatokkal toldom meg, amelyekre B E K É ÖDÖN kéziratos mari nyelvjárási 
szótárának gazdag anyagát rendezve leltem. 

Ezúttal nem térünk ki részletesen a hitvilághoz tartozó rejtő jelölésekre, 
csak egyet-kettőt említünk közülük. Az erdei szellemet hosszú embernek 
hívják, e mögé a jelölés mögé rejtik: JO. küz§-jen, és azt mondják róla: á'tdstá 
d'la, puse'mgd küzőt-ok 'az erdőben él, fahosszúságú'. A hosszúhajú jelölés (B. M. 
CÜ. CK. JT . kuz-üp, UJ. kuzu-üp) értelme részint 'asszony' (B. M. UJ. JT.), 
részint 'pópa' (B. CÜ. CK.), mivel a pravoszláv papok hosszúhajúak és szakálla
sak, de evvel jelölik az ördögöt is (UP. UJ. JT.), nehogy említéskor, mintegy 
„falra festve", megjelenjék, és ez a rejtő neve a gonosz ofiőa-n&k is (UJ. JT.) . 
A KA. nyelvjárásban a ke'ltdmd szó jelentése 'szükségtelen', viszont RAMSTEDT 
szójegyzéke szerint 'Teufel, der bőse Geist'. Ezt a tabuszót igazolja B E K É 
gyűjtése, amelyben UP. USj. kültdma's, UJ. kdltdma's, CÜ. CK. kül&dma's, Ö. 
knlönma's, JT . kdltd'mas, JO . knltwmas, K. ke'ltdmás alapjelentése 'szükség
telen', tkp . 'nem kellő, nem óhajtott', valamint 'rossz, gonosz' (gyermek, 
ember), de egyúttal 'gonosz szellem, erdei szellem, ördög' is. Ezt igazolják a 
példamondatokhoz adott magyarázatok : UP. kültdma's kaja' (ja', ofíőa') 
'a gonosz megy (az ördög, az o(3őa)', vagy JT . k§U§má's§m wznam kb'rndsto 
(te'sok, i'ia, o'fiőa) 'a gonoszt lát tam az úton (erdei szellem, ördög, o(5da)\ 
ugyanígy KN. ke'ltdmás si'rdstd kwstes 'az ördög a parton jár' . Eufemisztiku-
san idegen, orosz szót is használnak: K. tso-rt fidőd'std ka'stes 'ördög, vízi 
szellem jár a vízben'. A JT . knJtsan-Biian szószerinti fordítása 'karmos-fogas', 
de jelenti mind a ragadozó állatot, mind az ördögöt, a rossz szellemet, vö. 
knJsan-BÜanGdts, dj^'m^-sámets pdőa'lőá/ 'az ördögtől, istenek, mentsétek 
meg!' Magyarázatul a közlőtől az i'ia 'ördög' szót kapta a gyűjtő. Ez a rejtő 
szó imádságban is előfordul (B. CÜ.), amikor a pásztor kéri a tavaszi kihajtás-
kor az istent, hogy a körmös-fogastól, gonosz embertől óvja barmát (B. küjtsán-
püjandet's, adéme őusmandeis, jumo, sakleV ragadozótól, gonosz embertől, 
isten, őrizz meg!' — CÜ. küjsan-püiangdis, d'umo, utare! 'ragadozótól, ég, 
őrizd meg!'). 

7 L . HAHOMH, HH0CKa3aTejibHbie H3PCTHH, crcoBa-nepe>KHTKH B MapHHCKOM H3biKe 
c. c ikkében : MapHHH — yqeHbie 3ariHCKH ceKTopa H3bma H nncbMeHHOCTH. TOM. I. BbinycK 1. 
Joskar -Ola 1948. 112 
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Ez a tény igazolja a kifejezés liturgikus és archaikus jellegét (megtalál
ható PORKKA és GENETZ feljegyzéseiben is, azonos funkcióban). 

4. A vadállatok értik az ember nyelvét. A vadász óvakodik tehát 
kimondani, hogy vadászni megy, hiszen evvel elriasztaná a szavát meghalló 
és annak értelmét felfogó vadat. Átnézve a mari szótárakat, nem is találunk 
eredeti (egyenes) jelölést a vadászra, vadászásra. A birszki nyelvjárásban a 
sonar szó jelöli a vadászást, sonartse pedig a vadászt; mindkét szó a tatárból 
vagy a csuvasból származik.8 A hegyi-mari nyelvjárásban viszont orosz 
eredetű szóval és körülírással jelölik a vadászt: o%otas kasö (o:kesö) 'vadász', 
tkp. 'vadászni járó' (SZIL. 142). Idetartozik a következő kéziratos adat: M. 
derj o%otridkla'n kaja' 'az ember vadászni (tkp. vadásznak) megy' (o%o'tndk < 
or. oxomnuK 'vadász') (BEKÉ S. V. kit), a csebokszariban o%othike'§ koéta'm 
'vadászni megyek' (BEKÉ S. V. kosta'm). Hasonlóképpen, de ta tá r eredetű 
szóval fejezik ki ugyanezt a birszkiben: sonarla'n koUa'm 'vadászni megyek' 
(BEKÉ S. V. kosta'm). VOLMARI PORKKA szövegeiben is orosz eredetű szó segítsé
géveljelölik a vadászt: pgca-foze tkp . 'puskás' (paca'l 'puska' + mari -zd képző).9 

