A permi rokonságnevek rendszeréről
A kérdőíves anyaggyűjtés és eredményei II.*
9. A közreadott anyag elemzése során — amikoris főként a komi ro
konságnevekről esik szó, mivel a kérdőíves módszer alkalmazására elsősorban
komi földön adódott lehetőség — itt és most csak a következő főbb kérdéseket
tárgyalom, ezeket is a teljesség igénye nélkül: a rokonok 1. neme, 2. vérro
kon/házassági rokon és 3. egyenesági/oldalági rokon mivolta, valamint 4. az
apai/anyai ágon történő nyilvántartása, 5. egy bizonyos meghatározott nem
zedékhez tartozása és kora. 23
9.1.1. A megnevezett/megszólított rokon nemét a komiban mindig, az
udmurtban néhány kivételtől eltekintve ugyancsak mindig figyelembe veszik.
Azonnal tudni lehet, az említett/megszólított rokon férfi-e vagy nő, a nembeli
különbségek nem mosódnak el.
A kivételt az udmurtban és ennek is főleg déli nyelvjárásterületén az
'unokatestvér' jelentésű cuzodig ~ cuzodik és 'a feleség anyai ágú unokatest
vére — az apai nagynéni lánya férjének' jelentésű balduz szó képezi. Ez utóbbi
használatos pi 'fiú', illetve nil 'lány'-jelentésű előtaggal is. Mindkét kivétel
további kutatást igényel, mert miként T. I. T Y E P L J A S I N A a cuzodig-gal kap
csolatban megjegyezte, 24 „rejtélyesek", és új felismerésekhez vezethetnek —
nemcsak számomra 25 — az unokatestvérekről vallott nézeteket illetően, ugyan-

* L. NyK 81: 247—272.
Az itt tárgyalandó kérdések kijelölésében elsősorban KLABA VAVBA CeMaHTHHecKHH aHajiHö TepMHHOB po#CTBa yropcKHx H3MK0B c. cikke (SFU 2 [1966]: 217—226), s ebben
is az A. KnoEBEB-fóle 8 szempontnak (eredetiben: A. KBOEBEB, Classificatory Systems of
relationship. Journal ofthe Royal Anthropological Institute. 1909: 39) az áttanulmányo
zása játszotta a főszerepet. A. Kroeber bármely nyelvben a rokonságnevek vizs
gálatában legfeljebb nyolc, egymástól független szempontot t a r t figyelembe veendőnek.
Ezek a következők: 1. a meghatározott nemzedékhez tartozás, 2. az egyenesági/oldalági
rokonság, 3. a kor egy nemzedéken belül, 4. a rokon neme, 5. az Ego (a megnevező)
neme, 6. annak a személynek a neme, aki egyidőben rokona Egonak ós más személynek
is, 7. vérrokonság/házassági rokonság, 8. a rokon élő vagy halott volta.
23

24
T. H. TenjiíiiiiHHa, 3araA0»iHbie TepMHHbi po#CTBa B VÄMypTCKOM fl3biKe. S F U 4 (1968):
263-267.

25
BODBOGI TIBOB, A magyar és az „uráli rokonsági rendszer" viszonyának kérdé
séhez. Népi kultúra — népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatócsoportjának évkönyve
X. Budapest 1977. 9—33 (németül: Die Gesellschaftsorganisation der finnisch-ugrischen
Völker (Zur Frage des Verhältnisses des ungarischen und des »uralischen Verwandtschaft
systems«). CQIFU Pars I. Budapest 1975. 103—120). Az utalások a magyar nyelvű válto
zatra vonatkoznak. I t t : megjegyzések a 7. táblázathoz.
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is éppen az etnológiai szakirodalomban a kulcsjelenségek közé sorolt kereszt
unokatestvéri (cross-cousin) kapcsolatokra utalnak. 26
A magyar szülő, és főleg a testvér-típusú, összefoglaló — ,,nemtelen"
avagy ,,kétnemű" — rokonságnevek nem használatosak egyik permi nyelv
ben sem. A megfelelő komi és udmurt szavak a magyar ia-fia,
anyós(a)após(a), fia-lánya-thpuahoz hasonló összetételek, amelyekben mindkét nemű
rokon megnevezése szerepel, pl. komi ai-mam (tkp. 'apa-anya'), mam-bati (tkp.
'anya-apa') 'szülők', éoja-voíca (tkp. 'lánytestvéres-fiútestvéres') 'testvérek';
udm. ataj-anaj (tkp. 'apa-anya'), mumi-bubi, mumi-aji (tkp. 'anya-apa') 'szü
lők', nun-vin (tkp. 'báty-öcs') 'fiútestvérek', kudo-tuklaéi 'lánykérő férfi —
lánykérő nő > 'a házastárs apja-anyja ( = szülei) egymásnak, nászok' s t b .
Ezekről a rokonságnevekről, ezeknek is elsősorban grammatikai megformáltságáról és többesszámi jelentéséről, valamint a magyar -^-képzős gyűjtőne
vekhez hasonlatos rokonságnevekről 27 1. máshol bővebben.
Miként általában a finnugor nyelveket, így a permi nyelveket sem jel
lemzi a nem alaki jelölése. Ez csak az orosz jövevényszavakban figyelhető meg,
pl. pl'emennik, pl'emenniéa 'a testvér fiúgyermeke', 'a testvér lánygyermeke'.
9.1.2. Az Ego (a megnevező, a megszólító, a beszélő) neme a permi nyel
vekben nem játszik szerepet. Pl. a férfi Ego éppen úgy hívja a szülők testvé
reit, mint a lánytestvére, a nő-Ego; az após ugyanúgy hívja a fia feleségét,
mint az anyós. A testvérek megkülönböztetésében koruk és nemük szerint —
ez a legkézenfekvőbb esete a szóban forgó jelenségnek — sem a komiban, sem
az udmurtban szintén nem játszik szerepet a beszélő neme.
J . LŐRINCZI R É K A — példátlanul gazdag, nyelvemlékes, okleveles, nyelv
járási, köznyelvi stb., stb. adatokból összeállított adattárára építve — magyar
rokonságnévmonográfiájában, illetve a testvéreket jelölő szavakról írt cikké
ben 28 — valószínűnek tartja a testvérek, éspedig a fiatalabb testvérek meg
különböztetését a magyarban nemcsak koruk és nemük, hanem még a beszélő
neme szerint is. 29
Annak ellenére, hogy én magam ebben az elgondolásban,
S" nénex

K

B ara
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ha a beszélő férfi:

nenev
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( B bátya
V

B* öcs

26

BODROGI TIBOR, Társadalmak

születése. Gondolattár.

Budapest

1962. 53,

keresztunokatestvér: az apa nem szerint különböző testvérének gyerekei az anyai nagy
bácsi gyerekeinek, tehát FSs FSd MBs-nek, MBd-nek; párhuzamos unokatestvér: az apa
azonos nemű. testvérének gyerekei, tehát FBs FBd az anyai nagynéni gyerekeinek, MSsnek, MSd-nek.
27
Az ilyenfajta, a komiban rendkívül gyakori szerkezetekre gondolok: (FV)
inka-mona 'az anyósék (tkp. anyósos-menyes, értsd: a férj anyja a menyével)' (nem
'anyósok'); aja-pija 'az apáék (tkp. apás-fias, értsd: az apa a fiával)'.
28
J . LŐRINCZI RÉKA, A magyar rokonságrendszer. Kriterion, Bukarest (sajtó
alatt); Uő., Magyar rokonsági elnevezések. A testvéreket jelentő elnevezések. NylrK
23 (1979): 45—58.
29
Uő.: N y l r K 23 (1979): 57—58.
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főleg a bizonyításában sok „lehetett", ,,talán"-féle bizonytalanságot találok,
és hogy a komi—udmurt és a magyar rokonságnév-rendszerben vajmi kevés
közvetlen rokonságot, hasonlóságot látok, mégis úgy vélem, hogy nem árt, ha
a finnugor rokonságnév-kutatásban, főként az adatgyűjtésben ezzel a lehető
séggel is számolunk. 30 Annál is inkább, mert a 24. sz. táblázatban szereplő
baskíriai udmurt szavak között találunk olyanokat, amelyek nem zárják ki
ezt a lehetőséget:
az apai nagybácsiknak a férfi Ego
az apai nagynéniknek a férfi Ego

van
eke
•

Egy adat azonban még nem elég meggyőző. Ennek a különbségnek végig kel
lene vonulnia az egész rokonságrendszeren, vagy annak bizonyos részein, de
ennek nyoma sincs. (Bár az is igaz, hogy éppen az udmurt gyűjtés során egy
kérdőíven belül változott az adatközlő személye és neme.)
Akadtak komi adatközlők, akik az apósnak és az anyósnak a menyüket
illető megnevezésében árultak el e téren némi bizonytalanságot. Erre a fontos
és érdekes jelenségre, tehát hogy ugyanannak a személynek a megszólítására
megnevezésére a különböző megszólítok/megnevezők különböző szavakat
használnának, megbízható adatokat nem sikerült szereznem.
A fentieknek látszólag ellentmond a 8—9. ábra, luzai férfi és női adat
közlőm, a közel egykorú férj és feleség nem egyformán nyilatkozott:
a feleségnek

a férjnek
MB 3 1

dad

óoz ~ tom óoz

MBW

neveska

éozen ~ cozin

MBs
MSs

bratan

brate (brat -f- vocativusi e)

