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A vogul nép ősi hitvilága.
(Negyedik közlemény.)

D) L e l e k h . i t é s h a l o t t a k t i s z t e l e t e .
Áttérve a történeti tudósítások teréről a vogul nép ősi hitvilá
gának rendszeres tárgyalásához, vizsgálódásunkat legokszerűbben
a szellem'kiten kezdhetjük, vagyis ama képzeteken, melyek a lélek
testi és testenkívüli életéhez fűződnek, minthogy ezek képezik éppen
alapját és kiinduló pontját a vallási gondolkozásnak általában s
mindenütt. Kitetszik már az eddigiekből is, hogy ezt az elemi
fokát a vallási eszmék történeti alakulásának, melyet külömben a
maga egyszerűségében nem találhatnánk meg sehol már a föld
kerekségén, messze túlhaladta a vogul nép is; sőt hogy az igen
kezdetleges és alacsony színvonalú fogalmak sorából kiemelkednek
itt egyes fenséges képzetek is, melyek óriási hegycsúcsokként egé
szen a philosophiai vallásos gondolkodás sphserájába nyúlnak a
nélkül, hogy ezekkel származati kapcsolatot föltehetnénk. A kép
ben nem ábrázolható Numi-Tqrém, az istenek istene s minden
élőnek jóságos mennyei atyja, ki mindenható hatalmával a világot
teremtette, ki igazságot akar e földön, megjutalmazza a jámbort s
bünteti a gonoszt, mindenesetre olyan alak, mely nagyon meg
közelíti a bibliai próféták istenideálját s ha mellette egész sereg
kisebb hatalmú istenség népesíti világát, ezek mint tőle függő
másodrangú s részben az emberiség üdvéért közbenjáró, részben
ellentörekvő szellemi hatalmak nem lényegesen külömböznek a
monotheistikus vallások angyalaitól, szentjeitől s dsemonaitól, leg
feljebb alakításuk sesthetikája s tiszteletük módja mondható némi
leg durvábbnak. Tulajdonkép nem is annyira az eszmék termé
szete az, mi a pogányságnak itt tárgyalt faját a művelt vallási gondol
kozástól élesen elválasztja; hanem inkább ezen eszmék külömböző
értékének ós társadalmi jelentőségének tudatossága, tehát az elmélu
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kedő becslés. A művelt vallási gondolkozás a tisztúltabb s kiváló
fontosságuk szerint kellőkép méltatott eszmék magaslatáról ellen
ségkép fordul ama gyarló alapok ellen, melyekből fejlődött; a pró
féta lángoló gyűlölettel ostorozza a. bálványimádást s a vele össze
függő erkölcsi és szertartásbeli képzeteket; a kereszténység és
izlám kiméletlen irtóháborúval igyekszik megsemmisíteni mindazt,
a mi az előbbi vallási életre hacsak ártatlan czélzással is emlékez
tet. Az új nézet itt a réginek összeférhetetlen ellentéte, tagadása;
ragyogó nap, mely mellett az előbbi felfogás igazsága nem is hal
ványabb fény, hanem merő sötétség. Máskép áll a dolog a pogány
ság ama haladottabb fokán, melylyel itt foglalkozunk. Mint láttuk,
a tisztább belátás nem hiányzik itt sem, kifejlődött az emberi psychologia általános törvényei szerint ugyanazon alapokon, melyeken
a műveltség légkörében; de nincs meg értékének világos tudata,
a fejlettebb eszme itt nem hadakozik a régi fejletlen ellen, hanem
az ellentét sejtelme nélkül megegyezik vele, egymás mellé sorako
zik s érvényre jut mindakettő gondolkozásban és gyakorlatban
egyaránt. Numi-Tarém a független nomád törzsfők vezérének, egy
Attilának, vagy Árpádnak képe után alakúi; nem az a minden
egyéb hatalmat eltipró s megalázó keleti egyeduralkodó, kit a
sémi népek monotheistikus istenképe mintáz. 0 nem követeli,
hogy «ne legyenek neked más isteneid én előttem» ; sőt emez
isteneket, melyeknek tisztelete régibb s a nép szivében mélyebben
gyökerező az övénél, szeretettel a maga családjául fogadja, atyai
lag kiszabja határaikat, uralmukat, elrendeli imádásukat, általuk
s velük kormányozza mindenséget. A néphit emelkedettebb rétege
itt csak ráhelyezkedik az alatta levőre, de nem dúlja föl ezt; a
tisztúltabb eszmék fényes palotája körül ott maradnak a régibb,
lassanként maguktól romba dűlő lakok is. Lehet ez eljárás czélszerütlen és hibás a gyakorlati szempontokat követő sociologus
szemében; de az ethnologus, kit az emberi gondolkozás történeté
nek vizsgálata gyakran oktat türelemre s a köznapinál méltányo
sabb ítéletre, meleg érdeklődéssel fordul feléje; mert itt nyílik
módja világosan szemlélni, amaz avatag képződményeket, melye
ket a kultúra hódító útjában elsöpört s melyek mégis fenszóval
hirdetik azt a — sok művelt népnek is nem fölöslegesen szóló —
nagy tanúiságot, hogy nincs joga ós oka az egyik emberi felekezet
nek lenézni a másikat; mert lényegileg egyek vagyunk. Valamint
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testünk törvényei egyneműek; úgy működnek egyazon szabás sze
rint lelkünk törvényei s e törvények folyományai is.
Ezen egyneműségnek legfényesebb bizonysága a lélekben
való hit közössége az egész emberiségben. A vallási gondolkozás ezen
ősmagvának érdekes alakzatait figyelhetjük meg a vogulok pogány ságában is. A léleknek, mint a fő életelvnek neve itt: lili, KV., PV.
léié,*) melynek melléknévi származéka: lilin, KV., TV. léién «ele
ven », vagyis (délekkel, élettel bíró», átvive élettelen tárgyakra is
ezen kifejezésekben : EV. lilin vit, TV. léién ni «friss, üde víz»
(ellentétben az állott vízzel; v. ö. uholt víz»), lilin nq,wél «friss
hús», lilin sarni «ragyogó arany», KLV. lilin kér «aczél» (tekin
tettel «élénk» fényükre). Ugyancsak az «élet» alapfogalma tükrö
ződik ezen képzésekben: EV. lilijépt- (délekkel, élettel ellátni,
életre hozni» (pl. lilijáptém rayt-élém-yalasét «elevenné, lelkessé
tett agyag-emberek»; 1: 131.) | ÉV., LV. Mit-, KV. lélit- ((fölélesz
teni, új életre hozni» (pl. táu ön üüél nukh-lilitéstá «ő engem vízzel
fölélesztett az ájulásból; 05KHBHJIL»> ; jql-pemlém élém-khölsmé
ngnkhá lélitilqu «a megfagyott embert életre hozzuk») | EV. liííl-,
KLV. Mii- «föléledni, életre jönni» (pl. sőrémnél UlUes, KLV. pdrlilils «a halálból föléledt; OJKHJH>») j KV. léléj-, PV. léle-, ALV.
lile- id. (pl. tatéy törémt sg%g ngnkhá léléjiwé «a másik világban
mindnyájan életre kelünk»; ALV. nukh-lileis, PV. nunk-léleis
oqsél-poql «a halálból új életre támadt»). Kiderül azonban a lili
szónak s egytövű képzéscsaládjának egyéb alkalmazásaiból, hogy
az a láthatatlan valami, melyet «lélek»-nek nevezünk, bizonyos
jobban érzékelhető fogalomtól nyerte a vogulban szavát, s ez a
lélek, vagy élet jelenlétének legföltünőbb ismertető jele : a 1 e h e 11 e t, vagy p á r a . Ily irányban tanúskodnak pl. a következő nyelvi
adatok: tárwitinié lili tartéli «nehezen lélekzik, húz lehelletet
(THjKeJio ca,BiineT'b)», KLV. lilém at joyti khaituy «a lélekzetem
nem bírja a futást» | EV. lili-ap, KV. lélé-áp, KLV. lil-át «lehellet,
*) Ujabb keletű s ke /ésbé használt szó^ e fogalomra a perzsatatár Jan «lélek, élet» szó jövevénymása: ÉV. sqn, KLV. sőn =
lili, pl. e párhuzamosságban: lilin né lilimné ti joytasém, sanéű né
sqnémné ti joytasém, melynek értelme: «(kesergő) nő lélekjelenlétemet visszanyertem, fölocsúdtam (keservemből)); 111:425; IV:89.).
Van éq,n-jiw összetétel is, mely annak az ágas karónak a neve,
melyre szüléskor a nő támaszkodik (tehát: «lélekfa»).
1*
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lélekzet, pára» (pl. jüi-qil lil-átém tit'-t'é «itt ér utolsó lehelletem»,
I V : 90; áp, áp «pára, kigőzölgés», üt, ÉV. at «szag; íz») | EV.
ült-, KV. léit- «lehelleni, Mni», TV. leltárit-, léltajál- «lélekzeni»
(pl. a khalas in-pel, as léltajál- «nem halt még meg, lélekzik még»);
a medvére alkalmazva fejlettebb értelemmel: «ordítani» (pl. uj
amé Ultimé ti sülint ali «az állatöreg ím ordítva ugrándoz»; I I I : 380.),
épúgy mint a bagolyra alkalmazva : «huhogni* (ALV. zpi Ulti) \
ÉV., KLV. lilás- «lélekzeni» (ip\.lüásamá-müs nol-sam-asánél sültmél
pajálts «a mint a táltosló lélékzett, orrlikából szikra tódult»; I. 6.) |
ÉV., KLV. lile]- «lehell, párát ereszt» (pl. aserém jüw-lileji «a hi
deg levegő látható párakép özönlik a meleg szobába ajtónyitáskor)),
KLV. küsnés-nüpél lilejis «az ablakra lehelt»). Ezen «lehellet»
értelemben előkerül a déli nyelvjárásokban a üli képzőtlen alap
része is, így: KLV. lil, KV. léi (pl. lil tártelem «lehellek, lehelletet
veszek; cnwmyw ; lo léi soamwés «a ló lélekzete megszorult, fuladozni kezd; 3ara;bixa.icfl»), melynek megfelelnek a rokon nyelvek
ben: ÉO. Ili, lil «lében, geist» ós «atem, geruch» (AHLQV.), 10. fit
«geist» és «atem» (CASTR.), KO. lil «seele» (kasú-lil «menschenseele»; PÁPAI) [ zűrjén lol «seele, geist, leben» és «atem, hauch»
(lol sedödni «sich erholen, zu atem kommen»; lolal- «atmen, hauchen»; WIED.) | votják lul «seele, geist, gemüt, herz (als quelle
der empfindungen), lében» és «hauch, atem, atemzug» (lultisk-,
lulkki- «aufatmen, seufzen»; lulg-, lulé- «atem schöpfen, aufatmen;
eins schnauben od. schnaufen; sich ausblasen») | észt leil (gen.
leili) «dunst, dampf (bes. in der badstube); atem, leben» = finn
löyly «dunst, dampf», lapp: Fm. lievl id. (1. BUDENZ: MUgSz. 693.).
Egész közönséges az ilyen értelemvitel a nyelvekben: v. ö. gör.
tyoyi] éstyúy^io«flo, spirow ; latin spiritus és spiro; lat. animus és
gör.•'ocvejJLO? «wind»; szláv dúsa «seele» és dusno «dunstig, schwül»;
duch «seele, geist» és «atem, geruch»; héber rüach «geist» és
«wind» stb.
Igen természetes és világos lehet az egyszerű ember szemé
ben, hogy a mi az ember lelkét alkotja s életének főfeltétele: a
lehellet; mégis marad a dologban tömérdek rejtelmes és bizony
talanság. Hiszen kibocsátjuk folytonosan lehelletünket, hideg időben
látjuk is sűrű páragomolyagban kiomlani szájunkból a nélkül,
hogy a halál állna be következményül; sőt azt tudjuk, hogy ha
valakiben benn reked a lélekzete, annak meg kell halnia. Mi tehát
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az a lélek, vagy lehellet, mely midőn a haldoklót elhagyja, oly
rettenetes rombolásában ? Ez mindenesetre hasonló természetű az
egészséges ember lehelletével, de mégis ettől lényegesen külömböző. Legföltünőbb a haldokló beteg lélekzetének eltérésében,
hogy az egyre gyöngülő, végre alig észrevehető, vékony akár egy
h a j s z á l , vagy a s e l y e m , ez a «hajszál-lélek», a aselyemléleko, mely mint a sorvadó beteg arczszíne «sárga», mint a lázasé
«vörös». «A leánylélek összezsugorodik, a fiúiélek összezsugorodik;
ínséges leányod, ínséges fiad f ü r t s z á l - l e l k ó t , h a j s z á l 
l e i k é t (sa'i-lilitá, at-lilitá) emeld föl, bocsásd további életre!»
imádkozzák a felső-szoszvai Xal-jjaul-bMi (II : 364-5.) s bánato
san adja elő a lozvai ember sorsénekében (IV : 135.), hogy mint
esett kórágyba három testvére s mint «vonszolták)), azaz lehelitek
ki lassan lelküket, mely egész olyan volt, mint a s á r g a s e l y e m ,
v ö r ö s s e l y e m (kásm jdpé/, wür jdpéy taxién lilán tan khartidn).
Szintígy mondja magáról a kondai nótafa (IV: 116.): «Nehéz ágyba
(t. i. betegségbe) jutottam én férfi; mint s á r g a s e l y e m (t. i. oly
könnyen szakadó, vékony) drága lelkem (kaémjápe'z tinin lilim) férfiú
kiadom (eloltom)». Ezen képek az elváló lélek, a végleges elalvást
jelző utolsó lehellet rendkívüli gyöngeségén alapúinak; de van
olyan is, mely a hirtelen elröppenést domborítja ki, mely szerint
a lélek a testhez kötve afféle, mint valami lábánál fogva gyönge
szállal visszatartott madár, egy v e r é b , vagy v é r c s e . Midőn a
múnkeszi hadisten-hős a Lapé/-városi fejedelemleányt fürdés köz
ben a vízben alányomja, ennek « v e r é b - l e l k e , v é r e s e - l e l k e
elszakadni törekszik (sdnsi-lűitd, vörés-lilitd tq.lipankwé vordtiv ;
I I : 187—8.) s ugyanily képpel adja elő kívánságát a Paszét-bálvány
hívője : «Zsenge kezű kis magzatkám, zsenge lábú kis kedveském
(gyermekem) m a d á r k a - l e i k é t ha fölemelnéd (megmentenéd;
iánsi-lilitá nqny-almilalénülén), akkor neveznélek én téged igazán
bálványkának, igazán istenkének" (II : 426.). Ugyané kép válto
zata : «Im a l e á n y l e l k e e l s z a k a d , a fiú lelke kioltódik (mint
a tűz elalszik» : dfi-lili ti tqtipi, pV lili ti yarili II : 425.; lilitá
tqlipém «lelke elváltó III : 461.). Az elröppenő léleknek szárnyas
állatként való fölfogásáról igen érdekes példákat olvashatunk
KLBINPAUL KUDOLF «Die Lebendigen u. die Toten in Volksglauben,
Eeligion u. Sage»> (Lipcse, 1898.) czímű könyvében (28—31. 11.).
Ezek szerint a lélek valami különálló lény a testben, ettől el
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is szakadhat s független életet élhet, lényegileg úgy mint a modern
vallások tanítják. De hol van e titokzatos lény székhelye az emberi
testben ? A m i emberünk habozás nélkül felelné, hogy a főben,
vagy az agyban; hiszen zsenge korunktól fogva megtanultuk, hogy
Ádámnak Isten «orrába lehelte az eleven lelket s így lett az ember
élő lénynyéw. Uralvidéki rokonainknak e felfogás idegen. Midőn
tavdamelléki tolmácsomtól a «lélek» szó kifejezését akartam ki
tudni s azt kérdeztem tőle hogy mikép van vogulúl «MOH ,nyina»,
ő azt felelte : am sampérkhém, vagy más táj ejtés szerint: sqmpgrkhgm («egész lelkéből sír, lélekszakadva ordít» : samé-pgrkhénél
nasant) ; de ugyané szóval magyarázta a «szívet», meg a «gyomrot» (tasam sampgrg) is. E szónak éjszaki mása: sim-por «szív» =
sim «szív» + por = tatár haur, bawér «máj». Ennek megfelelöleg
védi a medve a maga igazát a következőképpen: « S z í v b e nem
fogadható bünhödés-hozó beszédet (simén ráutal narin latin)
mivelhogy mondottál, m áj b a nem fogadható durva (szögletes)
beszédet (majtén ráutal úrin latin) mivelhogy mondottál, azért
nőnek megnézni érdemes karomsebet vájjon ne ejtsek rajtad ?»
(III : 511.), azt akarva mondani ezzel: «mivel oly mélyen megsér
tettél, hogy lelkem el nem tűrheti, ne bántsalak-e érte?» GONDATTI
elbeszéli• (CJTE^. H3bmecT. 36.), hogy az ember korabeli világ előtt
élt vogul hősök legyőzött ellenségeiknek mindenkor megették
a szivét és máját, hogy ezeknek ereje az ő testükbe szálljon s az
ellenfél többé föl ne támadhasson. Világosan mutatja ez, hogy a
s z í v b e n és m á j b a n k é p z e l t é k a l é l e k s z é k h e l y é t ,
melyeket magukba vévén hitük szerint a megölt egyén összes
kiválóságait sajátjukká tették. PATKANOV is említ ilyen hagyományt
az irtisi osztjákok között. E szerint ezek meg akarván bosszulni
Szengep, nagy-atlimbeli hős gyakori rabló-betöréseit, egy ízben
együttes erővel ellene vonultak; midőn pedig a hős lakóhelyére
értek s arról értesültek, hogy ez nem régiben meghalt s már el van
temetve, feldúlták sírját s kivágván teteméből kőkemény szívét, ezt
darabokra szeldelték és megették (TIÍWL OCT. BoraT. 66.; 1. m é g :
Irtysch-Ostjaken I : 149—150.). Ugyanezt említi EEGINO a magya
rokról: aCorda hominum, quos capiunt, particulatim dividente veluti
pro remedio devoranU (a 889. év alatt). •— Megértjük ezek nyo
mán, hogy a közönséges beszédben is, midőn a lélekről, mint az
indulatok fészkéről van szó, a szívet és májat emlegetik: ÉV.
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simin,IjV. simin «dühös, haragos; bátor»; éim-tarsétn «szivecském, kedvesem», tkp. «szívem gyökere», sim-porkwéiá., tkp. «szívmájacska», vaps-porhwé, vapsém-por «kedves vöcske», porén pV
«szeretett, kedves fiű» (II : 343.) úgy mint a kirgizben: bánrum,
«drágám, kedvesem», tkp. «májam» e mellett: baurum bastím «elnyomtam haragom,)), az altaj-tatárban puursay ((kegyes szívű», a
zürjénben: inasa «lieb, geliebt», a votjákban: muso id. ettől: raws
«máj» (1. Ethnogr. 8 : 138. és Vog. Népk.'Gy. I : 285.).
Más efféle édesgető megszólítás: ÉV. posyém «drágám, ked
vesem*), posyukwét «kedveskék» (II: 429.), melynek poséy alaprésze
tulajdonkép «vér»-t jelent (II : 14.). Tényleg a vér nagyon lénye
ges föltétele az életnek; ha elfolyik, halál következik b e ; a halott
halvány, az árny vér nélküli, fehér: az ember lelke az ő eleven
vérében van; kihez lelkem vonz, mondhatom «vérem»-nek. Vala
mint a szív és máj befogadása a benne honolt lélekkel s minden
erejével gyarapítja e lélek új otthonát, úgy származik át a lélek
az egyik testből a másikba a v é r m e g i v á s a következtében is.
«Magam fölött ha lábas isten, szárnyas bálvány jelentkezik* —
így dicsekszik a lopmúszi istenke — « m i n t t ó v i z é t ú g y
i s z o m m e g (tür-vit aje'imn ; II : 278.). Ez a felfogás alapja a
véráldozatnak. Midőn az osztják ember házi bálványának száját
bőségesen megkeni a leölt áldozat vérével, l e l k e t l é l e k k e l
t á p l á l s lényegileg azonegy, ha a vallási eszmék fejlődésével
eltűnvén az isteni szellemnek látható képe a fecskendezett vér ez
utóbbinak oltárfalaira kerül, vagy midőn megfordítva az istenség
vérét jelképező más itallal fogadja a hívő az istenséget magába s
lép vele lelki közösségbe.
Míg az ember lélekzetre képes, míg ereiben a vér lüktet,
addig mondhatni róla, hogy él, hogy benne van az a titokzatos,
lehelletszerü, röppenő madárféle valami, mit léleknek nevezünk.
De van bőségesen eset reá, hogy ez a lélek az élet folyama alatt
is otthagyja legalább ideiglenesen testi rejtekhelyét, mondhatnók a
madárkép után kalitkáját s egy ideig elkalandozva ismét visszatér.
Ilyen állapot első sorban az á l o m (ülém), a halál mindennapos
előképe, a midőn élettelen lény módjára mozdulatlanul fekszünk,
szemünkkel nem látunk, fülünkkel nem hallunk s melyben a vogul
hősöknél, az istenkéknél, valamint a medvénél oly erős az érzé. ketlenség akár «valami vastag gyökér, vagy faág» (ősin tarpa
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tarin ülém, ősin taivpá tawin ülém ; II : 131.), söt tovább menve :
«el lehetne vágni az alvónak fejét, nyakát, törzsökét a nélkül,
hogy eszméletre jönne» (sipa jákténé sári ülém, por%a jákténé
nanrá ülém, II : 161; punká jáktim, porya jáktim sári ülém I I :
281, 274.). Mi van ilyenkor a lélekkel? A lélek lát és megtud
ilyenkor olyan dolgokat, a minőket a szem sehogysem volna képes
észrevenni. Az álmodó jávorbika megtudja, hogy vadász van közel
ben, hogy ennek ijjától tehene el fog esni s maga is nagy veszede
lembe kerül (IV : 304.). Mikép történhetett ez ? A léleknek künn
kellett járnia, csak így láthatta meg a még jó messze levő vadászt.
A lélek legjobban közlekedhetik a maga fajtájú lelkekkel; álombeli
szabadsága idején megjelennek előtte a holtak szellemei s ezektől
hírt szerezhet ujabb halálesetekről (GONDATTI 58.). Van más alkalma
is kiszabadulnia a léleknek hüvelyéből, így különösen midőn az
ember e l á j u l . Ez már csakugyan olyan, mint a halál; még lélekzete is eláll az embernek s színe változik. A vogul felfogás szerint
ilyenkor tényleg útban van a lélek a halottak világa felé, Kul'-atér,
a halál ura, hajtja is már a többi lelkekkel előre; de Numi-Tarém
elég jókor észreve vén, hogy ennek a léleknek még nem érkezett el
a kiszabott ideje, megparancsolja a démonnak, hogy bocsássa
vissza testéhez (u. o. 41). Élénkebb rajzát találjuk e felfogásnak
PATKANOV «Emder-városi hős» czímű kondai osztják hősének-közle
ményének ama részében, mely előadván, hogy összetűzés közben
valahogy erős csapással sújtott az ellenfél kardmarkolatja a hős
fejére, a továbbiakat emez magáról szólva így folytatja: «Világom
(eszméletem) elhomályosult. Egy levéllel, fűvel borított keskeny
ösvényen haladtam el erre, majd egy háromszáz fokú fokos hág
csót kezdettem megmászni; a mint így egyre másztam, az éghez
már csak három fok hiányzott, midőn három vörös csípőjű evet
jön elém. ,Bátyánk, hova méssz te?' — ,Hozzátok jövök'. — ,Ami
beszédünk ez: Mi ennivalónkat embervérrel esszük, innivalónkat
embervérrel isszuk. Térj vissza!' En visszatértem, alászállottam,
a földre érkeztem; a levéllel, fűvel borított keskeny ösvényen
visszahaladtam; fölültem szánomra s fölébredtem. Unokaöcséim
sírva állottak a szán két oldalánál» (II : 32—34.). Itt el van
mondva, hogy a hős lelke eszméletlensége alatt már útban volt
az ég felé, de mielőtt oda ért volna, elébe jöttek megölt öcscsei s
visszatérítették a földre. Büntetéskép is juthat valaki eszméletlen
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állapotba; amennyiben Numi-Tq,rém, ki hótalp-botját állandóan
az « élet vize»-ben (Min vit) tartja, midőn vétkes embert vesz
észre, elkezdi kavarni a bottal a vizet s rápillantva arra az em
berre, rövid időre lelkét veszi. Ily esetre mondják, hogy numél
patwés ((felülről baj érte» (u. o. 54.). Jelentős szerepe van a lélek
ideiglenes különválásának az istenidézés esetében, a midőn a meg
jelenő bálványszellem a r é ü 1 é sbe jutott s testében érzéketlen
sámán lelkével a bűvölő téren érintkezik, tárgyal, alkudozik, gyak
ran veszekedik, sőt verekedik. Az ily lélekkiválást a sámán a légy
ölő galócza élvezetével s bóditó cselekedetekkel mesterségesen is
előkészítheti (I. bővebben alább). A b ó d u l á s vogul műneve:
kélp-sényiv, azaz «vér-köd» (kélp-sénywné télilés «vér-mámorba
keveredett*), vagy egyszerűen : télilés ((összezavarodott*) == «eszét
vesztette, dühében őrjöng»); ilyenkor az ember lelkét mintegy
«ködfátyol» takarja el, se lát, se hall. Az ily vérdüh isteneken is
megesik: a kisobi istenség (Ajás-tq,rém) ettől elragadtatva megöl
mindenkit, a kit csak előkap; csak lábát kezét lefogó testvérei s
bácsija képesek őt nagy nehezen észre téríteni (II : 24.). Hasonló
esetet beszél el az ének a Xul!-aí ér-leány legidősebb fiáról, ki ily
dühében összerágja saját pánczélrnháját, kardját, nyilas tegzét s
végül medvévé változik (I : 98, 125.). A Ték-i&ten harczi mámorá
ban már hét sógora közül az utolsót készül agyonütni, s csak fele
ségének keze tartja vissza kardját e tettétől ( I I : 4 3 ; 1. még:
IV : 174.). Az e fajta romboló mámora az isteneknek a pupi'-sén%w,
jTid-sén/w («bálvány-mámor, Ördög-mámor» ; I I : 43.). Az alsólozvai medveének a holt medvére alkalmazza e szót: smghwejém
«ámulatba jött», azaz «lelke ködbe borált» (III : 207.). A közön
séges (pl. részegségből eredő) emberi mámor szava: ÉV. pan%
(KLV. penkhli «részegszik)*, pőnkhlém «részeg» ; EV. pariéin id.),
mely egyszersmind a «légyölő galóczá»-nak a neve, jeléül annak,
hogy régebben ez pótolta a szeszes ital helyét (1. alább).
Ez a testhez kötött lélek vogul biológiája. Új és másnemű élete
kezdődik a léleknek akkor, midőn a testtől teljesen függetlenné lesz,
vagyis a h a l á l beálltával. A monotheistikus vallások amaz opti
mista fölfogásának, mely a jámbor embernek a túlvilági életben a
földi gyönyöröket hatványozottabb mértékben helyezi kilátásba, a
vogulok és osztjákok hitében semmi nyoma. Az alvilág itt sokkal
komorabb, mint a görögök Hádese is. Legjobb esetben is csak ten-
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gódés a szabad lélek sorsa, mely elsősorban a hátramaradt élők
kegyeletétől függ. Ha az ember csak küzdelemmel szerezhette meg
kenyerét e földön, még nagyobb küzdelemmel juthat élete föltéte
leihez lelke a halál után; igaz hogy e küzdelmekhez —- a minők
főképen a földiek folytonos zaklatása és zsarolása — ereje és módja
is tetemesen nagyobb. Mit is tesz tulajdonkép «meghalni))? E foga
lom kifejezései a vogulban: í. yali (KLV., TV. khqli, KLV. khqli,
KV. khölí), jol yqli (KV. jql-khöli), mely igének megfelelői a rokon
nyelvekben a halálnak legsajátosabb jelzései, így: EO. yal- «umkommen, sterben» (yala «todt, verstorben»), 10. yad-, SO. yal-t
magy. hal-, zürjén-votj. kai-, cseremisz kol-, mordvin kuli-, kulo-,
finn kuole-, észt köle- «sterben» ; a vogulban azonban még világo
san kitetszik a szónak eredetibb «elpusztulni, elmúlni, kifogyni,
elveszni*) értelme pl. e használatokban: ta karié ém: nqul'á yalém,
luwá yqlém «im elsorvadt, húsa lefogyott, csontja lefogyott)) (1: 23.),
kasa yqlés «kedve elmúlt)) (I : 145.), váyá yalém <«kifogyott az
ereje», sun- jiwá yqlés «szánfája elkopott)) (II : 211.) | yqltal jani
jémén «(sörből) ki nem fogyó nagy katlan». A yqlt-, yőlt- (KV.
khölt-J causativum már éppenséggel nem alkalmazódik a halál
okozásának, vagy előidézésének kifejezésére (melynek sajátos
szava: ÉV. al-, déli ál- = EO. vei', 10. ved-, SO. vei- «erschlagen,
tödten, fangen» = magy. öl- id.); hanem csakis ezekére: «tönkre
tenni, elpusztítani, vminek elmúlását eszközölni, elfogyasztani,
(időt) eltölteni*), pl. yotál' qlné sat lamtém pusén ti yöltililém ((bár
merre levő hét földrészem, im mind tönkre teszem» (II : 149.),
tál yölti, tüw yölti «egy telet tölt el, egy nyarat tölt el», ét yqltné,
yqtél yqlt né «egy éj multával, egy nap multával*) (II : 429.). —
2. ÉV. üsi, jol-üsi «meghal» (pl. yqlné pásén patém yum, üsné
pásén joytém yum «haló korig ért férfi, kimúló korig jutott férfi»
1: 147 ; üsém ma «haló föld» 1: 4 6 ; üsnát-mqs «haláláig»), mely
nél az alapértelem, épúgy mint a yál- igénél: «elveszni, elmúlni»,
a mint kitűnik az üst- causativum «elveszteni)) jelentéséből (pl.
qlnáném yot-üstásém ((elvesztettem a pénzem»>) s a rokon nyelvek
megfelelőiből: EO. ni- «untergehen, sterben» e mellett usta- «verlieren)) (AHLQU.); zűrjén vos- «umkommen, verderben, zu grundé
gehen ; sich verlieren*), vost- «verderben ; verlieren»; magy. vész«umkommen, verlorengehen», veszt- «verlieren». — 3. Ws. pöséli,
jol-pöséli közönséges kifejezés a halálra, mely megvan az éjszak