Mivel az eredeti s ma már elveszett, nem ismert mari szót a vadász és 
környezete nem kívánta használni, helyette a fenti idegen eredetű szavakkal 
élt, illetőleg körülírást alkalmazott. A körülírás lényege, hogy nem említi a 
vadászást, hanem erdőbe menésről, erdőt járásról szól, pl. M. kozla'm kosta'm 
'vadászom', tkp. 'az erdőt járom'; JT. ma're koz-(3uiydts sora-lt§n ko'zla kö'smtta 
'a férfi lebukott a fenyő csúcsáról erdőt járva', azaz 'vadászás közben' (BEKÉ 
s.v.suralte'm); W.kozla- yosta-s kaje'm, UJ tsodra' yosta's kaje'm, JT.tso'bra 
ko'stas ka'jem (kajik lü'ías) 'vadászni megyek', tkp. 'erdő járni megyek' 
('madár lőni' fűzte hozzá a magyarázó, tudatában lévén annak, hogy ezt 
a körülírásos jelölést a feljegyző esetleg nem érti meg) (BEKÉ S. V. kosta'm). 
Máskor a vadász így nyilatkozik: 'puskával megyek', és a puskát orosz eredetű 
szóval mondja, mintha a mariföldi erdei vad csak mari nyelven értene. Például 
JT . pitsál bön ko-stat 'vadászol', BJ. pj tsa'l ben kaja's, JO . pl'tscll bönn kastas 
'vadászni', tkp. 'puskával járni', CÜ. pi tsa'l ően koMa'é kaje'm 'puskával járni 
megyek', azaz 'vadászni megyek'. Néha-néha a két kifejezésmód egybeolvad, 
szerepel benne mind az erdő, mind a puska: B. pacJa'l dene kozla's kaja's, CN. 
pi tsa'l ben kajas tsoöraste' 'vadászni' tkp. 'puskával járni az erdőben', UP . 
kuna'm kokla-s kaje'm kozlaske' pi tsa'l öend 'néha-néha vadászni megyek' ( B E K É 
s. v. kuna'm), CÜ. mari' kaja' tsodra's pd tsa'l ben 'a férfi vadászni megy' (s. v. 
kor\dla-ndmal). 

Rámutat tunk arra, hogy a 'vadász' jelölésére idegen eredetű szavak 
használatosak (sonartse a tatárból v. csuvasból, o%othdk ~ oxo'tni'k és pdóahzo 
az oroszból). Előfordulnak körülírásos, participiális kifejezések is a fentidézett 
'erdőt jár ' szerkezet továbbképzéseként, pl. UP. kozla- yo'ssd « ko'stdSd) 
(BEKÉ S. V. surjgalta-m), JT . tso'bra kofsjso djer) 'erdő járó ember', sőt előfordul 
jelentéssűrűsödéssel UP. koss§ 'vadász', tkp . 'járó' (BEKÉ S. V. kosta'm). Ezen
felül még .UJ. kozla'id 'vadász', tkp . 'erdei'. 

Röviden utalhatunk arra, hogy az ilyen körülírásos tabukifejezés nem 
a mari nyelv kivételes sajátja, megtalálható más finnugor nyelvben is, így 
vegyük párhuzamul a finnt, ahol ménemmé metsalle 'megyünk vadászni' 

8 H. PAASONEN, Ost-tscheremissisohes Wörterbuch. Helsinki 1948, 111/b (a követ
kezőkben PAAS.). VÖ. még SZILASI 203. 

9 Tscheremissische Texte (JSFOu XIII) 7. .. 
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szószerinti jelentése 'megyünk az erdőre'; a vadászást a metsastys tkp . 'erdőzés' 
jelöli, a vadászt meg a metsástaja 'erdőző' vagy metsánkávija 'erdőjáró'. Vö. 
még ölen metsástamassa 'vadászom', láhtea metsastamaan 'vadászni megyek' 
stb. Idézhetünk vadászási szándékot rejtő körülírást az orosz nyelvből is. 
Északoroszországban H^TH B nyTH 'útra kelni' használatos abban az értelem
ben, hogy 'vadászni menni'.10 

5. A vadászok nyelvében előforduló tabujelenségek legismertebb cso
portját vadállatoknak idegen eredetű szóval, illetve körülírással történő 
jelölése alkotja. Ennek a szócsoportnak a határai ki is tágulhatnak. Köz
ismert tény, hogy a veszélyes vadállatokat nemcsak az erdőben cserkésző 
vadászok, hanem a falut lakó asszonyok, gyerekek sem emlegetik nevén. 
Az északeurópai erdők félelmetes állata a medve. Hogy kedvében járjanak 
magasztaló névvel illetik, pl. finnül metsdnkuningas 'az erdő királya' a neve. 
Alkalmilag, illetve hízelgőén rokonnak, apónak, öregnek hívják, pl. finn ukko 
1. 'apó'; 2. 'medve'. Néha személynevet ruháznak rá, így Szovjet Karjaiában, 
finn dialektusban misko 'Miska', misko teafa 'Miska bácsi' néven emlegetik.11 

Ugyanígy nevezik az oroszok AectíüK 'erdész, az erdő gazdája' névvel, vagy 
személynévvel becézgetik MUülKd-jmk., MUütyK-iíak. Az oroszok körében az 
említetteken kívül sok-sok neve van eufemisztikusan, ül. rejtőn a medvének: 
seepb 'vadállat', nomanun 'cammogó', MOXHÜH 'bozontos',12 Muxau/i MeanbiH 
nomanbtH;n vadászok körében csak így emlegetik OH 'ő ' (vö. ezzel a mari 
myőo' 1. 'ő'; 2. 'a hős nevének helyettesítője', valamint orosz, az orlovi és 
a tulai területen, mom-mo 'az' = 'ördög'). Szibériában a medvét nepHbiű 
36epb fedőnévvel is jelölik. 