MBsW
MSsW

neveska

mon <~ neveska

sW

mon
neveska
moletka

mon
neveska

FS

név + soc

nev -f- soc ~ nev -f- wta

Mindez nem azt bizonyítja, hogy más lenne a megnevezés, ha más nemű a meg
nevező. Mindössze arról van szó, hogy a feleség még egy kicsit jobban ismerte
a régi elnevezéseket (sokszor az újabb, az orosz jövevényszóval párhuzamosan),
tehát egyrészt jó példát szolgáltatott az egyetemes érvényű nyelvjárásgyűjtői
30
Ezzel a lehetőséggel a kérdőíves gyűjtés módszerét, a kétirányú kérdezést (ki ő
nekem? kije vagyok én neki?) választva és több korosztályból, kb. azonos korú, családi
helyzetű, egynyelvű stb., egy szóval „ideális" férfi és „ideális" női adatközlőket remélve,
elméletben számoltam is, de a gyakorlatban ezt nehéz volt megvalósítani. Eleve kevés
férfi adatközlő akadt, egyes komi vidékek teljes férfilakossága odaveszett a háborúba.
31
A rövidítéseket 1. az I. részben, NyK 81 (1979): 272.
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27. Férfirokonok (komi)
FB

MB

MSH

FSH

dad
unaj

dad
éoé

dad
iéiúdad
undad
unaj
lat

dad
obdad
zat

SH

QH

dH

YdH

HSH

WSH

zat

éat

zat

zat

zat

svojak

QW

sW

iéin

iéin

28. Nőrokonok (komi)
FBW

MBW

MS

FS

tetka

tetka

tetka

tetka

éozin

éozin

ob

YsW

un
unin

dadin
dadna
neveska

dadin
dadna
neveska

BW

neveska

neveska

ona
mon

ona
mon

molejka

molejka

neveska
ona
mon

mon

szavak a jelentések száma szerint
dad
FB
MB
MSH
FSH

iéindad

obdad

undad

unaj

coé

zat

ëurin

FB+
MB

MSH

MSH

MSH

FSH

MSH
FSH
SH
QH

dH
YdH
HSH

WB

(Emlékeztetőül: Q unokatestvér; Y testvér; Qf fiúunokatest vér; Ql lányunoka30. Oldalági és házassági nőrokonokat jelentő szavak a jelentések száma szerint
tetka

ob

coéiú

iéin

un

unin
FS
MS

MBW
FBW

dadna
dadin

neveska
neve

MBW
FBW

MBW
FBW
BW
QW
sW
YsW
HBW
WBW

móletka
melejka

FS
MS

MS

MS

FBW

FBW

MBW

BW
QW
sW
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HB

ajapi
dever
piver

WB

B

Qf

Qs

FF

MF

F

vok

bratan

plemennik

pel
ded
i$id bat
perié bat

coi
ded
i$yí bot

«7

éurin

HBWWBW

bat

ßid «i

•

WB

S

Ql

Qd

éoj
soé
dv.

dv.
soé

plemenniéa

FM
peé
bab
perié bab
perié mam
icet mam

MM

M

éo&en
bab

mam

perié mam
igid mam

neveska
ona
mon

dever

piver

ajapi

svojak

svat

brat

bratan

SH/BW-nek

HB

HB

HB

WSH
B

Qf

testvér)

ajanil

mon
iámon

BW
QW
sW

BW
QW
sW

WBW

WBW

éveééa

coj

soé

dvojur. éoj

BW (SH-nak)

HW

WS
Ql

/
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tapasztalatra, hogy a nők ,,hagyományőrzőbbek", mint a férfiak,32 másrészt
az asszony rokonságnévismerete példa a tipikusnak mondható komi két
nyelvűségre. 33
9.2. A vórrokon/házassági rokon megnevezésekben (szembeállításban)
mutatkozó különbségeket a 27—28. és a 29., 30. táblázatok alapján összege
zem. Ezek az 1—21. táblázat változatai, és azt a célt szolgálják, hogy szembe
tűnjék, milyen jelentései vannak ugyanannak a szónak, és ezek a jelentések
hogyan oszlanak meg a rokonok e két fő csoportja között. Egyúttal rámutatok
az ilyenfajta — látszólag teljesen korrekt — táblázatbaszedés veszélyeire.
9.2.1. A táblázatokból úgy tűnik, hogy vérrokont is jelentő házassági
rokonnév csak a szülők és a nagyszülők nemzedékében fordul elő, éspedig a
'nagynéni' — 'a nagybácsi felesége (tehát magyarul ugyancsak nagynéni)',
illetve a 'nagybácsi' — 'a nagynéni férje (tehát magyarul szintén nagybácsi)',
valamint az 'anyai nagyapa' éoz és az 'anyai nagybácsi' éoz, tom éoz (tom 'fia
tal'), az 'anyai nagyanya' éozen és az 'anyai nagybácsi felesége' éozen; unaj
'a legidősebb apai nagybácsi' és 'anyai nagynéni férje'; iéin 'anyai nagynéni'
és 'az apai nagybácsi felesége' esetében.
Következik-e mindebből, hogy a (mai) komiban a mai magyarhoz ha
sonlóan nem tesznek különbséget a vér szerinti nagybácsi és a vér szerinti
nagynéni férje, a vér szerinti nagynéni és a vér szerinti nagybácsi felesége
között? Jellemző-e ez a sajátosság az egész komi nyelvterületre, vagy csak a
táblázatban, mint afféle statisztikai átlagban mosódnak össze ezek a vérroko
nok és házassági rokonok?
A 31—39. ábrák (térképek) szemléltetik ezeknek a rokonságneveknek a
földrajzi megoszlását: 34
Annak ellenére, hogy a kép elég tarka és izoglosszákat meghúzni elég
nehéz, mégis megállapítható, hogy az említett vérrokonokat és az említett
házassági rokonokat a nyelvjárások többségében megkülönböztetik, mond
hatnánk, kizárásos alapon: az biztos, hogy
FS
FB

ob
dad

MS
MB

éozin
éoz

ezenkívül éozin 'az anyai nagyapának a felesége ( = anyai nagyanya)' és 'az
anyai nagybácsinak a felesége', dad pedig jelentheti az összes (mindkétfajta)
nagybácsit, kivéve éoz-t. Tehát aki nem ob, nem éozin, és nem dadin, dadna
'apai/anyai nagybácsi felesége (bizonyos nyelvjárásokban)' (1. térkép), az
lehet akármelyik-fajta (vér szerinti vagy házassági rokon) nagynéném.
Ami 'az anyai nagyapa' — 'anyai nagybácsi' meg 'az anyai nagyanya'
— 'az anyai nagybácsi felesége' jelentéseket illeti, itt elmosódik a különbség
32
A n ő k h a g y o m á n y ő r z é s é r ő l ( m á r a m i a k o m i h a g y o m á n y o k a t illeti) csak az
egy- (komi) -nemzetiségű c s a l á d b a n b e s z é l h e t ü n k , m i v e l a vegyes h á z a s s á g o k b a n , h a a
feleség orosz, m i l y e n h a g y o m á n y o k a t őriz?
33
VÖ. OCHOBbI (J)HHHO-yropCKOrO fl3MK03HaHHfl. MapHHCKHÍÍ, nepMCKHe H yrOpCKHe H3blKH. MocKBa 1976. 1 2 3 - 1 2 4 .
34
A t é r k é p e k eredetijét 1. B. H. JIHTKHH, HcTopH^ecKMH B0KajiH3M nepMCKHX H3HK0B.
MocKBa 1964. 9. A luzai és a l e t k a i n y e l v j á r á s t az ú j a b b m u n k á k b a n n e m k ü l ö n í t i k el. V ö .
ATJiac KOMIÍ ACCP. MocKBa 1964. 72.
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31.

I.
II.
III.
IV.

Sziktivkar és környéke
Felsó-Vicsegda
Alsó-Vicsegda
Közép-Sziszola

V.

Felső-Sziszo la

VI.
Luza-Letka
VII. Vim
VIII. Udora
IX. Izsrr.a
X. Pecsora

33.

32.
'anyai nagynéni (MS)'

:_:;};•;.
o
U_
^^
1PI

t'etka és alakváltozatai
c'ozin'
ic'in'
un
unin'

'GZ anyai nagybácsi felesége (MBW)'

. t'etka és alakváltozatai
o
c'ozin', c'ozerí
ÜH^ d'ad'in, d'adna
v « , n'eveska
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35.

34.
anyai nagybácsi ( M B ) '

1*1
o

' az anyai nagynéni férje

c/'ed'
c'oz

ic'in'd'ad'
und'ad'
unaj

lílll

36.

37.
apai nagynéni

(FS)'

t'etka és alakváltozatai
V

z'af

ob

' az apai nagybácsi felesége (FBW)

I l i i ff'*0 e s alakváltozatai
= =
un
|
'fffifc
[]
OA/W

unin'
d'ad'in, d'adna
ic'in', ic'erí
n'eveska
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38.