A VOGUL N É P ŐSI HITVILÁGA.

11

osztjákban is: posala-, obdorszki pasai-, pasala- «sterben», pasalim
«tod» (AHLQV.). Eredeti értelmét ekkép magyarázta egyik közlőm:
élém-yqlés jol-pöséli, Id'ildya-katdrd tüpöseV, karteV «az ember meg
hal, keze-lába meggémberedik, elhűlve megmered (OKOjrfeiorrT>)».—
4. ÉV. sőrém «halál», sorémné páti «meghal», mely kifejezés meg
van az osztjákban is: sőrém «tod», yalta sőrém «untergang», sor
mén «todt, leblos» (AHLQV.); 10. saram «tod» (CASTR.). Összefüggő:
sorimali : ayi-lili, pi-lili saw sörimálém «leány-léi ek, fiú-lélek sok
szenvedett ki» (— upösélankwé, sorémné patunkwé jémtés»). CASTRÉN és AHLQVIST e szóban a finn surma «halál». (surmaa- ((meg
ölni))) mását látják, melynek alapja: észt sure- «sterben, absterben, ohnmáchtig werden» (surnud «todt, ohnmáchtig»), ez pedig
BUDBNZ szerint (MUgSz. 348.) a magy. sorvad-hoz tartozik. —
5. FKV. jq.l-éökgrli, AKV. jql-sükérli ember halálára alkalmazott szó
ezzel szemben: jql-khöli, mely kevésbé gyöngéd s inkább állatra
illik. Alapértelme előttem homályos. — 6. ÉV. manyati sajnáló
kifejezés (pl. jqmés élém-yjalés mdnyatés! 1. III : 401.), mely tulaj
donkép ezt mondja: «összegöngyölödik» (maii- «bonyolítani»,
mdnimt- «göngyölíteni))). —• 7. KV., PV. oqéél, TV. áédí «halál» =
tatár agai, arab agái «die todesstunde, das ende, der tod». —
8. ÉV. lilitá minés, KV. leleté menés (II : 241.) «elment a lelke»,
ÉV. lilita tqltpém «elvált a lelke» (III • 461.). — 9. ÉV. sawné pats
szó szerint: «Ínségbe jutott» (GOND. 40.). — 10. ÉV. jelpin mané
pats = pösülés, tkp. «szent helyre jutott* ; a Szigva mellékén
használt kifejezés (ayim-plyém jelpin mané patsét mondotta egy
anya). — 11. ÉV. pup jémts = jol-yq,ls: titkos kifejezés (tüjtné
latin) oly végből alkalmazva, hogy a halál rémséges szavát oktala
nul ki ne ejtsék; mert baj kerekedhetnék belőle. A pup szó értelme
előttem homályos. — Az énekek nyelvében használt szólások:
12. Xul-nájérné sat pim ta totimé, sat siském ta vojimé «az Ördög-,
fejedelem ime hét fiam elvitte, hét magzatom elvette»(IV: 22.); Khullnajér vessi oqiné képél-khal, tal-khal nőkénél khun kwoqltémi «(két
gyermekem) az Ördögfej edelem legifjabb leánya ruhaalja, ruhaöle
ízeit közével valahogyan elvitte» (IV: 103—4.).— 13. sqwinma sat
yalén ta ujttilén «(ha imádságunkat, Po/ém-isten meg nem hallga
tod) a kérges föld hét közébe nyomsz alá» (II : 411.) == «halálba
viszelo; ugyanezt a közlő más szavakkal így magyarázza: aném
ma-kiwérné ünttilén-ke : ta ünttilén «ha engem a földbe helyezel:'
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hát oda helyezel)). — 14. saw kojinyin yajtné narin vqnyan patilá'sét «sok magzatod járvány vész futkosó átkos gödörbe esett» ( I I :
402.) = «sírba jutott». Hasonló képekkel fejezik ki a halál, illetve
a sír gondolatát: yum patné vqfiyén ma joltyatés «férfi-eső gödrös
föld támadott*) (t. i. «beleesésre férfit váró sír» ; II : 331.) j aném
patténé saylén ma, vényén ma ul voss yqntyati! «engem megejtő
halmos föld, gödrös föld bár ne találkoznék!)) (II : 367.) = «bár
ne kellene sírba jutnom!» | hat patné saylin ma, la'il ojmatné
vqnyin ma ul voss yqntnum; ayi jqmné, pV jqmné sastém Iqny sastémáV voss jqmnülém ! «kéz-lehulló halmos földet, láb-bicsakló göd
rös földet óh bár ne találnék; leánynak, fiúnak járni való egyen
letes földet járhatnék bár egyengetette!)) ( I I : 386.) = «bár ne
kerülnék sírba; hanem járhatnám tovább akadály s baj nélkül
földi utam!» [ né patné saylén ma qlés-ke, yum patné yaslin ma
alés-ke, jqmés lüw tqnypánél tot sastéltunkwá! «hova nőnek kellene
(holtan) beleesnie, ha oly halmos föld volna; hova férfinak kellene
(holtan) beleesnie, ha oly mohos föld volna»> (t. i. az istenségtől
rendelve), egyengetné bár azt ott simára (ez áldozati) jeles ló patásával (t. i. lábával» ; II : 357.) = «ez áldozat szabadítson meg a
sírtól!» A sír említése nélkül való egyszerűbb kép ugyané fajtából:
akwi yumitén patnáV', akw' nétén patnáV taréin nan ta qle'in «míg
az egyetlen férfi, az egyetlen nő (a sírba) nem esik, isten leszel te»
(I : 17.) == «míg az utolsó ember meg nem hal», vagyis «míg a
világ áll» j ti luntá-vásá' yqnal akw1 yumitén patné-mos, akw1 nétén
patné-mos vöss téwé ! «ezt a ludat, réczét, a jövőben az egyetlen
(értsd: utolsó) férfi, az egyetlen nő (sírba) estéig hadd egyék! »>
(I : 30.). Álljon itt befejezésül még egy igen érdekes költői képe a
halál beálltának, melyet PATKANOV irtisi osztják szövegeiben talá
lunk (Irtysch-Ostj. II : 86.) : «Auch der starke heldengreis Sonyus-yoi lag auf einem hohen kissen im hitzigen fieber; nachdem
er eine ganze (gezáhlte) woche láng da gelegen, vermischte er sich
unter den zahlreichen todten mit verschimmelten geivandern (it
yatém yaéxman sayape ar yatai kuíeda te taddjötjn. Nagyon emlé
keztet ez a patriarkhák halálánál előforduló bibliai kifejezésre :
«Bevonatott (begyűjtetett) az ő népe közé» (pl. Móz. I : 25, 8.).
Mutatják már a halálnak ezen kifejezései is, hogy a vogul
hitfelfogás szerint a léleknek vele kezdődő állapota vigasztalan
nyomorúság. Minő más a nyugati ember beszédmódja e dologról,
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ki szerint a halott csak «elhunyt», «jobb létre szenderült", (felköl
tözött a siralom völgyéből az örök fény hónába» ! A túlvilági bol
dogság fogalmainak hiánya mindamellett nem szül pogány embe
rünknél nyugtalanságot. A jó embernek elég jutalma az, hogy földi
szenvedései valamikor véget érnek, a rossz embernek pedig van a
pogányságban is mitől' rettegnie; mert az ő túlvilágában, ha juta
lom és öröm nincs is, de van büntetés és szenvedés ép úgy, mint
a keresztény pokolban. Megnyugtató az is, hogy a halál mindenki
nek közös sorsa, elkerülhetetlen végzete ; Kaités-asszony a szülés
istennője határozza meg az ember végét is, mely: Kaltés laum
sőrém «K. rendelte halál» (11:261.). Nem is más az «ember»,
mint khqls (KLV.; ALV. khals, TV. khqlqs), vagyis «halandói),
szorosabb meghatározással: ÉV. elém-%qlés (KV. elém-khölés) «az
ég, vagy a levegő halandója» ; ez az ő legsajátosabb s legillőbb
nevezete, úgy a mint a zűrjén mórt, votják mart «ember» is == szkr.
marta-, av. mareta-, pahl. mart «mensch», tkp. «halandó» (a mar«halni» tőből). De bár így van a dolog, az ember még sem áll tel
jesen védtelenül és mentő eszközök nélkül ama romlás ellenében,'
melyre őt élete, élő voltának ténye kárhoztatja. A vogulok pogánysága sincs annyira híján az erkölcsi tartalomnak, hogy ne ismerné
a jövő életre való előkészülődés eszméjét s ne nyújtana módot a
jámbornak, hogy lelke jövendőbeli üdvösségének elérhető fokát,
t. i. a békét ós nyugalmat, már földi életében biztosítsa. A szertar
tásos kötelességek teljesítése megszerezheti, hogy úgy mondjuk, az
«égiek» jóindulatát; a szeretet és becsületesség gyakorlása pedig a
földieknek azt a kegyeletét, mely nem hagyja könnyen kiveszni
emlékét a szívekből s a hátramaradottakat mindannak buzgó telje
sítésére ösztönzi, mire az elköltözött léleknek szüksége van. Mert
hacsak az ember nem vonta magára bűneivel és mulasztásaival az
istenek haragját, m i n d e n a t t ó l f ü g g a j ö v ő é l e t a l a k u 
l á s á b a n , h o g y r é s z e s ü l - e a t e s t b ő l e l t á v o z o t t lé
l e k a m e g f e l e l ő á p o l á s b a n és g o n d o z á s b a n ö v é i 
n é l s h o g y k e l l ő l e g f ö l s z e r e l t é k - e e z e k n a g y út
j á r a . Az alapfelfogás pedig ezek tekintetében az, hogy a l é l e k ,
v a l a m e d d i g m á s t e s t h e z n e m c s a t l a k o z i k — s az
ily fajta lélekvándorlás, melyről alább szólunk, nem föltétlen, ha
nem csak esetleges alakulat •— e l ő b b i t e s t i é l e t é t f o l y 
t a t j a , más szóval f o g l a l k o z á s a i é s s z ü k s é g l e t e i t e l -

14

MUNKÁCSI BERNÁT.