Az orosz MÜVUKCL 'medve' szóból14 származtathatjuk a medve mari nevét: 
máska, máska; hegyi mari mö'ska, me'ska (SZED. 121), mbská (RAMSTEDT 80), 
B. máska' (PAAS. 70/b), MÜCKÜ Q/nbiMüpuü: Mapníí MyTap), mai erdei mari 
MÜCKÜ', hegyi MÖ'CKÜ (PyccKO-AiapHHCKHM cüOBapb, Moszkva 1956). Nem 
tar tom lehetetlennek, hogy a mari szó hangalakjára az orosz (DAL' ) MeHKü 
'nősténymedve', óoroszMeuibKü (Cpe3HeBCKH) is hatott (vö. hegyi-mari me'ska). 

Szinte hihetetlen, hogy eddig senki sem utalt a mari szó orosz eredetére, 
illetve annak tabuszó voltára, ámbár a mari máska szó a legrégebben fel
jegyzett mari szavak sorába tartozik: megvan már az 1775. évi cseremisz 
nyelvtanban, megvan P . S. PALLASnál is (1787—89). Az oroszból á tvet t szó 
kiszorította az eredeti (finnugor korból származó ?) mari szót, bár az a szó 
maga is lehetett körülírásos, miként a szláv szó jelentése is 'mézevő, méz
kedvelő'. Az átvétel oka a medvétől való félelem (vö. J T . tso-tkan tw Jses tsoö-
ra'ste ske-tdn, máska kotsasásla fíel tu\tses 'az erdőben egyedül járni félelmetes, 
mintha medve akarna megragadni', B E K É S. V. ts^'tka) és a medvetisztelet, 
amelynek némely emléke a mariknál, a komiknál, az udmurtoknál nemrég 
még megvolt: a medvét az erdő urának tar tot ták, és nevén nem nevezték.1 

10 H. H. FIABJIOBCKHfi, PyccKO-HeiweijKHH cjioBaps. Riga—Leipzig 1911. S. 
v. nyTb. 

1 1 NIEVI 51 — 55, 70. 12 P. H. ABAHECOB, Ô epKH pyccKoií AHajieKTOJiornH. Moszkva 1949. I: 175. 13 JlAJlb, TOJIKOBMÍÍ cjioBapt, >KHBaro BejTHKOpyccKaro H3biKa. 1912. S. v. Medeedb 
és HOpHblÜ. 

14 MuiUKü 'der Petz' (naeAoecKüü i. m.); MUIUKÜ 'medve', köznyelvi, bizalmas 
használatban, 1. YHIAKOB, TOJIKOBHÍÍ CJiOBapb pyccKoro H3HKa. 1938. 

15 UNO HOLMBEBG i. m. 57—8 és MUNKÁCSI—KÁLMÁN, Manysi (vogul) nép
költési gyűjtemény III/2, 18 — 19; uo. további irodalom. 

3 Nyelvtudományi Közlemények LX 
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Köztudomású, hogy több finnugor nyelvben idegen eredetű szóval 
helyettesítették, a medve régebbi, esetleg eredeti, t i l tott finnugor nevét, 
így a magyar medve szó szláv eredetű, a karjalai-olonyeci nyj . medvéi az 
orosz Medeedb szóból való, az észt pats 'medve' a német Batz ( ~ Petz) á t 
vétele, s ez pedig a Bar szó becéző alakja.16 A medve manysi és a chanti nyelvi 
neveinek sorában is akadunk idegen (komi, tatár) eredetű szóra (1. M U N 
KÁCSI—KÁLMÁN i. m. 146—7). 

Az orosz MUülKa mint a medve becéző neve, gyermekek és mesék nyelvé
ben is előfordul, ami nem cáfolja tabuszó voltát (vö. észt pats); ez manysi 
párhuzammal bizonyítható. A manysi É. pupa, pupakue és változatai K A N -
NISTO szerint asszonyok és gyermekek által használt kifejezés; chanti meg
felelője (pubi stb.) pedig 'Bár in der Kindersprache'. A szó maga komi eredetű 
(MUNKÁCSI, VNGy.11755—7).17 (TOIVONEN nem sorolja fel a komi jövevény
szók közt a FUT. XXXII . kötetében közölt tanulmányában, bár nem is 
cáfolja a manysi szó átvet t voltát.) 

A primitív ember felfogása szerint a vadállatok értik az emberi nyelvet. 
Ha emlegetjük a medvét vagy a farkast, megjelenik nevének említésekor. 
Éppen ezért nem ajánlatos a vadállatok emlegetése, kerülik is a pásztorok, 
mert feltűnésének a nyáj vallja kárát . Ámde gyerekek és asszonyok se szó
lítsák igazi nevén a vadat, hanem kedveskedő becéző szóval emlegessék, 
főleg akkor, ha találkoznak vele az erdőben, a faluvégen vagy másutt . Ilyen 
kedveskedő s rejtő lehetett eredetileg az orosz nyelvből átvett mari máska 
megszólítás, ilyen a karjalai misko. Ezek és a fentemlített manysi és chanti 
példák a becéző tabunevek sorába iktatandók. 

