
Adalékok rokonságneveink történetéhez 

Az indoeurópai és finnugor rokonsági elnevezések, illetve az azokon ala
puló rokonsági rendszer alapvető különbségét kutatóink abban látják, hogy 
az előbbiben inkább az összefoglalásra, utóbbiban az egyénítésre való törekvés, 
ösztön jut kifejezésre. Amíg az indoeurópai nyelvek kollektív elnevezéseket 
használnak pl. a férfi- és nőtestvér jelölésére (fráter ^ soror ; Bruder ~ Schwe
ster) és csupán körülírással tudnak annak az ego-nál idősebb vagy fiatalabb 
voltára utalni (senior v. junior fráter v. soror, älterer v. jüngerer Bruder, ältere 
v. jüngere Schwester), addig a finnugor nyelvek rokonsági terminusai egy a 
finnugor nyelvcsaládra jellemző e g y é n í t ő felfogásmód tükröződésekép
pen korkülönbségek kifejezésére is képesek. Külön szavuk van az idősebb és 
fiatalabb fiú- és leánytestvér megnevezésére bátya ^öcs; néne ^hug ; votj. 
(MUKK.) nun, nuna, nunaj 'bátya' , vln 'öcs'; md. (AHLQV.) E. batäi 'älterer 
Bruder, Vaterbruder'; ( W I E D . ) E. batska 'jüngerer Bruder; jüngerer Bruder der 
Frau. L. erről a kérdésről: BUDENZ: NyK. I, 310; OSTHOFE, Vom Suppletiv
wesen der indogermanischen Sprachen (Heidelberg, 1900), idézi PETZ G.: 
NyK. XXXII , 221—23; B E K E : Nyr. LXXIV, 219—20, 344; U. HARVA, Der 
Bau des Verwandtschaftsnamensystems und die Verwandtschaftsverhältnisse 
bei den Finnougriern: FUF. XXVI, 98 kk.; legújabban W. STEINITZ, A finn
ugor rokonsági elnevezések rendszere: I. OK. X, 321 kk. 

Hogy ez a korkülönbséget feltüntető osztályozás, amely az egész finn
ugor rokonsági terminológián végigvonul valamilyen ősibb kezdetlegesebb 
szemléletet tükröz-e, amely inkább meg tudja fogni egy egységesnek látszó 
fogalom konkrét árnyalatait, mint magát az általános absztrakt fogalmat, vagy 
pedig egy sokkal bonyolultabb, differenciáltabb, bizonyos absztrahálásra 
képes gondolkodásmód eredmónye-e, ahogy STEINITZ gondolja (i. m. 332), 
azt pillanatnyilag nem tudnám eldönteni. 

Amit STEINITZ felfogásának támogatásául említhetnék az az, hogy ebben 
a látszólag kezdetleges e g y é n í t ő osztályozási rendszerben az ego rokon
sági kapcsolatainak olyan bonyolult sokfélesége és néha árnyalatokba menő 
finomsága tükröződik (1. erre KARJALAINEN : FUF. XIII, 207—95), ami már 
feltétlenül bizonyos absztrahálásra való képességet tételez fel, még ha ez a 
képesség nem is jutot t el a logikai fogalomalkotás későbbi formájához. Pl . 
az osztj. jaj jelentései: nemzetségbeli férfirokonom, aki egy generációval idő
sebb nálam, de mellette nem egyenesági rokonom, mint pl. az osztj. asi 'apám', 
hanem oldalági. Ilyenformán a jaj elnevezés alkalmassá vált egy egész rokon
sági csoport jelölésére, amelybe beletartozott: az ego bátyja, apjának öccse, 
nagybátyjának fiai, mostohaapja, távolabbi nemzetségbeli és nála egy foko-
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zat tal idősebb férfirokonai (1. STEINITZ, i. m. 323). így vált a jaj egyénítő 
elnevezésből —• csoportnévvé, egy korkülönbségen alapuló oldalági rokonságot 
meghatározó elnevezésből a rokonok egy körülhatárolt csoportjának k ö z ö s 
nevévé. 

STEINITZ felfogása bennünket is közelebb vitt a magyar rokonsági ter
minológia néhány vitatott eredetű tagjának megfejtéséhez. Ezek: a nálam 
idősebb férfi és nőtestvér elnevezésére szolgáló bátya és néne szavaink. Az ún. 
o s z t á l y o z ó rokonsági rendszer ezen két tagja körül ugyanis nagyon sok 
még a tisztázni való. 

Bátya 

1. Abból, hogy a finnugor rokonsági elnevezések legjellemzőbb saját
ságául éppen a korkülönbségre utalást jelöltük meg, természetszerűleg adód
nék az az elgondolás, hogy a bátya szó — mint rokonsági neveink zöme — 
nyelvünk finnugor alaprétegéhez tartoznék. A helyzet pedig korántsem áll így, 
mint ahogy kutatóinknak e kérdésben elfoglalt és ma is bizonytalan álláspontja 
mutatja. 

A bátya szó eredetét a legkülönbözőbb nyelvekben keresték nyelvészeink: 
A s z a n s z k r i t bhrata-ból magyarázza KÖRÖSI CSOMA SÁNDOR (1. 

erre SCHMIDT J . utalását: Nyr. L, 36); a szkr. bándhu 'Verwandter, Angehöriger' 
szóból pedig MUNKÁCSI (ÁKE. 153). 

Ezek az egyeztetések hangtani szempontból elfogadhatatlanok (1. EtSz. 
I, 314; VASMER, RussEtymWb. I, 62). 

Hasonlóképpen elvethető hangtani meggondolásokból a t ö r ö k b ő l 
való származtatás lehetősége is, amelynek főképpen VÁMBÉRY ÁRMIN volt a 
hirdetője (NyK. VIII, 129, MagyEred. 331, 412, 668). 

A török eredet ellen foglal állást az EtSz. (i. h.), BÁRCZI (SZÓÍSZ.) és 
MoÓR is (MNy. L, 74; ALH. II, 437—9). 

A bátya szó f i n n u g o r eredeztetése BUDENZ nevéhez fűződik, aki 
egyezteti azt az oszt], pacta, paga 'feleség bátyja'; md. bata, mdE. pata 'bátya, 
nagybátya'; 'néne, nagynéne'; votj. bece 'Bruder'; zürj. bat' 'atya' szavakkal 
(NyK. VI, 445), A fgr. eredetre hajlik: HALÁSZ: Nyr. XII, 100; ASBÓTH, SzlSz. 
16; B E K É ; Nyr. LXXIV, 219, 344 és KNIEZSA is, abból a meggondolásból ki
indulva, hogy a magyar szónak megfelelő alakok más fgr. nyelvekben is meg
találhatók, és „rokonságot jelentő szó fgr. eredete különben is valószínűbb". 
(SzlJöv. 1/2, 795.) 

Azt hiszem a kérdés ilyetén eldöntése kissé leegyszerűsítené rokonság
neveink kutatását, hiszen ha vitatott eredetű rokonságneveinkhez finnugor 
megfelelőket keresnénk, zömükhöz bizonyára találnánk is. Ám tudjuk, hogy 
rokonságneveink között szép számmal vannak szláv (déd, unoka, mostoha, 
mátka, (?) bátya, bácsi,1 nyoszolyálány, koma: MOÓR: MNy. L, 74), német 
(sógor, sógornő), sőt kaukázusi ( ? öcs, hug) eredetűek is.2 

A BuDENz-től felsorolt rokonnyelvi megfelelők azonban általában idegen 
eredetűeknek bizonyultak. Az osztj. pacta és votj. bece török, a zürj. &atf"Vater' 
orosz eredetű (1. WICHM.—UOT. , Wortsch. 10a). Orosz eredetűnek kell tar ta-

1 MOÓR, a bátya, bácsi szót megkérdőjelezi. 
2 L. ezekről MUNKÁCSI, ÁKE. 495, 356; legújabban MOÓR E.: ALH. IX, 175. 



ADALÉKOK BOKONSÄaNE VEINK TÖRTÉNETÉHEZ 283 

nunk a md. (BTJDENZ: NyK. V, 220) batä 'bátya, nagybátya'; PAASONEN 
(MordwChrest. 106) paya, (Anredeform) pat'aj E., pate, (Anredeform) pat'ejM.. 
'ältere Schwester' (E.); 'älterer Bruder' (M.) elnevezést. 

Éppen BTJDENZ etimológiájának bizonytalansága miatt sem SZLTSTNYEI 
Nyelvhasonlítása, sem ZSTRAI, Fgr. rokonságunk c. műve, sem BÁRCZI, A ma
gyar szókincs eredete, nem veszi fel a finnugor eredetű rokonságnevek közé. 
ZsiRAinak az 1952-ben megjelent egyetemi tankönyvében (,,A finnugorság 
ismertetése") ugyan szerepel a bátya is meg a néne is a fgr. rokonságnevek 
között, de mindkettő megkérdőjelezve (i. m. 9). 

A szó finnugor eredete elleni állásfoglalás indokoltnak látszik (vö. EtSz. 
I, 314). 

A bátya szó g y e r m e k n y e l v i eredetének is vannak szószólói nyelv
tudósaink között. A CZUCZOR—FOGARASI szótár az atya ikerítéssel előállott 
alakváltozatának tartja; I, 457—8 („mintegy atyához hasonló, nálunk öregebb 
vérrokon"). E nézet felé hajlik P A P P ISTVÁN is (szóbeli közlés), sőt KNIEZSA 
is, amikor azt mondja: „De talán gyermeknyelvi szó, közelebbi vizsgálatot 
igényel" (i. h.). 

Ez a felfogás feltehetően azon eléggé elterjedt szemléleten alapul, mely 
szerint a rokonsági elnevezések jó része gyermek-, ül. dajkanyelvi eredetű (1. 
erről KARJALAINEN: FUF. XIII, 282; SCHMIDT és KOPPERS, Der Mensch aller 
Zeiten 141; vö. STEINITZ, i. m. 334). Igaz, hogy vannak ilyen hangfestő, gyer
meknyelvi eredetű szavak is minden nép rokonsági elnevezéseiben (pl. papa, 
mama, ata), de ahogy STEINITZ is mondja, elhibázott az osztályozó rokonsági 
terminológiát "ingadozó jelentésű alkalmi gyermekszókra" visszavezetni 
(i. m. 334). 

Szándékosan hagytam utoljára a bátya szó s z l á v eredetére vonatkozó 
nézeteket, mert véleményem szerint e felfogás képviselői jártak a helyes nyo
mon, még ha a szó közvetlen átadójának a kérdésében nem is értünk minden
ben egyet velük. 

A magyar bátya szónak a bulgár basta 'páter ' szóval való egyeztetését 
(1. MIKLOSICH, Lex. Paleoslav. 8) nemcsak genetikai vagy jelentéstani szempont
ból tartom elfogadhatatlannak, mint BUDENZ (NyK. I, 310; II, 469), SZARVAS 
(Nyr. XI, 115), HALÁSZ (Nyr. XII, 100), legutóbb pedig egész határozottan 
KNIEZSA (i. m.), hanem hangtani szempontból is. 

