
A n y a g n e v e k á l l í tmányul 

Az indoeurópai nyelvekkel szemben jellemző sajátsága a finnugor s álta
lában az urálaltaji nyelveknek a főnevek jelzői használata. Különösen szembe
tűnő az anyagnevek jelzőül való alkalmazása. De nem csak jelzőül állhatnak 
az anyagnevek, hanem állítmányul is, s ez is elütő sajátsága a rokonnyelveknek 
az indoeurópai nyelvektől (1. KEBTÉSZ: Nyr. XLI, 74, B E K É : NyK. LVI, 282). 
KEETÉszszel ellentótben nekem sikerült a manysi nyelvből is példákat idéz
nem az anyagnevek állítmányi használatára: É. tan vonsaX r a%tdt 'ők csak 
agyag [darab] ok (MUNKÁCSI, VNGy. I, 131); Sz. láyforj supe ií fi 'sein Unter-
körper (tkp. seine Hálfte mit Beinen) ist von Holz' (KANNISTO—LIIMOLA, 
Wogulische Volksdichtung I, 251, 435); K. ianydtáp tamdí fiisxar ensam, 
mötn alln, mötn súrdn 'ich habé zwei Kinder, die man spielen lassen 
kann, das eine aus Silber, das andere aus Gold' (II, 592). 

Ezek apéldák, mint látjuk, a manysi nyelv északi nyelvjárásaiból valók. 
KANNISTO manysi népköltési gyűjteményének cikkem megjelenése után kiadott 
III., népmeséket tartalmazó kötetében újabb adatokat találtam az anyagnevek
nek állítmányul való használatára: P. knatey pehsne% kürmns n A t A n ck ar e y 
intiyá, Rairny sanspenk kür mns n JI jin Jcarey intiyá '[seine] Arme werden 
bis an die Grenze des Ellbogens silbern, [seine J Beine werden bis an die Grenze 
des Knies silbern' (142); T. iiiet ísefitiis töAmvx, ö%sg,lkúm, AöU' őxsg," l'Jga r 
peÉtfrri ö%sgíkar 'um Mitternacht kam der Dieb, ein Mann aus Kupfer, sein 
Pferd ist aus Kupfer, sein Sattelranzen ist aus Kupfer' (155). 

Ezekben az adatokban• az állítmányul álló anyagnév nem magában áll, 
hanem összetételt alkot a P. kar, T. kar szócskával, amely olyankor járul 
a melléknévhez és a melléknévi névmásokhoz, amikor nem következik utánuk 

i a jelzett szó, vagy egyáltalán nincs is jelzett szavuk, hanem önállóan, gyakran 
főnévként, értelmezőkónt vagy állítmányul szerepelnek. Pl. K. fiiSgaransm 
(96), fiiskardndm (97) 'meine Kinder' (fiis 'kicsiny'), K. fi ói dr) kar, 

I sur d r\ k ar tépmatdr 'irgend ein fettes [und] weiches [Fleisch] Essender (77), 
T. tüir p á x t d"?} p ói pkar 'jener Kotárschige' (173), T. inpd-l kersdmkar 