Ugyancsak a medvére vonatkozik a következő példa: JT . djet] skfrtdn 
kostas kdzla'ná tsoőra'ste, kuyu-djo'lak%skdts mü'lo lu'deé 'az ember fél az erdő
ben egyedül járni, fél a medvétől' (tkp. 'a nagy-gatyától mitől'). A 'nagy 
gatya' jelölés a medve terjedelmes combjaira vonatkozik. A szöveg vilá
gosan tanúskodik arról, hogy a félelem szülte az ilyen körülírásos kifeje
zéseket.18 

Mellesleg jegyzem meg, hogy a medvetiszteletre mutat valószínűleg 
a medve mancsának eufemisztikus megjelölése a 'kéz' jelentésű szóval. A CK. 
kdt, a J T . kit másodlagos jelentése 'mancs', vö. J T . ma're kltsdm maská'ndm 
vzi tofiar őön párna-zdmrual y'b-lten 'a férfi a medve kezét (az első lábát) fej
szével levágta [s] ujját ' (BEKÉ s. V. kit). Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk 
a manysi nyelvben is: katlá, kátlam, katlap 'elülső lábak' (vö. kát 'kéz'), K. 
Tat 'vordere Tatze des Bárén' (VNGy. I I I 2 : 154). 

6. A primitív ember — tehát a primitív vadász is — úgy vélte, hogy 
az állatok értik az emberek beszédét. Ha vadat akar ejteni, óvakodjék annak 
nevét kiejteni, mert a vad megértvén, hogy emlegeti az erdőt járó vadász 
elejtése céljából, tüstént elhordja irháját. Ámde az egykori vadász sajátos 
vad-nomenclaturát állított fel, hogy ne kelljen otthonában a maga nevén 
említett vadat az erdőben, a halat a folyóparton, tengeren önnön nevén 
neveznie, hanem körülírással. 

18 Nmvi 64. 
17 KÁLMÁN BÉLA, Obi-ugor állatnevek. Budapest 1938, 15 — 9. A pupa szó komi. 

eredetéről 18. 1. 
18 A forrás megjelölése nélkül idézett példák BEKÉ ÖDÖN kéziratos mari nyelv

járási szótárából valók. 
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A mari nyelvben is akadnak ilyen sajátos, vadásznyelvi körülírásos 
tabujelölések. Ezek rendszerint a vadnak valamilyen testi tulajdonságával 
kapcsolatosak. A B. tores-jol, M. tores-iol jelentése eredetileg 'szétterpesztett 
l áb[ú] ' , ámde a J T . nyelvjárásban 'medve', pl. tores-tjol ka'jen, k§saz <zlo 
lafíra-ste 'medve járt [itt], lába nyoma [ott] van a sárban'. 

A farkas szó a magyar nyelvben tabuszó (egy régebbi jelölés helyett). 
s ugyancsak körülírásos: a testalkat egy sajátosságát emeli ki. A farkast 
nem emlegették eredeti, az állat által is ismert nevén, nehogy a név kimondása 
a farkast elriassza, esetleg odacsalja. A magyar farkas elnevezés valószínűleg 
elvonás a farkas-állat jelzős szerkezetből (EtSz.). Hasonló elnevezési módra 
bukkanunk a lapp nyelvben: N. saeibag 'quodvis animál cauda longa gaudens, 
etiam lupus', ( F E I E S ) VÖ. saeibbe 'cauda'; finn hannákas <-° hannikás 'longam 
habens caudam', inde epith. lupi (RENVALL): hanta 'cauda'; csuvas (ZOLOT-
NYICKIJ 101, 102) verem-xüra 'hosszú-fark' = 'farkas' (EtSz.). MUNKÁCSI 
(NyK. XXIV 374) szerint a magyar farkas 'Wolf esetleg jelentésátvétel 
(calque) a bolgár-törökből, ezt a felfogást azonban alaki okokból elutasítandó-
nak gondolom: a 'hosszú-fark' körülírás szemléletileg különbözik a 'farkas 
(állat)' körülírás módjától. 

A mari nyelvben a csuvasnak megfelelő jelzős szerkezetre akadunk. 
Jelentése szórói-szóra 'hosszú-fark', tehát egyezik a csuvas verem-xüra szer
kezetével, de tabu jelölésként 'farkas', ill. 'róka' az értelme, tehát két hosszú-
farkú állatfajt jelöl: B. kuzo-po\s, UJ. CÜ. kuzu-pot's, CK. C. küzo-pots, J T . 
kuz-pbts. B E K É adatai a következő jelentésmegoszlást mutatják: 1. 'farkas' 
(B. UJ. C. Ö. JT.) ; 2. 'róka' és 'farkas' (Ö). A példamondatok közlésekor 
B E K É adatközlői a körülírást szinonimával magyarázták, tehát tudatában 
voltak annak, hogy rejtő kifejezést alkalmaznak: 1. CÜ. isoőra- fioktenh kaja-
kuzu-pofs, CK. küzo-pots kaja- fsodra- fiokten (pire-J 'hosszú-fark megy az 
erdőben (farkas)'; J T . kuz-pbts (pvre) ala mo töl§n, djn-őnm pr pe-s optbfie 
'hosszú-farok (farkas) vagy mi jött , éjjel a kutyák nagyon ugat tak ' ; 2. Ő. 
mm lüiena-m kuzo-potsdm (pire-, rd'fidz) 'én hosszú-farkat lőttem (farkas, 
róka) ' . 