j e s e n e g y n e m ű e k a z e d d i g i e k k e l . A temetkezési szoká
soknak legtöbb részlete ezen eszmét fejezi ki, illetőleg azon törek
vés szolgálatában áll, hogy a halottnak meg legyen mindene, a
mit életében kedvelt; meg ne szoruljon semmiben, a mi az előtte
álló feladatokhoz kivánatos. Ezen törekvéssel nyer nyugtot mind
két fél, az elvált lélek úgy mint a hátramaradottak, mely utóbbiak
t. i. csak a halott illő ellátásával kerülhetik el azt a veszedelmet,
hogy az elköltözött fenyegető megjelenésekkel és csapásokkal ne
figyelmeztesse őket mulasztásaikra. Ennek lehetősége természete
sen nem csekély aggodalmat okoz s kiinduló pontját alkotja a ha
lottas szokások ama másik csoportjának, melynek czélja a léleknek
lehető távol tartása, az eddigi környezettől való elszoktatása, eset
leg elijesztése. Lássuk itt közelebbről, mikép érvényesülnek gya
korlatban ez eszmék.
Miután a halál bekövetkezett, a holttestet (EV. xq>lá, TV.
khqlá; EO. %ala) kiterítik; az éjszakiaknál meg nem mosdatják
ugyan, de gondosan megfésülik (Finsch: 548.). Ezután legjobb
ruháiba öltöztetik (GOND. 44.), a midőn a kondai osztjákok annál
több inget adnak a halottra, mennél gazdagabb s mindezek fölé
néha még egy subát is raknak. A nőkre ugyanitt gyöngyhímzésű
ünnepi ingüket adják föl (PATK. 1: 142.). Ez a h a l o t t n a k r u h a 
k é s z s é g e : a sok ing nyilván arra való, hogy legyen a más
világon mit váltani. — Most az ójszakiak a halottat visszateszik
arra a helyre, a hol lelkét kiadta, s mint mindjárt a halál beálltá
val fejét ismét betakarják a h a l o t t i s z e m fedővel, melynek
sajátos neve: ÉV. nasmáp-tqr (111:421.), vagy lépil-tq,r, KLV.
ú asm ép-tör (u. i. ndsém «arcz» == nal-tus id.; REG. szerint: LV.
nqsme «gesicht der leiche»), KV. nasémé/-tör} PV. úassép-tör, TV.
klpén (caBam.). E műveletek közben rendesen egy szót sem szólnak
(GOND. 44.). — Ezután következik az éjszakiaknál a s i r a t á s .
Az asszonyok kibontják hajukat és kesergő hangon sorolják elő a
halott érdemeit: hogy mily jó vadász volt, mint szerette családját
stb. (GOND. U. O.). NOVICZKIJ szerint (MAIKOV kiad. 45.) siratás alkal
mával a rokonok «igaz szívből való sajnálkozásuk jeléül hajukat
ozibálják s a mennyire csak lehet véresre karczolják arczukat kör
meikkel ; ezután a bevérződött hajszálakat a halottra dobjál, mivel
balgahitűségükben azt vélik, hogy a halott lelke néhány nap múlva
előjön megszemlélni a fájdalom jeleit s ekkor észrevevén rokonainak
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iránta tanúsított igaz szeretetét, a másvilágban sem szűnik meg
sohasem hálásnak lenni érte». FINSCH ugyan saját gyér tapasztala
taira hivatkozva kétségbe vonja e tudósítás helyességét (549.),
ebben még sincs semmi okunk kételkedni; mert a leírt eljárás
igen híven megfelel a vogul-osztják lélekhitnek. A véres hajszál,
melyet a halottra dobnak, j e l k é p e s ö n f e l á l d o z á s : a hátra
maradott saját vérét, testét adja a holttest körül lebegő léleknek.
Nem lehet becsesebb s keresettebb tápláléka az emberi léleknek,
mint éppen az embervér s az ember teste ; láttuk e gondolat nyilvánulásait fentebb is. Természetes, hogy ez az embervér-áldozás
nagyban nem gyakorolható s hogy helyette be kell érnie a halott
szellemének a bőségesebben nyújtható állatvérrel, melylyel az
alább leírt halotti tor szertartása látja el.
Minden leplezés nélkül fejezi ki azt az eszmét, hogy a halott
lelkét é t e l l e l k e l l e l l á t n i , a kondai vogulok és osztjákok
b ú c s ú v e n d é g s é g e . Mindenfelé elterjedt s a kondai népnél is
szokásban levő a temetést követő halotti tor; de egészen saját
szerű, hogy a halottat otthon, még mielőtt a házból kivitték volna,
tartsák jól mindenféle étellel s ezt közvetetlenűl teteme mellé he
lyezzék, íme miként írja le INFANTJBV a felső-kondai vogulok ide
vonatkozó szokását (Vjestn. Jevr. 1894; IV : 254.): «A mint a ha
lottat a koporsóba helyezték, az asszonyok külömböző ételeket
kezdenek készíteni s mindegyiket közvetetlenűl a halott mellé állít
ják, így pl. legelőbb sült fajdot hoznak s ráteszik az asztalra az
ugyanott fekvő koporsó mellé. Kövid idő múlva főtt rénszarvas
húst hoznak elő, s miután az előbbi tálból egy darabkát a koporsóba
tettek, e tálat elviszik s az új fogást teszik helyébe. Ezután tehén
húst hoznak s így sorban mindenféle ételeket, a minőket csak a
vogul konyha ismer, mindegyikből egy-egy darabkát a koporsóba
rakva. Végül még dohányt, pipát s ha az elhunyt tubákos volt,
burnótszelenczét raknak a koporsóba, a hová egy kis pálinkát is
öntenek, továbbá néhány pénzdarabot tesznek*. Mi volna ez egyéb,
mint a h a l o t t n a k e l l á t á s a ú t r a v a l ó e l e s é g g e l s
p é n z z e l ? ! PATKANOV hasonlót ír az irtisi osztjákokról (II: 142.);
eszerint: «A meddig az elhunyt az asztalon fekszik, egy burnót
szelenczét helyeznek melléje s néha ételt is. Minden ember, a ki
csak a szobába lép, ezen szelenczéből egy szippanat burnótot vesz,
fölszíja s ugyancsak egy szippanatnyit tesz a maga szelenczéjéből
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a halottéba, oly felfogással, hogy ezzel a halottnak kedveskedik)).
Itt tehát az élő ember a holtat egészen élőnek tekinti; vele úgy
nyájaskodik, mint mikor egészséges korában meglátogatta.
A t ú l v i l á g i é l e t r e v a l ó f ö l s z e r e l é s lényeges szer
tartása a vogulok és osztjákok temetkezésének mindenütt, még ott
is, a hol a kereszténység egyébként az egész pogány életmódot
kiszorította. SZOROKIN (Putjes. 48.) még a lozvai voguloknál is
tapasztalta, hogy a sírba íjjat, nyilat, pálinkát, burnótot tesznek
azon meggyőződéssel, hogy az illető okvetetlenül vadászik, burnó
tot szí, pálinkát szí a túlvilágon is, mint földi életében. BRAND a
XVII. sz. végén írja a Csuszovaja-melléki vogulokról: «Quand
quelqu'un d'entr'eux meurt, ils l'enterrent, páré de ses plus beaux
habits : ils mettent dans la fosse une somé (Targént, proportionée
aux facultez du defunt, ofin, disent ils, qu'il ait de quoi se nourir,
apres sa resurrection» (1. fentebb). GONDATTI szerint (42—43.) az
éjszaki vogulok oda adják a halott mellé mindenféle apró holmi
ját a sírba; nagyobb holmijait pedig, különösen szánját, rénhajtó
rúdját, hótalpait, evezőjét, néha a ladikját is a sír fölé vetik, min
dent felfordítva. Hogy a halotthoz adott eleséget később friss kész
lettel kiegészíthessék, a sír fölé épített alkotmányon kis ablakot
hagynak, melyen át ételeket, pálinkát, dohányt bocsátanak a tetem
hez. Ugyanide bizonyos apró falapátocskákat is helyeznek, melyek
a kanalat helyettesítik úgy mint az isteneknek nyújtott áldozatok
nál. A sámán sírjába beleteszik azon tárgyakat is, melyekkel hiva
tását gyakorolta, istenkék ábrázolásait, talizmánokat, állatfogakat,
állkapocs-csontokat stb. (u. o. 44—45.) INFANTJEV meglátogatván
egy kondai vogul temetőt, minden férfi sírja mellett egy evezőt s
minden nőé mellett egy teknőcskét talált (IV : 253.). Bővebb rész
letekkel van kifejlődve e szokás az osztjákoknál, a mint erről már
a régiek tudósítanak. NOVITZKIJ szerint az osztjákok «az elhunyttal
együtt sírjába helyezik részben holmijait is, különösen azokat,
melyek az élethez szükségesek, minők: a ruházat, íjj, nyilak,
fejsze, üst s más egyebek. Ezt a szokást azon balgahitűségük foly
tán gyakorolják, mely szerint az embernek halála után is szüksége
volna élelemre, miért is az élelemhez szükséges tárgyakat a halott
nak melléje helyezik)) (46. 1.). PALLAS is írja, hogy «a halottnak
legjobb ruháit adják föl, melyeknek megválasztásában tekintettel
vannak az évszakokra)), nyilván hogy a halott télen ne fázzék s
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nyáron ne izzadjon túlvilági életében. Ugyancsak szerinte «a ha
lott mellé helyezik minden szerszámát, melyet földi életében
használt, pl. kését, fejszéjét, burnótszelenczéjét stb.; kivételt csupán
a kova és aczél tesz, melyeket csak fából faragott másukban adnak
át a halottnak*) (1. fentebb). Az utóbbi kivételes eljárásnak nyilván
az az oka, hogy a sötétség birodalmában nem szabad az árnynak
az isteni rendelés ellen föllázadnia s esetleg világot gyújtania. Az
ujabb utazók közül különösen FINSCH értesit tárgyunkról tüzetetesebben, ki sok éjszaki osztják sírt fölbolygatott. Ezekben ő a ha
lottakat a legjobb ruhába takarva találta, mohára és rénszőrre fek
tetve, rénbőrrel befedve, tehát ugyanazon készséggel ellátva, melyet
a világra jövő csecsemőnek adnak (545.). Ez utóbbiban bizonyára
azon gondolat nyer kifejezést, hogy a h a l á l i s s z ü l e t é s , be
lépés egy új világba, afféle mint a gyermeké. A halott mellett he
vertek FINSCH tapasztalatai szerint az ő kedvelt szerszámai, jele
sen : fejsze, kés, szaru, burnótszelencze, pipa, üst stb. A mi belül
nem férhetett el, kívül kapott helyet. Ilyenek voltak a fő táján a
rénhajtó rúd, a lábnál egy ladik levágott hegye, oldalt egy hótalp ;
felaggatva: réncsengetyü, rénhám; mellette: fölfordított szán, a leg
többje összetörött állapotban. Voltak még a sírok körül: vadászés halász-szerszámok, íjjak, nyilak, háló süly esztők, parafák stb.
egyszóval mindenféle, a mivel a halott leginkább foglalatoskodott
(u. o.). Hasonló tárgyak voltak láthatók k e r e s z t é n y osztjákok
sírjain is, melyeknél természetesen a kereszt sem hiányzik. Jel
lemző körülmény a lótartó délibb osztjákokra nézve, hogy ezeknél
a rénhám ot lóiga váltja föl a sírnál (549.). Ott a hol gyermek van
eltemetve, felfordított bölcső jelzi a halott földi foglalkozását. Ide
vonatkozó eltérő változatról tudósít INFANTJEV, ki szerint a felső
kondai vogulok, «ha gyermek meghal, nyírhéj-bölcsőjét felakasztják
az erdőben egy bizonyos meghatározott fára, kidobván előbb a fa
alá a gyermek ágyául szolgált mohát. Néha ilyen fán igen sok e
fajta halottbölcső halmozódik egybe» (IV : 256.). PATKANOV szerint
a kondai osztják nő temetésénél vele adják egy nyírhéj-kosárban
varrószerszámait, leánynál még ezeken felül szalagjait (I : 143.).
Ugyané szerző arról szerzett meggyőződést, hogy a régi osztjákok
sok olyan holmit is adtak a halott úti készségéhez, minőket a mai
félig eloroszosodott osztjákok nagyobb értéküknél fogva már meg
tartanak maguknak; gyakran találhatók pl. régi sírokban rézNIELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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fazekak, nyíl- és dárdahegyek, kések, ezüst- és bronz-ékszerek is
(I : 144.). Igen érdekes és jellemző a halottak p o s t a i n t é z m é 
n y e , melynek révén valaki egy új halottal pénzt küldhet régebben
elhalálozott másvilágon lakó rokonainak, kik álomjelenésekben
szokták tudtul adni, hogy szükséget szenvednek (u. o.). Hasonló
eljárásról értesít az éjszaki osztjákokat illetőleg POLJAKOV, ki sze
rint néha fölös ruhát adnak a halotthoz oly rendeltetéssel, hogy ez
adja át a más világban valamely előbb elhányt halottnak, a minő
módon szokásos a pénzküldés is (Putjes. 64.). Az ételkészség utóla
gos kiegészítése a kondai osztjákoknál oly módon lehetséges, hogy
a sírban egy kis lyukat hagynak, mely egész a koporsóig vezet. Ezen
át bármikor lehet ételt juttatni a halotthoz, sőt vele beszélni is
(PATKANOV: Irtysch-Ostj. I : 144.).
A halotti készség kiszolgáltatása s az élelemmel való ellátás
oly lényeges föltétele a lélek boldogulásának, hogy ennek meg
kell történnie az éjszaki voguloknál oly esetekben is, midőn a
holttest hozzáférhetetlen, pl. ha az elhalálozás messze földön, az
obvidéki halászat idején történt. Ilyenkor a szigvamellékiek otthonn
j e l k é p e s t e m e t é s t rendeznek : megássák a sírt, beleteszik az
üres ladikot, elhelyezik benne a halott holmijait, temetési tort tarta
nak, a megfőzött ételt a sír mellé öntik, végül beütvén az üst fenekét,
azt is a sírba dobják (GOND. 43.). A kondai osztjákok a távoli földön
történt elhalálozás esetében oly módon elégítik ki halottjukat, hogy
előveszik valamely holmiját s ezt kezükben tartva, nézegetve sirán
koznak (PATK. I : 144.).
De térjünk vissza a halottas házhoz s figyeljük meg, mikép
érvényesülnek a hiteszmék ezúttal a koporsó készítésénél s a
végső kiséretnél. A k o p o r s ónak vogul neve: jiiv (PV. jü), mi
tulajdonkép «fát» jelent; tehát e szó «koporsó» értelmében nyil
ván amolyan tüjtné latin, azaz «titkos beszéd», minőket már fen
tebb is említettünk. Közelebbi meghatározással mondják így is:
ÉV. yqlá-jiw, ALV. kholém khar jiw «halott fája», PV. khq,mél-jü,
TV. khámél'-jiw «sírbeli fa»; ugyanígy az osztjákban : EO. yala-juy,
yala-yom «sarg» (juy «baum», yom «ausgehöhlter baumstamm» ;
AHLQV.); KO. yom «ausgehöhlter baumstamm» és «sarg» (PATK.).
A koporsó rendesen l a d i k formára kivájt fatörzsből áll, melyet
alul laposra ácsolnak, két hegyén pedig tompára faragnak. Máihasználatban volt, kész ladik is szolgálhat koporsó gyanánt; esetleg
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(pl. gyermek számára) hosszúkás, ladik alakú szekrény is megfelel
a czélnak (GOND. 4 2 ; PALLAS III : 54.). Tudva azt, hogy az éjszaki
vogulok fűrészt ma sem használnak — még pedig, mint nekem
mondották, az ősi hagyományokhoz való ragaszkodásból, vagy
saját kifejezésükkel, mivel: mansi sirá ti «ez a vogul szer, ül.
szokásgyakorlat» — természetesen fáradságos is volna a sír alak
jának jobban megfelelő négyszögletes deszkakoporsó készítése
(melyhez t. i. a deszkákat csak úgy nyerhetnék, ha annyi fát, a
hány deszkára szükség van, két felől addig ácsolnának, míg deszka
nem lesz a megmaradó középrészből): mindamellett hihető, hogy
a ladik alaknak a lélek túlvilági életéről való hitben rejlik igazi
magyarázata. Látjuk ugyanis alább, hogy a léleknek, míg végső
czélpontjához, a halottak hónához eljut, sokszor kell átkelni folyó
kon, sőt maga a halotti ország is óriási víz szigetén van; nagyon
kapóra jöhet tehát a léleknek, ha teste — s tudvalevőleg ez az élő
előtt a holt lélek főképviselője — mindjárt ladikban is van.
A vogul-osztják embernek e szerint nincs szüksége Cháronra s
megtakaríthatja magának vele adott obulusait. Elkészülvén a ko
porsó, a halottat beleteszik, még pedig férfit férfiak, nőt nők (GOND.
44.). Ezután következik a készséggel való ellátás a fent leírt módo
kon. A kondai osztjákoknál ezen kívül még szokásban van, hogy a
halottat vörös gyapjúfonállal bonyolítják teste hosszában körül,
mely rajta marad, míg csak a házban van. Ez a fonál, úgy látszik,
a halott ruháját van hivatva jelképezni; mert mielőtt a halottat
kivinnék, leszedik róla e fonalat s darabokra tépve szétosztják a
rokonoknak, kik ezt mintegy az elhunyttól emlékül kapott ruha
darabként, láb- és kézcsuklóikra kötve addig viselik a gyász jeléül,
míg magától le nem esik (PATK. I : 144.). A koporsót kivitele előtt
nyírhéjjal födik be, melyre az éjszaki vogulok szénnel erdei vad,
madár, vagy halalakokat rajzolnak (GOND. 44.), a kondai vogulok
pedig krétával jelképes köröket s egyéb jegyeket (INFANTJEV IV :
254.). Ezek a jegyek bizonyára a koporsó jeliratot helyettesitik;
talán nem is voltak mások eredetileg, mint az elhunytnak tamgái,
azaz aláíráskép használt kézvonásai.
A temetés az éjszaki voguloknál rendesen még az nap törté
nik, melyen a halott elhunyt (GOND. 42.); de a kondai nép ma
már orosz módra bevárja a harmadik napot (PATK. 1:143.). Mielőtt
a halottat kivinnék a házból, az éjszaki voguloknál a család leg2*
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idősebb asszonytagja, a halott nagyanyja, vagy anyja, m e g e m e 
l i n t i a k o p o r s ó t s ha nehéznek találja, fogadalmat tesz a
Világügyelő-férfiúnak, az Istenanyának, vagy Kul-atér-nek, a Halál
fejedelemnek. Ugyanezt teszik a többi jelenlevők is, még pedig
előbb a nők, aztán a férfiak koruk rendjében (v. ö. Vog. Népk. Gy.
I : 176—7.). E szokásnak (GOND. 44.) alapgondolata valószínűleg
az, hogy a h a l o t t n a k n e h e z é r e e s i k e l v á l n i a h á z t ó l ,
miért is aggodalmait áldozatok fölajánlásával el kell oszlatni.
iNFANTjEvnél is találunk közlést a h a l o t t n a k a h á z t ó l v a l ó
e l b ú c s ú z t a t á s á r a vonatkozólag (IV : 254.), ki szerint t. i. a
kondai vogulok a halott kivitele alkalmával a jurta minden küszö
bénélfölemelik a koporsót egész a tetőig, a midőn tehát a halott a
háznak küszöbét és tetőjét ily módon még egyszer s utoljára érinti.
Az éjszaki osztjákok oly módon búcsúznak a halottól, hogy szem
fedőjét fölemelvén rendre csókolják (FINSCH 548.); ez a csók termé
szetesen az elhunytnak szól.
Ezen pontig a halott szívesen marasztalt, búcsúzásában fáj
dalmasan megsiratott tagja családjának; midőn azonban elkövet
kezett az indulás percze, a marasztalás helyét amaz ellenkező
törekvés váltja föl, hogy a h a l o t t , i l l e t ő l e g l e l k e v i s s z a
n e t é r j e n ; ha akarna is, vissza ne találjon, jelentkezni többé
ne merjen. A koporsót az éjszaki vogulok n e m a z a j t ó n , h a 
n e m az a b l a k o n , v a g y v a l a m e l y e g y e n e s e n e c z é l b ó l k é s z í t e t t f a l n y í l á s o n k e r e s z t ü l v i s z i k ki, ép
úgy mint a bálványbábút s a medvét (GOND. 42.). Ez eljárás meg
okolása, hogy a halottat sértené a küszöbön keresztül való vezetés,
mivel arra hószámos, tisztátlan nők járnak (nawi-tard lul' ekwat
jále'it*). Ez az okadás mindenesetre helyén való a «szentséges»
(jelpin) lényekkel szemben, melyekkel — mint alább bővebben
lesz róla szó — összeférhetetlen a női tisztátalanság. Ámde a bű
nös ember s lelke nem «jelpin,)) ; itt tehát alighanem az igazi ok
szépítésével van dolgunk, minek föltevésére annál inkább van
jogunk, minthogy idegen analógiákból tudjuk, hogy a halottat azért
viszik az ablakon át, hogy megtéveszszék a ház valódi bejárata felől
(1. Jul. LIPPERT : Kulturgeschichte III : 84.). A halott kimenvén az
ablakon, esetleg azon akarna vissza is jutni; de midőn megint jön,
az ablakot már zárva találja s más bejárásról nincs tudomása.
Világosabban feltárja ezt az okot a kondai osztjákoknak az az
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eljárása, mely szerint a halotti kiséret elvonulása alkalmával az
ajtókat (ép úgy mint hazánkban a zsidók teszik) gondosan bezárják,
hogy a halál oda be ne térhessen. Az, hogy ugyanakkor a küszöb
alá fejszét vagy kést tesznek, nyilván azon gondolattal történik,
hogy ezek a halált, ha mégis behatolna, megvérezzék, elpusztítsák,
valamint a ház elé tett nagy fadarab is arra való, hogy ez ütő szer
számtól megijedjen (PATK. I : 14b.). Mint iNFANTJEvnél olvassuk,
(IV : 254.), a kondai vogulok is tesznek fejszéket és késeket élükkel
fölfelé fordítva a küszöb alá; de ezen kívül még erélyesebb védelmi
eszközökhöz is nyúlnak, jelesen közvetetlenül a halott kivitele
után a halottas házban nagy zajt csajának, kiabálnak; csöngetyűvel
kolompolnak, minden szögletben éktelenül kalapálnak, minden holmit
kiráznak oly végből, hogy a halott lelke, ha esetleg benn maradt
volna, a nagy zajtól megijedve okvetetlenül kitakarodjék. De még
mindez nem elég: a házat meggyújtott fenyőkéreg illatával kifüstö
lik, ezzel akarván kiűzni a már tisztátlannak tekintett lelket;
visszatérve pedig a temetőből, maguk akkép tisztálkodnak s szakítnak meg minden összeköttetést a tisztátlan szellemmel, hogy min
denki átugrik a tűzön s egy kutyát háromszor keresztül dob a fején
(nyilván ezt ajánlva föl a halottnak megrontásra maguk helyett);
végűi a halottas ház padlójára gabonaszemeket, pl. árpát szórnak
(talán a föld szellemének kiengesztelésére, vagy azon óhaj jelképes
kifejezésére, hogy a halál helyét váltsa föl a jólét s termé
kenység ?).
Az éjszakiaknál férfinak tetemét férfiak, nőket nők viszik a
t e m e t őbe (PALLAS III : 54.), melynek vogul neve: ÉV. paláéi,
vagy képes kifejezéssel: sawin kan «ínséges tér, szenvedés tere» ;
TV. khalas; KLV. ratt, ALV. rat (v. ö. EO. lat, löt «grube, grab»);
KV. mösér ( = tatár mazar, arab mezár «grab, friedhofo); v. ö. EO.
%alas, yalis «gottesacker» (AHLQU.). A temető rendesen valamely
szép fekvésű magaslaton (PALLAS 5 4 ; PATK. I : 143.), vagy ligetben
fekszik, FINSCH szerint (544.) mivel az ily helyekről kellemes kilátás
nyílik ama térségekre, melyeken az elhunyt életét eltöltötte. Ha a
falu közelében nem akad ily hely, az éjszakiak nem helyeznek
súlyt a nagyobb távolságra s szívesen elviszik halottjaikat, ha a
hely megfelelő, messzebbre is szánon, vagy ladikon, a mint az év
szak kívánja. A s í r — melynek nevei: ÉV. vq,n/a, KLV. vqnkhá,
TV'. khalá-vonya (tkp. «gödöx»); KV., PV. khamél; EO. yala-lát,
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y.-löt (AHLQV.) — GONDATTI leírása szerint (42—43.) az éjszaki
voguloknál és osztjákoknál nem mélyebb, mint V*—1 arsin (rőf),
mivel a fagyos földet bajos nyáron is mélyebbre ásni. E kicsiny
sírba, melynek oldalai nyírhéjjal, vagy fával vannak bélelve, bele
eresztvén a koporsót, ennek teteje egy színvonalú a föld felületé
vel. Nem is földelik be, hanem sűrűn egymás mellé rakott vékony
gerendákkal befödik, gondosan ellátván e tetőt alul is, felül i&
nyírhéj-rétegekkel. E dúsan alkalmazott illatos nyírhéjrétegeknek
köszönhető, hogy a halotti bűz a temetőben nem érzik. Az így be
rendezett sír fölé jön a tetős dúczalkotmány (ÉV. sapám és x$rin
jiw «árny-fa») mintegy fél arsin magasságban, ablakkal az oldalán,
melynek czélját fentebb láttuk. A kondai voguloknál az ily sírdúczok fölé, melyek gyakran bemetszósekkel vannak ékesítve, ke
reszt is kerül (INPANTJEV IV: 542.). Hasonló éjszaki osztják sírokról
tudósít FINSCH is (545.). PATKANOV szerint a kondai osztjákok már
eltértek ez ősi temetkezési szokástól, a mennyiben rőfnyi mély
ségben elföldelik halottjaikat s a dúcz helyett puszta keresztet.
alkalmaznak. Megmaradt azonban a lényeg, a koporsóhoz vezető
lyuk, mely lehetővé teszi a halottal való beszélgetést s hogy hoz
zája ételt, italt juttassanak (1. fentebb).
A halottat sírjában úgy helyezik el, hogy l á b a é j s z a k r a ,
f e j e d é l r e e s s é k . így közli a dolgot FINSCH (546.) s ez meg
felel is ama felfogásnak, hogy a halottak országa, messze éjszakra
a Jeges Óczeánban van, tehát lábával a halottnak arra felé kell
tartania. Különös azonban, hogy PALLAS éppen az ellenkezőről
tudósít, vagyis hogy a fej esik éjszakfelé (III : 54.) s szintígy
tapasztalta a dolgot GEORGI a Csuszovaja-melléki voguloknál
(Eussl. 68.).
Megtörténvén a temetés, melynek műszavai: ÉV. jol-ramti
«elás», jol-su/ti, TV. rámenti; LV. jel-septi, KV. jal-sápti «elsülyeszt», pqtérti «eltüntet» — ezután mindenütt h a l o t t i t o r
következik. Az éjszaki voguloknak ide vonatkozó szokásait GON
DATTI (42.) ekkép adja elő : Ama réneket, melyek a halottas szánt
húzták, a friss sírnál megölik olyképpen, hogy hurkot vetnek a
nyakába, a kötél másik végét pedig egy fához kötik, majd ütésekkel
ide-oda futni kényszerítik az állatot, míg végre ez maga fojtja meg
magát a hurokkal. Ekkor egy hegyes karóval az áldozat szívébe
döfnek s miután az állat bőrét lenyúzták, ezt a, halott mellett elássák;
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a húst ott helyben föllakmározzák, a csontokat pedig a halotthoz
helyezik. Jelentős körülmények ez eljárásban, hogy az állat maga
öli meg magát, tehát mintegy önként megy a halálba ura után; a
fakaró is arra való, hogy az erőszakos halál szinét elkerüljék, a
mennyiben így nem a rendes ölő szerszám, a fejsze, vagy nyíl ve
tett véget az állat életének, hanem afféle ártatlan faág, a minőbe
a rén legelése közben is beleütközhetik.*) Az állat mindjárt rendel
kezésre is bocsátja bőrét, valamint csontjai alakjában húsát elhunyt
gazdájának; tehát úgy szolgál neki, mint e földön tette. Csak vál
tozata e szertartás a keleti népek lovas temetkezésének, melyről
más helyen (Ethnogr. 7 : 297—323.) bővebben értekeztem. PALLAS
szerint (III : 54.) az éjszaki osztjákok férfi halott után teljes föl
szereléssel szánhoz kötve vele viszik három legszebb és legkedveltebb
rénszarvasát, melyeket, mihelyt a halottat eltemették, hátsó lábaik
nak szíjjal való megkötözése után négy ember hegyes fakarókkal
addig bökdös, míg az állatok kiadják párájukat. Gazdag ember
temetésénél még több rénszarvast is ölnek hurkot téve nyakukra
és lábaikra s addig verve hosszában hátukat, míg végre holtan
összerogynak. Az elhunytnak áldozatul hozott állatok a sír helyén
maradnak, szerszámaikat a sírdúczra aggatják s oda támasztják a
felfordított szánt is. Ezek mellett a sír közelében halotti tort is
tartanak, melyből a maradék ételt haza viszik s kiosztják a halott
emlékezetére a szomszédok között. FINSCH gyakran talált osztják
sírok közelében széttört üvegeket annak jeléül, hogy az ily halotti
toroknál a pálinka sem szokott hiányozni (548.). Hogy a kondai
voguloknál is szokásos a halotti tor, tudjuk egy hősi ének nyomán,
mely szerint: pöw'i íoaiátén jalé sáptéstén ; soatén tqulép tené voqrlést, soatén tqulép ájné voqrlést; ájg%, té/w pömétsét «a fiúk eltemet
ték atyjukat; hétig tartó torevést, hétig tartó torivást rendeztek;
enni, inni kezdettek)) (IV : 241.). WITSEN szerint (670.) a déli osztjá*) Különös, hogy az áldozati állat megölésének ily módját,
melyet pedig sok utazó emleget, FINSCH hamis híresztelésnek
tartja: «Der grausamen tödtungsart der rentiere beim begrábniss
(durchbohren mittelst spitzer hölzer: Pallas-Sujew; verstopfen
von nasenlöchern, mund, ohren u. s. w. mittelst holzkeilen: Hofm.)
Hegen keine eigenen beobachtungen, sondern nur au/schneiderinche
berichte von syrjanen etc. zu grundé (wie ich auf das bestimtestc
versichem darf» (549.).
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kok lovat szoktak ölni halotti torok alkalmával, melynek bőrét és
fejét az áldozat színhelyén fára akasztják.
Nyíltan kitűnik a halotti tor lefolyásából, hogy annak czélja
nem egyéb, mint a h a l o t t a l v a l ó k ö z ö s v e n d é g e s k e 
d é s ; nem puszta vigalom tehát, melyen a hátramaradottak bána
tukat akarják elűzni, hanem gondoskodás arról, hogy a h a l o t t
b ő s é g e s e n el l e g y e n l á t v a t ú l v i l á g i
életében
é t e l l e l , i t a l l a l . Ezen felfogásból kifolyólag természetesen
sűrűn meg kell ujúlniok a halotti lakomáknak később is; mert a
halott éhe, szomja avval az egy temetési torral koránt sincsen
örökre kielégítve. Bőségesen tudósítanak forrásaink az ily későbbi
torokról is, melyek az elsőtől abban külömböznek, hogy sokkal
egyszerűbbek s nem föltételük a véres áldozat (jir). Az éjszaki
vogulokat illetőleg SZOTYINOVA tudósítása a következő: «A megholt
ember részére gyakran helyeznek (ültetnek) ételáldozatot (üsém
élém-%q,lésné vaii yal «ünttéla%taivé»). A meddig a halott a házban
fekszik, naponként helyeznek eléje ételáldozatot" (tehát úgy, mint
ezt fentebb a kondai voguloknál és osztjákoknál leírtuk). «Miután
eltemették (jol-üntténát jui-pált, szó szerint titkos nyelven: «le
helyezték))) harmadik napon, azután pedig s z e n t h e t é n e k
(jelpin satá) elmúlta után helyeznek eléje ételáldozatot; azután
egy év eltelte alatt mintegy háromszor, négyszer. Az áldozó meg
érkezik a temetőbe, tüzet rak, üstjébe vizet önt, főzni való eleséget
bocsát bele, megfőzi. Midőn elkészül, fölmeri, a s í r m e l l é e g y
c s é s z i k é b e n o d a h e l y e z i (jiw-piy/án san-kiwért tü ünttitá;
tehát innen a műszó : ünttélaytné varmél). ,Eossz gondolattal ne
gondolkozzál rólunk!' így imádkoznak» (ÍV : 407.). Ez eljárás
megmagyarázza az alsólozvai műszót is : tas uttalu/ «halotti lako
mát tartani*), tkp. «csészét helyezni, ültetni*). INFANTJEV részt vévén
a kondai voguloknál egy ilyen halotti emléktóron, azt tapasztalta,
hogy midőn a temetőben megfőtt az üstbe vetett rénhús, a részt
vevők egyike elővette a magával hozott üveg pálinkát, abból min
denkinek juttatott egy-egy pohárkával, a maradékot pedig bele
öntötte a sírnak ama fentebb említett üregébe, mely a halotthoz vezet,
tehát megvendégelte pálinkával a halottat is. Azután mindegyik
érdekelt sírnak ilyen üregébe bele vetett egy-egy darabka húst, ke
nyeret, sót, belehintett pár szippanat tubákot, kénes gyufát helye
zett mindegyikhez, ezek után pedig leült a társaság s maga is
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evett (IV : 254.). A szertartás czélja itt teljes világossággal
látható.
Az ilyen temetőbeli vendégeskedésen kívül az osztjákok
otthon is tartanak emléktorokat. FINSCH szerint az éjszakiak ilyen
kor is rént ölnek, melynek koponyáját kiviszik a sírhoz (548.).
Igen tanulságos a kondai osztjákoknak erre vonatkozó gyakorlata.
A torok meghatározott ideje itt nagyjában az oroszok IIOMHHKHtorai beosztásához alkalmazkodik s mint PATKANOV írja (1: 147—8.)
a halál napján, az ettől számított kilenczedik, tizenhatodik és harminczhatodik napokon, továbbá a fél s egész év leteltével történik.
Hogy e megszabott napokat el ne mulaszszák, a halottnak vánkosa
alatt egy rováspálczát tartanak, melyre minden elmúlt napot egyen
ként rárónak. Elérkezvén az emléktor napja korán reggel asztalt
terítenek ama szobában, melyben a halott lelkét kiadta. • a rokonok
j)edig mindennemű ételt hoznak a házhoz, melyet az asztalra fölrak
nak. Ugyanekkor előszedik az elhunytnak vánkosát, ruhaneműit s
mindezt az ágy közepére helyezik; a tálakon levő kanalakat pedig
nyelükkel ezen ruhakészség felé irányítják ekkép kínálva a holtnak
ruhái mellett képzelt szellemét, hogy egyék. Este felé, midőn, az
osztjákok nézete szerint, a szellem már jóllakott, maga a rokonság
helyezkedik az asztalhoz a lakoma elköltésére.
Lényeges eleme e szertartásnak, hogy a halott vánkosával
és ruháival magát ezeknek birtokosát, az elhunytat jelenítik a kép
zelet elé, akinek tiszteletére a vendégséget rendezik s ki abban
falatjait kanalazva részt is vesz, együtt mulat az élőkkel. Még
szembeötlőbb módon juttatták kifejezésre az e szertartásban érvé
nyesülő törekvést és alapeszmét a régi osztjákok, kik nem eléged
tek meg a ruha jelképével, hanem a h a l o t t n a k b á l v á n y á t ,
f a r a g o t t k é p m á s á t is elkészítették, felöltöztették ezt ugyan
olyan ruhákkal, a minőicet a halott viselt s ugyanazon tiszteletben és
bánásmódban részesítették, mint életében magát a személyt, melynek
képviselője volt. Különösen a családfő, a ház gazdája részesült eme
tisztességben. így írja NOVITZKIJ (46. 1.), hogy «a nő elővévén meg
holtférjének valamely ruháját s fából magának emberi alakra bál
ványt faragván, erre ráadja azt a ruhát, a halott hasonlatosságára
ékességekkel földíszíti, arra a helyre állítja, a hol férje szokott ülni
s ezen lelketlen fának csupa olyan ételeket főzöget buzgalommal, me
lyeket az elhunyt, míg élt, kedvelt. Ezután a fő ülőhelyen, a hol az
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asztalhoz szoktak volt ülni, magához veszi az ételt s a bábut maga
mellé helyezvén, átöleli, csókolgatja, mint élő férjét. Azt hiszi t. i.,
hogy a halott mindezt látja s hogy lelke néha beleszáll a készített
bálványba. Miután egy évig s tovább gyakorolta ez eljárást az aszszony, végűi a bálványt ruházatával együtt nagy sírás és sajnálkozás
között a földbe ássa.» Ugyanígy tudósítanak BBKNHARD MÜLLBR és
PALLAS is (1. fentebb); BBLJAVszKunál pedig azt olvassuk, hogy
nemcsak a gazda, hanem ((minden elhunyt családtag tiszteletére is
faragnak fából bálványokat. Ezeket nők készítik, kik az ilyen bál
ványt három éven át házi istenségüknek tartják s minden olyan tisz
tességben részesítik, a milyen csak bálványt megillet. Minden ebéd és
vacsora után elébe tesznek az elkészített ételekből s ezek addig ma
radnak előttük, míg az étel élvezhető; ezután elveszik előlük s
vagy maguk eszik meg, vagy szétosztják a szegényeknek. Három
év elteltével az ily bálványt eltemetik.)) CASTRÉN szerint (Eeisen :
343.) e három évnek az a nézet az alapja, hogy «ezen idő alatt a
halott teste elporlad s evvel a halhatatlanságnak is vóge». Meg
emlékszik e szokásról GONDATTI is (43.); de azt állítja, hogy az
özvegy nő csak egy fél évig gyakorolja a gyásznak itt leírt szer
tartását.
A halottaknak faragott képekben való ábrázolása s tisztelete
rendkívül fontos eleme az ősi vogul-osztják vallásgyakorlatnak; mert
e z e n a l a p s z i k j ó f o r m á n az e g é s z b á l v á n y i m á d á s .
Mindama nagy tiszteletben álló tartományi, illetőleg egyes folyóvidékek fölött uralkodó bálványistenségek, melyekről a hősi éne
kek szólnak, voltakép nem egyebek, mint k i v á l ó f e j e d e l m e k 
n e k h a l o t t i b á l v á n y a i . Ezeknek tisztelete már kezdetben
kiterjedhetett alattvalóinak egész körére, utóbb pedig midőn már
kiveszett a tudatból, hogy a bálvány melyik fejedelmi személynek
képviselője s a határozatlan emlékezet hozzá fűzte a később élt feje
delmi személyeknek is jellemző vonásait, valamint eseményeit, —
más szóval, midőn a bálvány egyénisége típussá fejlődött, alakjá
ban és mondáiban az egész dinasztia képe, híre és története nyerte
megörökítését: tisztelete is messze túlterjedt eredeti területének
határain, sőt feledésbe ment, hogy valaha amolyan magunkféle
közönséges ember volt. A h a l o t t b á l v á n y a i s t e n i r a n g r a
e m e l k e d e t t s meglévén már egyszer a képzet, hogy istenek
bálványokban ábrázolhatók, könnyű volt az eszméknek olyan
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fejlődése, hogy bálványokat készítsenek olyan magasabb rendű
szellemi lényeknek ábrázolására is, melyek tényleg sohasem voltak
emberek, sohasem halottak. így jutottak bálványképekhez egyes
alacsonyabb rendű természeti istenségek (pl. a menkw, vagy a
vízisten) ; de jellemző, hogy nincs bálvány képe a magasabb rendű
természeti istenségeknek, pl. az Egatyának s a Földanyának, kik
nek tisztelete nem a halotti kultuszban gyökerezik. Hogy ez a
bálványistenségek keletkezésének története, világosan mutatja,
hogy ilyen módon napjainkban is juthatnak egyes halotti bálvá
nyok nagyobb arányú s szélesebb körre kiterjedő tisztelethez.
BELJAVSZKIJ ugyanis azt írja, hogy «ha az elhunyt sámán volt,
nemcsak családjának nőtagjai, hanem az ismerős férfiak is készíte
nek emiékezetére bálványt, melyet istenség gyanánt nemzedékről nem
zedékre imádnakn (1. fentebb). Nagyon tanulságos, a mit e tárgyról
ERMAN ír, ki szerint «midőn egy sámán meghal, nála a halottak
tiszteletének rendes szertartása a legtisztább és leghatározottabb
kanonizáczióba megy á t ; mert az ő emlékezetére készített s fel
öltöztetett halványnál nem érik be az egyszerű halottaknál szoká
sos tisztelettel, hanem az utódok gondoskodnak arról is, hogy ez
a tisztelet nemzedékről nemzedékre épen fónmaradjon, sőt ügyes
orákulumokkal áldozatokat is követelhetnek ilyen nemzeti istenségek
nek, ép úgy, mint az általánosan elismert tekintélyű bálványképeknek». «Nem vélem kétségbevonhatónak» — írja már ERMAN —
«hogy az utóbbi fajta bálványképeknek is ugyanez a keletkezésük
története, vagyis eredetileg ezek szintén csak kiváló emberek emlé
kei voltak, melyekhez csak idővel csatlakozott a tisztelet további
fennmaradása s a sámánok érdekében némi önkényes allegorikus
magyarázat* (1. fentebb). FINSCH művében (547.) is megtaláljuk
annak igazolását, hogy nem minden halotti bálvány jut rövid idő
múlva az eltemettetés sorsára. A tőle fölkutatott temetkező helye
ken ugyanis ő mindenütt talált egy vagy két bálványházikót. Ez az
osztják téli jártának volt kicsinyített utánzata körülbelül egy
kutyaól nagyságában; felülről nyírhéjjal volt fedve s hogy a szél
meg ne bontsa, egy fatönkővel megnehezítve ; az ajtó nekitámasz
tott fadarabbal volt bezárva. Minden ily bálványházikóban osztják
módra öltöztetett bábú volt, mellette házi holmik : kanál, csészék,
kés stb. A közelben talált tűzhely s rénkoponya azt mutatta, hogy
itt áldozatot tartottak*. FINSCH azt véli, hogy ez a bálvány s a.
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bálványházikó az elhunytnak halotti adományaihoz tartozik; de
csak nem gondolható, hogy a család a házőrző istenséget kirekeszsze a házból s mint a halott saját holmiját számára kiszolgáltassa.
Inkább hihető, hogy a temetői bálvány az eltemetett halottnak
képmása s a neki bemutatott áldozatok voltakép a halottnak szólanak. így az osztják eljárás egybevethető a szibériai török emlék
szobrokkal, melyek szintén ábrázolják a halottat s részesülnek
áldozatokban.
Kiegészítésül a halottas szokásokhoz meg kell még emlékez
nünk a g y á s z v i s e l e t b e l i j e l e i r ő l . Az éjszaki vogulok
bánatuk kifejezésére hajukat szétbontják s így hordják férfiért öt,
nőért négy napig; ezután a szokásos két hajfonatot nem hátúi,
hanem elől viselik, még pedig szintén férfiért öt, nőért négy hó
napig. A nők ezenkívül kendőjüket fonájával kifelé fordítják ; a
férfiak pedig valami zsinórra egy, vagy két gyöngyöt fűzve, ezt
addig viselik nyakukon, vagy kezükön, míg a zsinór el nem szakad
(GOND. 44.). A kondai vogul nők gyászuk jeléül jobb lábukra fekete
szalagot kötnek, melyet addig viselnek, míg magától le nem esik.
Onkénytesen csak akkor veszik le a gyászjelt, ha férjhez mennek.
A lábra kötött fekete szalag nyilván a nemi viszonyra czéloz. —
A kondai osztjákok egyik gyászjeléről, a vörös fonálról már fentebb
szólottunk. A nők ezenkívül napos időben fekete szegélyű tarka
gyászkendőt (pégden o/cámj viselnek, melyet borús időben a halott
vánkosa alatt, a többi halotti ruhák között tartanak. Eltelvén a
gyászév, a kendőnek fekete szegélyét levágják s a sírba ássák, magát
a kendőt pedig egy szegénynek adják. Gyászjelül hordanak külömben egyszerű kendőt is fonájával kifelé fordítva. Régebben a déli
osztjákoknál az a szokás dívott, hogy a nő a temetést követő öí
éjjelen meglátogatta minden nap elhunyt férje sírját s ugyanezt
tette az özvegy férj is nejével szemben, de csupán négy éjjelen át
(PATK. I : 144.). Megjegyzendő, hogy ez a számbeli megkülömböztetés megvan az éjszaki vogulok medveünnepeiben is : a hím medve
tora öt, a nősténye négy napig tart.
Bármennyire is igyekszik a vallásos gyakorlat a halottat, ille
tőleg lelkét minden irányban kielégíteni s új otthonát kényelmessé
tenni: az kezdetben sehogysem találja nyugtát; úgy van állapotával,
mint a világra jövő gyermek, ki sírással adja tudtul, hogy kelle
metlennek érzi helyzetét. A lényeges külömbség a születés és
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halál között mégis az, hogy emitt a lélek tapasztaltabb, az élet
mindenféle ravasz fogásában kitanult; azonkívül szabadabb is,.
mint a gyermeké; tetszés szerint ott hagyhatja mindinkább szétfoszló s enyésző testét s ha kívánja, vissza is térhet hozzá. Az ilyen
nyugtalanul szállongó, kóbor lélek vogul neve: ÉV. jis, n, vagy
jis-yuri, szigvai is-yar, KLV. is-khwq,r (ynri, khwq/r «alak, kép»),
ALV. isa-kivqr (1. sz. isa-kv)q,rém), KV. és-khwq,r, TV. jisú-khgrg
(1, sz. jisém-khgrkhgm), ATV. jisi-khgrg, vagy arkháy (v. ö. kirgiz
aruak, arab f V)' «die seelen der verstorbenen, gespenst» EADLOFF
1: 282.). Ugyané jis szó jelent egyszersmind 1. «árnyékot)) (pl. KLV.
jiw-is «a fa árnyékai), kivál-is «a ház árnyéka»); 2. «régit, őst» (pl.
KV. jés kwal «régi ház», ÉV. jis-tq,rém «régi, ősi világi), jis ywm
«ősi embero, jist «régen»); 3. «kort» általában (pl. ÉV. ti jist
«ezen korban», elém-yalés jisin tq,rém «az ember korabeli világi),
eri'-jisyum «az ének korabeli férfi»). Eokon nyelvekbeli megfelelők:
ÉO. is, jis «alt; altér zeit», is-yör «schatten; trugbild, gesicht»
(is oi «altes gut; schatz», is pötar «altes gerede; márchen, sage» ;
AHLQU.); KO. is «schatten», is-yor «schattenbild» (PATK. I : 145.),
magy. ős stb. (1. BUDENZ : MUgSz. 857.); az alapértelem nyilván :
«régi, ős», szorosabban «a régiek, ősök = az elhaltak)), a vogul osztjákban még szorosabb alkalmazással: «az elhaltak lelkei, szel
lemei)), melyeknek testnélküli, de mégis látható megjelenése ha
sonlít az «árnyék»-éhoz, úgy hogy magára az «árnyék »-ra is hasz
nálható a «régiek lelkének)) jis szava. — Mi az tulajdonképpen, a mi
az ily lelket nyugtalanítja, midőn megvan minden holmija s van
bőségben étele? A népképzelet e kérdésére a válasz, hogy első sor
ban mindenesetre az, a mi az élő embert is legjobban bántaná, ha
a sírba tennék, t. i. a hideg s a sűrű sötétség. A léleknek melegre s
világosságra van szüksége, e kettőből pedig nem adtak sírjába. Hol
találja meg ezeket a lélek? Legalkalmasabban régi otthonának
barátságos tűzhelye mellett s ide jutni bizonyára leghőbb vágya.
Azon az úton, melyen a halottat a temetőbe kivitték, lelke haza is
talál s ha be is van zárva az ablak, melyen keresztül vitték s ha a
küszöböt félelmesnek, vagy tisztátlannak találja is ahhoz, hogy
rajta bemenjen, van a háznak egy harmadik nyílása, mely nyitva
is van, számára nem is félelmes, s nem tisztátlan, ezenkívül ma
gasban lebegő lényének könnyen is észrevehető s ez a füstnyílás :
ezen behatolva éppen odajut, a hova kívánkozik, a tűzhelyhez. Mi
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volna, ha a tűz nem égne ? A szellem bizonyára szigorúan meg
bosszulná magát annak tapasztalatára, hogy őt ily rútul elhanya
golják. Mariéi sor émné-ke páti, taivan %id'tné ul'á-sultmá %asá ürawe
«ha a vogul ember meghal, hátrahagyott tüze szikráját soká őrzik, el
nem oltják» hangzik az éjszaki vogul közlés (IV : 417.). «A meghalt
ember árnyéka (isá) negyven napon át egyre jár az ő háza tájékára,
hogy az ő tüze szikráját, a háza helyét nézdegélje. Hogyha tüzét el
oltják, sír: ,Im el van oltva az a tüzszikrám, melyet én ügyeltem,
bizonyára nem szeretnek engemet!' mondja» (u. o.). Egy vogul
hadi énekben (IV : 175.) a harczba vonult hős oly sokáig marad
távol, hogy anyja már jogosan hihette halálát. A fiú meg akarván
győződni róla, hogy anyja miképpen érez iránta, jelesen ápolná-e
lelkét halála után, hazaérkeztekor mielőtt a házba bement volna,
fölmászik a tetőre s a kéményen át vizet önt a tűzhelyre. Erre az
anya kimegy s nem ismervén föl fiát, kéri: «Valahonnan jött úr
asszonytól, úrtól való fiúcskára, nézd, tüzem szikráját ne oltsd el/»
Meggyőződött tehát a hős, hogy anyja aggódik holtnak vélt fia
tüzéért s belépvén a házba fölismerteti magát. Ugyanilyen részletet
találunk PATKANOV egyik déli osztják regéjében ( I I : 136.). Itt a hős
visszatérvén házához látja, hogy ennek három sarka összeomlott,
a negyedik ép s gyönge füst emelkedik e sarok felől. Fölmászik a
tetőnyíláshoz, lefelé néz s látja, hogy atyja s anyja egy tüzes pará
zson vitatkoznak. A hősfi, «ha télen jött, egy ostornyéllel havat
szórt rája, ha nyáron jött, egy evező véggel vizet öntött rája. Az
öreg ember s öreg asszony morogni kezd : ,Ez a tűz a mi fiunktól
maradt reánk. Micsoda ember oltotta el ? Fogják meg s akaszszák
föl egy karjánál s egy lábszáránál fogva!' A fiú felel: ,A férfiú, kit
szüleim elátkoznak, ne menjen ki a házából!' A mint e hangot
meghallották az öregek kiszaladtak fiujok ölelésére.» A tűz ily
jelentősége magyarázza FiNscHnek azon közlését is (548.), mely
szerint a halált követő első éjszakán a jurtában nem szabad eloltani
a tüzet. E pontban utazónk bizonyára félreértette a közlést; mert
ha az éjszaki voguloknál a halott tüzének ápolása negyven napra
van előszabva, az éjszaki osztjákoknál sem szorítkozhatik egy éjsza
kának rövid idejére.
Azonban a hideg és sötétség a sír lakójának nem egyedüli
bajai. Van ezenkívül még sok más ok is, mi nyugodni nem hagyja.
Többek közt hiányzik a régi társasága, visszakívánkozik tehát csa-
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ládjahoz, mely pedig őt mindenkép távol tartani igyekszik. Hogy
valamikóp emlegetését hívásnak ne vegye, a halálról s a vele kap
csolatos dolgokról, mint már több ízben láttuk, képes nyelven,
titkos kifejezésekkel (tüjtné latin) beszélnek. A léleknek természe
tesen nem szabad világosan értésére adni, hogy nem szívesen látott
vendég; mert abból lenne csak igazi baj. Legczélszerűbb kerülni
az alkalmakat a vele való találkozásra. Ez okból a kondai vogul
ember meg nem hál egy elhagyott, lakatlan jurtában, félve, hogy
itt kísértettel találkozik (INPANT. IV : 273.). De nem mindenkor
lehetséges őt kerülni, vagy tőle könnyen szabadulni. Midőn a felsőlozvai vogulok átutaznak a Szoszva mellékén fekvő Jáni-paul-ha,,
a holtak árnyai utánuk futnak, mint anyjuk után a kis gyerekek ;
pedig kíséretük egy cseppet sem kellemes. Hogy embereink valami
kép visszaűzzék a hozzájuk tartozó árnyakat (kik talán attól félnek,
hogy családjuk az elutazással végleg elhagyja őket), az út egy pont
ján a Sarma jankelma nar-nál (10 versztnyire Jánt'-paul előtt)
fából egy ijesztő állatalakot faragnak (uj varamé). Ezen állatalak
igen kezdetleges kivitelű, de egy földbe szúrt karónak fölül behasí
tott résébe szorítva alkalmas arra, hogy az utazókat esetleg követő
is-eket megijeszsze s lozvamelléki hazájukba visszaűzze. Hasonló
alakokat készítenek a szoszvaiak, ha a Lozva felé utaznak, úgy
hogy a nagy mennyiségre fölszaporodott «állatocskák» (ujkicét) a
jelzett ponton egész nagy térséget töltenek be.
Esetleg a lélek megéhezik s e végből jelenik meg egész váratlanúl családja körében. Érdekes példáját mutatja elénk ez esetnek
PATKANOV népköltési gyűjteményében a Son-yus város hőseiről
szóló ének, mely a déli osztják lélekhitre nézve egyéb tekintetben
is igen tanulságos. Álljon itt a tárgyunkra vonatkozó rész (11:8688.): «Son-yus-yoi az erős fejedelmi öreg forró lázban feküdt magas
párnáján. Miután egy számított (teljes) héten át így feküdt, elve
gyült a penészes ruhájú számtalan halott közé ( = meghalt). A vá
ros számtalan férfia az előrészes város előrészében rejtekkincs gya
nánt temette el testét. Tőle született, ijjas kezű fia még növeke
dett s a porczogós (zsenge) kezű fiúcska szintén elvegyült a pené
szes ruhájú számtalan halott közé. A város számtalan férfia, az
előrészes város előrészében rejtekkincs gyanánt temette el testét.
Egyszer ez a gyermek éhes lett. Son-yas-yoj az erős fejedelmi öreg
szóla: ,Eredj te a tőlem lakott boldogságos házba, menj ott a ház-
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ban dolgozó szolgálónőhöz, ő föl fog téged ismerni a bálványszellem járta világos fa hét réséberí (ton% jan/em sanka ju/ tábet %ul
turie fodajen). Midőn ez az ijjas kezű hős ifjú a fa városba belépett,
a sok mocskos szájú eb veres csont gyanánt kapott bele lábikrájának
vastag inaiba. Midőn a házba bement, az ott dolgozó szolgálónő
száját nagy ásítás fogta el. A szolgálónő szóla: Jszapszemű réntartó
szamojédasszony, jó étellel teli csészét helyezz oda, ijját fogó ijjas
kezű férfiú jeles árnyéka (jem iset) lépett (?) be (juy ségeröt)'Midőn | anyja] a jó étellel teli csészét odahelyezte, három szavú
szavas siralmat kezdett. Ijját fogott ijjas kezű fia a mint egy ujjhegynyi falatot vett, érdes falatként rekedt meg az torka közepén s ő
torka szakadtából fölkiáltott)*. Látjuk ez elbeszélésből, hogy az
árny éhségének csillapítására haza jár, hogy jelenlétét legelsőben
az élesebb érzésű kutyák veszik észre, hogy ásítás kényszerével
ismerteti föl magát az emberrel, hogy elfogadja a neki nyújtott
ételt; de ez neki nem kellemes, midőn szomorúságot tapasztal
környezetében.
Az ily rémes látomások alkalmával mondják az éjszaki vogulok, hogy pinté"/la%ti ( = iiy,a,HTCfl), vagy élém-^alés isajálenti «em
ber árnya járkál». Megtörténik, hogy élők egymás közt megállapít
ják bekövetkezhető halálak esetére árnyaik megjelenését. Ilyen eljárást
emlit PATKANOvnak az emder-városi hősökről szóló éneke, melyben
két fiatal hős megölt atyjuknak vérbosszújára indulván ekkép vesz
búcsút egyetlen életbenmaradt nagybátyjától (II : 34.): «Ha a fák
levelei egy hód fülének nagyságára jutottak ( = tavaszkor): akkor
várj bennünket! Ha nem jövünk : midőn a fák levelei rothadt hal
homályos színéhez jutottak (=: őszszel), akkorra várj bennünket!
Ha [ekkor sem] jöttünk meg: midőn a halva haló bőrös föld, sző
rös föld felületére hullanak a falevelek, akkorra várd kezes férfi,
lábas férfi árnyainkat (kédan%oi, kurafi %oi istenien) /»
Midőn a lélek megszokván új viszonyait, kéve-kételen bele
törődik sorsába, megkezdődik túlvilági életének m á s o d i k k o r 
s z a k a . Ha leplezik is az élők, elvégre mégis csak rájön a földi
élet fogásaival eléggé ismerős lélek, hogy az érette való fájdalom s
a szükségleteiről való gondoskodás igyekezete annál inkább veszít
élénkségéből, mennél előbbre halad az idő. Az emberek felednek
s ő « r e g e i a l a k k á ) ) válik, mintha egykori létezésének tudata is
veszített volna biztosságából; övéi is így beszélnek róla: asém möj~
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tin «az én regebeli atyám», yumim rnöjtin «az én regebeli férjem»,
vagy így: érV-jis yum «ének korabeli ember». S a test, az ő egy
kori drága laka, melyben annyi tűzzel forrott, mely annyi gyönyö
rének és fájdalmának volt eszköze és részese: az meg egészen oda
lesz, porrá oszlik; vérnek, húsnak lassanként teljesen nyoma vész
rajta. El kell tehát hagyni övéit is és saját testét is. De most
hova ? Két út áll előtte : vagy megkezdi útját amaz ismeretlen,
messze eső hazába, hova utóvégre is el kell jutnia minden közön
séges halandó lelkének s hol egybetalálkozik őseivel; vagy — s
erre nem minden lélek vállalkozik — megkísérli, hogy nem sze
rezhetne-e új testet s nem ismételhetné-e meg valaminő alakban
földi életét. A voguloknál és osztjákoknál megvan a l é l e k v á n 
d o r l á s hite is. GONDATTI azt írja, hogy az éjszaki vogulok meg
győződése szerint a halott lelke beleszállhat valamely nemzetségéhez
tartozó újszülött gyermek testébe (s talán ez is egyik oka, hogy nem
esik az alma messze fájától) s ha a nemzetség egészen kihalt, még
más nemzetségbeliek gyermekeibe is (39.). PATEANOV a kondai
osztjákoknak abbeli nézetéről szerzett tudomást, hogy az új testet
kereső lélek önkényt, vagy isteni parancsra belejuthat állatokba s
növényekbe is (I : 149.). Eemek példáját nyújtja e felfogásnak a
fent említett Son-%uÍ-béli ifjúnak további története (II : 88.)- Ez
t. i. kimenvén kesergő anyjának házából «a téres város terére, itt
Arany-világosság atyjához (Sorni-sanka jigeda = az ég istenéhez)
fohászkodott föl. Ár-mig-yoi, kale-%oi (a Világügyelő-férfi), az ő fia
állott előtte. Ez [a könyörgőhöz így] szóla: ,Nyárfa íves battyútartódba (pöi-juy sitan nép = koporsódba) te ne menj; hanem ha
ladj az előtéres város előterének levéllel, fűvel fedett keskeny ös
vénye mentében! Midőn a rénnyelv járta gyér füvű láphoz érkezel,
változzál ott át vörösfejű bogáncscsá! Azután ,Száz-magzat-ellő,
kopasz-hasú-nő-anya' (= egy réntehén) téged, vörös fejű fejes bogáncsot, gabona-mag módjára fog gyomra fenekére helyezni ( = meg
fog enni)». Mindez megtörténvén, a hősének így folytatja az elbe
szélést: «Azután a réntehénben aranyos selyem drága gombolyag
ként gömbölyödött [a bogáncs] fejekké. Nők viselte tíz véres hold
hónapon át visel erre [méhében] bennünket. Miután kiviselt,
három hős, három testvér megszülettünk erre az osztják népű
fényes világra (yanda-jagén sanka türum)r>. Az itt emlegetett há
rom hős, három testvér, tulajdonképpen három rénborjíi, melyekNYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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nek további története az, hogy egyszer az «istentől alábocsátott
deres oldalú vasfarkas» kezdte üldözni a réncsaládot. Hosszú
hajsza után a réntehén s két borja elesnek a jégkéreggel bevont
hóban, csak egy rénborjúnak sikerül menekülnie. Már ezt is közel
éri a farkas, midőn a rén kéréssel fordul feléje, hogy engedje még
egy nap futkosni. Megrázkódik ekkor a farkas s kiderül, hogy nem
más ő, mint maga a Világügyelő férfi. A rén kegyelmet nyer, de
meghagyja neki az isteni küldött, hogy menjen a Tokfolyó partjára,
a hol két vadász fog jelentkezni s ezeknek adja meg magát. Mindez
saját érdekében történik; mert a Világügyelő férfi azt akarja, hogy
az árnyékvilágból visszakerült s eddigelé bogáncs és rénborjútestben élt Son-%us-ifjú végre ismét emberbejuthasson. A rénborjú
csakugyan elment a kijelölt helyre, ott a vadászok elejtik s ladikon
viszik éppen Son-%us városába. Ekkor ugyanazon szolgáló nő,
kinek árnyék korában jelentkezett, lemegy a folyóparthoz s ellopja
a ladikban heverő «szívvel való állat szívét, nyelvvel való állat
nyelvét)). Otthon az asszonyok a rénszívet s rénnyelvet megfőzik,
megeszik; de ez az étel «aranyos selyem gombolyaga gyanánt
gömbölyödik gyomruk kicsiny szögletében*. Tíz holdhónap múlva
világra jön három fiú, három hős s így jut az árnyékifjú ismét
emberi élethez (II : 92.).
Ilyen szerencsés alakulatok természetesen csak az istenek
kegyeltjeinek juthatnak osztályrészül; de ha már egyszer megvan
az ily lélekvándorlás képzete, a népies gondolkozás korántsem
állapodik meg e pontnál, hanem eszméit még tovább fűzi. Ha
lehetséges a léleknek testváltozása a halál után, így vélekedik,
miért volna ez lehetetlen az életben; hiszen a bálványistenkék
történeteiben is gyakran hallható, hogy szükség szerint bármely
pillanatban levethetik rendes emberi alakjukat s evet, menyét,
egér, farkas, medve, holló, szarka, bagoly, hattyú, lúd, búvár
madár, kígyó, csuka, bogár, fa, kő stb. képében végzik műveletei
ket. Tényleg tud a monda egyes földi kiváltságosakról, kiket isteni
pártfogás felruházott ilyen csodás hatalommal. Ilyen volt Parapársé% uralinneni fejedelem, ki ellenségein avval fogott ki, hogy
a mint tőlük menekülni akart, holló, nyúl, egér és csuka képére
változhatott el (I : 12.). PATKANOV egyik énekközleményének sza
mojéd hősei nem változnak ugyan el, hanem a mi lényegileg egyre
megy, avval a bűvös erővel vannak felruházva, hogy akármennyit
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vagdalják húsokat, csontjukat, a levagdalt részek visszailleszked
nek előbbi helyeikre, tehát testük elpusztíthatatlan. Földi ember
ilyenek ellenében hiába használja ölő szerszámait; mert a test
megrontásával még korántsem győzte le a lelket, sőt ez új testben
még hatalmasabb lesz, mint előbb volt. Itt egyedül a t e t e m t e l 
j e s e l é g e t é s e segít, de még ez esetben is nagyon kell ügyelni
arra, hogy a lélek valahogy szikra alakjában meg ne szabadulhas
son, a mint megszabadult egyszer, a fent említett Paráp-ársé^-é,
noha ellenfele a Világügyelő-férfi testét az elégetés előtt «mint
homokszem, mint fövényszem, oly apróra vagdaltai) (I: 13.) smint
megmenekült a reá gyújtott házból egy résen keresztül pattant
szikra alakjában a Vörösfenyő-városbeli fejedelemhős, noha két
társa ugyanott beleégett (II : 95—96.). Az eljárás ily esetekben az,
hogy m i n d e n f ö l f e l é m e n ő s z i k r á t l e f e l é , s m i n d e n
l e f e l é m e n ő s z i k r á t f ö l f e l é k e l l c s a p n i , hogy az ilyen
sokalakú lénynek magasban élő (pl. madárféle) változatait is meg
semmisítsék s alant élő (pl. egér, halfóle) változatait is. Ha csak
egy szikra illant el le-, vagy fölcsapás nélkül, az eredmény nem
biztos, az ellenfél lelke még élhet s harczát folytatni visszatérhet.
Jellemző e felfogásra nézve, hogy midőn a hittérítők a múlt szá
zad elején az Obi-öreg bálványát elégették, a hívek azt hirdették,
hogy az elégetés az istenségnek mit sem ártott; mert ez hattyú
alakjában emelkedett ki a lángok közül (NOVITZKIJ 71.). A lélek teljes
megsemmisítésének törekvése magyarázza, hogy a hőskorban a
veszedelmes ellenfeleket nem temették el, hanem elégették. Ez tör
tént az imént említett szamojéd hősökkel, kiknek hamvait «ha
alszol támad, dél felé, ha felszél támad, éjszak felé emeli el a szél»
(PATKANOV II : 81.). Ugyanily sorsra jutott az osztják mese hétfejti,
ördöge, kinek hamvait szintén szélnek bocsátották (u. o. 150.).
Talán még ma is szokásban van o l y a n m e d v e t e t e m é n e k
• e l é g e t é s e , m e l y v a d á s z á t s z é t t é p t e s ennélfogva gonosz
szellem állatbőrbe bújt alakjának tekinthető. Erről szól t. i. a
pelimi eredetű Khais-ének, melyben a medve megölvén vadászát,
ennek fiai úgy bosszulják meg atyjuk halálát, hogy a később meg
ejtett medvét tűzre rakva megégetik, a fölszálló szikrákat pedig
ugyanakkor a földhöz csapdossák. «Az atyánkat fölfalt,nagyszemű
ugatót, nagyszájú ugatót' ( = kutyaállatot) vigyük haza» — mond
j á k — «mutassuk meg a népnek; hét unokáját ( = lelkének test3*
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ujulásait) tűzbe rakva, fölégetjük, megsütjük; egy szikra, ha jelent
kezik, hogy két szikrává válik, úgy csapom le» (III : 525.).
Sajátságos alakulata a testtől szabad, szállongó léleknek az
urt, melyről SZOTYINOVA a következőket közli: «Az urt az erdőben
él; ha az embernek meg kell halnia, az ő saját urt-ja, kiáltoz. Ha
kis gyermek hal meg: kis gyermek hangjával szól; ha nagy ember
hal meg: nagy hanggal szól. Alakja tarkaféle; szárnyai a denevér
szárnyához hasonlók. A varázsló ember közelről látja. Ha valaki
hallja, így kéri: ,Ha az én rokonom hal meg, gyere közelembe!'
Akkor, ha az ő rokona: közel j ö n ; ha más valaki: elkerüli»
(IV : 409.). Látnivaló e leírásból, hogy az urt nem egyéb, mint
s a j á t é l ő l e l k ü n k n e k m á s o d k é p e , vagyis ennek oly
viszonylása, mint a testnél a «doppelgánger». Mi felénk is hiszik,
hogy minden embernek van külön «őrangyala*), sorsát részvéttel
kisérő szelleme. Ha tudjuk, hogy saját lelkünk is megjelenítheti
álmunkban a jövő képeit, még természetesebben képzelhető ez a
testtől független másától. — Megvan az urt szó s a hozzáfűzött
képzet a rokon népeknél is, így: zűrjén ort oschatten von verstorbenen; schutzgeist, erscheinung, vision, trugbild, gespenst» (bur
ort «guter geist»), mely adatokhoz megjegyzi WIEDEMANN : «Die
syrjánen glauben, dass jeder mensch von der geburt an seinen
eigenen ort habé, der in der luft wohne, und den tod seines
schutzbefohlenen vorher sage, meist den náchsten angehörigen
und freunden, selten ihm selbst, dadurch dass er sich in sichtbarer gestalt zeigew. E szóból: ortal-, ordal- «erscheinen, vorkommen, vorschweben, flimmern (vor den augen»; WIKD.) | votják urt
«seele, geist von verstorbenen; gespenst, wision» (WIED.), Kaz. urt
«geistesgegenwart, mut» (pl. urtsé potam «sie verloren den mut») |
cseremisz őrt «geist, gespenst»; surt-ört «hausgeist» (TROJICZKIJ
13.). A vogul urt szónak összetétele: utsi, ussi, ujtci = EO. ortci,
utsi «erdei és hegyi szellem» (1. erről alább); összefüggőnek látszik
a magy. ördög is (1. «Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel
vekben* ez. munkámat).
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Cseremisz szótár.
(Ötödik közlemény.)