39.
'az apai nagynéni férje (FSH)'

apai nagybácsi {FB) '

H ü d'ad'
I ® I d'ed'

| d'ad'
\ unaj FB*

V

obd'ad'
z'at'

az egyenesági vérrokon (nagyanya) és az oldalági házassági rokon (a nagy
bácsi felesége) között.
Bár a jelenlegi kép nem egészen egyértelmű, mégis meggyőződéssel ál
líthatjuk, hogy a vérrokonok és házassági rokonok elkülönítése a komi, és a
24. táblázatból ítélve az udmurt, tehát a permi rokonságrendszer egyik alap
elve volt, nemcsak a szülők és a nagyszülők nemzedékében, pontosabban a
szülők testvérei és e testvérek házastársainak az esetében, hanem a fiatalabb
nemzedékekben is (1. 1 — 3. táblázat). Az is megállapítható, hogy a különféle
elnevezések egységesülése már régen megkezdődött.
9.2.2. Mindaz, amit a fentiekben elmondtam a szülők testvéreiről,
vonatkozik a nagyszülők nemzedékére, a nagyszülők testvéreire és ezek házas
társaira is (40. táblázat). A szülők nemzedékében használt rokonságnevek
jelzővel bővülnek: perié 'idős, öreg', fggÜ 'nagy' stb. A 3-elemű betűszimbólum
ban mindig az utolsó két, a 4-eleműben pedig az utolsó három betű határozza
meg, melyik rokonságnév ismétlődik itt a szülők nemzedékéből:
MB coz

FMB
MMB

coz

FSH

obdad

FFSH
MFSH

obdad

FB

FFB
MFB

dad

MSH

iéindad

FMSH
MMSH

iéindad

dad

tehát gyakorlatilag nincsen különbség a szülők testvérei és a nagyszülők test
vérei között. Erre a jelenségre még visszatérünk, igaz, más vonatkozásban, de
valószínűleg itt is arról van szó, hogy a szülők használta megnevezéseket ta
nulják el és használják a gyermekeik.

•
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40. A szülők ós a nagyszülők nemzedéke (komi nyelvjárásonként)
FV

AV

KpSz

Vjß

i$yd bat
ded

ded

i$id bat
perié bot

ded

igid bot
Í3Í4 aj
ded
éoí

FFB
MFB

dad

dad
dad

FMB

éoí
igjd éoí
perié éoí
éoí
i$id éoí
perié éoí

FF

ded

MF

„HHKaK"

MMB

.'ti

dad
éoí
perié éoí
éoíelen vok
dad

dad dad
•

dad dad
dad dad

obdad

dad

dad

dad dad

iéiúdad

dad

dad

dad dad

bab

iéet mam
perié mam

peé
perié mam

i$id mam bab

éoíen
Í$id mam
perié mam

•

igid ob
pçris ob

tetka

MFS

„HHKaK"

tetka

FMS

%c%n

tetka

%c%n

tetka

FFS

MMS

ded pel ded ded
i$id bat

dad dad

•

-

bab báb bab

.
bab bab bab j,$yd mam
perié mam
éoíeú
tet

totka
tetfka)
totka
tetfka)
totka
tetfka)
totka
tetfka

tet
i

tet

tet

tet

tet

tet

tet

FFBW

tetka
neveska

tetka

tet

tet

MFBW
FMBW
MMBW

tetka
perié éoíin tetka
coíin
tetka

tetka
tetka
tetka

tet
tet
tet

tet
tet
tet

Megjegyzések :

P

ded pel ded ded

pel
perié bat
ded(uëka)
éoí éoí
ded

éoíinlen vok
dad

peé
perié bab
bab

MM

Vm Ud Izs

dad

FFSH
MFSH
FMSH
MMSH
FM

dad

FSz LuLe

•

1. A FV, KpSz, FSz nyelvjárásból hiányzó adatokat a komi szótárakból és nyelv
járási monográfiákból (ezek szótári részéből) sem sikerült pótolni. Az adatközlők gyak
ran válaszolták : „nem tudom, nem él már", „nekem ilyen rokonom nem volt", „biztosan
totka és dad".
2. A vimi nyelvjárásban a hiányzó adatok helyére mindenhova a „körülírással"
megjegyzés való.
3. Pecsorai adatközlőm nem volt, az itt (és máshol) közölt adat „orv-anyag".
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9.2.3. A házassági rokon elnevezését nem egy esetben annak a vérro
konnak az elnevezése határozza meg, akinek a révén az illető házassági rokon
bekerült a rokonságba:

FS
FSH

ob
obdad

MS iéin, un
MSH ièindad, undad

éoz
MF MB
MM MBW coziú ~ óozen

(A jelöletlen összetételben az előtag és az utótag kapcsolatáról 1. a 9.3.2. pont
ban.)
9.2.4. A házassági rokonok és a vérrokonok elnevezésbeli elhatárolásá
nak egyik sajátos esete a férj/feleség szüleinek és a saját szülőknek a megneve
zésében mutatkozó különbség/azonosság.
A férj szüleinek és a feleség szüleinek más-más elnevezése van — a kívül
állók számára (1. alább). A nyelvjárások túlnyomó többségében, sőt az egy-két
adatközlő tétovázását figyelmen kívül hagyva úgy is fogalmazhatnánk, hogy
az egész komi nyelvterületen a férj apját aiká-nak, anyját pedig enká-n&k,
inká-ridbk nevezik. A kérdésre: ,,hogyan nevezik a feleség szüleit?" a válasz
gyakran a következő volt: ,,Po-russzki: t'ossa i tesé, a po komi t'eMa i t'eès". Ez
utóbbi elnevezések eredete és kora iránt semmi kétség, viszont az aika — erika,
inka szópárral annál több a gond.
Az aika az 'apa; hím' jelentésű aj szó származéka, 35 az enka, inka pedig
az 'anya; nőstény' jelentésű, ma már elavult és önállóan nem használatos en,
in szóé. Úgy tűnik, hogy a feleség a férje szülei (elsősorban apja) és a saját
szülei (apja) között a kedveskedés, udvariaskodás erejéig tesz különbséget. 36
Egyes nyelvjárásokban, mint pl. az izsmaiban és a vimfben az aj 'apa' szónak
'após (a feleség apja)' jelentése is van. 37
Az aika, enka, inka, valamint a fessa, t'eës megszólításként nem, csak ró
luk beszélve használatos, a családban a meny, illetve a vő ugyanúgy szólítja
házastársa szüleit, mint ahogyan a házastárs szólítja őket, vagyis ,,házi hasz
nálatban" nincs különbség a saját szülők és a házastárs szülei, tehát vérrokon
és házassági rokon között. Lehet, hogy pl. a fiatalasszony más szóval nevezi
meg a saját szüleit, mint a férj a sajátját, éspedig a 'szülők' jelentésű szó (sza
vak) nyelvjárási szinonimáival, de a lényeg változatlan marad: vérrokon je
lentésű szót használ házassági rokonhoz/rokonról szólva.
A feleség szüleit jelentő szavak orosz jövevényszavak, szemben az a g á 
val, enká-val, amelyek mind a komi történelemben, 38 mind a komi népköltészetben-szépirodalomban előfordulnak. Ebből arra következtethetnénk, hogy
az apósok/anyósok és a (saját) szülők megkülönböztetése újabbkori jelenség
és orosz mintára honosodott meg. Ez egyúttal a vegyes házasságok nemzeti
ségi összetételét is jól tükrözi: többnyire a feleség (és következésképpen a fele
ség rokonsága) orosz. Jelenti-e ez azonban azt, hogy az orosz hatást megelő
zően nem tettek különbséget apák/anyák, a feleség apja/anyja és a férj apja/
anyja között? Jelentheti, de jelentheti azt is, hogy az orosz feleségek „elterje35

36

B. H. JlbiTKHH, JJpeBHenepMCKHH «3biK. MocKBa 1952.

Altalános tapasztalat, hogy minél idősebb a megszólított, annál inkább a
kicsinyítőképzős alak használatos.
37