A magyar, a lapp, a finn és a mari adatok mellé sorolhatjuk még a 
N I R V I (60) említette következő példákat: finn pitka-hantá, pötkö-hanta, észt 
pitk-hánd, pitk-saba 'Langschwanz' = 'Wolf, finn hántaheikki 'Schwanz-
Heinrich', hantiö 'Beschwánzter', vepsze Tiand'ikaz ua. 

A mariban a farkasnak van még egy másik körülírásos jelölése: CK., 
C. üs-pofs; az üs jelentése 'bunkó', az egész kifejezésé tehát 'bunkó-farok'. 
Azonos képzettársításon alapszik a Nntvi-idézte (61) nyugati liv ludd(t)-
tabár 'seprű-farok' = 'róka', és az észt nyj . vihtsaba 'Quastschwanz'. 

A farkasnak nem testi alkatával, hanem fiziológiai tulajdonságával függ 
össze az a mari körülíró elnevezés, amely 'hideg-orr'-nak mondja. A J T . 
nyelvjárásban a farkas neve djükXstö-ner, pl. djük^stö-ner ala mo tö-Un 'farkas 
vagy mi (más) jöt t ' . Mint mondottuk, B E K É közlői rendszerint magyarázatot 
is adtak. Az adott esetben ezt találjuk: píré, né-rze djük^stö 'farkas, orra hideg'. 

Félelem-szülte tabujelölés a farkasnak 'szörnyű vadállat ' jelölése: 
KA. jwlyd ké'k (pl-rd), pl. K. ju-ly§ kék u-ld hryd-std 'farkas van az erdőben' 
( B E K É S. V. jwlyé kék),vö.iiul 'grásslich, hásslich'; iwlyek 'Schlange, Drache' 
(RAMSTEDT 34/b). 

A farkasra még egy körülírásos kifejezésmódot ismerünk : J T . k^ton-
orődz-lu. Ennek szószerinti fordítása 'hosszában [menő] oldal-csont' (azaz 

3* 
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'borda'). Ilyen mondatban találtam koto>n-brd§z-lu ko'stes, pym kd'tsál yo'stes; 
rtwydrzo sayu'rnas ok li l^k (prre) 'farkas jár, kutyát keres, testével nem bír 
megfordulni (farkas)'. Ennek eufemisztikus értékét mutatja az, hogy ugyan
ebben a nyelvjárásban k<2fen-s<sma, az UJ-ban pedig kutuj-up^sa, az UP-ban 
meg kütdn-upVsa a vagina eufemisztikus megnevezése, ami szóról szóra 'hosz-
szanti száj'. 

Pásztornép lévén, a marik féltik nyájukat a farkastól: tavaszi ördög-
űzéskor farkasűzést is rendeznek. Vörösberkenyefa-vesszőkkel kezükben 
futkosnak az ifjak, kiáltozva: „Farkasok, el innét, távozzatok!" HARVA 
úgy véli, hogy a marik felfogása szerint a halott szelleme farkas alakjában 
megjelenhetik (így képzelik az udmurtok is, 1. HARVA id. mű 39—40.). Talán 
ez is egyik oka annak, hogy a marik a farkast gyakran tabunéven emlegetik. 
Ez a véleményünk — a vallásos hiedelem és a tabujelölés összefüggése — 
még további vizsgálatot kíván. Mégis úgy hiszem, hogy elsősorban a reális 
körülményektől való rettegés késztette a farkastól való óvakodásra a pásztort, 
akinek jóléte, tápláléka és ruhája a háziállatok szaporodásától és megmara
dásától függött. Ezért áldozatkor védelmet kértek az ellő állatot óvó isten
ségtől, és a vészek felsorolásában ott a farkas is, pl.: J T . sbrdk-sotsdn-afia, ka-fián 
aane ká-p§m pu-öa sö'r§klan,tuma-naya-ne mvzándm Htd-ba, évm omartayats 
lü'ödn koda-lze, prrd őök fiasta-res d'UBze kajep, dpydrydts djay§r§m §st§-st, (3n-
la'UDd ya'ne tü-zö Ivze, p^n-p3rtsd dj§-öe tülö fiwjan li'zel 'Juhszülő-anya, adja
tok a juhnak asztagnagyságú testet, tegyétek [sűrű] gyapjassá, mint a bagoly 
[tolla], fekete tuskótól megijedve fusson el, ne menjenek farkassal szembe, 
ikertől ikret elljenek, termékeny legyen mint a föld, minden szőre szálán 
legyen vemhes!' ( B E K É S. V. so-fsdn). 

Ez a könyörgés, amelynek másait is idézhetnők, valóságos veszedelmek
ről beszél: nem a „túlvilági" szellemeket félvén aggódik, hanem a földi veszély 
ellen kéri a baromóvó női istenség védelmét. A farkas veszélyt jelent a nyáj 
számára, bundája viszont eladható prém (árát nem ismerem, viszont fel
jegyezték, hogy a róka kidolgozatlan bundájáért 1840-ben 8—10 rubelt 
fizettek,19 ami tekintélyes összeg lehetett, hiszen egy mókusgerezna ára 
ugyanakkor csak 20—25 kopejka volt). 