o, ö
obá (m.) i p ; schwiegervater (der frau) Bd. Tr. ová NyK.
6 : 212. — t. aha.
obartás szénát megforgat; heu wenden ; Bopo^aTB G&HO Tr.
obédaÜomo (r.) ebédelés; das mittagsessen Ocs. 21.
obédná (r.) déli mise; mittagsmesse Bk. 58.
obizajtlem (r.) bántalmaz; kránken Gn. megcsal; betrügen
Ist. 246. obizaÜem beleidigen Ocs. 16. obizajem (m.) id. Bd.
obeca (r.) szokás; sitté Bd.
obrok (r.) földadó ; grundsteuer Gn. (m.) adó; steuer Bd.
oc (interjection bedeutend: gieb acht, mach platz) Tr.
öcertem (m.) csikorgat; knarren lassen püm Mert pórias fogát
csikorgatja; mit den záhnen knirschen Bd. — cf. t. ircait- die
záhne fletschen Radl.
ocene hiúság, gond; eitelkeit, sorgen; cye'ra Tb. 248. oconéija teufel der eitelkeit ibid. 27. — cf. t. aconu mitleid Radl.
ocones hiába; vergebens, unnötigerweise, hazugul; lügnerisch
Ist. 71. ocenes iá. Ks. 51. ocinies (m.) Tr. Bd. ocnes Ocs. 50. ocnesak
Ocs. 51. ocennes-ak Gn.
oconares Uf. 44. j . oédnares, -ah Gn. v. ocenes id.
odár (cs.) méhes kert; bienengarten; ímejitHiiKt Tr.
oűarlanűar (cs.) kiszélesít; breit machen Pu. 19. -— cf. cser.
uto cs. ÖŰÍO npome, oda% OTOHB, BecbMa.