B. H. JlblTKHH—E. C. ryJlíieB, KpaTKHH 3THM0JI0rHMeCKHÍÍ CJIOBapb KOMH H3bIKa
MocKBa 1972.
38
Jl. n . JlaiuyK, OopMHpoBaHHe HapoflHOcra KOMM. M r y , MocKBa 1972. 4 1 .
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désével" a komiba bekerülő orosz szavak eredeti komi szavakat szorítottak ki
a használatból. A mai állapot alapján nem vonhatunk le messzemenő követ
keztetéseket. A komi írásbeliség meglehetősen régi, és a viszonylag nagyszámú
nyelvemlékben nyomon lehet követni ezeknek a szavaknak a történetét, kü
lönös figyelmet fordítva az aiká-ra,, mert aligha hihető, hogy a komi történe
lemben ,,az aiká-k korá"-nak nevezett korszak ,,az apósok kora" lett volna.
9.3. A rokon egyenesági vagy oldalági mivolta a megnevezésből több
nyire azonnal kiderül. Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy talál
kozunk-e az apát/anyát, nagyapát/nagyanyát, dédapát/dédanyát stb., illetve
fia[ma]t/lány[om]at, unokát jelentő szóval más rokonsági (vérrokoni és há
zassági rokoni) viszonyok megnevezésében (tehát van-e ezeknek a szavaknak
másik, második, harmadik stb. rokonságnév-értékű jelentése), akkor ismét
csak az idősebb nemzedékekben, éspedig a szülők és a nagyszülők nemzedéké
ben találunk megjegyezni valót.
9.3.1. Már említettem, hogy amelyik nyelvjárásban a éoz 'az anyai
nagyapa' és éozen 'az anyai nagyanya', ott a éoz egyúttal jelentheti 'az anyai
nagybácsi'-t és a éozen 'az anyai nagybácsi feleségé'-t is. Tehát a éoi jelenthet
egyenesági és oldalági vérrokont, a éozen hasonlóképpen egyenesági vérrokont
és oldalági vérrokon házassági rokonát.
Az elavult, önállóan nem használatos -en 'anya; nőstény' szóhoz hason
latosan az 'apa; hím' jelentésű, de önállóan is használt aj szó is előfordul oldal
ági rokon megnevezésére szolgáló összetett rokonságnevekben: unaj 'a leg
idősebb apai nagybácsi'. 3 * Az un előtag szintén rokonságnév, jelentései: az apai
nagybácsi felesége; az anyai ( !) nagynéni (unin változatban is) ; az anyai nagy
bácsi felesége (nyelvjárásonkénti megoszlásban 1. a 2. táblázat).
9.3.2. Első látásra a éozen, unaj esetében is ugyanazzal az összetétel
típussal van dolgunk, mint pl. az obdad 'az apai nagynéninek, o&nak a férje',
iéindad 'az anyai nagynéninek, icm-nek a férje', undad 'ww-nak a férje' eseté
ben. Mindezekben az összetételekben mind az előtag, mind az utótag rokonsó gnév, az -eú kivételével mindegyik önállóan is használatos.
Valójában kétféle összetételtípussal van dolgunk: az első esetében az
összetétel mindkét tagja oldalági rokont jelent. Ez a körülmény lehetővé teszi,
hogy az összetételt sajátos "kijelölő" jelzős szerkezetként magyarázzam, kb.
így: obdad a nagybácsik, dad-ok közül az a nagybácsi (nagybátyám), aki ob
nagynéném férje ( ~ férjeként lett a nagybátyám). De lehetséges más magyará
zat is: az összetétel jelöletlen birtokos szerkezet, amelyben az utótag jelentése
„átértékelődött": a dad szó jelentése utótagként nem 'nagybácsi', hanem
'férj'.
A másik összetételtípusban az utótag egyenesági vérrokont (apát, anyát)
jelent, s ez kizárja azt a lehetőséget, hogy az összetételt jelzős össze
tételnek tekintsem, ugyanis éozen jelentése 'anyai nagybátyám felesége, anyai
nagynéném', s nem lehet *az az anyám, aki éoz révén lett az anyám, unaj pedig
'a legidősebb apai nagybátyám', nem *az az apám, aki un révén lett az.
H a viszont a többjelentésű éoz szónak az 'anyai nagyapa' jelentéséből
39
A. C. CHflOpOB, TepMHHbl pOflCTBa y KOMM. HcTOpHKO-(J)MJIOJIOrHHeCKHH CÖOpHHK. JVs 2.
CbiKTbiBKap 1952. 6 3 - 6 4
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indulok ki, és éozen-nek 'az anyai nagyanya' jelentését veszem tekintetbe,
vagyis az előtag is és az utótag is egyenesági vérrokont jelent, akkor a kijelö
lésnek alig van akadálya: az ,,alig" azt jelenti, hogy az utótag jelentésének
némi átértékelődésével kell számolni. Az -en első jelentésben 'anyá'-t, 'nőstény'-t jelent és nem'feleség'-et, márpedig a "kijelölő" jelzői összetételnek a köAetkezőképpen van értelme: éozen 'az a nagyanyám, aki éoz nagyapám felesége
(feleségeként lett a nagyanyám)'.
Tehát mind az -en, mind az aj esetében új, kizárólag összetételben jelent
kező jelentéssel — 'feleség' ('anya' helyett), 'férj' ('apa' helyett) — kell szá
molni. Ez a jelenség azért érdemel figyelmet, vagy pontosabban azért is figyel
met érdemel, mert a rokonságnevek jelentésváltozásával összetétel tagjaként,
különféle toldalékos alakban máskor is, nem ritkán számolni kell. J ó példa
erre az udmurtban közkeletű (és a magyartól egyáltalán nem idegen, vö. 'az
anyjukom 'a feleségem', értsd: a gyermekeim, a gyermekeink anyja; N. aptya,
aptyukom stb.) atajzi-típus : atajzi 'férj (a feleség szóhasználatában', t k p .
'az (ő) apjuk'. 40
9.4. Az anyai/apai ághoz tartozás nyilvántartása a komiban és az ud
murtban a nyilvánvaló különbségek ellenére is alapvető azonosságokat mutat.
Apai vagy anyai ágon ? — ez a kérdés kezdetben elég értelmetlennek t ű n t az
adatgyűjtés során a komi adatközlőknek, akik egyhangúan azt állították, hogy
nincs különbség az anyai és az apai rokonok között. Végül azonban kezdett
kibontakozni a bizonyos nemzedékekhez kötött, de mégiscsak meglevő kü
lönbség az apai és az anyai ágtól függően. Az unokatestvérekkel kezdve az
Egonál fiatalabb nemzedékekben nincs különbség, de a szülők nemzedékében
és a még idősebb nemzedékekben már van. Az udmurtban is hasonló a helyzet.
9.4.1. Az udmurtok az anyai és az apai rokonokat két jól elhatárolt cso
portba sorolják: a 24. táblázatban nemcsak a két szélső sor (kik ők nekem,
Egonak), hanem a két belső oszlopban (kije vagyok én nekik) is nagy különb
ségek vannak. Az udmurtok az anyai rokonokat főleg olyan összetett rokonság
nevekkel nevezik meg, amelyeknek előtagja az udmurtban önállóan nem hasz
nálatos cuz szó. Az utótag vagy köznév, pl. murt 'ember', vagy a kiscsaládba
tartozó, nálam idősebb vérrokonok és ezek nálam idősebb házastársainak meg
nevezése, pl. anaj 'anya', ataj 'apa', apaj 'idősebb lánytestvér'. Ez utóbbi
összetételek jellegzetessége az, hogy a cuz előtagú összetétel az utótagban jel
zett nemzedéknél egy nemzedékkel idősebb rokont jelent, pl. cuzanaj 'anyai
nagyanyám', cuzataj 'anyai nagyapám', cuzkenak 'fiatalabb anyai nagybá
tyám ( = anyám öccse) felesége, ha idősebb nálam (ha fiatalabb, akkor előtag
nélkül ken).
9.4.2. A komi nyelvjárások többségében az apai nagybácsikat és az
anyai nagybácsikat, vagyis a szülők fiútestvéreit és a szülők lánytestvéreinek
férjét (férjeit) egyaránt a dad szóval, a szülők lánytestvéreit és a szülők fiú
testvéreinek (a dad-oknsük) a feleségét (feleségeit) a t'etka szóval (és ennek szép
számú alakváltozatával) nevezik meg. De 10 nyelvjárásból 7-ben az anyai
nagybácsit más szóval is megnevezhetik, éspedig az eddig már sokat emlege40
Vö. T. H . TenjiHiiiHHa, Cnocoßu BbipaweHHfl BOKaTHBHocra B VAMVPTCKOM H3biKe.
Bonpocu yAMypTCKoro H3MK03HaHMH. I I I . H>KeBCK. 1975. 193—196.

11 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2.
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t e t t éoz-zal. A dad és a coz tehát bizonyos nyelvjárásokban szinonimaként
szerepel. Mire lehet mindebből következtetni ? A dad orosz jövevényszó, amely
az átadó nyelvben és a környező orosz nyelvjárásokban apai/anyai különbség
tétel nélkül, általában 'nagybácsi', sőt, általában 'idős ember, bácsi' jelentésű.
A komiba valószínűleg az eredeti 'nagybácsi' jelentéssel, rokonságnévként
került be. Ezzel szemben a coz nagy elterjedtsége és udmurt kapcsolatai révén
a permi szókészlet részének tekintendő, és mind a komi nyelvjárásokban, mind
az udmurtban félreérthetetlenül az anyai rokonságra utal. (Maga a szó a 'szü
letni' jelentésű permi ige származéka 41 A kérdés az : volt-e a dad szó bekerülése
előtt 'apai nagybácsi' (contra 'anyai nagybácsi') jelentésű szó a komiban?
H a nem volt, mivel magyarázható ennek a „féloldalas oppozíciónak" a meg
léte mindkét permi nyelvben? Ugyanis az udmurtban hasonló a helyzet: o t t
a cwz-előtagú összetételekkel szintén jövevényszó, nem orosz, hanem t a t á r
kölcsönzés, az agaj, abdzi áll szemben (1. a 24. táblázatot).
9.4.3. A 30. táblázatban együtt mutatom be az apai és az anyai nagy
néniket/nagybácsikat az apai/anyai nagyapákkal/nagyanyákkal, ezek testvérei
vel és a testvérek házastársaival — nyelvjárási megoszlásban, de ebből nem
derül ki, hogyan hódít egyre nagyobb teret a dad (a coz rovására). Erről érdekes
adatokat sikerült szerezni a terepmunka során. Az 5. és a 6. táblázatban egy
70 éves és egy 20 éves alsóvicsegdai adatközlő rokonságnév-anyagát látjuk.
A 70 éves azonnal éoz-t és o6-ot mondott, a 20 éves diáklány, aki egyébként
meglepően jól ismerte szűkebb hazája táj nyelvét és a rokonságneveket általá
ban, elsőként a dada, ül. tot'a szót említette, majd némi fejtörés után mondta a
éoí-t és az o6-ot is. Több adatközlő számolt be arról a pszicho- és szociolingvisztikai érdekességről, hogyan szoktatták le őket a éoz használatáról. „Ne
mondd neki, hogy éoz, mondd, hogy dad, hiszen tanult ember !" — tanította
annak idején az anya a most 30 éves fiát a saját bátyja „helyes" megszólí
tására.
9.4.4. A nagynéniket jelentő szavakkal hasonló a helyzet. Az általában
'nagynéni'-t (mindenféle nagynénit) jelentő fetka mellett használatos a már
szintén említett ob. I t t is feltehető a kérdés ; mi jelenthette a ob oppozíció ja
ként az anya lány testvérét ? H a megnézzük a 29. táblázatban a szülők test
véreinek és e testvérek házastársainak megnevezését, feltűnik, hogy az apa
fiútestvére jelentésű a dad mellett un előtagú szót találunk : unaj 'az anya
lánytestvére' jelentéssel pedig a fetka mellett — és többek között — un, unin
alakok állnak. Ez a jelenség azért érdekes, mert egyrészt elméletek sora épül 42
'az apa lánytestvére' •** 'az anya fiútestvére' különbségtételre, másrészt az un
előtagú rokonságnevek mellett mindig megtalálható a megjegyzés: több azo
nos rokonsági fokú rokon közül a legidősebb. Ezek szerint az aj 'apa' szóval
összetételben az unaj 'a legidősebb apai nagybácsi' = 'a legidősebb apa', ül.
a nőknél az unin 'a legidősebb anyai nagynéni' = 'a legidősebb anya' lenne ?
Űgy tűnik, hogy az un nem az apai/anyai ághoz tartozást, hanem kort jelöl. 43
Erre nemcsak maguk a mai adatok, hanem az e szóval foglalkozó szakirodalom
is utal. Mivel ennek a szónak is, miként több komi rokonságnévnek, obi-ugor
41
L.
42
L.
43