A magyar bátya éppúgy, mint a bolgár basta egy ősszláv *batja v. *batç 
alakra mutat (vö. KJSTIEZSA, i. h., BERNEKER, EtWb. I, 45—6, VASMER, i. m. 
62). Ezen ősszláv alakot hívebben őrző szláv nyelvből vehette át a magyar 
a bátya szót. 

Most már csak az a kérdés, hogy melyik lehetett az a nyelv, hol és mikor 
tör tént az átvétel, mi volt, azaz mi lehetett a szláv jövevényszó eredeti jelen
tése és milyen alakban került át a magyarba ? 

Nézzük meg először az á t a d ó n y e l v kérdését. Tudjuk, hogy nyel
vünk szláv jövevényszavai között találunk orosz, bolgár, szerb-horvát, szlo
vák és cseh eredetűeket. A legtöbbnél azonban meg sem tudjuk állapítani 
az átadó nyelvet (1. erről KJSTIEZSA: NyK. XLIX, 350). így legfeljebb a való
színűség határán mozoghatunk ilyenirányú kísérleteinkben. 

A hangalaki rokonság alapján azonban — úgy vélem — leginkább a 
következő adatok jöhetnek számításba. 

a) o r o s z . (MIKL.) botja, batbko ; (BERN.) őárríR 'Vater', őámbKa 'Priester'; 
(VASM.) őámn, őámbKO ( < óorosz *batja 'Vater'). 
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b) s z e r b - h o r v . (BERN. , VASM.) baéa 'Kosewort für den Bruder'; 
(KNIEZSA) bäca 'Bruder'. 

c) ó c s e h (BERN. , VASM., KNIEZSA) bát'a 'Bruder, Verwandter, Genösse'; 
m o r v a (BERN. , VASM.) bat'a 'Oheim'. 

A szláv nyelvi alakok ősszláv alapalakjául kikövetkeztetett *batja, 
*batç formákban a brat(r)h 'Bruder' beeealakját látni (1. BERNEKER, i. h. ós 
némi kétkedéssel KNIEZSA, i. h.), úgy hiszem felesleges. A hangalaki hasonlóság 
még nem elegendő ahhoz, hogy két különböző eredetű szláv szó, az ősszláv 
*batç 'Vater' (VASM. 62) és a *bratn 'Bruder' (VASM. 118) szó megfelelőit 
mindenképpen egy etimológiai sorba kényszerítsük. VASMER utalásából is 
úgy látszik, hogy nem fogadja el BERNEKER egyeztetését.3 

A szerb-horvát baca alakot KNIEZSA érvei alapján ki kell iktatnunk 
vizsgálódásaink sorából (KNIEZSA, i. m.). 

Hátramarad a cseh és az orosz átvétel lehetősége. Mindkét nyelv idézett 
szavai KNIEZSA szerint (i. h.) a X. sz. folyamán fejlődtek egy ősszláv *batc-hő\. 

Az ócseh bát'a 'Bruder, Verwandter, Genösse' szóra azonban, amelyre 
BERNEKER , ,alt" megjelölést használ csak a XIV. sz.-ból van adatunk (1. 
KNIEZSA, i. h.), tehát későbbi, mint az első magyar előfordulás (1271; Posses-
siones Bathiamezey, NySz.).4 

így tehát, ha a jelentéstani eltérésnek nem tulajdonítunk olyan nagy, az 
egyeztetést szinte kizáró szerepet, mint ahogy kutatóink egy jelentékeny része 
tette, — gondolhatnánk az óoroszból való eredeztetés lehetőségére is, mint 
annak idején BUDENZ (NyK. I, 310, II, 469) és SZARVAS G. (Nyr. XI, 115). 

Sajnos a honfoglalás előtti ós honfoglaláskori szláv—magyar érintkezé
sekről és ezek nyelvi emlékeiről nagyon keveset tudunk, pedig feltehetően 
erre az időre, a IX—X. sz.-ra tehető a magyarságnak azon óorosz nyelvet 
beszélő szláv néppel való érintkezése, amelyről a szláv nyelvek legrégibb 
forrásai a Cirill és Metód-Legenda (A magyar honfoglalás kútfői 352—3; 53—4; 
GYÖRFFY GY. , A magyarok elődeiről és a honfoglalásról 89, 90), valamint a 
Nesztor Krónika (A honfoglalás kútfői 362; GYÖRFFY, i. m. 87, stb.) is utalnak. 
Ez volt az a korszak, amikor őseink kaukázusi lakóhelyüket elhagyva a dél
orosz sztyeppén Kazária szomszédságában Levédiában éltek és mint a kazár 
birodalom fennhatósága alatt álló nép részt vettek a kazárok hódító hadjára
taiban is, amelyek a szomszédos szláv területek meghódítására irányultak. 
(L. erről: A magyarság őstörténete, szerk. LIGETI , 89 kk; SZABÓ L, Magyar 
történelem. Egy. jegyzet, Debrecen 1952, 30 kk. stb.). így kerülhettek kap
csolatba a Kiev környéki szlávokkal, akiktől portyázó hadjárataik során szá
mos terményadó fizetésére kötelezett rabszolgát ejtettek. Valamivel később 
pedig a honfoglalás idején a „magyar hegyeken" (1. Nesztor Krónika: GYÖRFFY 
i. m. 88) átkelve a szintén ószláv nyelvi vonásokat mutató [és átadó nyelvként 
számba jöhető] morvaszlávokkal is érintkezhettek (1. SZABÓ I., i. m. 84; 
GYÖRFFY, i. h.). 

Igaz, hogy a szláv törzsek, akikkel őseink érintkezésbe kerültek akkor 
már különféle nyelvjárási színezettel beszélték az ószláv nyelvet, de ezek közöt t 

3 „Er [ti. BERNEKER] hält *batç, *bafa für Koseformen zu brai(r)h 'Bruder'. 
Abzulehnen ist jedenfalls a u c h (én ritkítottam. — KM.) Soboljevszkij's Versuch  
es als iranische Entlehnung anzusehen." (i. h.) i 

4 HALÁSZ szerint a cseh-tótba minden valószínűség szerint a magyarból került 
(Nyr. XII, 100). E felfogás ellen VASMER (RussEtymWb. 62). 
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a nyelvjárások között akkoriban még kisebb volt az eltérés,5 mint a későbbi 
századokban, amikor az aránylag egységes óegyházi szláv nyelvből kialakul
tak a különnyelvi vonásokkal erősebben át i tatot t egyházi szláv nyelvek. 

Akár a délorosz sztyeppék szláv (óorosz) lakóit, akár a Kisalföld vagy a 
Vág völgyének morvaszláv (cseh?) lakóit tekintjük átadóknak, az á tvet t 
bátya szó alapalakjául egy ősszláv *batç szolgált. Ebből fejlődhetett a X. sz.-ban 
az óorosz [vagy cseh-morva] forma, amely hangalakilag, de jelentéstanilag is 
megfelelhet a mi vitatott eredetű rokonságnevünknek. Meg kell jegyeznem, 
hogy feltehetően hasonló óorosz nyelvet vagy nyelvjárást beszélő, de északibb 
szláv törzstől vehette á t a zűrjén és a mordvin is a bat', ill. bat ja szavakat, a fgr. 
nyelvekben található párhuzamos átvételek egyikeként (ezekről 1. részleteseb
ben alább). 

A magyar talán a IX—X. században (a honfoglalás előtt, vagy a hon
foglalás idején), a zűrjén és mordvin valamivel később a X—XI., esetleg még 
későbbi századokban vehette át a kérdéses szót. (Utóbbira 1. L I T K I N : SUSA. 
XLII/4, 4 kk.; ZSIRAI, FgrRok. 212, 260).6 Természetesen ezek a kérdések még 
gondosabb kutatásokat igényelnek, mielőtt teljesen megnyugtató módon le
zárulnak. 

2. Hogyan felelhet meg az óorosz bat ja 'Vater' [e jelentésben SZREZ-
NYEVSZKIJ7 szerint már 1160-ban előfordul], és 'Priester', morva 'Oheim' 
jelentésű szó a magyar'fráter maior natu ' (älterer Bruder); 'patruus' (Onkel); 
"verbum alloquendi5 (Anredewort) (NySz., EtSz.) jelentésű bátya 'szónak, és 
mi lehetett a szó elsődleges jelentése.8 

Mielőtt e kérdésben döntenénk, meg kell néznünk az óorosz alakra vissza
vezethető és a magyarral korábban egyeztetett rokon nyelvi adatokat is. 

Mit mondanak a zűrjén adatok? Forrásainkban az alábbi alakokban s 
jelentésekben szerepel: 

(SAVV.) Őamj 'oTeu', őamJ3J\ 'öaTioiiiKa'! (rég. fapa'; ma: "apuka; tisz
telendő, főtisztelendő; öregem'), őamJMüM = aJMüM 'poßHTejiH', (ROG.) őamj 
cOTeii', \. őamjinejl f6aTioiiiKa' ! 

(SACH.) őamb, aj 'oTeu,'; bimuàaj, uwbid őamb 'jiheji? (I. P.); qo>K (anya 
fivére) (FSz.) — "ueß no MaTepn'. 

(WICHM.—UoT.) V. Sz. Pécs. L. Le, U. PY. bat' 'Vater5 « or.), V. 
mamis —bat'is 'die (eig. seine) Eltern'; V. Le. bat'uslco rVater' ( < or.).9 

5 A Nesztor krónika írja (A magyar honfoglalás kútfői 349): „Egy szláv nyelvet 
alkottak ugyanis a Duna mentén lakó szlávok, akiket a magyarok leigáztak és Moravia, 
és a csehek és a lengyelek és a poljánok, akiket ma oroszoknak hívnak" (1. GYÖRFFY, 
i. m. 88). 

6 A szó esetleg a magyar nyelv azon ősi szláv (óorosz) jövevényszó rétegbe tar
tozhat, mint a lengyel ( < óorosz Hedzanh : SzlJöv. 313); a szegye 'erős husángokból való 
halfogó rekesztek' ( < óorosz *sëdza : SzlJöv. 494); a tanya ( < óorosz Honja: SzlJöv. 
518); Duna ( < óorosz *Dunaj). 

7 SZBEZNYEVSZKIJ, MaTepHajibi RSIH cjTOBaptH ApeBHepyccKoro $i3biKa I, 46. 
8 Az első ('fráter') jelentésre példa: MA: Jobatyam, Attyanak az atyának báttya ; 

a másikra: BécsiK. 64. „Meít Efter mégualla néki, hog o batta volna" [az EtSz. szerint 
nyilván íráshiba batta helyett] . A megtisztelő megszóHtásra: TelK. 185 „O te peter bata 
emlekôzzel meg en rólam." Az első 1271-ből való helynévi adat Possessiones B ath ia-
mezey a "fráter' és 'patruus' jelentést egyaránt megengedi. E név egyike a XIII. sz.-
ban igen általános összetett földrajzi neveknek, amelyeknek első tagja személy-, rokon
ság-, tisztségnév stb. (1. BÁBCZI, Szókincs 160). 