7. A mari vadász űzte állatok sorába tartozik az erdei rénszarvas. 
Rengeteget jártában ennek a nevét sem emlegeti a vadász, nehogy az éles 
hallású vad már messziről megneszelje jöttét és elmeneküljön: 'ágas-bogas 
szarv' körülírással emlegették a szokásos puiso-, pütsö, pü'tsiX név helyett. 
Erre csak egy nyelvjárásban találtam példát: CK. torya-sur 'rénszarvas', 
pl. tatsd m§i tsoőra-s torya-suram u-zam (pu- tsdm) 'ma az erdőben ágas-bogas-
szarvat lát tam (rénszarvast)' (BEKÉ S. V. torya-sur). Lehet, hogy ilyesfajta 
jelölés még a birszki nyelvjárásban lelt soröo 'Elentier' (PAAS. 125/b), vö. sor-
fiondo 'Rechen' (uo.). Hasonló azonban a JT . kuyu-sur (putso) 'nagyszarv (rén
szarvas)'megjelölési mód. Ugyancsak tabujelölésnek látszik a VASZILJEV emlí
tet te erdei mari Kyzy-yüiKüÁ 'nagy-tehén' a rénszarvas jelölésére (MapnH MyTap). 

N I R V I (61) Kelet-Karjala vadászainak titkos nyelvéből idéz példát 
arra, hogy a szarvast körülírással említik: pitkasorkka 'Langklauenfüssiger' 
a rénszarvas neve, a jávorszarvast pedig a pitkakorva 'Langohriger' jelölés 
mögé rejtik. 

19 T. A. KPIOKOBA idézi (i. m. 38) A. O. OYKC, 3anHCKH o qyBamax H qepeMHcax 
c. művéből (Kazány 1840, 31. 1.). 
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A fentebb jelzett okból nem emlegetik nevén a vadászok a vadnyulat 
sem, nehogy nevét hallva megriadjon és elillanjon. Körülíráshoz folyamodik 
tehát a vadász. Nmvinél olvashatjuk ezt a, Joensuu vidékéről való híradást: 
,,Den Hasén darf man nicht janis ('Hasé') nennen, sondern so, als wáre er 
bloss ein otus 'Wildbret', sonst wird die Jagd auf ihn verdorben." Ami az észt 
és a finn vadászok hiedelme, az a mariké is; ezért emlegetik a vadnyulat 
sokfajta körülírással. A nyúlnak farka, lába rövid, füle hosszú, — ez leg
feltűnőbb testi sajátossága. A vadászok a körülírásban ebből indulnak hát el. 

I t t van még a mari 'csonka-farok' jelzés szerkezet is. Ez a J T . nyelvjárás
ban rénszarvasra, az UJ . és J T . nyelvjárásban nyúlra, valamint rénszarvasra 
vonatkozik. Példamondatot, sajnos, csak a 'nyúl' jelentésre idézhetünk: UJ. 
mütdk-poís kudales (merarjge-) 'csonka-farok szalad (nyúl)'. 

Az előbbihez hasonló a 'rövid farok' körülírás: B . küisük-po,s, CÜ. 
küjsük-pots, CK. C. kütsdk-pots, pl.: CÜ. raa-j lüienam küjsük-pojédni 'én 
rövid-farkat lőttem', Ö. küisdk-poís poMzá- dje-r kot's iie-n oldkdsko' 'rövid-fark 
úszik a tavon á t a rétre' . 

A BEKB-feljegyezte mari adatok Helyességét igazolják V. M. VASZILJEV 
szótárának szómagyarázatai, VASZILJEV ugyanis nemcsak a keletkezőben levő 
mari irodalmi nyelv első írói zsengéiből merítette anyagát, hanem sok-sok 
nyelvjárási adatot is sorjázott be gyűjteményébe. A szerző a nyúl jelölésére 
több körülírásos kifejezését sorol fel, mindenütt megjegyezve: „MspaHbiM 
MaHbiT—HHOCK." = a nyulat nevezik így, — metaforás kifejezés. Ilyenek 
KynyK-üoÁ 'kurta-láb' (92/b), Kyofcy-nbUbim 'hosszú-fül' (83/a), omuK-yü 
'elül-vaj[as]' (144/b), mopetu-öpw. 'keresztbe-dér' (207/b.). Ez utóbbi két körül
írás valószínűleg a mezei nyúl fehér bajszára vonatkozik. 

A B E K É közölte adatok értelmezésének helyességét más finnugor nyelvek 
is megerősítik. Nyulat jelző körülírásos alakra találunk az észtben is: pikk-
kőrv 'Langhor', kikk-körv 'Stehohr', kont-jalg 'Knochenfuss', pika-korvalina 
'Langohriger' (NERVI 61, 70) és a magyarban: füles. 

A halászok titkos nyelvéből is idézhetünk egy adatot B E K É szótári 
anyagából. A sérincet rendszerint egy csuvas eredetű szóval jelölik: ÖN. J T . 
kd-rds, CÖ. kd-raz, CÜ. KN. kdrs, KA. K J . kdros ( B E K É ) , K. kd-rds (RAMSTEDT), 
Ő. kdrti 'Kaulbarsch'. De iUetik 'Kirill apó' névvel is: J T . kdrla-kofai, pL 
<< m§n tá\tse kd-rla-kot'á'jöm swku kotsénam 'én ma sok sérincet fogtam'. 

8. A mari tabunevek harmadik csoportját az óvó-nevek alkotják; 
ezek házi állatokat (disznót, juhot, ludat, pulykát, méhet) jelölő álnevek. 

Az alacsonyabb művelődési állapotban levő ember minden bajnak az 
okát — így a ragadós betegségét is — szellemekben látta. Ezek a szellemek 
jártak-keltek. A Himlő-Öreg (Asszony) magával hozta a himlő-betegséget, 
a Fagy-Ifjú a fagyot stb. A szellemek irigyek, elragadják az ember jószágát, 
részt kérnek belőle. A mari állattenyésztő tehát ti tkolta a gonosz szellemek 
előtt, hogy ilyen vagy amolyan háziállata van, nehogy a baj meglátogassa 
és jószágát a pusztító kórt hordozó szellem elragadja. 