a 37. sz. jegyzet.
a 28. sz. jegyzet.
Hasonlóképpen A. Sz. SZIDOROV, 1. 39. sz. jegyzet.
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kapcsolatai vannak, érdemben csak részletes szótörténeti-etimológiai kutatá
sok után lehet róla bizonyosat állítani.
9.5. A nemzedék és a kor kérdése. A nemzedékek elkülönítése (elhatá
rolása) elméletben és az egyenesági rokonok esetében nem okoz gondot: min
denki tudja, hogy a saját nemzedékét megelőzi a szülők, a nagyszülők, a dédszülők, stb. nemzedéke, és hogy az utódok szintén nemzedékekbe sorolhatók:
a gyermekek és az unokák, déd- és ükunokák stb. nemzedékébe. Oldalági és
házassági rokonok esetében a helyzet már bonyolultabb, különösen ha sok
gyermekes családból származó szülők nagy családos gyermeke az Ego, amikor
pl. a legkisebb testvér egyidős (vagy fiatalabb) legidősebb testvére gyermeké
nél, vagy ha az Ego fiatalabb lánytestvére olyan férjet kap, aki életkora sze
rint akár Egonak is apja lehetne. I t t a nemzedékek mellett (vagy helyett,
ellenére) szerepet kap a kor is, mégpedig egyszerre két személy kora, azé, akit
megneveznek, és azé, aki megnevez. A kor tehát kétféleképpen értelmezhető:
abszolút kor az életkor és viszonyított kor valakinek valakinél fiatalabb
vagy idősebb volta 44 (minderről szó esett már az I. részben is a korra utaló
jelek kapcsán).
9.5.1. Alapvető különbség a mai komi és az udmurt között az, hogy a
mai komiban nincs szerepe, az udmurtban viszont nagy szerepe van a viszo
nyított kornak a G°, G + 1 é s a G - 1 (leginkább a G + 1 és a G°) nemzedékben, az
oldalági vérrokonok és a házassági rokonok körében. A komiban ilyenfajta
kitételekkel, mint pl. ,,így nevezem, ha fiatalabb nálam", ,,úgy nevezem, ha
idősebb nálam" nem találkozunk, míg az udmurtban ennek nemzedékeken át
meghatározó szerepe van.
A ,,mai komiban" a jelző kitételére azért van szükség, mert miként a
41/a. és a 41/b. ábra kapcsán az adatközlő kifejtette, a viszonylagos kornak
igenis volt szerepe a komiban is. (Erre utal — szerinte — az un, unaj jelenté
sében a 'legöregebb' jelző, és a gyakori igid 'nagy', ic- (összetételben), icet
(jelzőként) 'kis, kicsi', tom 'fiatal', perié 'öreg' jelentésű szavak gyakori hasz
nálata a rokonságnevek körében.)
Ennek a különbségtételnek — ha a luzai adatot szociális értékűnek,
az egész komi nyelvterületre érvényesnek tekinth e t n énk (hangsúlyozom a
feltételes módot !) — nagy lenne a jelentősége, mert arról tanúskodnék, hogy
a kor szerinti megkülönböztetés attól függött (függhetett) : vérrokonról vagy
pedig házassági rokonról van-e szó. H a vérrokonról, akkor pl. az anyai nagy
bácsinak nem nálam, hanem az összekötő rokonnál, tehát édesanyámnál kel
lene fiatalabbnak lennie ahhoz, hogy a komi esetében saját fiútestvéremmel,
illetve édesanyám fiútestvérével azonos módon, a „kortalan" vők szóval ne
vezzem meg, és édesanyámnál kellene idősebbnek lennie ahhoz, hogy miként
édesanyám a saját nagybátyját, én is az enyémet éoz-nsik nevezhessem. Min
dez azonban hipotézis.
44

Minden bizonnyal tanulságos lenne annak megfigyelése, hogy milyen kapcsolat
ban van a viszonyított kor és a házas/nőtlen állapot. M. MABKELOV (i. m. 58) a cseremisz és
a votják adatai kapcsán arra következtetett („hipotézis" -kitétellel), hogy «ecTb ^aHHbie
nojiaraTb, MTO y öonbiuHHCTBa BOCTOHHMX <})HHCKHX HapoAHocTefi HeT pa3HHübi B poflcfBeHHbix
0603HaMeHHHX JIHU, C0CT0HI1ÍHX B ÖpaKe H He COCTOflmHX. . . . He HaXO/MM UH Mbl npH 3T0M HeKOTopbie pyAHMeHTapHbie ocTaTKH rpynnoBbix TepMHHOB -rana KJiaccH<})HKaTopcKHx CHCTCM
pOACTBa?»
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az anya szóhasználata
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9.5.2. Az udmurtban, mivel o t t megvan az öcsém/bátyám megkülön
böztetés, az apai nagybátyáim közül az édesapám öccsét a saját bátyám 'kis'
jelzőjű, édesapám bátyját pedig a saját bátyám 'nagy' jelentésű jelzős válto
zatával különböztetem meg. Vagyis:
? luzai komi B° B x MB~ vok~MB
+ éoz
udmurt (baskíriai) B x eke ~ vm •**• B°
abêzi ~ agaj

t

FB~
FB+
a komiban

piéi abdzi
ba$m ab§zi

édesanyám apja
édesanyám bátyja

éoz
éoz^tom

édesanyám öccse
saját fiútestvérem

vok
vok a legidősebb
a középső
a legkisebb

éoz

igid vok
sorkest vok
iéet vok
tom vok

(igid 'nagy' ; ëorkest 'középső' ; iéet 'kis, kicsi' ; tom 'fiatal')
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a (baskíriai) udmurtban

édesapám apja
édesapám bátyja
édesapám öccse
a (saját) bátyám

| a (saját) Öcsém
(pes <C peres 'öreg'; bagan 'nagy; pici 'kicsi')
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pesataj
bagan abazi
pici abazi
abazi ~ ogaj
eke ~ van