9 Mindkettőt KALIMA is orosz jövevényszónak tartja. (SUST. XXIX, 40); a baiusko 
régi vocativusi alak (uo.). 
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Az utóbbi alak azonban nemcsak 'Vater' jelentésben él, hanem kedves
kedő, megtisztelő megszólításként is. Pl. WICHM. (SyrjVd. 69) V. ledz, bat'usko, 
kodi a/sid 'Lass [mich] los, lieber Vater, wer bist du' [szól a vándor a medvé
hez, amikor az őt ivás közben derékon ragadja]. 

Sem a G. Sz. LITKIN, Zyrj. Kraj., sem V. LITKIN Drevnyepermszkij 
jazik című munkájában nincsen adat a bat' szóra. A nyelvemlékek 'oTeu;' jelen
tésben az a) szót használják (Drevn. 122). Ennek LITKIN szerint elsődleges 
jelentése: 'hím, férfiember' volt, később kapta az fapa, férj, após (férj apja, 
feleség apja)' jelentést (uo.). Én ehhez hozzátenném: az óoroszból átkerült 
hatja (<< ősszláv *batç) szó hatására, amely talán a nép nyelvében mint bizal
mas, kedveskedő, becéző vagy megtisztelő megszólítás megvolt — bár lehet, 
hogy csak némely nyelvjárásban. — E felfogásomnak azonban ellentmond 
KALIMA megállapítása, amely szerint a zűrjén nyelv egyetlen orosz jövevény
szava sem datálható az ópermi korszakra. Mind a zűrjén, mind pedig a vot-
ják — egymástól függetlenül — vett át jövevényszavakat (SÜST. XXIX, 179). 

Vajon a votják nyelv tanúvallomása is ellene szól a bat' szó ópermi kori 
átvételének ? 

A BuDENztől (NyK. VI, 445) idevont bece 'Bruder' a magyar bátya szóval 
való látszólagos jelentéstani azonossága ellenére sem tartozik ide, hanem csuvas 
jövevényszó (1. WICHMANN: SUST. XXI, 44). 

Ellenben esetleg idevonnám a MuNKÁcsitól feljegyzett backo (Kaz.) 
'atyuska' (a papnak címe a megszólításban) szót (VotjSzót. 606; VNpk. 89). 

A backo alak (MUNKÁCSI orosz átvételnek tartja, i. h.) alapszava a bac 
{-ko < -k deminutiv képző + -o vokativus; utóbbiról 1. UOTILA, KonsPerm. 
270) talán t' > t's ( <~ t's) szekundér hangváltozással állhatott elő egy óorosz 
*batja alakból. E változással számos expresszív kifejezésben találkozunk — 
szóeleji és szóvégi helyzetben egyaránt — főképpen az ufai nyelvjárásban. 
Vö. zürj. FV. t'uf'u 'Vogel', votj. Sz. t'ut'u, M. t'ut'i, U. t'svij"w 'Vögelchen' (in 
schmeichelnder Rede od. beim Locken) ( < or. tmomn) (UOTILA, KonsPerm. 
20, 122). 

De gondolhatnánk egy ősszláv *batja10 alak óorosz nyelvjárási változata
ként jelentkező *baca átvételére is. Ennek megfelelőjét ma is megtaláljuk a 
voronyezsi nyelvjárásban, a (DALJ) öámma, ÖÚHKR 'TATA; TÁTenbKa' alakban. 

Azt hogy a két rokon nyelvbe egy időben [az ópermi korban] került-e 
be az ősszláv *£>a/g-nak megfelelő óor. *batja és az ősszláv *batja-mik megfelelő 
óorosz *baca alak, azt nem tudom eldönteni. 

A mordvinban véghangzós alakokkal találkozunk: 
(REGULY) M. bat'ä 'bátya, nagybátya' (az atyának öccse); bat'ka 'ip, atyós' 

(a vőlegénynek) (1. BUDENZ: NyK. V, 220), ( W I E D . ) E. batska 'jüngerer Bruder'; 
'jüngerer Bruder der Frau'; 'Neffe'; (PAASONEN, MordwChrest. 106) pafa, 
(Anredeform) pai'aj. E. pats, (Anredeform) paisj M. 'ältere Schwester' (E); 
'älterer Bruder' (M); païakaj E. dem. (Anredeform). 

A b- kezdetű orosz jövevényszavaknak p-vel való helyettesítése igen 
gyakori a moksa mordvinban, annál is inkább, mert a md. p ejtésben igen közel 
állt az orosz 6-hez (zöngétlen médiának ejtik; vö. PAAS., i. m. 3.). Ezért jelölik 
talán REGULY, WICHMANN, AHLQVIST is &-vel. A zöngés hangok feltehetően 

10 Erre az ősszláv alakra megy vissza a szerb-horvát baca, bulg. basta, fehér 
orosz báca (vö. KNIEZSA, i. m. 795). 
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bizonyos fonetikai helyzetben előállt variánsként vagy idegen (orosz) hatásra 
váltak a mordvin nyelv fonémaállományának tagjaivá. 

BUBBICH 1949-ben megjelent szótáraiban (3p3HHCK0-pyccKHÍí és 
MoKiuaHCKo-pyccKHH cjiOBapb-ban) b kezdettel jelöli a bátya mordvin meg
felelőit: 

md. M. öámbKa cTecTb' ['após, a feleség apja5]; md.E. ôawca- ycT. 
[ = e l a v . ] ; őamwuiKa (CBHUCHHHK) ['pap, lelkész']. 

A moksa mordvin alak ősszláv *batç >> óor. *batja átvételére, az erzä 
alak ősszláv *batja > óor. *baca-r& utal. Az átvétel korára vonatkozóan csak 
találgatásokra vagyunk utalva. Már a Nesztor-féle őskrónika és más XII. sz.-
ról szóló feljegyzések is megemlítik a mordvin—orosz kapcsolatokat. De lehet 
az átvétel későbbi is. 

A rokon nyelvekben tehát 'apa, apuska' (zürj.); 'a pap címe a megszólí
tásban' (votj.); 'bátya, nagybátya, unokaöcs, idősebb rokon megszólítása' 
stb. (md.) volt a jövevényszó jelentése. 

De nyelvemlékek híján egyetlen rokon nyelvből sem tudunk a feltehető 
elsődleges jelentésre következtetni. 

Nézzük meg most már az ősszláv *batç szó megfelelőinek az átadó nyelv^ 
ként számításba jövő szláv nyelvekben előforduló jelentéseit. 

MuNKÁcsinál (ÄKE. 154) az or. bat ja, batjusha, batjlca jelentése 'Vater; 
Priester'; (BERN.) Őámx, öámbKa 'Vater, Priester'; öamwuma 'Väterchen, Pries
ter ' ; auch allgemeine zärtliche Anrede 'Liebster, mein Freund'; (VASM.) Öämn, 
ŐárribKO 'Vater'. Ugyanezen jelentésben szerepel a kisoroszban, fehér-oroszban, 
szerb-horvátban, bulgárban (vö. BERN. , i. m.). 

A maival azonos jelentésben szerepel BERNEKERnél és VASMERnél, a 
XIV. sz.-ból feljegyzett cseh bát'a alak 'Bruder, Verwandter, Genösse', és a 
morva bat'a 'Oheim' alak. Utóbbiaknak a magyarból való származtatását 
VASMER elutasítja (i. h.). 

J e l e n t é s t a n i l a g természetesen ez a régi cseh-morva alak állna 
a magyarhoz a legközelebb, ha első előfordulásának ideje (a XIV. sz.; J A N 
GEBAUER, Slovnik starocesky Praha, I—1903) nem szólna az egyeztetés ellen. 

A bátyához alakilag legközelebb álló és átadóként számításba jövő szláv 
(óorosz) nyelvben a szónak 'apa'; 'pap' ; 'bizalmas, kedveskedő megszólítás' 
jelentése van. 

Mi lehetett a szó e l s ő jelentése ? A legrégibb adatban, amely a szóra 
vonatkozóan az orosz nyelvemlékekben fellelhető 'omei}' (páter) jelentése van a 
őaaiR szónak: «PoMaH PocTitcjiaBHMb nocbiJiaeTb H3b. GvioneHbCKa noná CBO-
ero KI» M3HCJiaBy peKa TaKo: OT^aBaeTb TH 6aTH MepHHroBi. a CT> MHOIO BT* 
JTK)6BH no>KHBHr» ['Roman Rosztiszlavics elküldi papját Izjaszlavhoz, így szól
ván: atyám neked adja Csernyigovot, velem pedig éljél szeretetben'] (vö. 
SZREZNY. I, 46). 

Az adat SZREZNYEVSZKIJ szerint a 6669. évből (KNIEZSA szerint 1160) 
származó Ipatyevi évkönyvből való és a öarnn szóval Roman Rosztiszlavics, 
apját, Rosztiszlav Misztiszlavics kievi fejedelmet jelöli meg. 

A szónak a szláv és finnugor feltehető megfelelőiben jelentkező változa
tos jelentéseiből kiindulva szeretnék felvetni egy gondolatot. Nevezetesen azt, 
hogy az alapalakul felvett ősszláv *batja vagy *batç szónak nem a 'páter ' volt 
az elsődleges jelentése, hanem miképp már BUDENZ is rámutatot t (NyK. II, 
469) — egyszerűen „ n a t u m a i o r s e n i o r". Valamilyen az ego-tó\ tisz
telt idősebb nemzetségben' férfirokont jelenthetett, akihez vérségi, nemzetségi 



288 A. KÖVESI MAODA 

v. házassági rokoni kötelék kapcsolta. Tehát olyasfajta csoportelnevezés lehe
tet t , mint az osztj. jaj, vog. Szo. kaé, amelynek — mint már a /a;-jal kapcsolat
ban utaltam is rá — rengeteg jelentése van, vagy a votj. agaj 'älterer Bruder, 
Vater, Onkel, Grossvater' (SETÄLÄ: SUSA. XVII.4, 21). Minden egyes jelentés 
az illető nép, törzs, nemzetség rokonsági rendszerének és társadalmi formájá
nak ismeretében kap igazi tar talmat és magyarázatot. 

Az, hogy ősi rokonságnevek ilyen változatos jelentésekben való előfordu
lása (bátya, apa, nagybátya, idősebb férfirokon) a csoportházasság (hetäris-
mus) ősi jogszokásával magyarázható-e,11 vagy a leviratus12 ősi házassági for
májában kereshető-e, nem tudom és nem is keresem, mert ez már igen komoly 
etnológiai kutatásokat igényelne. Annyiban is, mert az uráli, és így feltehetően 
minden primitív népnél megtalálható házassági formákat illetően nem egysé
ges a kutatók álláspontja (1. erről a magyarokra vonatkozóan MUNKÁCSI: 
Ethn. XVIII, 360; F É L E., A népi társadalom élete 5; SETÄLÄ, i. m. 21, kk; 
U. HARVA: FUF. XXVI, 95 kk.). 