Az állati óvó-nevek tehát a rejtést szolgálták. Ügy vélem, önkéntelenül 
is eszünkbe ötlenek az ómagyar gyermek óvónevek, amelyek révén a szülők 
a betegség, a halál szelleme elől bújtatták el gyermeküket: Balmaz 'nem levő' 
(GOMBOCZ: MNy. X I 148), Num-uolou 'nem való' (MELICH: MNy. X i n 52), 
Numwog 'nem-vagy', Mauog, Mawag 'ma-vagy', Numel, Nemei 'nem-él [ő] ' 
(PAIS: MNy. X V m 9 5 - 9 6 ) . / 

Az óvó-nevek rendeltetését így határozza meg PAIS: ,,. . . [feladatuk] 
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az ember veszedelmére törő szellemeket elhárítani. Közöttük vannak olyanok, 
melyek az újszülöttnek a szülők előtt való értéktelenségét, nem szeretett 
voltát hangoztatják. Céljuk megtéveszteni a gonosz szellemeket és így 
eloszlatni irigységüket, amit az ember öröme, boldogsága kelthet bennük." 
(MNy. XVIII , 95). 

A mari ember ugyanígy óvta háziállatait az ártó szellemtől, és imájában 
arra kérte a szaporító istenséget, sokasítsa állatait, adjon állatbőséget, és 
tartsa távol a gonoszt állataitól. Hogy ez sikeresebb legyen, állatait gyakran 
nem nevezte igazi nevükön. 

A marik fontosabb háziállatai — a lovon és a tehénen kívül — a juh 
és a disznó. Ez utóbbi szaporább, de könnyebben is veszendő jószágot óvni 
kell a tömegesen pusztító vésztől (disznópestis, kergekór). A primitív hiedelem 
arra késztette tehát az állattenyésztőt, hogy félrevezesse az ártó szellemet és 
alkalomadtán ne megszokott nevén nevezze a disznót (P. B. BJ. M. sösna', 
BJp. sösna-, UP. USJ. US. sösna', UJ. CÜ. sösna-, CK. ÖN. siéna-, ő. sisna-, 
CC sosna-, JT . sosna, JO. J P . sa-sna ( B E K É ) : K. sa-sna (RAMSTEDT); 
sösna, sisna, sosna (VASZILJEV)), hanem álnevet adjon neki. A disznót 
tehát 'kerék-orr'-nak mondotta. 

Ilyen jelölés: B. BJp. tetra-ner (sösna) 'korong-orr (disznó)', UJ. tdrtdka-
ner id. (tdrtdka jelentése B E K É szerint 'fakorong, kerék', VASZILJEV szótára 
szerint 'kerek, kör'). A JO-ban a disznó jelzője td-rtas neran 'korongorrú', pl. 
t. n. sasna 'kerekorrú disznó'. A K J . és KS. nyelvjárásban td-rtdé ne-rán magában 
jelöli a disznót, a közlő ugyanis így értelmezi: sa-sna (1. B E K É S. V. tarta's). 
Ezt bizonyítják egyéb adatok is: ( B E K É ) UP. tartas-ner, CK. Ö. J T . tdrtdé -ner, 
JO. tartas-ner 'korongorr, disznó'. Az idevágó példamondatokból idézünk: 
Ő. tartas-ner soyalá', üőamö- ftremaze- Sun totlan, 'a korong-orr szánt (túr), 
a vetés ideje elérkezett neki'; J T . tartas-néram a-snét ú-ko? 'nevelsz-e disznót 
[vagy] sem?;' JO . tartás-néram puk%sem 'disznót hizlalok' (s. v. tartaé-ner). 

Hasonló szemléleten alapszik a disznó másik óvó-neve; UJ . kerya-ltas-ner 
CK. keryalöas-ner 'csücsörödő-orr, disznó' (vö. UJ . keryalta-m, CK. keryalöa'm 
— verbum refl. pass. — 'feltűrődöm'). Példamondatokat is ideiktatunk: 
UJ. kéryaltas-ner koste-s 'a disznó jár [itt] ' ; CK. keryalöas-ner p&ryeöe-s müíandSm 
'a disznó a földet túrja'. 

A juhra vonatkozó tabujelölést csak egyetlen nyelvjárásból idézhetünk: 
J T . ts9t§r§é-pöts (~ potsds) 'remegő-farok (juh)'. Magyarázatul B E K É közlője 
a következőket fűzte hozzá: pb-tsd&m e're tsd-tdrdkta 'folyton rázza a farkát5. 