óűo-wáto votják asszony; votjakin Pn. 29.
odnáka (r.) azonban, hanem; aber atnaka (m.) Bd.
odód&k rágalmazás, bevádolás; verláumdung, anklage, anzeige; noKJienB, BSBIÍTB Tr.
odokek v. odód&k id. Tr.
odoklás elnéz (hibát); nacbsehen (ein vergehen); noTaKaTB Tr.
odolam (m.) imád; anbeten Bd.
odor (m.) (eine art schwámme); CBHHopoHKa (rpnóbi) Tr.
odoréin (t.) vakar, gerebél, evez; kratzen, harken, rudern,
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odoralam mom. odorkalem fr. Bd. oderás id. Tr. — t. uder- reiben
Eadl.
öwilálán ? Km. 34.
°9"> °~ prásensstamm des verneinungswortes: om, ot, ogés
(ö), oná, ottá, oget (pasaim) ok, ak (m.) ogum, om, am (m.); ogud,
oges; ágam (m.), ágat (m.), áges (m.) Bd. ogern, om ; oget, ogés, oná
(ogoná), odá (ogoda), oget Tr.
ogatak (r.) nagyon; sehr Gn. 2. ogata id. Ocs. 42. — cf. oyata,
oyotán.
ogol (r.) szén; köble M. 25. Tr.
ógel nincs, nem; nicht, es ist nicht P. Gn. ogol Ocs. Tr. ogol
(passim) agai (m.). — Ossz. jandar-o. unrein Tb. 82. kuatán-o.
erőtlen; kraftlos Bk. 66. (acc.) petosáslek-ogolem inaném ich glaube
die unvergánglichkeit Bk. 86. Ks. 5. Km. 5. — kűsten o. megtil
totta; hat verboten (eig.: hat nicht befohlen) Ocs. 6. sűden-o. id.
Ist. 8.
ogol'á nem szívesen ; ungern ; HexoTfl Tr. oglá : kombét olmés
tagam nalát oglá statt deiner gaos nimmst du w o h l den hammel ? P. 5.
ogercán nyereg; sattel Tr. — cf. cser. enercak rückenpolster
am pferdegeschirr t. iyircak [cs. jenercek Tr.] kummetpolster Bál.
oy-oi oh, oh ! Gn.
oyata (r.) élvezet; lust; oxoTa Km. 83. okata id. Ks. 60. oyotán szívesen; gerne (adv.) Bd.
oyer üres, puszta; leér, öde Tr. (m.) üres; leér Bd.
oyeremá's pusztává lesz ; öde, wüste werden ; nycTim,, oyeremdém caus.
oyerá hiába, hasztalanul; vergeblich; Tiu;eTHO, HanpacHO Tr.
oyotás (r.) vadász; jagen oyotas kasS vadász; jáger M. 90.
oyrá (t. m.) hagyma; zwiefel; .nyicb púán-oyrá fokhagyma;
knoblauch Tr. — cf. oyer.
oyrestemás pusztulás ; verödung; sanycríjHÍe Tr.
oyréc (r.) ugorka; gurke; orypeii;^ Tr.
oj ó; ach, oh ! Máté 15. 28. Gn.
1. oj mellekfonal; aufzug (eines gewebes): ojan: kande o.
(z. b. ein gurt), mit blauem aufzug, nel, sem, kandas, latkok o. mit
vier-, sieben-, acht-, zwölffádigem aufzug Gn. — cf. t. oja fransen
Eadl.
2. oj beszéd; rede Gn. Bd. Tr. W. 24. aj Bd. tanács; rath
P. 9. Üf. 47. őjem está igazat tesz; lásst recht walten Pm. 25. —•
Ossz. oj-sawertes közmondás; sprichwort Tr. — cf. cs. yon
CJIOBO

Zol.