Az óorosz (SZREZNY.) 6amn 'apa' esetleg a p a i h a t á s k ö r r e utaló 
kifejezés, az ún. „szociológiai apa" elnevezése is lehetett. ,,Az 'apa' terminus 
használata — kezdetleges társadalmi viszonyok között — nem egy esetben külö
nösen félrevezető lehet" —mondja BODROGI. A néprajzi terminológia kérdéséhez 
című idézett munkájában (Ethn. LXVIII, 14). Ugyanis a gyermeket nemző 
és a gyermekkel szemben felelősséget vállaló személy nem mindig azonos. El
nevezésükre is különböző terminusokat, használnak: páter (szociológiai, tör
vényes apa), genitor (nemző, fiziológiai apa; 1. BODROGI, i. h.). Lehet, hogy a 
zürj. bat' és aj; or. öamR, omél}lz elnevezések is e kettős szemléletben gyökerez
nek. A szociológiai apa pedig — esetleg a leviratus alapján is — lehetett nagy
bátyja, vérszerinti, oldalági vagy nemzetségi rokona az egfo-nak; annak 
ugyanazon csoportelnevezés alá foglalt gyermekei (az ego unokabátyjai) 
pedig az ego fivérei. 

Az ősszláv *batç (*batja), amire az óorosz őámn visszavezethető, viszont 
e r e d e t i l e g talán valamilyen ősi kedveskedő, megtisztelő megszólítás 
lehetett, amellyel az ego idősebb férfirokonait nevezte meg. A megtisztelő, 
kedveskedő megszólításból válhatott később csoportnévvé. Az ego így kezdte 
megjelölni egy generációval idősebb férfirokonait (apját, nagybátyját, más 
férfirokonait). Ezen csoportelnevezésből ágaztak szót aztán az apa, nagybátya 
testvérbátya, később pedig az idősebb, tisztelt személy megszólítására használt 
bátyám, bácsi stb.-féle jelentések a különböző szláv és említett finnugor nyel
vekben (így a magyarban is). 

Az egyházi szláv nyelvekben még vallásos színezetet is nyert az ősszláv 
*batja (*batç) szó, ós a kolostor apátjának és más egyházi személynek elneve
zésévé vált. (L. erre BERNEKER, EtWb. I, 46). Ezen utóbbi jelentósével talál
koztunk az oroszban, bolgárban, votjakban, mordvinban. 

A feltett ősi jelentéssel (megtisztelő megszólítás) kapcsolatban szeretnék 
SETÄLÄre is utalni, aki szerint az ilyen ún. csoportelnevezések idősebb család
tagok iránti tiszteletteljes és barátságos megszólítási formákban gyökereznek. 

11 L. erről SETÄLÄ, Smirnov's Untersuchungen über die Ostfinnen (SUSA. XV3I/4, 
18—20, 25). 

12 Leviratus az a régi jogszokás, amely szerint a fiatalabb fivér, bátyjának 
vagy apja öccsének halála után, annak özvegyét veszi feleségül (U. HARVA: FUF. XXVI, 
108. kk.; STÉINITZ, i. m. 322; BODROGI: Ethn. LXVIII, 26.) 

13 (VASM.) ómuk 'Männchen eines Tieres' (i. m. II, 290). 
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„Sie sind also viel eher als Produkte der Verfeinerung der Sitten, denn als 
Spuren einer uralten Kommunalehe zu betrachten" (SUSA. XVII/4, 25).14 

A kikövetkeztetett alapszó kedveskedő megszólító szó (Anredewort) 
eredetére vallana a B E R N E K E R ^ I , KNIEZSÁÍÓI említett ősszláv *batç alak is, 
amelyben DOMBROVSZKY szerint [szóbeli közlés] az -g becéző képző (és mint 
ilyen alkalmas vocativusi szerepre). Ezt a képzőt találjuk meg szerinte az ős
szláv (MIKL.) opfnb 'sas' szó opbA£ 'sasfiók' származékában már bizonyos 
funkció-szűküléssel, állatok kicsinyeinek jelölőjeként. Ez a kedveskedő, becéző 
szerep jut kifejezésre a *batç VASMEEtől felsorolt szláv nyelvi származékaiban: 
,,wruss. báca, bulg. baëta, skr. bâca Kosewort für 'Bruder' " ; (BERN.) báto 
'Kosewort für Bruder und Vater', valamint a fent említett votják és mordvin 
megfelelőkben. 

Az óorosz *batja, cseh-morva bat'a, valamint véleményem szerint a magy. 
bátya és zürj. bat' feltett ősszl. alapalakja a *batç, a többi szláv nyelv feltett 
alapalakjához a *batja-hoz viszonyítva úgy fogható fel, mint m e g s z ó l í t ó 
terminus a h i v a t k o z ó terminussal szemben.15 Az, hogy a szlávból (óorosz
ból) átkerült bátya szavunk ősi jelentései között miért nem találkozunk a 
'páter' jelentéssel csupán a 'patruus' jelentéssel, arra nem tudok feleletet adni.16 

A 'fráter, patruus, verbum alloquendi'-fóle jelentése azonban a legrégibb kortól 
máig fennmaradt. A 'natu maior senior' nevének megtisztelő megszólításként 
való alkalmazásáról 1. SIMONYI: Nyr. XL, 7. 

3. Utoljára marad a harmadik kérdés megválaszolása: m i l y e n l e h e 
t e t t a m a g y . bátya ő s i h a n g a l a k j a , ós hogyan magyarázható a 3. 
szem. birt. szem.-ragos alak a bátyja? 

A bátya -a végződését a kutatók egy része kicsinyítő képzőnek tartja 
(vö. SIMONYI: Nyr. V, 482, TMNy. 291; TOLNAI: NyK. XLVI, 370; SZINNYEI: 
NyH.4 89. [Az NyH.7-ben már nem említi.] 

Mások birtokos személyragnak tartják (SYLVESTER T.: CorpGram. 41—3; 
MÉSZÖLY: MNy. XII, 7; B E K É : Nyr. LVIII, 78; TECHERT: MNy. XXX, 17). 

Ebben az esetben az ősi tő *baty lett volna. Erre gondol TECHERT is 
(MNy. XXX, 19), bár megemlíti, hogy a régiségre vonatkozóan csak S y l v e s 
t e r J á n o s hoz fel példát erre az alakra: ,,fráter maior natu. Bat [olv. 
b á t y ! ] " (i. m. 18). 

Egy ilyen ősi alak azonban nem vezethető le a kikövetkeztetett óorosz 
*bátja alakból, legfeljebb egy szláv *&aíb-ból. Mert akár a IX., akár a X. szá
zadban történt a *bátja átvétele, az alacsony nyelvállású magánhangzóra vég
ződő szavak már nem vesztik el vóghangzójukat a magyarban (vö. BÁRCZI, 
Hangtört . 18). Erre mutatnak a mostoha, R. mezsda, rozsda, gatya, Népny. 
kutya 'kunyhó, parasztház' szavak (vö. ASBÓTH, SzlSz. 16; BÁRCZI, Szókincs 86). 

14 Az op ~ ap tövű rokonságnevek az ugorban hasonlóan megtisztelő megszólí
tásból váltak az idősebb rokonok nevévé: vog. op 'nagyapa'; osztj. üp, öp 'idősebb nő-
testvér, az apa nővére' (CSERNYECOV, Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének 
történetéhez, 1). 

15 M e g s z ó l í t ó terminust használunk, ha rokonh o z beszélünk egy rokon
sági elnevezéssel; h i v a t k o z ó terminust pedig rokonr ó 1 beszélve, pl. apa (megsz. 
term.), após (hiv. term.), (vö. BODROGI i. m. 9.) vagy: János bátyám, Margit néném ; 
de nagybátya, nagynéne. 

16 Talán a kereszténység elterjedésével a magyarságnál a páter = bátya, és a 
genitor = apa, mindinkább egy személy lett, feleslegessé vált a két elnevezés, mindkét 
fogalmat az apa (atya) term. jelölte. 
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így aztán anélkül, hogy e kérdést végleg le tudnánk zárni — ehhez ugyanis 
pontosan ismernünk kellene az átadott jövevényszó hangalakját —, az -a 
véghangzót illetően egy harmadik lehetőségre is utalnánk. 

A bátya -a-ja az óoroszból átkerült *bátja v. nyelvj. *bátjo [1. a mai 
ukrán megfelelést VASMERnél !] véghangzójának magyar megfelelése. A szó 
a magyarba *bátjá vagy *batjá alakban jöhetett át (utóbbi lehetőségre 1. a 
szláv seno analógiáját; BÁECZI, Hangtört . 19) és beleilleszkedett az atya <^ 
atyám, anya ~ anyám tőtípusba. Osi birtokos személyragos alakja *batyám, 
*batyád, *batyáa f > batyája) lehetett.17 Az első kettőnek a régiségben való 
meglétére S y l v e s t e r nyomán TECHERT is utal (MNy. XXX, 18. 2. lap
alji jegyzet). A 3. személyű *battya alak magyarázatában azonban nem értek 
vele egyet. A *battya (S y 1 v e s t e rnél: batta; 1. TECHERT, i h.) ugyanis nem 
a *batya (S y 1 v. : baia) -a birtokos személyragos alaknak,18 hanem a *batyja-
nak intervokalikus geminációval előállott alakváltozata. A balta fölé írt jel 
nemcsak a gemináció jele S y l v e s t e rnél, mint aminek KNIEZSA tart ja 
(A helyesírás története 12), hanem a palatalizációé is (vö. aiam, afiam, halam 
leanom: TECHERT, i. h.). 

A NySz.-tól és EtSz.-tól elsőnek feltüntetett adat is tj-re utal: 1271: 
Possessiones B athiameze y. A ti, di, ni hangkapcsolat ugyanis lehet t't 
d, ti jele, de jelölheti a tj, dj, nj hangkapcsolatot is (1. KNIEZSA, Helyes
írásunk tört . a könyvnyomtatás koráig 86). 

A *batyám, *batyád, *batyája birtokos személyragos alakból feltehetően 
hasonulásos nyúlással lett a mai bátyám, bátyád, bátyja. De ez a változás már 
azután állt be, miután a *batyája >> *batyja fejlődés befejeződött. Példa erre 
S y l v e s t e r batta alakja.19 

A *batyája > *batyja változás haplológia útján keletkezhetett. Erre gon
dol T s ó t s i (CorpGram. 683) és A nemzeti oskolák számára ír t Magyar 
Grammatica 1796. is (36—7). De gondolhatunk az atyja, anyja, nénje rokon
ságnevek analógiájára is. 