A szárnyasokat megnevező kifejezések sorában is akadnak körülírásos 
jelölések. Az UJ. kuzu-ner, JT . kuz-ner szószerinti értelme 'hosszú-orr'. B E K É 
szerint jelölhet 1. hosszúorrú embert (UJ. és JT.) ; 2. szúnyogot (JT.), pl. J T . 
kuz-ner p^ro-les (sdr\a) 'a hosszú orr csíp (szúnyog)' (ezt az értelmezést meg
erősíti VASZILJEV szótára: Kywcy-Hep 'uibiira', erdei mari KyMcyüou 'uibiíra' tkp . 
'hosszúláb'); 3. ludat (UJ.); 4. héját, ölyvöt (UJ.) pl. kuzu-ner tö-Un (kürndzj 
'hosszú-csőr jött [ide] (héja)', 5. pulykát (UJ.), pl. kuzu-ner soyá- tbfiö- (nemets-
isdfie) 'hosszú orr áll ime [itt] (pulyka)'. Hogyan egyeztethetjük össze ezeket 
a jelentéseket? Az emberre vonatkozó jelentés magától értetődő gúnyos 
jelölés (vö. nyakigláb stb.). A szúnyogot azért jelöljük körülírással,^ mert 
kínzó csípésre nem akarjuk magunkhoz idézni az északi népek eme kíméletlen 
rovarát. Ugyanígy magyarázható a 'héja, ölyv' jelentés: a csibékre nem 
kívánjuk szinte hívó szóval odacsalni a ragadozó madarat. S végül óvjuk a 
ludat s pulykát, hogy rejtsük az elragadástól; ezért adunk neki óvó-nevet. 
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Párhuzamként említjük a ,hosszú-nyak' körülírást: B. kuzo-süi, UJ . 
CÜ. CK. kuzu-su, JT . ku[z]-sü. Ennek első jelentése 'ember', pl. B. kuzo-süi 
yajá- (jer}) 'megy a hosszúnyak (ember)'; második jelentése 'lúd' (UJ. CÜ. 
CK. JT.); harmadik jelentése 'daru' (CÜ. CK.). A jelentések egymáshoz való 
viszonyát a 'hosszú-orr'-ról mondottak magyarázzák meg. A lúd jelölése 
esetében ismét óvó-névről, a daru jelölése alkalmából pedig megint vadász-
kifejezésről van szó. 

A háziállatok sorába tartozott természetesen a méh is, hiszen méze 
volt az étel édesítésének anyaga.20 Hogy az ártó szellemek a méhekben ne 
tehessenek kárt, nem szabad e szárnyas rovarokat nevükön említeni. Az a 
felfogás uralkodik némely népnél, hogy ha eredeti nevükön nevezik a méheket, 
akkor nem szaporodnak és megdöglenek (NIBVI 93). Éppen ezért a 'méh' 
szó helyett a 'légy' jelentésű szót használják a méhészek, így az oroszban a 
Myxa szót. Délnyugat-Finnországban is a 'légy' jelentésű szót alkalmazzák 
a 'méh' jelölésére. Valószínűleg így volt ez az indoeurópai népek keleti ágánál 
is, vö. szkr. maksa 'Fiiege', maksika 'Fiiege, Biene', av. maysi 'Mücke, Fiiege' 
(NIRVI 92). Az észt méhészek óvásképpen a méheket linnud-nak, azaz madarak
nak nevezik (NIRVI 93). 

Ennek a jelenségnek a nyomát is fellelhetjük a mari nyelvben. A légy, 
bogár neve P . B. M. UJ. CÜ. karme, MK. UP. ka-rm§, de ugyanez a szó a birszki 
nyelvjárásban a méhet is jelölheti, például B. ti-n§n td yb-dam monar fíu'i karmet 
ulo-? (mükse't) 'neked most mennyi (tkp. hány fej) bogarad van? (méhed)'. 
Figyeljük meg, hogy a kérdezés módja óvatosságról tanúskodik. Az óvás 
szükségességét érezte a közlő, noha méhesét nem fenyegette veszély: lévén 
ő maga hadifogolytáborban, nyugodtan megadhatta a magyarázatot. (PAA-
SOKEN, SZILASI, WICHMAISTN a karme szót csak 'légy' jelentésben ismeri, 
VASZiLJBvből hiányzik). 

Ügy vélem, a háziállatok óvó-neveire közölt példák fontosak, mert 
ez a névcsoport szinte ismeretlen nyelvtudományi és néprajzi irodalmunkban. 
N I R V I adatokban gazdag, nagy kutatáson alapuló összehasonlító munkája is 
csak egyetlen háziállat óvó-nevét (madár = méh) közli. 

Az a tény, hogy a disznó 'korong-orr' elnevezése majd minden mari 
nyelvjárásban megtalálható, azt bizonyítja, hogy ez a kifejezésmód az egész 
mari népre kiterjedt ősi hiedelem nyelvi megnyilatkozása. Ha sikerül több 
adattal kiegészítenünk N I R V I adatát és az általam említetteket, akkor az 
állatokra vonatkozó tabunevek e fontos fejezetét még jobban gazdagítanánk. 

9. A fentebb tárgyalt tabuneveket a vadállatoktól való félelem, a medve 
tisztelete, a bő zsákmányú vadászat-halászat reménye, a nyájnak, a szárnyas
nak az orzó állatoktól való óvása szülte. Egyazon hiedelemnek különböző 
vetületei: az állat értelmes lény, érti az ember beszédét, emlegetni nem kívá
natos, mert megjelenik és kárt okoz. Ezt a hiedelmet a vadász és a halász, 
a gombát, epret gyűjtő asszony és a nyáját őrző pásztor, a méhész és a föld
művelő adott helyzetének megfelelően alkalmazta. A tisztelet és hízelkedés 
kifejezései mellett ott vannak a titkos és óvó-nevek, mert a helyzetnek meg
felelően más-más a cél, bár a világkép, az állatokról, a szellemekről alkotott 
felfogás azonos északnyugattól messze keletig. 

ERDŐDI JÓZSEF 

A méhtenyésztésről a mariknál 1. KBJUKOVA i. m. 39. és kk. 