öj-pásá cselfogás, ravaszság; list, verschlagenheit; XHTpocTb
Tr. — öj-dono-kiás szinlel; sich verstellen Tr.
ojem (cs.) megijed; erschrecken, ojuktarem megijeszt; schreI i2
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cken machen Bd. ojdartém id. Tr. ojdartén pudratás zavarba hoz;
verwirren Tr. — cf. yoj, yojás.
ojá vad ; wild ; ,HHKÍH Tr. — cf. ojém.
ojan vajas; mit butter bestrichen, butterig Gn. 61.
ojar (fc.) tiszta, derti; klar, klares wetter Gn. derű, hőség;
klares wetter, hitze Bd. Tr. ajár (m.) Bd. száraz idő; trockenes
wetter P. 57.
[(m.) Bd.
ojarém kiderül; es wird klares wetter Bd. ojaredem ír. ajarem
ojártoso rágalmazó ; verláumder Tr.
ojderco (cs.) gömbölyítő, motola; haspel Tr. ojdorca id. Zol.
ajdorco (m.) Tr. alderca (rn.) Zol. — cs. yoldorc.
ojgo (cs.) szomorúság; trauer Gn. oigo Pn. 35. ojgo szomorú
ság, bánat, aggodalom; trauer, kummer, sorge Bd. Tr. Zol. ojyo
(m.) Bd. ojya (m.) Bd. Zol. ojyis kummer M. 6 8 . — ojgán szomorú;
traurig Bd.
ojgorem szomorkodik, bánkódik, aggódik; trauern, sich bekümmern Ist. 47. ojgrém Ocs. 34. Bk. 39. Tr. ojgurem,, ojgorem id.
Bd. oj/orem (m.) Bd. ojyrem (m.) Bd. Km. 51. ojyalan id. Tr. ojyraktcm (m.) caus. szomorít; traurig machen Bd. oigorém klagen
P. 11. — ojgrás polsém kondolieren; coőojií.SHOBaTb Tr.
ojgórmas szomorúság ; trauer Bd.
ojep : tul ojep szikra; funke Tr. — cf. ip.
ojes: möyes-ojes hátul s elöl; hinten u. vorn W. 36. v. ones
id. 0. 38.
ojlem beszél; reden Gn. 8. Tr. oilem id. Pn. 17. ojlem szán
dékszik; gedenken, beabsichtigen Bk. 38. — javít; verhessem;
HcnpaBJiaio, áchzen, seufzen; oxaio Tr. — cf. yoj gesprách.
ojmo: peyedo-o. mittwoch u. samstag der charwoche, wo
nach dem aberglauben der cer. man leicht erkranken kann Tr.
ojnas (t.) házasságtörés; ehebruch Ocs. 51.
ojorém v. ojrém.
ojortemes külön; besonders, abgesondert Tr. — cf. ojrém.
ojortes külömbség; unterschied; pasjiinie, pa3H0CTí> T r . —
cf. ojrém.
oipan képes; mit bildniss Pn. 35.
ojrém (est.) elválaszt; trennen, scheiden (passim) ojorém id.
Tr. orkalem fr. Bd. ajerem (m.) ajirem (m.) ajrem (m.) Bd. — iktonikten ojren jódot külön-külön kikérdezik; sie fragen sie einzeln aus
Zag. 22. kockás ok-ojro enni nem szabad; es ist unerlaubt zu essen
Ist. 75. — ojotiem elválik; sich trennen Gn. ojrlem id. Ocs. 74. Ist.
105. ojiien ka jen entfernte sich ibid. ojrlede koston trennte sich
nicht Öcs. 49. Ist. 69. oirledémo unzertrennlich Bk. 84. ojraldam,
orl'em, ajirlem (m.) szétválik, eloszlik; sich trennen, scheiden Bd.
ojeralt- oszlik; sich theilen Uf. Car. 5. ojerlalt- meghasonlik; sich
entzweien Máté 12. 25.
143
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oirai- tisztít; kláren (bier) P. 51. — cf. ojarem Bd.
ojso ijedős; schreckhaft (auch von pferd) Tr. — cf. ojém.
ojza (cs.) gazda; hausherr Gn. Ocs. 34. — cf. ozá.
öjza ravasz; Mnterlistig Tr. — cf. öj.
ojzo beszédes; redseelig Tr.
[passim.
ok (bekráftigende partikel an's ende des wortes gesetzt)
ok-ok oh, oh ! Gn.
ok v. og — okli es ist unmöglich; He.rn.3H, ok kül' es ist unnöthig; He HVJKHO Tr.

okém. (t.) olvas; lesen Ocs. 119. Step. 5.
oka érczabrincs; metallreifen G. 60. — ? cf. t. uka.
oká (t.) sujtás; galone P. 54. Gn. violett (?sic!) Gn. oka
jolwa paszomány; posamenttressen Pn. 39. — t. uka.
okemas olvasás; das lesen Step. 5.
ökemas(t.) bűnét megbánni, btinbocsánatért esdeni; die sünde
bereuen, um vergebung bitten (= jazok wercon ojgoras, jazek este
mom kudaltus sörwalas) Uf. Car. 15. j . ökonmém id. ule conem-dene
jazokem wercon ökenmem von ganzer seele bitté ich vergebung
meiner sünde Zag. 11. ökon&kt- megbüntet; bestrafen Uf. Car. 15.
— t. ökün- Eadl.
okmák (cs.) ostoba; dumm Tr.
okná (r.) ablak; feneter. — Ossz. o.-komdes ablaktábla;
fensterladen, o.-wajá HajiH*mHKT.i> y OKHa, o.-koskár, o.-aratá ablak
ráma; fensterrahmen Tr.
oksa (est.) pénz; geld Gn. Ocs. 33. oksá id. halbe kopeké Bd.
oksáluk tőke; kapital, oksalokés purás BHpyiaTb CBOH
.neHLrn Tr.
oksák (est.) sánta; hinkend Gn. Bd. Tr. aksak (m.) Bd.
oksaklás sántít; hinken Car. 39. Tr. Ocs. 91. Ist. 128.
oktem : muno o. tojás sárgája; eidotter Bd. Gn.
oktos tőr, hurok; schlinge, dohne Gn. 42.
"ölem beszél; reden Bd. P. Uf. 25. Car. 33. olédem (fr.) Bd.
1. olá (cs.) város; stadt Gn. Bd. ula Bd. ató(m.)Bd. — alános
(m.) id. városi kerület; stadtbezirk (? sic) Bd.
2. olá (est.) tarka; bűnt P. 56. Gn. Bd. Tr. — o.-waráks
TeTepeBHTHHKT> T r .

olá (m.) h ú s ; fleisch Bd. Tr. olá id. Bd. marhahús; rindfleisch Tr.
olaca szép; schön P. 49. — cf. olá 2.
olák (cs.) magányos, puszta hely; einsamer, öder ort Tr. —
cf. ulák.
ólán (cs.) lassan; still, langsam (adv.) Gn. 65. Bd. Tr. ólén
(m.) Bd. Tr.
#
oláyge (cs.) sügér; barsch (perca fluviatilis) Gn. Bd. öKyHTj
Tr. alanga (m.) Bd.
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olasa (t.) herélt ló ; wallach, alasá (m.) Bd.
olase városi (ember); stádter Bd.
oldalcik csalás; betrug Bd. — cf. oltalém.
oldalmo csalás; betrug Bd. — cf. oltalém.
olderco v. ojderco id. Tr.
oVemas beszéd; rede Bd. ollomas Zag. 12.
olicá (m. r.) utcza; gasse Tr.
ölek (cs.) rét; wiese P. 21. ólok Zol. olug Bd. alak (m.) Bd.
aluk (m.) Zol.
ólom (cs.) szalma; stroh Gn. 47. ohm Bd. Zol. álom Bd.
ölem M. 37.
olombál lócza (a szobafal hosszában); bank (lángs der wand)
Gn. 27. Tr. olom-bal Bd.
ölen (cs.) menyasszonyi díj; brautpreis Gn. — cs. yolem,
kalem.
olká fülbevaló ; ohrgehánge Tr.
olmd (est.) alma; apfel P. 39. Bd. Tr. álma Bd. — Ossz.
olma-pu apfelbaum P. 39. o.-pus'eye id. Tr. rok-o. krumpli; erdapfel Tr.
olmá-kut lángenmaaBS von 5 arschinen Tr.
olmalai pakca almás kert; ápfelgarten P. 39.
olmáya lócza; bank (lángs der wand) Tr. M. 27. olmanga
<m.) Bd.
olmedaltam (pass.) helyet foglal, leül, lefekszik; platz nehmen, sich setzen od. legén Gn.
óiméi v. sub olmo.
olmo hely; státte Gn. MÍCTO Tr. ülö v. fekvő hely; platz zum
sitzen od. liegen Bd. olmes gyanánt, helyett; statt, anstatt Gn. 60.
Bd. Tr. — Ossz. tul-o. tűzhely; heerd, vener-o. szövőszék; weberstuhl, olm-anga Bd.
olmektém kijavít, megigazít; repariren Gn. olmuktém Bd.
olmoktém diszít; verzieren Ist. 172. Tr. gyógyít; heilen Tr. cultiviexen; BOSR'kjiuBSiThTr. olmuktaldam pass.; olmaktem (m.) id. éke
sít; schmüeken Bd.
olmudás vlmihez állít, illeszt, alkalmaz; anstellen an etwas,
anpassen; npncTaBHTb, npHHopoBHTb, olmutustás (m.) id. Tr. —
cf. olmudmas Bd.
olmudmas (m.) ékesség; schmuck, zierde, olmedmas (m.) id.
( < olmud-, olmed-) Bd.
olno menyasszonyi ajándék; brautpreis Bd. Tr. Ocs. 76. —
cf. ölen.
oltém fűt; heizen Gn. Ocs. 92. Tr. oldem, öltem (m.) Bd.
tulem o. feuer machen Gn. tulom o. id. einheizen Bd. oltekt- befűttet; einheizen lassen G. 28. — oltemo tul tűzvész; feuersbrunst
G. 56.
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oltalém (cs.) csal, megcsal; betrügen Gn. 3. 27. Tr. oldalem,
altalem (m.) Bd. oldalaldam pass. altalaltam (m.) pass. Bd. —
altánzak lias (m.) megbotránkozni; ein árgerniss habén, sich árgern Bd.
oltalmas kísértés ; versuchung Bk. 66.
öltalém megölel; umarmen Gn. -—• cf. eltalém.
oltár (r.) altar Bd.
öltő öl (fa); ein armvoll (z. b. holz) GD. — cf. ettem.
ölwál pincze; keller, raum nnter der diehle; no^nojite
M. 25.
om v. sub og ; orrio.
omala, omla (m. est.) komló; hopfen Bd.
omartá (t.) kivájt fatörzs (méhek, madarak számára); ausgehöhlter baumstamm (für bienen od. vögel) Gn. fatőke ; baumklotz
Bd. — méhkas; bienenkorb; yjreíi Tr. omartpá id. Pu. 16. müks
omartá id. Bd. s&nercok-o. staarnest Tr.
omás sátor, gunyhó; zelt, hütte Gn. W. 27. ház; haus Uf. 29.
omáks hütte Bd. majianii. H3T> Bf>TBefi H cfeHa Tr. omás (m.) id. Tr.
amás (m.) id. Bd.
omestám álmában beszél; in traume reden Bd. — ásítoz;
gáhnen Tr. omestám (m.) id. Bd.
omosa, onidéa, omsa ajtó; thür Gn. omoéa G. 24. omasá Bd.
Tr. ametsa (m.) Bd. — Ossz. omasá-joldém küszöb; schwelle Tr.
ómen álomlátás, álmosság; traum, schláfrigkeit Tr. omun
traum Bd. oman (m.) id. Bd.
omesnás elsorvad; auszehren; qaxHyTb Tr.
ometá (r. cs.) nyakló; kummet Gn. Tr. — Ossz. omet-supsultos kummetriemen Tr. omut lóiga; pferdejoch Bd.
om&£ (est.) nád; schilí Gn. 58. Tr. omué, am&s (m.) Bd. —
Ossz. omeí-sulis poszméh ; hűmmel Tr.
ömne l ó ; pferd, imni (m.) id. Bd. — ömnen lóháton; reitend
(auf dem rücken des pferdes), imnin (m.) id. Bd.
1. omo alvás, álom; schlaf, traum Gn. — álom; traum Bd.
Ocs. 29. urna, om. (m.) id. Bd. — om-pus-dono-kinitsa holdkóros;
lunatiker, ompusista popás im traume reden Tr.
2. omo hullám; welle Tr. — omo-ser finné Tr. cf. cs. yom id.
omodemás álmatlanság; schlaflosigkeit Tr.
Ömölka hanfen; tölpel Gn.
omontém álmában beszél; im traume reden Tr.
ompo úrin-, fisch-blase ; iiy3bipL MOieBofi, ptiöiö. — Ossz.
sewer-o. das blaserohr am dudelsack; ny3bipb y BOJIHHKH Tr.
omtá (sing. 3. pers.) az emlő megtelik tejjel; das euter füllt
sich mit milch Tr.
on (t.) fürst; als bezeichnung der heidnischen götter: kece on
napisten; sonnengott Tr.
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1- oy mell; brust Gn. Tr. ong Bd. vüt o. hullám; welle Bd.
ivüt-oyge id. P. 32. opsa oyesto az ajtó előtt; vor der thüre Ist. 312.
kuruk onges (m.) a hegyen ; auf dem berge Bd. on-uke szűkmellűség, rövid lélekzet; engbrüstigkeit, kurzer athem; o^tiniKa Tr.
oydemo schwachbrüstig Tr.
2. oy fény (a napnak, holdnak); glanz, schein (der sonne,
des mondes) kece, teleié oy nap-, hold-fény; sonnen-, mondschein
Gn. 58.
3. oy hólyag; blase Gn. — cf. yay, ay id.
oném gyúr; kneten Gn. Tr.
oná v. sub og.
oná (sing. 3. pers.) vermehrt sich; pa3MHoaceTLca Tr.
oná (est.) ágak. vesszők; gezweige Bd. — cf. yaná.
oyá (est.) deszka; brett Gn. Bd. Tr. anga (m.) %ánga (m.) Bd.
o.-pal wandbrett; nojina Tr.
oyada kopja; spiess, fuíánkja a rovaroknak; stachel der insekten Tr.
oyajem csendes lesz; ruhig werden Eingw. süVem umer keéeste türedas oyai den hafer k a n n m a n an einem warmen tag
máhen P. 50.
onaka ángy; schwágerin Tr. (m.) Bd. anyós; schwiegermutter M. 8.
onala sűrű bokrok; dickicht Bd. — cf. ona.
oyarem (cs.) hangol (hangszert); stimmen (ein instrument)
Gn. Bd. Tr. ingerel; reizen Gn. Tr. tuden osal suloksesamecem
celastemat esten oyaren-oyaren onéoktat dessen sünden allé zus a m m e n s t e l l e n d ( ? ) zeigen sie auf Zag. 41.
onatdr-pu onator-baum Gn. 74.
oya£á-pű zápfog; backenzahn — cf. oyer-pű Tr.
őndak korán; früh Bd. ondák, ondakák id. Tr. korábban;
früher Gn. ondakrák id. Bd.
ondál- (est.) megcsal; betrügen P. 8. Tr. ondáltem pass. Tr. —
cf. oltalem.
önde (est.) most, már; jetzt, schon indé id. endé (m.) id. Bd.
önglém (t.) ért; verstehen, öngöldarém magyaráz; erkláren,
unglem (m.) unguldarem (m.) unglandarem (m.) Bd.
oygo (cs.) bügel (am echneeschuh, für den fuss) Gn. edény
füle; henkel (an geschirren) Bd. Gn. neTjia Tr. — Ossz. towar o.
das loch für den axtstiel — cf. cs. oya KOJibux).
oygor (cs.) kis harang^ kléine glocke Gn. 1. Tr. csengetyű;
schelle Gn. oygr id. Gn. — Ossz. o.-pii zápfog; backenzahn Gn.
oniska sógor; schwager (der áltere brúder der frau) oneskd
(m.) Bd.
oye v. ompo id. Tr. — cf. oy 3.
oyerkalas (m.) sántít, inog; hinken, wanken Tr.
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07Ws előre, el; vorwárts, weg: jomak ónos, mon tenos a mese
el van, én itt (vagyok); das márchen ist fórt, ich bin hier Gn. 1.
moyes-onos hátra-előre; rückwárts-vorwárts Ocs. 23. an: anés,
mingés anés (m.) id. Bd.
oylás áll; kinn Gn. Tr. oyolás Pu. 43. onglas Bd. — Ossz.
oylas-lu (m.) állcsont; kinnbacken M. 4. Bd. tovar-o. fejszenyak;
nacken der axt Bd.
ono i p ; schwiegervater Gn. Bd. onö id. Tr.
orísöka (m.) após; schwiegervater M. 8.
oúská sógor; schwager Tr.
on^ém tekint, megnéz, utána néz; blicken, nachsehen Gn.
felnevel; erzieben P. 57. onMém felügyel, felnevel; beaufsichtigen,
erziehen Bd. — oncem felügyel; beaufsichtigen Ocs. 28. Ist. 37.
CMOTpio, pa3CMarrpHBaio Tr. — paksam oncoso gártner Ist. 292.
kapsom oncen sogen testét őrizte; er war sein leibwáchter Ist. 125.
sonen oncen kalaso jól meggondolva mondd ; sage gut bedacht Bk.
47. — onjoldam körülnéz; umsichtig sein, on&aíam tekint, pillant;
blicken, onialedem fr. — anlem (m.) anéalam (m.) Bd. — cf. ongektem caus.
on$a különösen; besonders Gn.
onfjaka v. on^oko id. Ks. 50. 07if)akala lisaskok a jövendő; das
zukünftige Ks. 16. anzakla li id. Km. 21.
ongalal sógornő előkelő ; vornehmer Pu. 42.
onjamo intés, parancs; mahnung, befehl Tb. 24.
ongoktém mutat; zeigen P. onzuktem id. Bd. on&aktem id. Ks.
4. oncöktem Ocs. Ist. Tr. jövendőt mondat; sich wahrsagen lassen
P. 12. onéuktolam fr. oncokt- megbüntet; bestrafen Ocs. 56. an fek
tém (m.) Bd. anzaktem (m.) Bd. Km. 15. onzaluktem megpillantat;
erblicken lassen Bd. onzuktüktem megmutattat; zeigen lassen Bd.
on^eko (lat.) előre, elé; vorwárts, ver (passim) on$ok Bd.
átizaka (m.) Bd. totlec o. ezentúl; von nun an Ocs. 80. kozot-gocen
o. mostantól fogva; von nun an Ist. 182. k.-g. on^okoée id. Bk. 90.
todo-gocen o. id. Ist. 15.
oncokolok (recte : onjokolok) jövendő; zukunft Ist. 152. Ocs.
107. -— anzakalák.
ongol Gn. onjol, ontful Bd. oncol Tr. Ocs. Ist. Tb. oncal Bk.
anzal (m.) Bd. ancal Km. elülvaló, eleje; der vordere, der erste,
das vordere — o. igmwo der erstgeborene Ocs. 45. o. pü előfog;
vorderzahn, o. kece vorgestern Bd. — oncolkoc kaém n%y Ha nepepisi. Tr.
ongolan előtt; vor G. 77. Tr. jumo o. vorgott Ist. 113. — anzalan (m.) Km. 70.
onjolke v. onjoko id.: port oúgolket házad elé (az udvarba);
vor dein haus (in den hof) G. 79. onzolku Bd.
on$olno (loc.) elül, előtt; vorn, vor (passim) — ánzalna (m.).
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ongelt kostas sétál; spazieren Ocs. 81. Ist. 114.
oncemas (recte: ongomas) ország; reich Bk. 62. Tb. 8. oncomas Ks. 34. ancamas Km. 46.
ongüc (abl.) elülről, elől; von vorne, von Bd. oncoc Oes. 44.
oncacan Ks. 22. oncacen Bk. 72. oncöcön Ocs. 85. oncocon Ist. 62,
ancac Km. 30. ánzac (m.). anzacem (m.) Bd. — oncoc-kosso CBaTym.,
CBaTyHBfl T r .

onZukes jövőre; künftig, onáuksom ezentúl; von nun an, ánzak
keca (m.) következő nap; der andere tag Bd.
oniué fölügyelés, igazgatás; aufsicbt, regierung Bd. bezirk,
gebiet Tr. kugozan o. birodalom; reicb, ola o. kormányzóság; regierungskreis Bd.
öpkelém (t.) bosszankodik, zúgolódik; mürriscb sein Gn. Bd.
dörmög; murren Bd. Tr. Ocs. 48. Ist. 67. öpkdlem (m.) Bd. Tr.
öpkal- M. 68. öpkölem Bk. 51. — it ópkald minim (m.) ne panasz
kodj reám ; beklage dicb nicht über micb Bd.
öpkalemas szemrehányás; rüge, skémzém öp. megbánás;
reue M. 68.
opsa ajtó; tbüre Bk. 118. Pu. 43. opsa G. 31. Ocs. 45. opsa
Pu. 28. ofsa G. 47.
1. optém rak, rárak; legén, laden; CKjia^HBaTt Bd. Gn. Tr,
önt; giessen; HajiHBaTt Bk. 14. Tr. wüt o. giessen Bd. pu-üm o.
baumöhl giessen Ist. 103. ment; scböpfen (wasser) Ocs. 40. Ist. 55.
rávet; auflegen, aufwerfen Bd. szór; streuen, fészket rak; ein nest
bauen Gn. — optalam mom. optaledem fr. Bd. — optén-postarén
beisteuer (in geld) leisten optalas JIHTB HST. MeTajuia *ITO HHŐy^B
M. 86.
2. optem ugat; bélien Gn. Bd. Tr. optaltem G. 32. optaldem
mom. Bd. optaltal- fr. G. 32. optestam fr. Bd.
optos tőr, háló; schlinge Bd. Tb. 139. optos (m.) Bd. Tr. optosta CÍTL, TeHeTa Tr.
1. or (cs.) józan; nüchtern ar (m.) Bd. ara (m.) id. Bd. Zol.
— or-vuján józanfejű, józan; mit nüchternen kopf, nüchtern Bd.
2. or (m. t.) sáncz, palánk, árok; schanze, pallisade, graben
Bd. — t. or graben Badl.
or: ór-joy fiatal asszony, menyecske; neuvermáhlte frau
P. 2. or-joy-wato id. ibid. orjoy-wate id. Tr. or-jon-wato Tb. 104.
orjon- mari fiatal férj; neuvermáhlter ehemann Tb. 104. Tr. orjolmo gaumenzapfen P. 30. MajieHKin H3bi*ieKT. y ^ejiOB^Ka Tr. —
cf. t. órai klein, unerwachsen Radl.
or: or-ludo telelő récze, kriechente (anas querquedula) NyK.
6 : 197.
orem (cs.) megőrül; rasend werden Bd. Gn. Tr. oredem fr.
arem (m.) Bd. — orsó pi veszett kutya; toller hund Bd. öroso bo
lond, őrült; wahnsinnig Krest. 13. orese id. Zol. oroso id. Tr. ors&
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Zag. 9. — Ossz. o.-sudo gyógyító fü a veszettség, veszett kutya
harapása ellen; heilkraut gegen liundewuth Tr.
öram csudálkozik, megijed; sich wundern, erschrecken Bd.
Tr. Ist. 295. Ocs. 63. Ist. 89. •— ören koltomo pasa csuda; wunder
Ist. 215. örmo pasa id. Ist. 212. Zag. 70. örmö, örmas pasa id. Bd.
— örektem árnulásba hoz; in staunen versetzen Bd. oröktaraé id.
Tr. — örmö csudálatos; wunderbar Bd.
orá rakás, halmaz, csoport, sor; haufe reihe Bd. — kopná-orá
kéverakás; ein kreuz garben P. 13. alom; unterlage, streu; no^,CTHJiKa Tr. oranék nagyban; en gros, im grossen; rypTOMt Tr. —
cf. ará.
orá-senga légy; lliege Bd. cf. ara-sengá (m.) id. Bd. a. söyá
M. 60.
oráde (r.) bolond, esztelen; dumm, unverstándig Bd. Tr. oródo
(m.) id. Bd. Tr. oróde M, 11. oride (m.) NyK. 3 : 155. orodes keás
(m.) o^yptTL OTT. BHHa M. 86.