Ezekben ugyanis az eredeti -a, -e végű 3. személyű birt. szem.-ragos ala
kot (vö. napa, ipa, húga, őse) azért szoríthatta ki a -ja, -je végű alak,20 hogy 
formailag elkülönüljön az eredetibb rövid tőalakot *aty, *any, *nén (vö. R . 
atval 'mostohaapa'; Népnyelv, nén, nénka, Székelyföld, Palócság; B E K É : Nyr. 
LVIII, 78) felváltó birtokos személyragos nominativusoktól. 

A bátya -a-ját azután a nyelvérzék birtokos személyragnak (vagy kicsi
nyítő képzőnek) érezhette és elvonhatta belőle a nyelvjárásokból ismert rövi
debb báty alakot (vö. bátyom, bátyod; Dráva mellék, Székelyföld, MTsz.). 

Ezen alak további megrövidülésével állt elő a bá alakváltozat (CzF.; 
KASSAI, I, 220, 270; MTsz.); vö. bám, báám, bajám; Heves, Gyöngyös, Eger 
(Nyr. XXXI , 469) ; baá (MTsz.) — főképpen megszólítási formaként. 

A bácsa, bácsi — véleményem szerint is — a bá tő deminutiv képzős szár
mazékai (vö. EtSz.). Bár elvileg gondolhatunk egy ősszláv *batja alakra vissza-

17 Analógiás alakulás TihAL: (25) uluuef megaia; (41) petre zenaia hel rea [mind
kettő szláv jövevényszó eredeti vagy hanghelyettesítéssel előállott tő véghangzó val] . 

18 TECHERT ugyanis a *baty tövet tekinti eredetinek (hasonlóan CzP.; B E K É : 
Nyr. LVni, 78; MÉSZÖLY: MNy. XII, 7). 

19 A báitya alakkal még ma is találkozunk a népnyelvben. „Báttyá"; Báttya 
a tesvirje, de a bácsi, meglát az útö valakit, hát a bácsi (SZILA G VI : MNépny. IV, 352), 

20 Megvolt már a XI. sz.-ban; 1. a TihAl.-ban levő -ja, -je végű alakokat. 
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menő szlovén v. óorosz *&am-nak az óorosz *batja-val való párhuzamos á tvé
telére is. 

A bágya alak (DomK. 70; NySz.; EtSz.; ÁKE. 153; MTsz.) MELICH sze
rint (MNy. XII, 257) a bátya szóbelseji zöngésüléssel előállott alakváltozata, 
mint a gagya Székelyföld, MTsz., vagy a rekettye: rekogye fa (Murm. 11). 

* 

A bátya tehát nem tartozik finnugor eredetű rokonságneveink közé,, 
nem is gyermeknyelvi szó. De nem is átvétel az iráni vagy török nyelvekből, 
hanem s z l á v j ö v e v é n y s z ó . Mégpedig legrégibb szláv jövevényszó-
réteg tagjának tekinthető, mind jelentéstani, mind alaki szempontból. Szláv 
előzményre mennek vissza a zűrjén, votják ós mordvin megfelelők is. 

Az átadó nyelv valamilyen ó o r o s z nyelv vagy nyelvjárás lehetett. 
Az átvet t szó [óorosz *bátja *(bátjo)] feltett ősszláv előzményének a 

*6<2íg-nek jelentése valamilyen megtisztelő vagy kedveskedő megszólítási for
mában gyökerező c s o p o r t e l n e v e z é s lehetett. 

A magyar szó ő s i h a n g a l a k j a nem *baty, hanem *batjá>*batya<^ 
*batyám (^> bátya ~ bátyám) lehetett, amelyből az a-t birtokos személy
ragnak érezve (vö. apa, anya, ipa, napa) vonták el a *baty alakot. 

A M a báty szónak megrövidüléssel előállott tájnyelvi (palóc, székely) 
alakváltozata. 

Ennek deminutiv képzős származékai a bácsi, bácsa. Ezen alakváltozat
ta l kapcsolatban gondolhatunk egy szlovén vagy óorosz (nyelvjárási) *baca 
átvételére is. 

Néne 

í . A bátya szó szláv eredetéről vallottak után mi sem volna természetér 
sebb, mint e szó nőnemű terminológiai egyenórtékesét is a s z l á v eredetű 
rokonságnevek családjába sorolni, mint ahogy ezt MIKLOSICH (SJEL. 507, 
EW. 211) nyomán kutatóink egy része meg is te t te (vö. BTJDENZ: NyK. I I , 
472; SZARVAS: Nyr. XI, 360; SIMONYI: Nyr. XLVI, 271; VALLÓ ALBERT, Tót 
elemek a magyar nyelvjárásokban, idézi KNIEZSA, SzlJöv. 895; ERDŐDI: Nyr. 
LXIII , 95). Ennek a feltevésnek azonban nemcsak az elvek és párhuzamok 
gépies alkalmazásának elkerülése végett mondanék ellent, hanem azért is, 
mert az egyeztetett szavak vagy hangalaki vagy jelentéstani szempontból nem 
felelnek meg a magyar néne szónak (hasonlóan BUDENZ: NyK. VI, 310; HALÁSZ: 
Nyr. XI, 101; legutóbb, az egyeztetés lehetőségét egészen határozottan elve
te t te KNIEZSA, SzlJöv. 895). 

2. Nem vehető komolyan a t ö r ö k eredet gondolata sem, amely fel
tehetően azért vetődött fel (VÁMBÉRY, A magyarok eredete 659; Die Ursprung 
der Magyaren 312; HALÁSZ I.: Nyr. XII, 101 ;2 1 A L E X I C S : Nyr. XIX, 409), 
mert a néne szóval egyeztetett szláv megfelelők egy része — így a szerbhorvát 
nena 'mater', bulg. néni (bátyám), szb. nana 'mater ' — a törökből került a 

21 HALÁSZ VÁMBÉRYre hivatkozva hajlik a török eredet lehetősége felé: „E szó, 
bár a vogulban van egy nin 'nagynéne' jelentésű szó, úgy látszik török eredetű" (Nyr... 
XII, 101). U. így NyK. VIII, 119. 
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szláv nyelvekbe (vö. MIKLOSICH, Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen, 
idézi BTJDENZ: NyK. VI, 310; a szerbhorvát alakról uígy KNIEZSA, i. h.). A török 
eredeztetés gondolatát nemcsak azért vethetjük el, mert a szlávból való szár
maztatás függvényekónt jelentkezett, hanem azért is, mert a török és magyar 
alakok jelentéstanilag sem felelnek meg egymásnak (tör. néne 'mater', m. néne 
'matertera, soror'). 

Ezután két lehetőség között lehet választanunk: f i n n u g o r (köze
lebbről u g o r ) eredetű szó-e a néne, vagy pedig a magyar nyelv, külön életé
ben keletkezett és később közszóvá vált g y e r m e k - , ill. d a j k a n y e l v i 
szó-e. Legújabban az utóbbi feltevés kezd általánossá válni (vö. BÁRCZI, 
SzóiSz.; A m. szókincs eredete 38; KNIEZSA, i. m.). Magam azonban inkább 
a (finn)ugor eredet mellett foglalnék állást. 

3. Arról, hogy miért tar tható a néne szó g y e r m e k n y e l v i ere
detűnek, sajnos, keveset szólnak kutatóink. CZUCZOR—FOGARASI eléggé „déli
bábos" okoskodását, amely szerint a néne n előtéthangzóval keletkezett egy 
ene, em, eme gyökből (jelentése: „szülő, vagy szülésre megérett, tehát korosabb 
nő vagy nőnemű"; CzF. 814), azt hiszem, nyugodtan figyelmen kívül hagy
hatjuk. De nézzük meg mit hozhatnánk fel a gyermeknyelvi eredet ellen ! 

a) A szó h a n g a l a k j a ugyan a gyermeknyelvi szavak jellemző 
sajátságait tükrözi (artikulációs szempontból az egyik legkönnyebben ejthető 
hanggal (n), ill. hangcsoporttal22 kezdődik, és ez a hangcsoport még szótag
ismétléses alakban is jelentkezik, vö. néne, N. néne),23 de ez nem döntő érv 
a gyermeknyelvi eredet mellett. Hiszen az n gyakori mássalhangzója finnugor 
eredetű szavainknak is. Néne típusú hangsorral [azonos mássalhangzó, külön
böző magánhangzó] pedig nemcsak gyermeknyelvi szavainkban találkozunk 
(pl. bébi, cica, pópa), hanem idegen eredetű szavainkban is, pl.: bába (szl.), 
dádé (cigány), pápa (lat.), káka (tör.) (SzófSz.). De különben is kérdéses, hogy 
valóban szótagismétléssel van-e dolgunk, nem pedig — ahogy alább látni 
fogjuk — egy *nén tőnek -i kicsinyítő képzős, ill. -ebirt. személyragos alakjá
val-e. 

b) Kétségtelenül nagy súllyal eshetnék latba az a körülmény is, hogy 
hasonló hangalakú szó számos rokon és idegen nyelvben jelentkezik, de ugyan
akkor fel kell figyelnünk a köztük levő nagy jelentéiben* különbségekre (1. 
fent),24 amelyek a kétségtelenül gyermeknyelvi eredetűnek tar tható szavakban 
nem mutatkoznak [mama, papa, tata, popo szinte minden nyugat-európai 
nyelvben hasonló alakban és jelentésben él; 1. BÁRCZI, HORGER i. h.]. 

c) Véleményem szerint nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt sem, 
hogy a gyermek- és dajkanyelvi szavak, amelyek többnyire azért terjednek el, 
mert alkotójuk, ill. használójuk érzelmileg telítettebbnek, expresszívebbnek 
érzi azokat, rendszerint nem e g y e d ü l i jelölői a kérdéses fogalomnak, 
hanem mellettük általában megtaláljuk az eredeti elnevezést is (apa ^ papa ; 
anya ^mama; emlő ~ csecs stb.). A néne 'nagynóne, idősebb nőtestvér' jelen
tésű szavunknak azonban nincsen más köznyelvi egyenértékese. 

22 L. erről BALASSA: NyK. XXIH, 65. 
23 E kritériumról 1. BÁRCZI, A magyar szókincs eredete 37; BALASSA: NyK. XXLU, 

65; NyK. XXVI, 250; HORGER: MNy. XXXII, 325; KÁLMÁN: MNyjár. IV, 98. 
24 Vö. KNIEZSA, i. h. 
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d) Végül de nem utolsó sorban utalok STEINITZ azon megállapítására, 
amely szerint az osztályozó rokonsági terminológiának „ingadozó jelentésű 
alkalmi gyermekszókra" való visszavezetése „nyilvánvalóan teljesen elhibá
zot t" (I. OK. X, 334). 