(Az udmurtból nem hozhattam példának az édesanya fiútestvéreit, mert ott
mindkettő, az idősebb és a fiatalabb jelölésére egyaránt a éuzmort szó szolgál.)
Láthatjuk tehát, hogy a komiban és az udmurtban ugyan nem egyfor
mán, de mindkettőben elmosódik a nemzedékek közötti határ, meghatározóvá
a kor válik.
9.5.3. Az udmurtban (vérrokonok és a házassági rokonok esetében
egyaránt) a kérdéses rokonnak nálam (az Egonál) kell fiatalabbnak vagy öre
gebbnek lennie ahhoz, hogy a megnevezése kérdésében döntsek. Erre a jelen
ségre csak az udmurtból tudunk példákat hozni. (A jelek megoszlása a táblá
zatokban mindezt jól mutatja: a ± jelet mindkét permi nyelv rokonságnevei
nél megtaláljuk, de a viszonyított kort jelölő ° jelet főként az udmurt szavak
mellett.) Az udmurtokat körülvevő törökségi népek rokonságnevei és az ud
murt rokonságnevek etimológiái alapján nem kétséges (1. az 5. jegyzetet az
I. részben), hogy az udmurtnak ez a sajátossága a környező török—tatár népek
hatására alakult ki mai formájában. Ezt a kikötést: mai formájában azért
tartom fontosnak hozzáfűzni, mert a mai komi rokonságnevek alapján csak
valószínűnek lehet tartani a viszonyított kor szerinti csoportosítás egykori
meglétét a permi egység idején (vö. a luzai adatok; tisztázandó lenne, milyen
kapcsolatai voltak a Luza-vidéknek az udmurtokkal?).
9.5.4. Miként veszti el a nemzedéki nyilvántartás a jelentőségét a há
zassági rokonok körében, arra nagyon szemléletes példának bizonyult a fele
ségekről és férjekről összeállított udmurt táblázat (24.). I t t — attól függően,
hogy az illető idősebb-e vagy fiatalabb nálam — egy-egy szó jelentése több
nemzedéket fog át, pl. kenak, ken, karéi, kijön. A komi házassági rokonságnevek között (29., 30. táblázat) van egy-egy olyan szó, amely a táblázatot függő
leges irányban ,,tagolja" : a férfiaknál a zat, a nőknél a neveska szó. A vízszintes
tagolást a szülők és az Ego nemzedékébe tartozó rokonok között lehet meg
húzni, ez alatt a neveská-tól és a éat'-tól „nyugatra" nem találunk szavakat.
Hogy miért éppen a zat' és a neveska tekinthető határvonalnak ? Mindkét szó
nak, és a felsoroltak közül csak ezeknek van olyan jelentése, amely a szülők
nemzedékébe tartozó rokonok megnevezésére is szolgál (igaz, csak bizonyos
nyelvjárásokban). Tehát a G +1 «-»-G 0 , G - 1 nemzedék elég jól elhatárolódik
egymástól. Az Egonak és a gyermekeinek a nemzedéke egy nagy egységet
alkot, amelyben az elnevezést illetően nincs különbség a testvéreknek, unoka
testvéreknek ,a saját gyermekeknek és a testvérek gyermekeinek házastársai
között. Ugyanakkor szembetűnő, hogy a házastársak testvéreit félreérthetet
lenül külön-külön szóval jelölik.
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Tehát vannak szavak, amelyek a rokonok bizonyos osztályát jelölik
(az osztályozásról 1. alább). Vannak fogalmak (rokonsági viszonyok), amelyek
jelölésére egész sor szinonma szolgál. Azt mutatja a tapasztalat, hogy a szino
nimák nem öröktől fogva és örökké valók, tehát a párhuzamos egymás mellett
élést más nyelvi állapot előzte meg és fogja követni, csak azt kell tisztázni,
hogy az adott esetben pl. a 'BW — QW — s W jelentésű osztályozó szinonima
sor, az ona — mon — neveska — molejka — moletka esetében milyen. Szótör
téneti-etimológiai kutatások és a nyelvföldrajz tanulságainak figyelembevétele
nélkül itt nem jutunk előbbre.
10. A nemzedék és a kor összefüggése számos kérdést vet fel. Ezek közül
kettőt említek, az egyik módszertani jellegű, a másik a rokonságnévkutatás
klasszikus fogalmaira vonatkozik.
10.1.1. Egy-egy nyelv rokonságneveinek kutatása — a bevezetőben
említett (gyakoribb) néprajzi és (ritkább) nyelvészeti szempontú vizsgálata —
rendszerint az idevonatkozó szakirodalom áttanulmányozásával kezdődik,
és az ezek alapján leszűrt előítéletekre alapul : az elméleti munkákból származó
előítéletek az anyaggyűjtés mikéntjét is befolyásolják, sőt, meghatározzák.
Abban a kérdésben, hogy hány nemzedék rokonságneveit kell vizsgálat tár
gyává tenni, vagyis pontosabban a rokonok végtelen sorában meddig kell el
menni visszafelé és előre, hogy a rokonságrendszert a mindenkori valósághoz
híven jellemezhessük, ebben mindenki előítéletei és saját anyanyelvi tapaszta
lata (vagyis szintén előítélete) szerint dönt. M. MAKKELOV szerint a „minta
család" a 3 nemzedéket magában foglaló ,,mai patriarchális család" («coBpeMeHHafl naTpHapxaJibHafl ceMbfl»), amely — szerinte — a 4 gyermekes szülőkből és az
unokákból áll. A négy gyermek közül kettő családos, kettő még nem. 45 BODROGI
T I B O R viszont ,,A magyar és ,,az uráli" rokonságrendszer viszonyának kér
déséhez" c. finnugor kongresszusi előadásában 46 P . Kirchhoff és G. P . Murdock
módszere közül választott : ,,P. Kirchhoff az osztályozása alapjául Ego gene
rációját, továbbá egy felmenő és egy lemenő generációt választotta". Murdock
a testvérek, a párhuzamos unokatestvérek és a keresztunokatestvérek meg
nevezési viszonyaira építette elméletét. Bodrogi Tibor szerint Murdock „túlságo
san szűken vonta meg a terminológiai vizsgálatba bevont személyek körét,
míg Kirchhoff három generációs módszerének használata túlságosan széles kö
rű". 47 Ezért ő a G°-ból Egot és testvéreit, első unokatestvéreit, G + 1 -ből a szü
löket és a szülők testvéreit ( = az első unokatestvérek szüleit) tette vizs
gálata tárgyává, m o n d v á n : ,, a rendszer lényeges vonásai e két generációban
kellőképpen kirajzolódnak". 48
Nem áll most szándékomban azt fejtegetni, honnan lehet előre tudni,
hány nemzedékben rajzolódnak ki egy-egy rendszer lényeges vonásai, mert
gyakorlati szükségszerűségnek tartom a vizsgálandó nemzedékek számának
meghatározását, vagyis hogy a felmenő és lemenő rokonok közül egyeseket
kiválasszunk, és a nem szerencsés 'nemzedék' szóval sajátos csoportokba oszszuk őket. A nemzedék, miként láttuk, meglehetősen határozatlan körvonalú,
amorf terminus technicus az oldalági és a házassági rokonokra vonatkoztatva.
45
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M. MARKELOV: i. m.

BODROGI Tibor, A magyar és az „uráli

47
1.
48

m. 10.
I. m., 11.
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É n magam az egész anyag ismeretében feldolgozásra csak három nemzedék
rokonságnév-anyagát foglaltam különféle táblázatokba, ábrákba és térképekbe,
de úgy találtam, hogy itt nem szabad megállni, a permi rokonságrendszer jel
legzetes vonásai nem rajzolódnak ki a nagyszülők nemzedékének vizsgálata
nélkül. Az, hogy a szülők testvéreinek és a nagyszülők testvéreinek többékevésbé (de főként többé) azonos elnevezése van, a rendszer jellegzetes vo
nása, lehet, hogy nem a legfontosabb, de mégsem olyan, amely mellett szó
nélkül el lehet vagy el kell menni.
10.1.2. Markelov szerint a finnugor rokonságrendszernek a következő
sajátosságai vannak (az 1—2. minden finnugorra jellemző) : 1. a nemek meg
különböztetése, 2. a viszonyított kor ("3T0 0Ö03HaqeHHe poflCTBeHHHKOB npuMHTejibHO K B03pacTy flaHHoro jinna H Tournee, npHMHTejibHO K OTHOCHTejibHOMy
cTapiiiHHCTBy aaHHoro poßCTBeHHHKa no oTHOuieHHio K jiHuy roBopnmeMy»49) 3.
(nem mindenhol) az anyai ág megkülönböztetése (mivel másik családból jött
rokonokról van szó), 4. «OTHOiueHHH >Kem>i K poACTBeHHHKaívt My>Ka T0>KAecTBeHbi OTHomeHHHM My>Ka K poßCTBeHHHKaM >KeHbi»50. Bodrogi Tibor kutatásai
szerint viszont a finnugor (uráli) rokonságrendszert elsősorban a következő
két alapvonás jellemzi : „1, a + 1 generációban a rokonokra külön-külön ter
minusok alkalmazása", 2. a + 1 , valamint a 0 generációban a rokonok viszo
nyított kor szerinti megkülönböztetése. A két vonás közül az első a fontosabb, mivel ,,a rokonságban elfoglalt hely pontos kifejezését teszi lehetővé,
míg a kor szerinti megkülönböztetés a rokonsági hely megjelölése szempontjá
ból lényegében közömbösnek mondható". ,,Az első vonás (a magyar és a kamassz kivételével) az uráli család minden ágában megtalálható . . . ebben
Egonak a két összeházasodó szülői nemzetség tagjaihoz való viszonya tükrö
ződik". 51
Tapasztalataim szerint az itt másodikként említett alapelv, a viszonyí
tott kor szerinti megkülönböztetés egyáltalán nem mondható közömbösnek
a rokon helyének kijelölésében. Láthattuk, hogy a komiban és az udmurtban
szép számmal vannak osztályozó rokonságnevek, amelyek a rokonok külön
böző rokonsági viszonyban levő, de viszonyított koruk alapján egyforma hely
zetben levő csoportját foglalják össze egy szóval. Ebből nem következik az,
hogy az osztályozó elnevezéssel megjelölt rokon nem találja helyét, éppen
ellenkezőleg. Nem egyszer előfordult, hogy az adatközlő a 16—21. ábratípus
gyűjtése során először azt tisztázta magának, hogy a kérdezett rokon pl. zat-e,
mert ha igen, akkor ő neki . . ., az ő felesége a zaí'-nak . . . stb. Hasonló a hely
zet az udmurtban is, pl. a kenak szó a nőrokonok nagy csoportját jelenti, de
minden kenak-mngú. nőrokonnak pontos helye van a rendszerben: jogaik és
kötelességeik azonosak — s ez az, ami a rokonsági rendszerben és a társdalom
ban helyüket meghatározza, nem pedig az, hogy ki kinek a lánya, menye,
unokája. A kenak szó az anyanyelvű beszélő számára nem többjelentésű szó,
jelentése egy van : minden oldalági vérrokonom nálam idősebb felesége (ugyan
ez a rokon, ha fiatalabb nálam, akkor ken névre hallgat).
Ezt az álláspontot képviseli M. Markelov is, bár ő úgy véli, hogy a vi
szonyítás alapja nem az Ego : «B npHHUHne oöosHa^eHHH poßCTBeHHHKOB no
CTapiiiHHCTBy y (J)HHCKHX HapoAHOCTeíí MM BHAHM OAHO — 3TO CTpeMJieHHe yToq49