oralém fölhalmoz; aufháufen, aufthürmen Bd. Tr. oraltém
id. Tr.
oralűe épület; gebáude G-n. 56. oralde Tb. 17. oralte Bd. —
orálto gebáude, thurm Tr. kü oralto id. Ist. 17.
orawá (est.) kerék ; kocsi; rad; wagen Gn. Bd. Tr. arává (m.)
arabá (m.) Bd. — Ossz. o. ter szekér; fuhrwerk Bd. o.-kewék kerék
agy; nabe, o.-puc id. o.-paskár tengelyszeg; achsennagel; qena Tr.
orawí (r.) veréb; spatz M. 36. orabí Tr. — r. Bopoőeü.
örcás elszaporodik; sich vermehren Ocs. 4. Ist. 53. Uf. 12.
örcoktem szaporít; vermehren Ocs. 57. — pes örcomöyö sok idő
multán; nach langer zeit Ocs. 38.
örűém hízik; fett werden Gn. 47. erdám id. Tr. ördoktem hiz
lal ; fett machen, másten Gn. 22. — erde kövér; fett Tr.
ord'ey (pro: ord-jey) menyecske; neuvermáhlte frau Gn.
ordliixg id. Bd. — cf. t. árdáy jungfrau Badl.
ördö oldal; seite; cropoHa, ördösto kostám wandern, reisen;
CTpaHCTBOBaTL Tr. — cf. ördoz, érdé.
ördoz oldal; félreeső, idegen; seite; fern, fremd Ist. M. Tb.
Gn. örtöz, brdüS Bd. -— ÖOKT., cropoHa Tr. érdéi id. Tr. Ördeí (m.)
Ördoi (m.) id. Bd. erdei (m.) NyK. 6 : 1 9 3 . — Ossz. ö. lu oldal
borda; seitenrippe Tb. 83. M. 5. Bd. Tr. ö.-joy jövevény; fremder
Ist. 278. Ist. 266. ö.-aul távoli, ismeretlen falu; ein entferntes unbekanntes dorf Bd. —• örtösö abseits gelegen; loc. örtöstö, ördestá
(m.); lat. örtöées, Örtöska, ördeská (m.) abl. örtöégec, ördesgoc ab
seits Bd. ördeskorák ein wenig abseits P. 9.
orém (est.) utcza; gasse Bd. Tr. — orém-luk keresztút, mellék
út cza; kreuzstrasse, seitengasse Tr.
őrén (cs.) iró; buttermilch Bd. Tr. KHCJioe MOJIOKO Tr.
örgém (t.) elképed; erstarren, ausser fassung kommen; Tep150
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flTBCfl, CTOji6eHÍ,io Tr. — t. iirkü- erschreeken, erschreckt, zurückfahren B a d l .
örg- ö k l e l ; stossen (mit den hörnen) üskoz tagam örgén púiten
der ochs stiess den h a m m e l todt P. 5. örgeűál- egymást öklelni ;
sich gegenseitig stossen P . 3 3 .
organ (r.) hegedű, h a r m o n i k a ; geige, h a r m o n i k a M. 4 4 .
orgage sövény; dickicht W. 32.
öronják alsó p á r n a ; rückenpolster P u . 2 8 .
orkamak (t.) n a g y o n jó l ó ; sehr gutes ross Gn. 59. — t. argamak Radl.
örkaném (cs.) lustálkodik; faulenzen Gn. Bd. Bk. 47. cérkosko
kajás örkaném ich versáume in die kirche zu gehen Bk. 59. örkaném
id. Tr. (m.) Bd. erkanem (m.) NyK. 6 : 193. örkanedem fr. örkanaldem Bd.
orlém elválik; sich trennen P. 10. 32. Tr. szétválik, eloszlik;
sich t r e n n e n , auseinandergehen Bd. — orlemah o s z l á s ; das a u s einandergehen Bd. — cf. ojrém.
orlém (t.) szid, gyaláz; k á r o m o l ; lástern, schimpfen Gn.
Bd. Tr.

orlaj v. orlane.
orlaném (t.) megsértődik; sich beleidigt fühlen Tr. Ist. 10.
kínlódik; sich abqualen P. 56. orlandarém beleidigen Tr. —
cf. orlém.
orlan vörös berkenye ; vogelbeere ; ptióima Tr.
1. orlane gerezd, fürt (gyümölcs); traube Tr. orlango szőllőfürt; weintraube Bk. 39. orlaj: mnograd mör o. id. Ocs. 28. Uf. 45.
orlaya Ist. 38.
2. orlane (cs.) vakondok; maulwurf Tr. — v. árián,
orlanmo : kién orlanme (fekvő) betegség; bettlágerige krankheit Sdr. 4. — cf. orlaném.
orlok (t.) nyomorúság; elend (subst.) Gn. Bk. 51. sértés, szen
vedés ; beleidigung, pein, qual Tr. Bk. 86. orluk elend Bd. orlukán
adj. Bd.
orlomas szidás; das schimpfen Bd. orlmás (m.) Bd. Tr.
örmö v. sub öram.
orodo v. oráde id.
óról (cs.) őr; wáchter Gn. Bd. Tr. Ist. 312. uroul Bd. — Ossz.
oróla-wastaltes őrváltás; wafthe ablösung Bd.
orolém (cs.) őrt áll, őriz; wache haltén, hüten Bd. Tr. jumo
orola hilf gott Ocs. 23. cf. aralém.
örs bajusz; schnurbart Gn. M. 4. őrön Bd. Tr. ers (m.) NyK.
6 : 193.
orsá sörény; máhne, arzá (m.) id. Bd. Tr.
orsaká szigony; fischgabel, harpune Tr.
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orsmá őr, őrző; hüter, aufbewahrer; xpamiTejiB Tr.
ort sarló háta; rücken der sense Gn. kakas-sarkantyú; hahnensporn Bd. •— cf. t art hintertheil.
ört lélek, bátorság; seele, muth Gn. ^yxi., qyrte Tr. ö. uke
félek; ich fürchte G. 68. nuno örtost lekton ulmas sie waren ausser
sich Ist. 291. joy-samocon örtost lekton kolso gaje Un ulut die mánner waren erstnrrt gleich todten Ist. 319. ört leksaslok naro kugu
jükon mügoras tünaHec bis ihnen der athem ausgieng, so laut fingén
sie an zu brüllen Zag. 19.
örtner nyereg; sattel Gn. Bd. örtner Pu. 44. örtnel B d . —
örtni id. M. 32.
örtnertém nyergel; satteln Gn. 2. örtertalém id. Pu. 44.
örtni v. örtner.
örtö% v. ördoS.
orugem varr; náhen oriigustam, rugustam fr. orqem (m.) urgem
(m.) Bd.
orugos varrás; nath Bd.
orwálde a ruha alsó része, szegése; saum des kleides, o. jer
hímzés az ing alján; stickerei am saume des hemdes Bd.
örza (est.) hársból font kosár; kasten aus (linden-) baumrinde
Gn. Tr. örza hársból font nagy lisztes kosár; grosser mehlkorb aus
lindenbast Bd. öría truhe P. 25.
örza, erza kék; blau Bd. erzá rojiyőon, Jia3ypeBbiö Tr.
örzangam kékül; blau werden örzangedem fr. id. -—• órzangdem
kékít; bláuen, örzangdedem fr. id. Bd.
oréa sörény; máhne Gn. — téyoz-oréa landzunge des meeres
P. 7. — cf. orsa.
[6 : 194.
or£á (r.) rozs; roggen, ruta, rza (m.) id. Bd. uréa (m.) NyK.
os darab; stück P. 47.
osal (est.) rossz, csúnya; schlecht, bőse, hásslich (passim),
leid P. 13.
osalemam romlik; sich verschlechtern, osalemdem rosszabbít,
megront; verschlechten Bd.
osawa platz, wo dem Keremet geopfert wird Gn.
oéka brúder des mannes, álter als dieser Gn.
osla (r.) szamár; esel Ocs. 32. Ist. 86.
oslám (est.) nyereség, kamat; gewinn, procent, oslémíok uzso
rás ; wucherer Tr.
oéol (r. m.) szamár; esel Bd.
ospod(r.) úr; herr ospodstva (m.) birodalom; reich Bd.
ostátka (r. m.) maradék, utolsó; überbleibsel, der letze Bd.
ostruk (r.) sziget; insel; ocTpoBt Tr. ostrok (m.) Bd.
os (m) ész, emlékezet; verstand, gedáchtniss Bd.
os (attr.) fehér; weiss Gn. os jumo dicső isten; hehrer gott
os kugoia hehrer könig G. 65. — cf. oso.
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osalge fehéres; weisslich Bd. osálga id. Tr.
osemám fehéredik; weiss werden Bd. G. 44. elhalványul;
erblassen G. 68. osemdem fehérít; weissen Bd. meszel; einkalken
G. 72.
oskedém v. oskolám.
osim-sűlis poszméh ; hűmmel Tr.
oskol lépés; tritt Gn.
oskolám lép, jár; gehen, schreiten G. 60. oskedem, askedám
(m.) askedektem (m.) oskedaldem id. Bd. oskalám, oskedám Tr. osko
lám marschieren Ist. 31. Tb. 242. oskolai- lépked; schreiten Pn.
34. sétál; spazieren Pu. 43. — asked-tolás, -miás (m.) hozzálép,
odalép; hintreten Bd.
osko nyárfa; pappel; ocoKopt osko pu id. P. 58. weisspappel
Gn. osko-tuyur pappelrinde Tr. — cf. t. os pappel Badl.
oskok barnásszürke ; schwarzgrau; CHBHH Tr.
oskóz lépés; schritt; nian> Tr.
osla fehér; weiss P. 58.
osmá homok;jsand Gn. 75. Ocs. 23. Ist. 31. Bd. Tr. usma Bd.
osman adj. Bd. — Ossz. o.-kol necitapb (puöa) Tr.
osno v. ozno.
oso fehér; weiss (passim), osa (m.) os (m.) Bd. ose M. 7. —
oso-koi weisstanne Tr. o.-ivuján-sudo kamilla; kamille Tr.
osso előbbi; früheres Ocs. 29.
ospö ezüst válldísz, melyet asszonyok viselnek; silberner
schmuck von den frauen an der schulter getragen Tr.
1. otá sérv; bruchschaden; KHJia Tr. — ? cf. t. kotok schweif,
mánnliches glied Badl.
2. ota (cs.) sziget; insel Bd. Tr. liget; wáldchen Tr. oto wáldchen Gn, oto id. Pu. 18. gebüsch P. 56.
oterlá (m.) bozót; gestráuch, strauchwerk Tr. — t. otar weideplatz Badl.
oíika (m.) hinta; schaukel Bd. otik id. Tr.
ótól tarló; stoppel P. 8, 56. Gn. — cf. t. ot gras.
otoro (r.) sziget; insel G. 59. otro id. Gn.
otoéa hólyagocska ; bláschen Gn. otozá schote, hülse ; CTpy*ieiíi> Tr. pursa-otoza borsó-héj; erbsenschote P. 51. vüt-otoza hó
lyag (a kézen); pustel (an der hand) Bd. MOSOJIB Tr.
otkazem (r. m.) elenged, visszautasít; nachlassen, zurückweisen Bd.
otná (r. m.) mindenképen, teljességgel; auf jede weise, allenfalls Bd.
otwet (r.) felelet; antwort G. 73. Bd.
owarém (cs.) felforr, feldagad, felfúvódik, forr, pezseg; aufkochen (intr.), bauschen, schwellen, gáhren Gn. Bd. Tr. kifut (a
fövő étel); überlaufen (kochendes wasser) Bd. fett werden Uf. 46.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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locker werden; ^ijjraTBCH pbixJiHMi. Tr. obarem Zol. owarném föl
dagad ; anschwellen P. 31. owarlaném (a tészta) megkel; (der teigX
geht auf Tt. owaral-: mize punét owarales die federn des haselhuhnes stráuben sich P. 46. — oivartém fölfú; aufblasen Bd. HÜ^yBaio (nystipt) Tr. — owarme sürgő földuzzadt kép; gedunsenes
gesicht Bd. — cf. t. kabar- sich auíbláhen, anschwellen Bd.
owárce fánk; pfannkuchen; Jieneímca nosmö-o. suppe aus
hanfsamen Tr.
owarc&k tollból készült füldísz; eine aus flaum gömachter
ohrenzierrath G. 49.
owda (cs.) majom ; affe Tr. obada id. Zol. owzda id. Gn. eule
(?) G. 79.
oweűa (r.) ebéd; mittagsmahl Gn. obedá Tr. ovada Bd. oweű
P. 20.
öwertem (cs.) örül; sich freuen, öwertelem, öwertedem fr. übürtem, ibertem (m.), ibertaktem (m.), ibortektem (m.) örvendeztet; erfreuen Bd.
owica (r.) szokás, erkölcs; sitté Gn.
owo (t.) após (a feleség apja); schwiegervater (vater der mut
ter) M. 8.
owoská (est.) özvegy ember; wittwer Tr. ovaskd (m.) nős, férj;
verheiratet, gatte Bd.
owsa ajtó; thüre Gn.
owiór (r.) falánk; fresser, gefrássig Tr.
ozá (cs.) gazda, kereskedő; hausvater, kaufmann — öéa álterer brúder M. 8. — ozawate házi asszony; hausfrau Bd.
óza, oSo — cf. ozák.
ozák nőtlen; ledig, ungeheiratet Tr.
Ozán (m.) Kazán.
ozan (r.) gazda; hausvater Bd.
ózom (r.) téli rozs; winterrogen Pu. 44. ózom saatkeim am
getreide Gn. ozim; ázom (m.) sommergetreide; npoBBie xjiÉöa,
ría-o. wintergetreide, kopsta o. setzlinge; pasca^a (KanycTti) Tr.
ozüm vetés, gabona; saat, getreide Bd.
ozorkan ? Zag. 21. j .
oéo mén; hengst Gn. Bd. Tr. oi'é id. M. 33. oze kese bak
kecske; ziegenbock, oze sasna kandisznó; éber M. 33. — cf.
oza, ozak.
oigonoktém (r.) kínoz; quálen, peinigen Tr.
oino ezelőtt, előbb; früher, vormals, erst Gn. Ist. 290. Ocs.
44. (m.) Bd. ozno Pn. 9. osno Bd. Tr. — óinak zuvor Ks. 11. osnók
régen, lange vorher Bd. — osnosen régóta; seit lange Bd. — osnoso
előbbi; früheres Bd. oznaso id. Bk. 54. oznosozo gajak sowie früher
Ist. 120. oineso Car. 43.
ozsö (<. oénoso, oznoso) előbbi; früheres Ocs. 122. o&éö id.
154

CSEREMISZ SZÓTÁR.

51

Ocs. 112. ozso Uf. 45. skenzen ozsö godsö pasast seine vorjáhrigen
thaten Ocs. 122.
P
pa . . . v. po . . .
pába glücklich; ÖJiaronojiyqHHM Tr.
1. pac folt; flecken Gn. 75. — cf. r. na^KaTt.
2. pac v. poc.
paca (cs.) bárány; lamm pata (m.) Bd. NyK. 6, 196. — pacám
estas bárányoz; lammen Bd.
pacakidárma mángorló; wáschrolle (eisrütschbahn); KaTOKI

Tr.

1. pacas (cs.) das mánnliche gewáchs des hanfs Gn. nocKOHb
Tr. Zol. — cf. cs. póza t. basa.
2. pacás réteg, emelet; schicht, stockwerk Gn. pa^i., 9Taati>,
CJtoii Tr. zehntel, ein maass für felder, ^ecaTHHa Tr. ik p. egy
szerű; einfach Bd. Gn. kok p. kettős; doppelt Bd. Gn. kétemeletes;
zweistöckig Gn. — pafiaé (m.) id. Bd. — kum pacasán három emeletti; dreistöckig Bd.
pacemse darázs; wespe Gn. Tr. Bd.
pacer kvártély; quartier P. 13. herberge Ist. 237. — t.patir
r. KBaprapa.
packas csépel; dreschen M. 22.
packatá szálka; splitterchen P. 26. — cf. peckém.
padestem apróra vág; zerkleinern Gn. padestem id. Bd. padestám Tr. pardestam (m.) Tr. — padestelam fr. padestaldam
pass. Bd.
padján (t.) facsésze; holzschale Tr. — t. badjan id. Bál.
padra (m.) törékeny; zerbrechlich Tr.
padras egy darab; ein einzelnes stück (z. b. eine beere, ein
strohhalm, ein gras, ein haar, ein getreide körnchen) Gn. — pu
padras fadarab; ein stück holz Uf. 64. KJCOKF. Maca Tr.
padrestás (m.) apróra vág; zerkleinern; KponiHTb Tr. M. 87.
cf. padeétém, pardestam.
pagalem (cs.) tisztel; ehren Gn. Bd. Tr. — cs. pagala.
pagár (cs.) bögy; kropf Gn. Tr. zúza; magén der vögel Bd.
golyva; kropf (als krankheit) Tr. — Ossz. seyél-p. zúza; magén
der vögel; — mühlstein; atepHOBi> Tr. kocmo p. bögy; kropf —
€S. pagar leber, pagarde nynoKT> y IITHD,T> Zol.
págarstds böffög; rülpsen; pwraTt Tr. pagrestás id. ibid.
pages v. paget id. Tr.
paget (t.) idő; zeit Gn. 71. Ocs. 62. baget Uf. 5. — t. bagit.
pagór (r.) csáklya; bootshaken Gn. Tr. r. őaropi..
pagráé gyomor; magén Tr. — cf. pagar.
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payrá (t.) konkoly; lolch Tr. —• t. bakra.
1. paj hús; fleisch Km. 32. roBa^HHa, MHCO Tr. — soltem p.
gekochtes rindfleisch, sasna p. schweinefieiscb, c'éw'é p. hühnerfleisch sark p. lámmernes (fieisch) M. 18.
2. paj (t.) rész, osztályrész; theil, antheil Gn. Bd. Tr. Ist.
135. Km. 6. tag, testrész; körperglied Bd. — t. paj Bál.
pajárin, bajárin (m. r.) úr; herr Bd.
pajdá (t.) haszon; nutzen Gn. Tr. siker; gelingen Tr. pajdalek
id. Tb. 98. — t. pajda Bál.
pajdards meggazdagít; bereichern Tr.
pajel (est.) áldás; segen G. 56. — t. ba%el cs. pagil.
paj lém oszt; theilen Bd. Tr. M. 87. pajledem ír. pajlaldam
pass. pajlaltam (m.) pass. Bd.
pajón, pajún (m.) dicsekvő, hetvenkedő ; prahler, prahlhans ;
XBacTyH'b Tr.