4. A néne f i n n u g o r ból való eredeztetésének gondolata REGULY óta nem 
újkeletű nálunk (vö. HUNFALVY, A vogul föld és népe 294; SZARVAS G.: NyK. 
II, 360; BUDENZ: NyK. VI, 439; VÁMBÉRY: NyK. VIII, 120; MUNKÁCSI: 
NyK. XXIII, 91; HALÁSZ: NyK. XXIV, 463).25 Ennek az eredeztetésnek — 
természetesen az egyeztetett alakok szigorú átrostálása mellett — sem hang
tani, sem jelentéstani akadályát nem látom. 

A néne szónak a vogul nin 'nagynéne' (BUDENZ: ni 'az anyának idősbik 
testvére') szóval való egyezésére DoNNERnél, HuNFALVYnál, BuDENznél, 
SZARVAS G.-náí, VÁMBÉRYnél találunk utalást (i. h.); a votj. úuno 'bátya' 
szóval való kapcsolatára BUDENZ és MUNKÁCSI mutatnak rá (i. h.). Az utóbbi 
még az osztj. B. nafina 'Nichte' és a jur. szám. nena 'nőtestvér' szóval egészíti 
kí az etimológiai sort; más szamojéd nyelvből vet t megfelelőkkel pedig HALÁSZ 
(NyK. XXIV, 463). 

Az etimológiából, úgy hiszem, nyugodtan kihagyhatjuk a votj. úuúo 
'bátya' alakot, mint hangalaki és jelentéstani szempontból nem megfelelő 
tagot. COLLINDER a votj. nun, nuna 'elder brother, elder maie cousin; paternal 
uncle' szót a jur. szám. nineka 'elder brother; younger brother of one's father', 
tavgi nenne 'elder brother'; jen. ina id. szóval egyezteti (FUV. 42). A szamojéd 
megfelelőket feltehetően az első szótag palatális magánhangzója miat t kérdő
jellel kapcsolja a nun szóhoz. 

Nehezebb kérdés a néne szónak az obi-ugor alakokhoz való viszonya. 
1. Vizsgáljuk meg először a v o g u l megfelelés kérdését. A BuDENztól 

és HuNPALVYtól említett nin 'nagynéni', (BUD. ) ni 'az anyának idősbik test
vére' alakú és jelentésű szót sem AHLQVIST szójegyzékében (SUST. II.), sem a 
MUNKÁCSI szövegeihez kapcsolódó szómutatókban (II/2, III/2) nem találtam. 
De nem találtam SZILASI ós TRÓCSÁNYI szójegyzókében sem (NyK. XXV, NyK. 
XXXIX). Ellenben mind ROMBANGYEJEVA (PyccKO-MaHCHHCKHH CJiOBapb 
1954.), mind BALANGYIN—VAHRUSEVA (MaHCHHCKO-pyccKHH CJiOBapb 1958) 
szótárában szerepel egy HUÜ szó 'TëTKa, MjiaAUian cecTpa MaTepn' [nagynéni, 
az anya húga] jelentésben. — Hasonló alakú és jelentésű szóval találkozunk 
az osztjákban és a szamojédben is. 

A vog. *nin és nij valószínűleg össze is tartozik. Mindkettő egy ni- tő-
alaknak -n, illetve -j elemmel bővült alakváltozata. Különböző jelentésben 
(nin 'az anyának idősbik testvére'; nij 'az anya fiatalabb testvére') való jelent
kezése esetleg éppen e két különböző elem függvénye. De az sem lehetetlen, 
hogy a nij újabb átvétel az osztjákból. Sajnos, a legkisebb fogódzónk sincs 
arra nézve, hogy REGULY mikor, hol és kiktől jegyezte fel a nin adatot, amelyre 
BUDENZ és HUNFALVY 2 6 utalnak. 

Tudjuk, hogy REGULY 9 hónapig tar tó vogulföldi kutató útja alkalmával 
a Tavda vidék kivételével szinte az egész vogul földet bejárta", így bizonyára 
jegyzett fel adatokat az Urálon inneni nyelvjárásokból is. Az ezeket beszélő 

• 
25 L. még O. DoNNER-nél a fi. nei-te (nei-to stb.) etimológiáját (VglWb. III, 33). 
36 „A nén opu, ope, de nin is, ámbár ez tulajdonkép az anyának idősbik lány

testvérét, azaz a nagy nént, teszi, a hug jezi" (A vogul föld és nép 112). 

6 NyelYtudományi Közlemények LXII. 
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kis vogul csoportok, települések ma már jórészt vagy eloroszosodtak vagy 
elzürjénesedtek (e településekről 1. Reguly Album L X X X I I ; ZSIRAI, 
FgrRok. 155 kk.; KANNISTO, Über die früheren Wohngebiete der Wogulen 
im Lichte der Ortsnamenforschung: FUF. XVIII, 57—89; legújabban GULYA: 
NyK. LX, 41). A Szolikamszktól délre és keletre elterülő vidékre gondolok, 
amelyen REGULY a Túrához vezető útján sík Urálon átkelésekor végighaladt. 
(Ezen útvonalról 1. HUNFALVY, A vogul föld és nép 51.) Ez a terület — bele
értve Verhoturiét [ahol REGULY először állapodott meg adatgyűjtés céljából] 
és vidékét — nyelvi szempontból a déli vogul nyelvjárásokhoz tartozik, ahogy 
ezt GULYA az általa közzétett, e vidékről való 1736-os nyelvemlék alapján 
megállapította (i. m. 43—4). 

Ennek előrebocsátását azért ta r to t tam szükségesnek, mert úgy vélem, 
a vog nin szó eredetének megfejtéséhez éppen a vogul nyelv déli nyelvjárásai 
adhatnak útmutatást . A tavdai vogulban ugyanis van egy ni szó, amelynek 
nyelvjárási megfelelője az AK. ÉV. ne, KK. née, FK. ne, ,-P. née, AL. ne, FL., 
Szo. né 'Weib, Frau; Weibchen' (vö. KANNJSTO, Vok. 41; a tavdai * ~ k o n d a i , 
pelimi, lozvai, szoszvai è megfelelésre példákat 1. uo.). Ez a ni, ne, amely* a 
magyar né ^nő szó szabályszerű megfelelője (vö. DONNÉE, i. m. 32—3; SZINY-
NYEI, NyH.7 32-, 140; COLLINDER, FUV. 41—2), véleményem szerint alapszava 
a kérdéses nin szónak. 

A szóbelseji i rövidsége nem lehet akadálya az egyeztetésnek, mert ez 
lehet az *-nek zárt szótagban jelentkező félhosszú kombinatorikus variánsa 
(1. erről STEINITZ, Wog Vok. 28), de lehet egy ős vogul H ~ H váltakozás 
maradványa is (uo. 224, 316), mint amilyen pl. a pis 'Hüfte, Lende'; pïtsdt 
(plur.) (KANNISTO, i. m. 45); TJ., C. sïnii-w 'Baumschwamm' ^smkat (plur.) 
(STEINITZ, i. m. 224). 

Ami a nin (esetleg: nin) szóvégi mássalhangzóját illeti, felfoghatnók 
CASTRÉN27 és DONNER nyomán inetimologikus hangnak (1. még SZABÓ D.: 
NyK. XXXIV, 453). De talán éppen a nin-nek a m-től eltérő jelentése más 
elgondolást is megenged. Ez pedig az -n-nek már SZABÓ D.-től is felvetett 
(i. h.) deminutiv képző volta.28 

Analógiaként említhetnénk az osztj. ( K A R J . ) Trj. ne, Vj. ni 'Frau, 
Gattin' és Vj. nef, Kaz. gif* 'jüngere Schwester der Mutter' stb. megfelelések 
viszonyát. 

2. Most már azt kell közelebbről megvizsgálnunk, hogy a vog. nin ( < ni), 
osztj. nij, ridr\, valóban egyeztethetők-e a niagy. Tzew-nel. 

J e l e n t é s t a n i l a g nincs akadálya a magyar és a vogul szó egyez
tetésének, mert a nén szó legrégibb szótározott alakjának, a BSzj. neny sza
vának jelentése éppen m a t e r t e r a = 'nagynéne, az anya nőtestvére'. És 
ebben a jelentésben igen gyakran találkozunk vele nyelvemlékeinkben. 

H a n g t a n i szempontból már nehezebb igazolnunk a magyar és a 
vogul szó összetartozását. A magy. é (<i *ë) ^ v o g . i (^e) megfelelés kér
dése még éppen olyan tisztázatlan, mint a magy. ë fgr. előzményének kérdése 
(az utóbbiról 1. BÁRCZI, Hangtört. 36, irodalommal). MUNKÁCSI szerint a magy. 
é visszavezethető ,,uráli ugor" i, i, ill. e (ê-re), mint a m. fél ~ v o g . É. pü-, 

27 ,,In einigen Wörtern scheint auch sowohl k als rj nur des Wohllauts wegen hinzu, 
gekommen zu sein, z. B. nerj od. ne 'Weib' " (Versuch einer ostj. Sprachlehre 1858, 23) 

28 Vö. (MtnsrK.—SZIL.) ä'in 'Kinn' ( ~ osztj. DN. ärpn; votj. atj 'Backenbein* 
Kinnbacken' (vö. LEHTISALO: SUST. LXXII, 119); vog. järan szamojéd ( ~ osztj. iarên) 
(ZSIRAI, FgrRok. 207). * 
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D. piï; fészek^ vog. É. D. pit'i; lélek ~ É . ?«'̂ *, D.Ml; mély ~ É . mil, D. WM/T 
stb. (NyK. XXV, 172—3). 

MUNKÁCSI alapján, azt hiszem, felvehetünk egy ugor *ni(n) alapalakot, 
annál is inkább, mert a STEEsrrrztől archaikusnak nevezett osztjákban (FgrVok. 
64) is nij alakkal találkozunk. Lehet, hogy valamilyen permies vokalizmusú 
ősmagyar nyelvjárás örökítette át a magyarba a *nin alakot (permies i ~ ugo-
ros ë megfelelésről 1. P A I S : MNy. XLIX, 293).29 Egy ilyen *nin alak megvoltára 
mutatna a Hont és Nógrád megyei (Horpács) ninka 'nénike' alak (Tsz.; Nyr. 
XXXI , 577), ha megőrzött régiségnek tekinthetjük. Egy *nin alakból azután 
nyíltabbá válással nën lett (1. BSzj. neny), majd nyúlással nénP 

Àz osztjákban a magy. nő-, né-ve\ egyeztethető (1. COLL., FUV. 42) 
( K A R J . ) T Y J . nf, Vj. ni\ Kr. ne\ Kaz. ne 'Frau, Gattin' szónak (FUF. XIII, 
239) két származékával találkozunk. 