> ÜAS 'der war noch klein' (156), T. isöfia'A üi d\nkar O~AS 'der Tschuwal war 
feucht' (177), T. kaA% iaAtkStst, maAtdkdrj süer d-n kart 'es erschienen Leute, 
[Leute] mit Flinten [und] mit Schwertern' (165), T. nerietkar 'die mittlere' 
(188), T. iüriü%kar 'die álteste' (188),T. ehbmx ®P ü'ükár tata-ht'die Toch-
ter des Mannes bringt wenig' (198), T. kaínvan ü%fieipkar, tönósd-tán 
ü %{ü ntk ar 'ihre Stimmen sind áhnlich, ihre Grösse gleichgross' (183), 
T. á's ashps kanántaA, kör d-m p ót 9 nkar 'noch hángt ein Schlüssel 
[dórt], ein dreiPud schwerer' (184),T. iee-nt esre-il, Aótd1 ramkit p§ \r\kdp-
kar 'es kommt ein Teufel, ein zwölfköpfiger' (186), T. std'r/kar tisu: 
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'vvir habén Süsses gefressen' (180), P. má-rpüá prikrá'sná íefivtsá, inrriMs-
kcLR 'Marpíta prikasna tievitsa, ein schönes [Mádchen]' (123), P. am p*A 
kénét] ens e er rjkar ösdm 'auch ich habé Nágel [und] Záhne' (136, tkp. 
'auch ich bin eine Beklaute [und] Gezáhnte' 245), ÉV. iin/ikáriltná 
kiétstá 'er schickte seine letzte [Tochter] ' (151); — melléknévi igenevek: a) 
T. ü-tein\:kar 'Wasser zum Trinken' (158), T. fi a i Anrkar íkd-m 'es ist 
nichts zum Hinunterlassen da' (178), K. tafi ná-r fi ö áj nd g ar ? (90), 
t@fi na-r fi ö ár nakar% (91) 'was soll man damit tun? ' (tkp. 'ein Gegen-
stand um was zu machen [ist] das? 232/56), K. tend/ar (86), teéndkar (87) 
'Speise' (tkp. 'ennivaló'), T. tini-kar 'das Essen' (177); b) K. samildiifi kfialna 
t üp apkar 'wer in die Hüt te aus Lattenholz t r i t t ' (103), K. ö'spn^t k ö á L p-
JgarRt pőJgan i"%ts 'sie kam zu Schafdünger Fahrenden' (105), K. püin 
k ülté e pfearittn a pey^&iyaltnfiqps 'am Ufer wurde sie von Fische essen -
den [Leuten] ans Ufer gerufen' (107), K. ám kgőlpgar ösdm (110), 
nm Jg öl p k a r ösam (111) 'ich bin dem Tode nahe' (tkp. 'ich bin ein Sterbén-
der' 240), T. ená-m e l p kar kgsy-t áA 'der mich Tötende ist weit weg' (185); 
c) P. AeApzltH knfiremkaRt rnfitentii 'das von der Fusssohle Geschabte 
streut sie' (130), P. am ilk^m sem fi emkaRt 'die von den Augen meiner 
Frau Gesehenen' (131), P. ney am püum ösn, am p n n s t e m k a'r 3 m 'du 
bist mein Sohn, der von mir geborene' (145), T. kölfdmkart iaAa-wst 
'die [zu Hause] Gebliebenen waren eingeschlafen/ (187), T. nifiamp kün-
tasáAdmJgarnaA naAa-nts 'die Hündin leckte Übergekochtes' (182, 
tkp. 'aus dem Herausgekochten 254/2); — névmások: T. emkardm 'meiner', 
merjkarg 'unserer', nenkarná 'euer' (184); KL. ám-khgram 'az enyém', táu-
khgrá 'az övé', min-khgrám 'a mi kettőnké', nan-kharán 'a tietek' (MUNKÁCSI, 
Vog. Nyelvj. 110), K. gm-khgrdm 'az enyém', naV-khgrdn 'a tiéd (197), T. ám-< 
khgrdm 'enyém', neu-khgran 'tied', teu-khgra 'övé', mátj-khgru 'mienk', nan-
khgrna 'tietek', tán-khgrán 'övék' (268); KL. td-khgr 'ez', tá-khgr 'az' (111), AL. i 
íd-%ar 'ez', ta-%ar 'az' (159), K. tata-khgr 'ez', tgta-khgr 'az' (197); P. téka"'rey 
'jené (Dual.)' (KANNISTO, III , 142, 247/13), P. (Hkarey 'diese (Dual.)' (142); 
K.tnntdkaran söársna noálfi td rá'ssan 'diese seine Sachen warf er nun hin-
unter ins Meer' (73, tnntaxarán 72); KL. tim-khar(d)p 'ilyen', ákw-iim-khar 
'ugyanilyen', táml'i-khar Tolyan' (MŰNK. i. m. 111), K. taml'a-khgr 'ilyen' 
(197), P. iimh-khgr 'ilyen', tamUn-khgr 'olyan' (237), T. táman-khgr 'ilyen,' 
tgmdrj-khgr 'olyan' (269); khot-khgr 'ki, kicsoda?'; ár-khgr 'minden' (270); 
K. tamhkar 'derartig' (KANN. III, 77), tamal'gar (90), tamatkar (91) id.; árkár, 
aroár 'alles' (III, 200);1—számnevek: P . e fik ár per a't i"%(pts 'keiner ist 
zurückgekehrt' (122, tkp. 'egy sem'), T.ki-f körg: ená-m, iá ö%kör 
nüü/n 'zwei [Sácke kommen] auf mich und einer auf dich' (175), áfiá-n 
áA ö%k&rán 'Töchter habén sie eine' (198, tkp. 'ihre Tochter ist ihre eine' 257). , 

A %ar,kar szócska, mint láttuk, sokszor főnevesíti a melléknevet. Van 
azonbanliz ellenkezőre is példa, hogy ti. a főnév vele kapcsolatban melléknévi 
jelentést vesz fel. Pl. T. ám poulam-khgr 'földim, falumbeli' (MUNKÁCSI, Vog. 
Nyelvj. 268), T. p elvkar pel%tst á:fi kar 'sie dangen einen Diener, einen 
weiblichen-' (KANNISTO III, 182); fi er nrtü pkar iere-fi kers 'der [Pfeil] 

1 Vö. még: P. mótkar pe^sn^podmt ilmeeíis, m ót kar sirnti-ép finiintiép 
fm'tt\i 'der eine rückte den Tisch, die andere stellt fleischige (?) Speise, fette Speise hin' 
(KANNISTO III, 134); T. tgji-khgrt tlp rutin, tgjit jinqlng urálin ! 'egyikőtök gabonát 
vessetek, másikótok hátul arassatok!' (MUNKÁCSI, Vog. Nyelvj. 270) 
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Vernitups traf vorbef (182; vö. miisa-% tü i'ikar sö^t 'dem wird das 
Mádchen gehören' uo., in nu-Jcgrn 'jetzt ist sie dein' uo.). A fent közölt 
példákban tehát az anyagnevek is melléknévi jelentést vettek fel. 