50

M. MARKELOV: i. m. 69.

I. m. 76.

"BODROGI T.: i.,

29.
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нить мои отношения к группе родственников, как-то: дядям, теткам, моим
братьям и сестрам и т. д. относительного возраста того, кто является в цент
ре каждой этой группы в патриархальной семье. . . . в центре распределе
ния родственников и их обозначения по старшинству стоят основные лица
патриархально-родственной группы: дед, бабка, отец, мать и я . . .».52 A vi
szonyított kor és az osztályozó elnevezések értelmezési hibalehetőségeire
W. STEINITZ is felhívta a figyelmet63 klasszikus osztják rokonságnév-tanul
mányában.
10.2. Akárhová nézünk, mindenhol az osztályozás kérdésébe ütközünk.
Nem térek ki ennek a kérdésnek összes vonatkozására,54 csak idézem azt a
meghatározást, amelyet az osztályozó terminusok legelfogadhatóbb megfogal-,
mázasának tartok. M. V. KBJUKOVszerint55háromféle terminus van, egyedi, csoport-ésosztályozó terminus, éspedig индивидуальные термины: «каждый из них
служит для обозначения; одного строго определенного лица»,56 «групповые
термины служат для обозначения группы родственников, находящихся в од
них и тех же отношениях с говорящим» (pl. сын),57 классификационные тер
мины «каждый из них служит для обозначения не только несколько лиц,
но лиц, находящихся в различных родственных отношениях с говорящим».58
Tehát egyedi rokonságnév az, amely csak egyes számban használható (pl.
anyám, apám), csoportnév az, amelyet többes számban is használhatok (pl.
fiam, fiaim). Az osztályozó név jelentéseit fel kell sorolni, s akkor kiderül,
hogy bár ezek a rokonok velem nem azonos rokoni viszonyban vannak (vérségi
kapcsolatban, házassági kapcsolatban stb ), mégis mindegyiknek van valami
olyan jellegzetessége, amely közös, pl. a koruk, egyenesági/oldalági, apai/anyai
ághoz tartozásuk, vérrokon/házassági rokon mivoltuk. M. V. Krjukov szerint
az emberiség ismert rokonságneveinek túlnyomó többsége osztályozó rokon
ságnév, éspedig azon gyakorlati szempontból kiindulva, hogy ez teszi lehetővé
a mindennapi gyakorlatot, közléseink így rövidek és tömörek, a tilalmak és
engedélyek (pl házasodási feltételek) között könnyen eligazodhatunk.
Ennek a krjukovi felosztásnak alapján csoportosítva a kérdőívre kapott
válaszokat, kiderül, hogy a komiban és az udmurtban is túlsúlyban vannak az
osztályozó terminusok, utánuk következnek a csoportnevek, egyedi név kevés
van. Gyakran (nyelvjárásonként változó mértékben) még az olyan egyedi
neveknek, mint pl. az anya és az apa van másik jelentése (pl. anyós és após).
A ,,kije vagyok én őneki" — kérdésre adott válaszok eloszlatnak minden két
séget afelől, hogy az osztályozó névvel megnevezett rokonok nem ismernék
pontos helyüket a rendszerben. A válaszok meglepően pontosak és könnyedén
adottak (különösebb fejtörést nem okoztak).
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M. MARKELOV: i. m.
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W. STEINITZ, A finnugor rokonsági elnevezések rendszere. NylOK (1956) és
Uralisztikai olvasókönyv. Budapest 1977. 147.
" B O D R O G I Т., 1. 26. sz. jegyzet; И. H. Вйнников, Программа для сбора материала
по системам родства и свойства. Москва— Ленинград 1936. 6—8.
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И. B. Крюков, Система родства китайцев. (Эволюция и закономерности.) Москва
1972. 2576 - 3 3 .
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11. Bodrogi Tibornak a komi és az udmurt rokonságrendszerről írott
hipotetikus megállapításait — teljesebb és más jellegű anyag 59 alapján, de a
teljesség igénye nélkül — a következőkkel egészítem ki :
11.1. A zürjenre (a vicsegdai nyelvjárás alapján) jellemző 1. a + 1 nem
zedékben a rokonok külön-külön megnevezése ; 2. Ego testvérei közül a fiúkra
a viszonyított kor szerint két terminus van ; 3. vannak unokatestvér jelentésű
szavak — írja. 60
11.1.1. Szerintem a fiútestvérek viszonyított kor szerinti megkülön
böztetése, amelyet én a magyar bátyám/öcsém mintájára értelmezek, nem
jellemzi a (mai) komi rokonságrendszert. Az adatközlők csak vok-ról beszélnek,
és az említett jelzőkkel különböztetik meg szükség esetén a fiútestvéreket. H a
a vok és a éoz szembenállását vennénk alapul (1. 9.5.1. pont) (Bodrogi T. adatai
között a éoz 'fiútestvér' jelentéssel nem szerepel), akkor ez a jelenség valóban
bizonyos lenne, de csak egy nyelvjárásból vannak óvatosan kezelendő adataim.
11.1.2. Az apai/anyai nagynénik/nagybácsik külön-külön megnevezése
sem egyértelmű. Nagyon valószínű, de nem biztos. Az itt szóba jöhető szavak
etimológiai stb. kapcsolatait meg kell vizsgálni, mert pl. az ob, az un lehet
obi-ugor jövevényszó, 61 a coz-ról már nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni.
11.2. Az udmurtokra Bodrogi Tibor összegezése szerint jellemző : 1. a + 1
nemzedékbe tartozók külön-külön szóval történő megkülönböztetése ; 2. az
apai nagybácsira és nagynénire használt terminus megegyezik az Ego idősebb
fivérére és nővérére alkalmazott megnevezéssel ; 3. nincsenek unokatestvér
terminusok. 62
11.2.1. A + 1 nemzedékbe tartozók külön-külön megnevezése nem egé
szen egyértelmű, ugyanis ha az apai nagybácsit és az apai nagynénit az idősebb
testvérekkel azonos módon nevezem, jóllehet ők a + 1 nemzedékbe tartoznak,
akkor nincs külön-külön megnevezésük, hanem G° — G + 1 közötti osztályozás
ról van szó. Ugyanez vonatkozik az anyai rokonokra is. Az unokatestvéreket
jelentő terminusok — legalábbis a baskíriai udmurt nyelvjárásban — osztá
lyozó terminusok formájában léteznek. Negyediknek felvenném a jellemzők
közé — többek között — a fiútestvérek/lánytestvérek kor szerinti megkülön
böztetésének elvét.
12.1. Összegezésként levonható megállapításaim általánosságban mo
zognak és — miként minden elődöm, én is gyorsan hozzáfűzöm — hipotetiku
sak. Nem volt célom a permi népek rokonságrendszerének teljes leírása és teljes
elemzése. Közreadtam és 4-féle szempont szerint (1. 9. pont), minden törté
neti-etimológiai stb. fejtegetés nélkül, tehát meglehetősen nagyvonalúan ele
meztem 1978-ban kérdőíves módszerrel, a terepen gyűjtött komi rokonságnév59
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60
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anyagomnak egy részét. A komival nagyjából azonos időben és azonos
módszerrel gyűjtött udmurt anyagom csak egy falu nyelvjárására szorítkozik.
Általánosításra csak a közzé még nem t e t t adattárammal együtt alkalmaz
ható.
12.2. Mind a komiban, mind az udmurtban a rokonságnévből egyértel
műen kiviláglik a megnevezett neme, vérrokon vagy házassági rokon, anyai
vagy apai ághoz tartozása, egyenesági vagy oldalági mivolta. Az udmurtban
és gyakran a komiban is megtudható belőle a kérdéses rokonnak Egohoz viszo
nyított idősebb vagy fiatalabb kora. A nemzedékhez tartozás csak az egyenes
ági rokonok esetében egyértelmű, a többiek esetében a nemzedéknél nagyobb
szerepet játszik a kor, elsősorban az idősebb kor. 63 Ennek bizonyítéka az, hogy
az Egonál idősebb nemzedékekhez tartozókra jóval több szó vonatkozik, mint
az Ego gyermekeinek és unokáinak nemzedékére. Az unokák nemzedékében
már csak körülírást használnak, de ezt a jelenséget, vagyis a terminus nem
létét a zérusmorfémához hasonlóan a rendszer jellemzőjének tartom. Mivel az
Ego szüleinek nemzedékében használt szavak használatosak a nagyszülők
nemzedékében is, úgy vélem, hogy a vizsgálódásokat az Ego nemzedékétől ±
irányban 2—2 nemzedékre kell kiterjeszteni ahhoz, hogy a rokonok megneve
zésére szolgáló szavak alapján — kellő szótörténeti és etimológiai, szószerkezettani stb. vizsgálatok után — a permi népek rokonságrendszerét nyelvi alapon
megbízhatóan jellemezni tudjuk.
A rokonságnevek vizsgálata általában, így a permi nyelvek esetében sem
terjedt ki a nyelvtudomány minden szóbajöhető ágára, így pl. a különféle
összetételek vizsgálatára. A házassági rokon nevét gyakran a vérrokonok je
lölésére szolgáló neveknek vagy pedig egy ilyen szó -f valamilyen jellegzetes
jelentéstartalmú (kis, nagy, öreg, fiatal) kijelölő jelzőnek a kombinációja ké
pezi. Az anyai ágon megkülönböztetett rokonok nevében pedig elő- vagy utó
tagként (főként utótagként) megtalálható az azonos rokonsági fokú, de apai
ági rokon neve.
12.3. Mindaddig, amíg az egyes finnugor nyelvek, köztük a komi és az