Az egyik a már említett vog. nij-jel valószínűleg összetartozó ( K A R J . — 
Toiv.; K A R J . : FUF . XIII, 238) Vj. nei', Kaz. n%i' stb. 'jüngere Schwester der 
Mutter ' ; 'weiblicher Nachkömmling des jüngeren Bruders der Mutter' (Vj. 
Kaz.); 'Tochter jünger als Ego des älteren Bruders der Mutter (bezw. der 
älteren Schwerter der Mutter) ' (Vj.); 'weiblicher Nachkömmling der jüngeren 
Schwester der Mutter ' (Vj.); 'Tochter des älteren Bruders' stb. KARJ .—Toiv . 
szótára említi még a VK. nei' (nëidm) 'Schwester der Mutter' alakot (kor
különbségre utalás nélkül). 

A másik származékra egyes keleti és déli nyelvjárásokból vannak ada
taink: Trj. 7197)1," Kr. úd7)3, úd7)ka dim. 'jüngere Schwester'; 'Tochter jünger als 
Ego, des älteren Bruders'; Tochter, jünger als Ego des jüngeren Bruders des 
Vaters'; 'Tochter, jünger als Ego, des älteren Bruders des Vaters'; 'Stieftoch
ter ' ; 'entferntere, zu demselben Geschlecht gehörige weibliche Person, jünger 
als Ego' (in der Anrede, Trj.) (KARJ . , i. m. 240). 

A két szó genetikai összetartozása nem lehet kétséges. A Trj. úd7\i 
szókezdő n-jo nem lehet akadály, hiszen azon fgr. nyelvekben is, amelyek meg
különböztetik az n és az n hangokat, előfordulnak nyelvjárásközi ingadozások 
(vö. PAASONEN: FUF. III, 112; Beitr. 18). A szóvégi -7]i, -7)3 pedig egy ritka -r/ 
dem. képző (vö. SCHÜTZ: NyK. XL, 34; LEHTISALO: SUSI. LXXII , 140) és 
valamilyen más képző kapcsolata. A nd7)i éppen olyan származék, mint a mi, 
amelynek j'-je. szintén dem. képző (1. SCHÜTZ, i. m. 31; LEHT. , i. m. 53). A szó-
belseji magánhangzó megfelelések egy interdialektális *e ~ *i magánhangzó
váltakozást tükröznek- (1. erről KARJALAINEN : FUF. XIII, 238; STEINITZ, 
Geschichte des ostjakischen Vokalismus 108). Lehet, hogy ezeket a kicsinyítő 
képzős alakokat kezdetben bizonyos nőrokonok m e g s z ó l í t ó terminusa
ként használták. Erre mutat KARJALAINEN megjegyzése is, amelyet pl. a 
tremjugáni alakokhoz fűz: ,,in der Anrede" (FUF. XIII, 240). De erre mutat a 
ne szónak bizonyos összetételekben különböző nőrokont jelölő szerepe is. Pl. 
apdl-ne: a) húgom; b) a bátyám lánya; c) az apám öccsének a lánya; d) távo
labbi nemzetségben' nőrokonom, aki nálam egy fokozattal fiatalabb ; ^ÏA - we; 
a) fiam lánya; b) az öcsém lánya; c) a bátyám fiának a lánya stb. (vö. STEINITZ: 
I. OK. X, 323). Később azután a mf (STEINITZ,-i . m. 331: nïj) lefoglalódott 
az ego a n y a i részről való nőrokonainak csoportelnevezésévé — kezdetben 

29 A nő (néna) ~ vog. ne, ne, neu 'Weib, Frau', osztj. de, ni 'Tante mütterlicher 
Seite' szavak összetartozásáról 1. O. DONNÉE (VglWb. III, 33—4). 

30 Az è'-nek egytagú szavakban való nyúlásáról 1. BÁRCZI, Hangtört. 64. 

6* 
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korkülönbségek jelölése nélkül. Az utóbbira mutatna AHLQVTST: ni 'Tante 
(mütterlicher Seite)', valamint a (KARJ.—Torv.) VK. nei' 'Schwester der 
Mutter' adata (és talán a Vj. wgjfsa* (-t) 'die Tante und die Kinder ihrer älteren 
Schwester'; KARJALAINEN: FUF. XIII, 238). Az -r\ képzős származék (ndï]iy) 
viszont az a p a á g i nőrokonok csoportnevévé válhatott. 

Hogy a nij (nt\e) később hogyan vált a f i a t a l a b b nőnemű nem
zetségi rokonoknak, főképpen az e g ónál fiatalabb a n y a á g i nőrokonoknak 
a jelölőjévé, ez olyan kérdés, amelyhez az osztjákok vérségi, nemzetségi és 
potenciális rokonságon alapuló, a leviratus és sororatus31 jogszokás-ának alá
vetett (tehát nemcsak biológiailag, hanem szociológiailag is meghatározott) 
rokonsági rendszerének beható ismerete nélkül, nem mernék hozzányúlni. 
Ezek a tényezők ugyanis nagymértékben hozzájárulhattak egyes csoportnevek 
különböző jelentésekben való elterjedéséhez. Az élő vagy elhalt idősebb nővér 
gyermekei nézőpontjából a nij természetesen a 'fiatalabb nagynéni' elnevezé
sévé válhatott. E jelentésben azután egyes nyelvjárásokban (északi ós keleti) 
meg is szilárdulhatott, sőt az északiből átszivároghatott a vogulba is (1. BALAN-
GYIN: HÜÜ). 

3. A néne feltett szamojéd megfelelőiről szintén kell néhány szót szól
nunk. Először MuNKÁcsinál találkozunk a néne szónak a jur. szám. nena 'nő-
testvér' szóval való egyeztetésével (NyK. XXIII , 91), majd nyomában HALÁSZ-
nál, aki tavgi és szelkup adatokkal egészíti ki MUNKÁCSI etimológiáját (jur. 
nena, niena 'jüngere Schwester'; nana 'ältere Schwester'; tavgi rjaja, naija 
'jüngere Schwester'; szelk. nena stb. id. A tavgi alakok idetartozásában az n 
miatt kételkedik (1. NyK. XXIV, 463). 

A szamojéd alakok szerkezeti szempontból megfelelnek ugyan az ugor 
adatoknak, hiszen bennük is egy 'Weib' jelentésű előtagot kell keresnünk (jur. 
tavgi nee 'woman; wife'; jen. nee Vornan'; szelk. neä 'wife': COLLINDER, FUV. 42), 
de kérdés, hogy genetikai szempontból is meghúzhatjuk-e közöttük az egyen
lőségi jelet. Tény, hogy KARJALAiNEisrben is felvetődött az osztj. V. VK. 
ndf 'Tante'; 'Tochter des älteren Bruders' stb. és szelkup ne, nie 'Tochter', 
jur. szám. nena kapcsolatának gondolata (OL. 173), de ezt később hangtani és 
jelentéstani nehézségek miatt elvetette éppúgy, mint a Trj. ndr}€ 'jüngere ' 
Schwester'; 'Tochter, jünger als Ego, des älteren Bruders' szónak a szelkup 
nerja, jur. nena 'jüngere Schwester' szavakkal való kapcsolatát (FUF. XIII, 
240). 

Bár a két rokon nép földrajzi elhelyezkedése már az uráli kortól kezdve 
lehetővé te t t egy bizonyos művelődési ós nyelvi kölcsönhatást, ennek a mértéke, 
iránya még annyi tisztázni valót kíván, hogy e kérdésben egyelőre én is inkább 
KARJALATNENhez csatlakozom. 

Mindenesetre meglepő az a csaknem tökéletes hangalaki és jelentósbeli 
hasonlóság, ami az északi osztj. Kaz. mf 'jüngere Schwester der Mutter' és 
a jur. szám. (LEHT.) O. nej je 'jüngere Schwester der Mutter'; Sj. nëjje 'die 
jüngere Schwester meines Vaters' stb. (JurWb. 313b) közötit fennáll. Párhuza
mos alak ós jelentésfejlődés eredményei-e, vagy az egyik nyelvben átvétel a 
másikból, vagy mindkettő egy közös harmadikból ? Amíg ezekre a kérdésekre 
választ adni nem tudunk, csupán a nén szó obi-ugor megfelelőiről beszélhe
tünk. 

31 A sororatus a feleség fiatalabb testvérének feleségül vételén alapuló ősi szokás 
volt mind az oszt jakoknál, mind más primitív népeknél (vö. HARVA: FUF. XXVI, 
112; STEINITZÍ i. m. 330). 
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5. KNIEZSA (SzlJöv. 894) a néne szó első jelentéséül a 'soror maior natu; 
ältere Schwester; idősebb nőtestvér' jelentést jelöli meg, megjegyezve, hogy 
„korábban a szó pontos értelme a NySz.-ban közölt adatok alapján — hiá
nyozván a latin eredeti — nem állapítható meg." (Uo.) Csak második jelentésül 
veszi fel az 'amita, matertera: Tante; nagynéni' jelentést. 

Pedig, ha a szó legrégibb szótározott alakjának jelentésót vesszük figye
lembe, akkor éppen a 'matertera' jelentéssel találkozunk (BSzj. 20. m a t e a, 
neny = m a t e r t e r a , néni). Igaz, hogy az alig pár évtizeddel későbbi, XV. 
sz. elejéről való SchlSzj.-ben már a 'soror' jelentés szerepel, de a legrégibb 
adatok (XV—XVI. sz. első negyedéig) mintha a 'nagynéni' (matertera, amita) 
jelentés túlsúlyát mutatnák: (?) (1487) Gyöngy Tör.: abamita, soror aui. 
Eőseodnek húga vei. Apadnak n e n y e; (1508) NádK. 459: Met germocke 
ê neún e y zerelmeiert atínat. es ne net kôuete ; (1510) Margit Legenda (47) : 
Efmeeg meg gondolya vala zent Margit ázzon, zent Erfebet azzonnak. az ev bar atyá
nak, ej zerelmes ne ny e ne k zent/eges eletyt ; (XVI. sz. első megyédé) VirgK. 
124: ,,8enky, nemerezkegyek nála tartany adomant auagy fylert. noha anyádtól 
auag nenetwl kwldetet legyen es. 

A 'soror maior natu; idősebb nőtestvér' jelentés első egyértelmű jelent
kezésével a XVI. sz. első negyedére datálható TelK.-ben találkozunk (266), 
1562-től kezdve' ez a jelentés egyre gyakoribb (vö. KJSTIEZSA, i. h.). 

A szó fenti jelentéseivel kapcsolatban két lehetőségre gondolhatunk. 
1. Ha a magyarhoz hangalak és jelentés szempontjából legközelebb álló 

vog. nin alak REGULYtól feljegyzett jelentését ('az anya idősbik nőtestvére, 
nagynéni') vesszük alapul és feltesszük, hogy mindkét nyelvbe azon ugor 
nyelvjárási alak öröklődött át, amelyben a *ni(n) ősi csoportelnevezós eme 
jelentése szilárdult meg, akkora nén el ődleges jelentéséül a 'matertera — nagy 
néni' jelentést kellene felvennünk.32 Látszólag erre utalna a szó első előfordu
lása is (XIV. sz. v.), valamint a már említett XIV—XVI. sz. eleji adatok 
(kivéve a SchlSzj. íráshibának minősített adatát) . 