Az északi nyelvjárásokban a tárgyalt szócska nem használatos, hanem 
az ut 'holmi, valami, mi' szócska járul a melléknévhez, ugyanolyan szerepben, 
mint a többi nyelvjárásban a gar, kar. Pl. É. ara utdm 'az enyém', nar\ utdn 
'a tied', taw utá 'az övé', am utayam 'az én két holmim', nar\ utanan 'a tieid' 
(MUNKÁCSI, Vog.Nyelvj. 14); FL. iánf^uttyfi 'unser Altér' (KANNISTO III , 
17), FL. ul mán kérpüskd ki fém r átilu m-u* tty, /?.? '[sollte das] nicht 
der voií uns in die eiserne Tonne Gesperrte [sein] V (20), FL. mnldl uí^n 
palit s 9 niiian e 'die er ehedem zum Brennen ins Feuer geworfen hat te ' 
(41), Szo. (Sássiy f}öftny,t áti 'anderes verlange ich nicht' (22, tkp . 'mehr 
zu Bittendes ist nicht' 211n) , Szo. nf-jjn tlnu^tdB tv sáltsdDl 'deine 
Esser sind nun hereingekommen V (35), Szo. na\rjn ten á:in QtdD ti' 
ióxtd'zt 'deine Esser [und] Trinker sind nun gekommen' (34, d. h. deine Ver-
nichter 21235). SZINNYEI (FUF. XII, 26), a manysi ut szócskát a magyar izé 
iz- elemével egyeztette. Megfelelőjét kimutatta még a chantiból és a lappból. 
A mari főnévi számnevek végzete nézetem szerint más eredetű. 
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Személynevek szórendje 

A finnugor nyelveknek az indoeurópai nyelvekkel szemben egyik saját
sága, hogy a jelző megelőzi a jelzett szót. Ez áll a személynevekre is, mert 
a családnév is jelzője a személynévnek. A családnevek minden nyelvben csak 
fokozatosan alakultak ki, s a legtöbb nyelvben úgy keletkeztek, hogy az apa 
neve vált családnévvé (1. KERTÉSZ, Finnugor jelzős szerkezetek 38). Egy mari 
mesében szerepel UP. fiüle-ry§ fiütfrmar, Pirbryd Piremdr, Máska-bryd 
Makar 'Kancafi pülemor, Farkasfi Pirémör, Medvefi M a k a r (MSFOu. 
LXXVI, 311). Ezekben a nevekben még ki van téve az apa neve u tán a 'fiú' 
szó. A Jaltái Má'ksSm 'Maksim Jaltai ' (uo. 549) névben azonban már nincs 
az apa neve mellett a 'fiú' szó. Ilyen nevek még: pabel jegor'Jegor, Pabel's 
Sohn' (E. L E W Y , TscherTexte 45), pawel digorua,. (49), waslv iwa-n, waslii 
iwa'n 'Wasili íwans Sohn', gen.: waslv iwa-nön, dat.: waslv iwanlan (48) 
vö. komi V. vána mása 'Vana Mása' (FOKOS, Mut. 17), U ecUd'a mis 'ed'd'a 
Mihály' (Szöv. 206), Pr. maria petir 'Mariens [Sohn] Péter' (Volksd. 265), 
seme eíe 'Simons [Sohn] Alexis' (272), mit! ecta 'Avdotja [Tochter] cles Demet-
rius' (279); kire van seme 'Simon [der Sohn] des Iwan [des Sohnes] von kirs' 
(316), karp el'ss pavel 'Paul [der Sohn] des Alexis [des Sohnes] von karp ' 

,(265) (vö. még: tarabakin íevont'ei kondrat't'evit's 'Leontius Kondrattevic Tara-
ibukin', 270). A következő mari nevekben már nem az apa személyneve szerepei. 
hanem köznév: söruk iwa'n 'Schaf-Iwan (LEWY, 42), kombo nastasi 'Gans-
Nastasja' (43), d'edal waslvi 'Bastschuh-Wasilij' (uo.). Ezek már ragadvány
nevek. 

Hasonló alakulású nevek vannak a komiban is: S Jemel Stepan 'Stefan 
JemöJj' (WICHMANN: MSFOu. XXXVIII , 125), Peda Jogor 'Jörgel Theodors-

1 sohn' (uo. 126). Erre a jelenségre már WIEDEMANN rámutatot t (SyrjGramm. 
116). 

Nyilván így keletkeztek az ilyen magyar nevek is: Márton József, Imre 
Samu (1. KERTÉSZ i. m. 40). 
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