udmurt rokonságneveit kizárólag nyelvészeti szempontból és a matriarchátus —
patriarchátus, nagycsalád — kiscsalád, deszkriptív — klassz ifikáló rendszer stb.
belekeverése nélkül meg nem vizsgáltuk, addig az összehasonlító finnugor ro
konságnév-kutatás nem lehet eredményes. Az anyaggyűjtés egyik lehetséges
és hasznos módszerének tartom a kérdőíves módszert, amellyel a helybeli
gyűjtők — kellő hely(zet)ismerettel és bőséges idővel rendelkezve — még sok
csökevényes jelenségnek nyomára bukkanhatnának. Az itt közreadott anyag
várja a szembesítést a komi és udmurt szótárakból, néprajzi, jogi, történeti
szakirodalomból gyűjtött adattár anyagával.
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О терминах родства и свойства в пермских языках
(Сбор материалов путем расспросов и некоторые особенности системы
терминов родства и свойства)
Энико Сий
В данной статье мы не ставили перед собой задачу подробного анализа всех тер
минов и изучения всех теоретических вопросов, связанных с терминологией родства и
свойства пермских языков, попытались лишь
— включить в перечень таблиц термины родства и свойства поколений Эго (я; G°),
родителей (G+1) и детей (G- 1 ), записанные автором в Коми АССР в 1978 г., а также термины
родства и свойства закамских (или башкирских) удмуртов, живущих в деревнях Ниж. и
Верх. Балтачево Татышлинского района Башкирской АССР и говорящих на татышлинском диалекте периферийно-южного наречия удмуртского языка. Среди удмуртов опрос по
вопроснику провел канд. ф. н. B. K. Кельмаков в 1973 г.
— ознакомить с выбранным методом сбора современного материала, т. е. вопросни
ком, составленным автором по образцу вопросника Р. Г. Мухамедовой (см. Материалы по
татарской диалектологии. Казань. 1962. 242—282). Главная черта вопросника, отличающая
его от обычного расспроса заключается в том, что опрашиваемому лицу задается два во
проса: кем приходится называемый (-ая) говорящему (-ей) и кем приходится говорящий
(-ая) называемому (-ой). Второй вопрос служит для более точного выявления места назы
ваемого (-ой) в системе родственников и родственниц, по крови и свойству, для выявления
также таких характерных черт данной системы, как нр. деление по полу называемого
(-ой) —-> по полу говорящего (-ей), деление по поколениям и возрасту-'—• по сравнитель
ному старшинству и т. п.
— проанализировать термины родства и свойства выше упомянутых поколений с
точки зрения наличия/отсутствия
1. деления по полу называемого (-ой) и говорящего (-ей),
2. деления по прямой и боковой линиям,
2. деления по кровному и свойственному родству,
4. деления по материнской и отцовской линиям,
5. деления по поколениям, возрасту и сравнительному старшинству.
Статья написана без учета всего имеющегося в литературе материала по терминам
родства и свойства пермских языков. При записи и транслитерации фонетические тон
кости не учтены.
Статья состоит из двух частей: в первой (NyK 81: 247—272) публикуются термины
родства и свойства. С целью сравнения терминов разных времен и территорий составлены
таблицы терминов сарапульских удмуртов (1887 г.) и бесермян (1963 г.).
Термины проанализированы во второй части статьи, и отмечены следующие осо
бенности терминов родства и свойства (в первую очередь коми языка):
1. характерным является строгое проведение деления по полу называемого (-ей).
В удмуртском языке в некоторых терминах родства деления по полу называемого (-ей) не
проводится, термин обозначает либо родственника, либо родственницу, нр. Sézodig, baiduz,
ЬиШг. Деление по полу говорящего (-ей) в пермских языках не считается характер
ным.
2. характерным к а ж е т с я для системы родственных терминов у коми слияние
названий родства по крови и по свойству при наименовании сестер и братьев родителей
(теток и дядей по крови) и названий жен братьев родителей и мужей сестер родителей (теток
и дядей по свойству), но распространение данных терминов по диалектам коми языка сви
детельствует о том, что деление по кровному и свойственному родству все еще прослежива
ется в коми языке. В удмуртском языке деление по крови и по свойству прослеживается до
конца.
Следует отметить, что деление такого рода в коми языке заслуживает дальнейшего
изучения, так как названия вышеупомянутых родственников в своей основе близки друг
к другу: они представляют собой сложные слова, в составе которых повторяются само
стоятельные термины, обозначающие родственников боковой и прямой линий по крови.
3. деление по прямой и боковой линиям тесно связано с делением по крови и свой
ству. Обычно как в коми, так и в удмуртском языке термины, обозначающие родственников
по прямой линии, встречаются в терминах, обозначающих родственников по боковой
линии, в качестве определяемой части составного (сложного) слова.
4. в обоих пермских языках наблюдается деление родственников по материнской и
отцовской линиям, особенно характерным является выявление родственников по матери.
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Эта особенность в коми языке уже стала терять свое значение, но соответствующий уд
муртскому термину сиг коми термин со& все еще употребляется, даже самостоятельным
словом со значением 'брат матери' в большинстве коми диалектов.
5. современные системы терминов родства коми и удмуртов (особенно южных
удмуртов) в корне отличаются друг от друга с точки зрения деления по возросту, поколе
ниям и сравнительному старшинству. В отличие от коми, вся система (южных) удмуртов
базируется на делении кровных и свойственных родственников по сравнительному стар
шинству (а не по возрасту и поколению). Объяснение этого, подобно мнению Э. Н. Сэтяля,
следует искать во влиянии тюркских языков (народов).
Однако на основе анализа прилузских данных (т. № 41) и наличия во многих коми
диалектах терминов, содержащих в себе определения, обозначющие 'самый старший',
'молодой', 'маленький' и т. п., можно предполагать, что подобное различение родствен
ников когда-то было принято также у коми. Возможно, исторические данные, касающиеся
языка коми, дают возможность выяснить этот весьма важный вопрос в языке коми.
В заключение подведены некоторые общие итоги, вытекающие из анализа терминов,
полученных путем распросов:
На наш взгляд, изучение терминов трех поколений (ср. М. Маркелов) или некоторых
терминов двух поколений (ср. Т. Бодроги) не дает нам права выявить характерные черты
системы родства в пермских языках. Употребление терминов, обозначающих родственни
ков поколения родителей, для обозначения родственников поколения родителей родителей
является характерной чертой данной системы, так же как отсутствие терминов, обозна
чающих детей детей Эго (внуков и внучек). На наш взгляд, при анализе терминов родства и
свойства необходимо учитывать 5 поколений, не забывая при этом тот факт, что большин
ство терминов встречается в поколениях старших. При сборе терминов оказывается по
лезным вопрос о том, кем приходится говорящий (-ая) называемому (-ой): с помощью от
ветов на этот вопрос можно, с одной стороны, выявить принцип деления по сравнитель
ному старшинству и контролировать с этой точки зрения термины, а, с другой стороны,
можно доказать определенность места говорящего /называемого (-ей/-ой) среди родственни
ков и системный характер терминов родства и свойства данных языков.
Условные знаки и сокращения, использованные в таблицах:
-4- старший; старше связующего родственника
венн]яка
° старше говорящего (-ей)
- младший; младше связующего родственника
твень1ика
младше говорящего (-ей)
/ ~ или
d v . ~ dvojur. двоюро
В

брат
дочь
F отец
G поколение
Go поколение Эго (я)
G+ 1 поколение родителей
G+12 поколение родителей родителей
G- поколение детей
G- 2 поколение внуков и внучек
d

Н
М

муж
мать
двоюродный, -ая
Q
Qf двоюродный брат
Ql двоюродная сесгра
8
сын
S сестра
Y брат и сестра вместе, брат и(ли) сестра
W жена

В совокупности букв (символов) между каждым предыдущим и каждым последующим
устанавливается отношение притяжательности, нр. MS сестра матери, MS+ старшая сестра
матери, MB-W° жена младшего брата матери, старше меня, MB-W* жена младшего брата
матери, младше меня.
Коми-зырянские диалекты:
1

присыктывкарский ( = литературный язык)
2 FV
верхневычегодский
3 AV
нижневычегодский
4 KpSz среднесысольский
5 FSz верхнесысольский

6 LuLe летско-лузский
7
8
9
10

Vm
Ud
Izs
Р

вымский
удорский
ижемский
печорский