Ebben az esetben a 'soror' jelentés kifejlődését kétféleképpen magyaráz
hatjuk: a s z e m l é l e t i m ó d különbözőségével (a gyermek szemszögéből 
a nén terminussal nevezett személy: 'nagynéni' = 'matertera'; az anya néző
pontjából szemlélve viszont: 'idősebb nőtestvér' = 'soror') vagy egyszerű 
n é v á t v i t e l l e l . 

Tudjuk, hogy vannak olyan népes családok, ahol néha 20—25 év különb
ség is van a legidősebb és legfiatalabb testvér között. Nem elképzelhetetlen — 
mint ahogy JAKAB L. is gondolja —, hogy a legkisebb testvérek a néne szóval 
nevezték meg idősebbik nővérüket, éppúgy, mint a nővérüknél nem sokkal 
idősebb nagynénjüket. 

A 'soror' jelentésben is megszilárdult néne szó azután alkalmassá vált 
nemcsak anyai, hanem apai, [sőt] nagyszülői nőtestvérek jelölésére is.33 

(amita: Cal. 61: Az atyám né nny e; proamita: Cal. 850: Jobatyam attyanak 
nehny e ; promatertera. Cal. 858: Az Job anyám annyanak ne nny e stb.). 
Ezen használatából azután átterjedhetett minden az egonál k o r o s a b b n ő 
jelölésére, akár rokon, akár nem. Ezen utóbbi jelentésében ma már nemcsak a 

32 Erre mutatna az is, hogy a vogulban a nin — HUNFAX,VY magyarázata szerint — 
'az anya idősbik leánytestvére, nagynéni' jelentésű (1. fent); 'soror5 jelentésben (SZILASI) 
jäy-äyi, (KÁLMÁN) jayiäyi volt használatos. 

33 L. CzF. értelmezését: „Szoros ért. nőtestvér ki nálunk korosabb. - • Nagynéne 
az atyánknak vagy anyánknak vagy a közéletben nagyszüleinknek is nőtestvére." 
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népnyelvben (Palócság, Székelység, Hont, Nógrád m. MTsz.) használatos, 
hanem a köznyelvben is. Pl. (Palócság) „Boris néném! ász monta Kâri 
ângyo, hogy Babos Verà ne nőt látta à zéccáká à hogy kísírtett (MIKÓ: Nyr. 
XXII, 511). 

2. De elképzelhetjük, hogy mindezek a jelentések nem egymásból fej
lődtek, hanem e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l egy közös *ni(n) ősmagyar 
csoportelnevezésből, amely — az osztj. nij-hez hasonlóan —, de a kormeg
jelölés szempontjából fordított előjellel —az ego idősebb vérségi v. nemzetségi 
nőrokonát jelenthette. 

Hogy ezt a kérdést eldönthessük, szükségünk volna a vog. nin-nek a 
REGULY által feljegyzett adatánál régebbi, vagy más nyelvjárásokból származó 
alak- és jelentésváltozataira, valamint a XIV. sz.-nál régebbi magyar adatokra. 

A néne szó azután egészen a XIX. sz. 20-as éveiig egyedüli jelölője volt 
mind a 'nagynéne', mind a 'testvernéne' fogalomnak, éppúgy mint a bátya 
a 'nagybátya' és a 'te .t vérbátya' fogalomnak. 1823-ban jelentkezik először a 
'Tante, Muhme, die Schwester der Mutter' jelentésben a nagynéne szó, SIMÁI 
szerint a nagyapa, nagyanya kései analógiájaképpen (MNy. I l i , 90). Így a 
különböző jelentések lassanként alakilag is kezdtek elkülönülni: néne (néném) 
'soror maior natu ' ; nagynéni (n. néném) 'mate-rtera'; néni (néném), nénike 
'verbum alloquendi'. 

6. Szólnom kell még legvégül a néne szó kikövetkeztethető ősmagyar 
alapalakjának, a *mw-nek további fejlődéséről, valamint a régiségben és a nép
nyelvben fellelhető alakváltozataihoz ós 3. személyű birtokos szemólyragos 
formájához (nénje) való viszonyáról. 

A szó első szótározott alakjai a BSzj. neny és a (?) SchlSzj. véne (eh. 
néne) e, ül. i szóvéget mutatnak. Ez az -e és -i éppúgy lehet egy fgr. *-; (*-i) 
kicsinyítő képző folytatója, aminek BUDENZ (NyK. XX, 412), BALASSA (NyK. 
XXIV, 374) és BÁRCZI (M. Tört. Szóalaktan 34, irodalommal) tartják, mint egy 
*-s 3. szem. birtokos szemólyrag magyar megfelelője (1. MÉSZÖLY: MNy. XII, 
6; TECHERT: MNy. XXX, 17; B E K É : Nyr. LVIII, 78). Mindkettő ugyanis egy 

^<i^i 
fejlődéssel jutot t el jelenlegi alakjához (vö. BÁRCZI, Hangtört . 88—9). 

A néne alakot tekintve én inkább az utóbbi felfogáshoz csatlakoznám. 
Öú testrészneveink (fej, .haj, háj, epe, zúza stb.) és rokonság-neveink (apa, 
anya, napa, ipa, ara stb.) -;, ül. -a, -e végződését ugyanis egy ősi, a személy és 
testrészei, valamint a személy és szűkebb rokonsága közötti szoros kapcsolat 
(birtokviszony) kifejezőjének lehetne tekintenünk. Ellenben a néni alakválto
zatban én is inkább deminutiv képzőt keresnék (1. öcsi, hugi, báty ^ bácsi 
stb.). Testrész- és rokonság-neveinkben ugyanis nem találkozunk -i végű 
birtokos személyragos alakból adaptálódott nominativusi formákkal. A néni 
alak sem szerepel soha birtokszóként, csak a néne (SchlSzj. anad véne; az 
ô nyénéknec auagy hugoknac Verb: Decr. b5, idézi TRÓCSÁNYI: NyK. 
XXXVIII, 28) vagy nénje (Cal. 61 amita — az atyám nenny e ; 642 mater-
tera = Az anyámnak ne nny e. 

Az e, ül. i elhagyásával nyert nén, R. n'en (neny) alapszó az obi-ugor 
megfelelők alapján kikövetkeztetett ősmagyar * nin-nek szabályos ómagyar 
folytatója. *nin >> n'en > nén. 
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Hogy ezen ősibb rövidebb alakok valóban éltek, arra bizonyítékok a szó 
nyelvjárási alakváltozatai: a Nógrád és Hont megyei nén(ka), nin(ka),u 

nénike alak (Tsz., MTsz., Nyr. XXXI, 271, 524); a palócsági nen, nényi v. néne 
alakváltozatok (BARTHA: Nyr. XXI, 217); a Székelység nén formája: „Afásáng 
farkán kimentünk vót Terézsi né nnê Kolozsiára" (Székelyudvarhely, Nyr. 
VII, 377). A palóc nen alak egy é > e szórványos nyíltabbá válási tendencia 
eredménye (vö. êdës, égni, legény, néz, lelek; HORGEE, MNyjár. 143 §). 

Ugyancsak a rövidebb alak őrződött meg a Dráva melléki nenëm alak
ban: „Szegény nenëm úgy lepaszót [leszegényedett, lesoványodott, el
gyengült], hogy alig van jártányi ereje (KOPÁCS: Nyr. XVI, 431). 

A rövidebb alak jelentkezik a 3. szem. birt . személyragos nénje formában 
is, amely feltehetően a néne alakkal egy időben vagy valamivel később jelent
kezett. Majd mikor a nyelvérzék az utóbbit új funkcióra adaptálta (nominati-
vus), végérvényesen elfoglalta ennek helyét a birt . szem. ragozási paradig
mában. 

A néne szó még számos alakváltozatban, és származékban él a népnyelv
ben. Ilyenek a váci nyelvjárás nennőke 'nénike' (gúnyosan) (NyF. X, 24) 
[NB. è'!], a palóc (Heves m. Párád, Nógrád m. Gömör m.) nenő, nen^ő 'néne, 

néni' (MTsz.), a székelyföldi nénő (MNy. XXIII, 181), a Hont megyei (Ipolyság) 
nenüs, nenüske 'nénike' (CzF. ; Nyr. XIX, 94) alakjai. 

Mmdezek éppúgy, mint a már említett rövid alakváltozatok, az ősi *nin 
alak szóbelseji i-jének valamilyen ó m a g y a r (ill. ó- és középmagyar)kori 
fejlődési fokát tükrözik, az alábbi fejlődési sor valamelyikét: 

*• .. yé.\*-e 

*« — e /—i x e 
• \ e 

Az 1888-ból feljegyzett nenne (Csallóköz: MTsz.; Nyr. XVII, 287), vala
mint a nyennye alakok (Vas m. Hegyhát: Nyr. VIII, 468) a nyugati és dunán
túli nyelvjárásra jellemző magánhangzó közötti mássalhangzó kettőzést tük
rözik. 

A KASSAitól (III, 419) említett székely né szó ,,ez helyett Néne: Soror 
senior" (MTsz; KNIEZSA, SzlJöv. 894) HORGEE szerint hiteles, mert ő maga is 
jegyzett fel Csík megyében egy Évané 'Éva néni' alakot (Nyr. XXXI, 526). 
Szerinte ez éppen olyan erőszakos rövidítése a néne, néni alaknak, mint a 
báttya v. bácsi mellett a bá (uo.). 

Hogy mindezen alakok és alakváltozatok mikor és milyen alapalakokból 
keletkeztek, azt csak az egyes nyelvjárási adatok beható nyelv járás történeti 
tanulmányozása alapján lehetne eldönteni. 

* 

A néne szóról tehát megállapíthatjuk, hogy: 
1. u g o r eredetű (megfelelői a vog. ( R E G . ) nin 'nagynéne, az anya 

idősbik testvére' és az osztj. (STEINITZ) nïj 'SLZ anya fiatalabbik testvére'): 

Utóbbit megőrzött régiségnek tarthatjuk. 
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2. éppoly c s o p o r t n é v lehetett, mint a bátya szó (a kérdés csupán 
az, hogy ezen ősi csoportelnevezésnek bizonyos jelentésben ['az anya idősbik 
nőtestvére'] való lefoglalása már az ugor együttélés idején megtörtént-e, vagy 
pedig mindhárom jelentés a magyar nyelv külön életében egymással párhuza
mosan fejlődött-e ki); 

3. a szó ősi h a n g a l a k j a *nin lehetett, amelyből a nirika, nen, nen, 
nén stb. mind levezethető; 

4. a néne, néni alakok szóvégi e-, ill. i-je sg. 3. szem. birt. szem. rag, ül. 
i kicsinyítő képző; 

5. a nénje 3. szem. birt . ragos alak a nominativusi funkcióra adaptált 
néne alak helyére került a birt. szemólyragozási paradigmában. 
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