pajram (est.) ünnep; das fest Pn. 35. Gn. pajrém id. Tr.
pak : pak-pak-kűzo (est.) beretva; rasiermesser Tr. — t. pdke
messer Bál. cs. pek taschenmesser Zol.
pak (m.) mindig ; fortwáhrend, immer Bd. pak Bcer^a pdkdstálsa Bcer,a;aniHÍíi, HenpecTaHHMÍi Tr. p. istas megigazít, rendbe
hoz; ausbessern, in ordnung bringeu Bd. — cf. r. BÍÍKL.
pakéa (est.) konyhakert; gemüsegarten Gn. pakcá id. garten
Bd. Tr. — Ossz. p.-tar mák; mohn, p.-tar-ivuj MaKOBHua Tr. —
winograd pakca szőllő ; weingarten Ist. 255.
pakcaze kertész; gártner Ist. 255.
pake (est.) zsebkés; einlegemesser Gn. — cf. pak.
pakel (est) áldás; segen Step. 8. 6. — cf. pajel.
pakila (r.) parasztcsizma; bauernstiefel Gn. r. őaxajia.
pakma rest, lusta; tráge Gn. Bd. lassú; langsam Gn. Uf. 25.
(besonders vom pferd Bd. Tr.)
pakmangam elrestűl; tráge werden Bd.
paksié (t.) stég über einen fluss; palló folyón keresztül Tr. —
t. baskic treppe.
pal (m.): loc. palna másutt; anderswo, lat. pak (vak)
másuvá; anderswohin, abl. pac (vac) másunnan; anderswoher Bd.
palém (cs.) megtud, megismer; erkennen, erfahren Bd. Bk.
49. OTjnpiaTi., npH3HaTb, noMHKTL, 3HaTi> Tr. pallem merken, bemerken Gn. —pál'em (m.) Bd. palem ny. W. 22. —pálemlem megismerszik; es ist erkennbar Km. 19. palekt- erkláren Ist. 229.
AtJiaTfc 3HaiCL, MÉTKy Tr. palakt- id. Bk. 40. palaltás, pdldl'tcis (m.)
bekannt werden Tr. palekalás, pdlikdlds (m.) noHeMHOry y3HaBaTf»
Tr. palderás jelent; bedeuten; 3HaiHTb Tr. pal'derém (m.) mutat
kozik; sich zeigen, pdl'dertás mutat; zeigen; oőosHa^aTL, 3aMÍinaTB Tr. palnandarás ausfragen; ^03HaBaTCH Tr.
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palák (cs.) jel; zeichen Km. 60. palek id. Tr.
palán (est.) kánya bangita; viburnum opulus Bd. Kajnraa Tr.
cs. palán v. polán.
palás (cs.) jel; zeichen Ist. 185.
palaéem 1. köszöntik egymást; einander begrüssen Gn. 57.
pdldsem (m.) kölcsönösen megismerkedik; bekannt werden mit
einander Bd. — 2. pálásás gágog; gackern die gánse Tr. —
cf. palem.
pdldémö tapasztalatlan; unerfahren M. 75. paledemé ismeret
len ; unbekannt Bd.
paldern- fényeskedik; glánzen Zag. 54. pálder- (m.): zera
pálderma godom virradatkor; bei tagesanbruch Bd.
pale, pale, palo v. palle.
palitlás összeforraszt; löthen ; naaTi Tr.
palektasaslek megismerés, megtudás; erkennen Bk. 36.
palelek jel; zeichen Ist. 178.
palemé ismerős ; bekannt Tb. 173. paleme id. Bd.
paleéaslek ismertető jel; zeichen Ocs. 68.
palle (cs.) jegy, czél, folt; kennzeichen, ziel, fleck Gn. Ocs.
59. pale jegy, jel; kennzeichen, merkmal Bd. pale (m.), pala (m.)
id. Bd. palo, pale (m.) 3HaKrL, METa Tr. palo zeichen Ist. 200. —
palle wer ismert hely; bekannter ort G. 76. palle lies es wird sich
kund thun Ocs. 59. palla bekannt Gn. pale lües czólt lő ; das ziel
treffen (beim schiessen), palem estas jegyet c>inál, megjegyez; ein
zeichen machen, bezeichnen Bd. — palán jegyzett; bezeiennet Bd.
cs. pallá.
palmasemás ismeretség; bekanntschaft; 3HaK0MCTB0 Tr.
palnák helyesen; richtig; npaBO, BiipHO Tr.
palsalandarém v. sub poUém~
[eis Pn. 36.
pamás forrás; quelle Gn. Bd. Tr. lék a jégben; wuhne im
pdnds hamis hírnek v. oknak örül, korai öröme van; sich
freuen in folge einer falschen nachricht o. ursache, sich zu früh
freuen, pandáé caus. Tr.
pandaster szakáll; bárt Tr. — cf. pandas, pondas.
pande (cs.) 1. fogó nyél; stiel, heft M. 28. panda najma Tr.
Ossz. selma p. der pfannenstiel korsok p. krughacken tel p. ofenkrücke, KO^epTa M. 28. — 2. bokor; strauch. — Ossz. onei'p.
himbeerstrauch sapter p. johannisbeerstrauch sarsöp. maassholderstrauch M. 46. — cs. panda.
pane kanál; löffel Tr. pano Sdru. 6.
paneZas éget, pörköl; sengen, brennen; najiHTt, páydém el
éget ; verbrennen; catnraTL Tr.
panket (r.) lakoma; gastmahl Bd.
pantasá: tel tel p. (bei P. 24. ohne bedeutung) cf. tel pande
ofenkrücke M. 28. v. sub pande.
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pap kenyérbél; brotkrume; MAKHIUI. Tr. NyK. 6, 202.
pápá (r.) nagyanya, ősanya; grossmutter, urmutter; 6aőyimta, npaMaTep Tr. Bd.
papales alszik; schlafen P. 46.
papká gomba; pilz, schwamm; rpnÖi. Tr. NyK. 6 : 202.
papke (r.) madár mellcsontja; brustbein der vögel (? sic). —
cf. kapke r. őaÖKH Gn.
par (r.) pár; paar Gn. 73.
par- (part- ? sic m.) kinyit; öffnen (die thüre) Bd. parte
non aperuit Bd. — cf. pras hinausgehen; BXO,H;HTÍ> M. 86. cs. píralt. par- t. bar id.
parem üt; schlagen Gn. 36. — cf. perem cs. per- id.
párak női szeméremtest; das weibliche glied Bd. Gn.
páran (t.) bárány, lamm Gn. 57. zieckelchen Gn. ziegenbock
G. 24.
parbalás elszegényedik; verarmen ; oÖHHmaTL, parbalokalém
id. parbaloktém caus. Tr. il'en cüc parbalena bujdosunk; wir sind
heimatlos, streichen herum; cKHTaeMca BK. I. 4. 11. (Bd.)
parcá (cs.) kalász; áhre P. 19. ágacska; zweiglein; Bi&TKa
Tr. — cf. perce.
parca brustschmuck aus kleinen münzen, fransen Gn.
párdá bimbó a fán; baumknospe Tr.
pardas (cs.) cyprinus rutilus Bd.
parém (est.) ünnep ; festtag Bd.
paremám gyógyul; heilen (intr.) paremam (m.) id. Bd. paremam id. Tr. paremdém meggyógyít; heilen (trans.) Bk. 78. Bd.
paremtém Tr.
paréye (est.) krumpli; kartoffel Tr. parenge id. Bd.
pargá (m.) félénk, gyáva; íeig, furchtsam Bd. sietős, ijedős;
eilig, schreckhaft (von pferden); TopoiuiHBHÍi, nocnlmiHbiü Tr.
párom (cs.) adósság; schuld Car. 89. Tr. párom Bd. parem
Bd. — cs. párom.
páron (r.) uraság; herr, herrschaft; őapHHt Tr.
páros (r.) nyereség; handelsgewinn Gn. Tr. paris Bd. —
r. óapbimt.
parlemdem (? porl'eműem) meghatároz; bestimmen Bingw.
parme lócsimbe, pferdefliege, hyppobosca, caimeHB M. 60.
parmá Tr. — cf. purmo, pormo.
párna (cs.) újj; finger (passim), jol p. lábujj; zehe, kazá p.
kis újj; kleiner finger, koíár p. zeigefinger; poksél! p. mittelfinger,
lümdeme p. (lümdemo p. Tr.) dér vierte finger, kugo vuj p. daumenfinger, kugo p. id. Tr. — p. kokla fitty; feige (als geste); KyKHmt
Tr. p.-peé kesztyű ; handsehuh Tr.
parnas gyüszü; fingerhut Bd. Tr. parnas id. M. 28.
partéé darócz ; filz M. 16. partos Tr.
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pártna bimbó : knospe M. 46. pártni (m.) id. Tr.
parus (r.) vitorla; segél Bd.
pasas (cs.) legyőz, bír; überwinden Tr. — cs. pos- cf.
pastdrém.
pasaná (cs.) sógor; schwager; CBOÍIKT> Tr. — cs. pozana.
pase (t.) legelő; weide Gn. 62. pasú id. Bd. Tr. —pase (pasa)
kapka hinterpforte G. 65. — t. basa.
pase meredek, lejtős; abschüssig, steil; oTjioriö, noitaTbiH Tr.
pasemdás lejtőssé tesz; abschüssig machen Tr.
pasya (r.) húsvét; ostern Bd.
paéiivo (r.) köszönöm; ich danke Gn.
paskec (cs.) lépcső; treppe Bd.
paslek (t.) fék; halfter (aus lindenbast) Bd. — t. baslik.
pasma (t.) kis híd; kleine brücke Gn. 2 3 . — t. basma.
2. pasma vászon, gyolcs; leinwand Ocs. 54.
pasnanesan besonders, verschieden, mannigfaltig; ocoőeHHHÜ, pas^JbJiLHHíí, pa3HHH Tr. pasnanés lanin seiner person nach
Wied. §. 97.
pastdrém (est.) hajt, kerget, üldöz; treiben, jagen, nachjagen,
verfolgen Gn. 45. 44. Uf. 62. j . elküld; wegsehicken G. 23. bántal
maz; beleidigen Step. 10. pasterkalem vertreiben G. 56. — t.bastircs. pos~ alt. pastir-.
pasa munka; arbeit (passim) pasa (m.) pasa (m.) Bd. pasa
(tn.) M. 68. pasaze munkálkodó, serény; emsig G. 59,p.jey szolga;
diener G. 43. pasáce, pasastese, pasa-estese arbeiter Bd. pasam
estas dolgozik; aibeiten Bd. passim.
pasas szaporodik; sich vermehren; po^HTbca, nao^HTbCfl Tr.
pasarnás v. posarém id.
paskár szegek, melyekre a húrokat fölcsavarják Bd. schraube
(?) oder unterlage, stall (?) für die saiten eines musikinstruments
Gn. — cf. pűtremo p. KOJIOKI y rycjieíi, CKpanKH Tr. paskár miHCb
(Hrpymifa) Tr. — toboz; zapfen am nadelholz Tr. gyujtóskatulya;
schachtel für schwefelhölzchen; KopoÖKa cira^eKt Tr. — Ossz.
peske-p. hordócsap; zapfen einer tonne P. 27. orawá-p. tengely
szeg ; achsennagel, omasá-p. 3aBepTKa y ,a;Bepn Tr.
paskec (t.) lépcső; treppe Tr. Car. 36. — v. paskec.
pasma P. 51. v. pasma id.
pasmak (t.) bőrczipő; lederner schuh Gn.
pasport (r.) útlevél; pass Gn.
pasténge, pastengese utolsó; letzter pasténges utoljára; zuletzt
Bd. — cf. poc.
paía (cs.) bárány ; lamm M. 33.
pátár (m.) nagyon, igen, leg-; sehr, (auch superlativ suffix)
p.-kugo sehr gross p. jaéo der beste Bd. ? cf. páter.
patár schwergláubig; HeBBpiomiM; cjiyxaMi> Tr.
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patarak olló; scheere Bd. patrák id. Tr.
pátiján (r.) veder; eimer; öa^ba Tr.
patel tejszín; sahne, CJIHBKH, tarek p. tejfel, dicker milchrahm, CMeTaHa M. 18. patai (m.) fecstej, gulászta; die erste muttermilch Bd.
páter (est.) erős; stark Gn. 13. Ist. 80. erő; kraft Gn. 43.
patká csepp; tropfen; Kamra Tr.
patk- csepeg; tröpfeln Ist. 272. pat'kaltás id. Tr. paikaltarás
fecskendez; spritzen Tr.
paíkaltes v. patká id. Tr.
pdtnica (m. r.) péntek; freitag Bd.
pazar (est.) vásár; markt, markttag Gn. Tr.
pe . . . v. pi . . . pe . . .
pecem bekerít; umzáunen G. 57. Bd. picém (m.) Bd. pecedem
fr. Bd.
pecat (r.) pecsét; siegel Gn. Ist. 162. Bd.
pere sövény, kerítés; zaun (aus stangen) Gn. Bd. Tr. pica (m.)
Bd. — Ossz. kudu peco palota; palást Ist. 274. cf. kudowéce udvar,
hof Tr. — pecan adj. mit zaun versehen Ocs. 57.
peckém (t.) vág; sebneiden G. 48. einschneiden, ritzen Gn. —
cf. t. pec- kaszál, herél Bud. Bál.
pecke (cs.) hordó; tonne, fass Gn. 27. Pn. 11. pecke; pecká
(m.) Tr. pecke NyK. 6, 202. — cs. pdeke r. őomca.
pecke köszörűkő; (runder) schleifstein Gn. Bd. P. 24. p. kű
id. Tr. peckes kucas schleifen Bd. — cf. cs. picik t. picki ságe (pi>3aKi., nujia Bud.).
peckemes sötét; finster,pecke'mos,peckedá (m.) Bd. — pdckem'és
id. M. 47.
peckemes (m.) besötétedik; es wird finster Bd. peckemdem
elsötétít; finster machen Bd,
pekal'a fél; theü; HacTL Tr. — v. pel.
peke, pekdlá v. pel.
pel oldal; seite, richtung (passim) fél; theil Bd. — pelén
mellett, rajta; nebenan, an Bd. Gn. P. 7. Tr. pele id. Gn. loc. peleste félen abl. pelec felől lat. peleske, peles felé, in der —, von der
— , in die richtung, seite Bd. — lat. pelke: p. Hét távol legyenek;
sie seien weit entfernt Ocs. 59. peke: kok peke ojren in zwei theile
getheilt Ocs. 65. (cf. belko id. Ist. 91.) wolgodom ik peke, pickemsom
wes peke ojren auf die eine seite hat er das licht, auf die andere
seite die fiüsfcerniss vertheilt Ocs. 3. — pekald gegen keca liddemas
p. gegen sonnenaufgang zu Km. 61. — pelno, pehkn in der, in die
férne; B^ajiH, B^ajiB Tr. — cf. bel, wel.
pelak (est.) ajándék ; geschenk Bd. pelá'k Tr. — cs. puliig
t. büldk.
peldks özvegy ember; wittwer Tr.
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pdlaéka tűzkő; feuerstahl Gn. 46.
pele, pel fél; hálfte; das eine von zweien; Gn. Bd. Tr. pele
P. 26. nejia Tb. 101. pel-wes egyik-másik; einer oder der andere
G. 7. p.-jut mitternacht Bd. judpel (m.) id. ibid. jed pel id. M. 49.
p. tűre halb u. halb, lássig Km. 79. iktat pele anderthalb iktak
pelük (m.) iá. i-ák pele anderthalb jahre, kum kecak p. vierthalb
tagé Bd. — pel-om fólálom; schlummer, pel-pop diakon, pel'-wolgodo morgen- o. abendröthe; 3apa, pel'-kedán félkezű; einhándig
Tr. pel-sinzán eináugig Bd.
pdldörcan fürj; wachtel M. 4 1 .
peídrá (m.) könnyelmű, pajkos, ostoba; leichtsinnig, muthwillig, dumm; Bep^eHHBiíí, majiyHL Tr.
pelectam virágzik; blühen Gn. 56.peledam, peledaldam, pelled(m.) id. Bd.
pelédes virág; blume M. 21, pelédes id. Bd. Tr. — Ossz.
pelédes wurge virágszár; stengel p. elestas levél; blatt M. 2 1 . —
peledesan: sem türlö p< conar pel hót külömböző szinü szivárvány;
ein siebenfach verschieden farbiger regenbogen Ocs. 12. Ist. 15.
pelek, pölek (est.) ajándék; gabe Gn. — cf. pelak.
pelérme poszméh; hűmmel Bd. — cf. cs. pil honig.
pelestém beszél, szól; reden, sagen Gn. Bd. (m.) súg, flüstern
Bd. jumolan peleken gott anrufend G. 58. áldoz; opfern Pu. 37.
ein opfer widmen Gn. pelestám B03paataH) Tr. —- peleitede (m.)
elhallgatott; er hörte auf zu sprechen Bd.
pelei ismerős; bekannt(?): una gané űzet ulmas pelei (neJlHJi)
kalekem vendég gyanánt tekintették az ismerős embereket Step. 10.
cf. palelek.
pelké fontos; wichtig; BasKHMÍi, pel'kén adv. Tr.
pelkemám fontoskodik ; grossthun ; BaatHiwaTL Tr.
peltem olvaszt; schmelzen (trans.) Gn. peldem Bd. pel'tém
wachs, talg schmelzen Tr. peldeme ü geschmolzene butter P. 51. —
pelés umgekocht werden; nepeBapHBaeTbca Tr.
peUeyertin (m.) v. puzadán id. Tr.
pempe pinty; finke; 336JIHKT> Tr. pembe NyK. 6, 202.
pencá (cs.) iszap; schlamm; HJTB Tr. — cs. pilcik rpa3B.
peygede erős; fest P. 7. pengédé stark, fest angezogen, gespannt, knauserig, geizig Gn. pengédé erős, erősen tartó, fösvény
Bd. penedö 2tecTKÍH, KpBnKÜi, cnynoíi Tr. pingede M. 46. — pingada Bd. pingáda (m.) geizig Bd. — peyedö arná nagyhét; charwoche p. ojmo v. sub ojém Tr.
pengedemam erősödik; stark werden pingedemam (m.) id. Bd.
pengedemon-wian Un er wurde sehr stark Ist. 183. pengedemdem
erősít; stárken Bd. pingedemdem (m.) Bd. Km. 19.
perem (est.) megüt; schlagen Bd. Tr. perném ütődik; geschlagen werden Tr. P. 11. — cs. per- t. bár-. .
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perce, pörce (cs.) ein einzelnes stück z. b. ein getreidekörnchen, ein strohhalm, eine féder, ein haar, ein faden Gn. szem;
getreidekorn Bd. perce G. 52. pirca Bk. 40. pirca (m.) Bd. Tr. Zol.
pirc (m.) Bd. perce Tr. porca Zol. — Ossz. olom-p. szalmaszál;
strohhalm, üp-p. hajszál; éin haar Bd. Ocs. 113. percat sec kölest
du hast es gar nicht angehört Za<;. 40. — cs. pürcik.
peregem (r.) őriz. véd, oltalmaz; bewahren, behüten Ocs. 124.
Km. 8. Bd. Tr. peregáltás sich hüten Km. 9. peregitlem bewahren,
sparen Gn.
peregdeme gondatlan; nachlássig, sorglos M. 75.
pereméé (t.) sajtos lepény ; kásekuchen : BaTpymKa Tr. — t.
pirömác Bál.
perestém aufgreifen, auffangen; nepexBaTHBaTb Tr.
peryalt-: peryaltén-koltén váratlanul előrohant; stürzte unvermuthet hervor; Haxjn>iHyjrr> Tr.
perkalás áttör; durchbrechen ; npoŐMBaTL Tr. — cf. perem.
perke (est.) áldás, gyarapodás, nyereség, haszon; segen, zuwachs, wohl, gewinn Gn. Bd. Tr. perge Zol. pereket id. Bd. perkéle
id. Tr. perkejan (m.) perkeán (m.) áldásos, termékeny; segensreich,
fruchtbar Bd. — perikáu áldott; gesegnet Tr. (v. sub kockám)
perke-kugo-jumo ,• p. kugo-pujroso ; p.-awá goltheiten des segens Tr.
perna gerenda; balken, prana (m.) id. Tr. — perna P. 49.
G. 46. pdrna Gn. pörna Bd. perna Máté 7. 3. brevná (m.) prevnd
(m.) Bd. — t. büráná r. őpeBHO.
pdro (est.) fúró; bohrer Gn. pro M. 66.
pertari (m.) először, eleinte; zuerst, anfangs Bd. Tr. pertári
Km. 4. Bd. pertarísa, pertárise (m.) id. Bd.
pertárlisa az első; das erste Km. 24.
perwoj (r.) első; először; der erste; zuerst Gn. zuerst Bd.
perwej id. Bd. perwí (m.) előbb; früher Bd. Tr. M. 12. perwé id.
Bd. — perwoswjascennik oberpriester Ocs. 54. Ist. 54.
perwojso első; das erste, perwísa (m.), perwíé (m.) előbbi,
első; das frühere, erste Bd. perwísa npeaíHÜi Tr.
pesán (ismeretlen szó; unbekanntes wort) P. 31.
peser (r.) font; pfund G. 43. zehn pfund Gn.
pesté fal; mauer Car. 67. umzáunter platz G. 23. hofraum,
hof Gn.
pes (cs.) nagyon; sehr (passim) pis (m.) id. Bd. Tr. — p. er
korán reggel; früh morgens Bk. 118. — cs.pii!.
pescere (r.) barlang; höhle Ocs. 90. Ist. 127.
peska (r.) betű; buchstabe Gn. — r. n^mita.
peskaltás körülvezet; herumführen (ein pferd) Tr. (r. HTTH
rrfeniKOMi.).
peskedelanem fösvénykedik; geizen Bd.
peskoűe erős; stark, fest Pu. 16. Gn. kemény (fa); fest (holz)
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Pu. 4 1 . fösvény; geizig Gn. — peskodo v. petjedo Tr. — pesgedemo
hárte, gefühllosigkeit Bk. 66.
petenök (t.) teljesen, végig; völlig, gánzlich Tr. — t. bötönnek.
petarém (cs.) zár; schliessen Gn. peterem id. Bd. petrém id.
Tr. Zol. pitrem (m.) Bd. Zol. sin^azem petren kolten ulut szemét
betakarták; sie habén ihm die augen verhüllt Ist. 277. pitrektem
(m.) caus. Bd. petrektem; türmaske petr&kten liess üm in's gefángniss schliessen Ocs. 28. petraldam, peternem bezárul; sich schlies
sen Bd. petralt-, petráltal- id. G. 29. petraiám id. Tr. — cs. pider-,
petertes födél; deckel Bd.
petr-sowos v. poz id. Tr.
petréd(m.) habaró; quirl; MyTOBKa Tr.
pézélme (ny.) vörös berkenyefa; vogelbeerbaum Weske 26.
cf. pozle, pizle.
pezmén (r.) kézi mérleg; schnellwage, handwage P. 25. Zag.
24. Bd. Gn.
pezotmén, bezotmén (r.) szükségképpen ; nothwendig (adv.) Bd.
pi . . . . v. pe . . . . pe . . . .
pi kutya; hund (passim) pi Bd. — Ossz. pi-jolme brustlatz
an frauenkleid aus münzen u. knöpfen, pi-lombo rhamnus frangula, pi-pvrsá eine art erbsen, pi-kol menyhal, BKEOHI. Tr. pi-solo?
pi-pilis noBHJiHi;a 3a6opHaa, convulvus arvensis, hedera Tr. pi-jal
itypnija Ha cTpoeHiíi, KPIOKT, Tr.
piál szerencse ; glück Bd. Tr. piál (m.) pijdl (m.) pijal (m.)
Bd. piaián glücklich Bd. Tr. piálán (m.) Bd. Km. 12. pijalán,
pijálá'n (m.) Bd. jrijáltoma (m.) szerencsétlen; unglücklich Bd.
piaiam hunyorít; blinzeln, pialedem fr. Bd.
piambar (t.) próféta, szent; prophet, heiliger Gn. P. 53. -—
t. pagambdr.
pianéa (r.) részeges; trunkenbold Gn. pijanicá id. Bd.
pic hegyes; spitzig G. 70.
pié szeget, beszegett; brodüre, brodiert Gn.
pic (m.) sűrűség, pusztaság; dickicht, öder ort; rjiyniB Tr.
picák furkós; knüttel M. 63.
picál (r.) puska, fegyver; flinte, gewehr M. 62. cf. p&cal.
picandém bekerít; umzáunen, pican- intr. — keca picanén
cojiHn,e Bh Rpyry Tr.
pice iramszarvas; rennthier puca (m.), puse (m.) Bd. pücö
hirsch NyK. 6, 195.
picik (cs.) kicsi, piczike; klein Tr. picikse id. Zol. — cs. picik*
pickáltás schösslinge treiben; nycnaTb OTpocTKH Tr.
pice (m.) v. pece id. — Ossz. kudé p. udvar; hof M. 30.
kapsta p. gemüsegarten M. 10. skal p. istálló; staü M. 31. —
petrém p. sövény, fonott kerítés; geflochtener zaun; rnieTeHB
M. 30.
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pickatajemdem (m.) elsötétít; finster machen Bd.
pickejas (m.) fullad; ersticken, pickektás caus. Tr.
pickemse sötét, sötétség; finster, finsterniss Gn. Ocs. 3. 44.
pickémes (m.) Bd. kece pic pickemse Un éincen a nap teljesen elsöté
tedett ; die sonne verfinsterte sich gánzlich Ocs. 44. cf. picak pické
mes Ist. 62.
pickemsaltam (m.) elsötétül; sich verfinstern Bd. Bk. 66.
pickik (m.) levágott darab; abgehauenes stück; OTpisoicB,
o6py6oKi> Tr. — cf. peckcm.
pickié (cs.) fűrész; ságe Tr.
picula egymás mögött, csapatosan; bintereinander, schaarenweise; ryceMi>, u;yroMT> Tr.
pillám köt, kötöz; binden, schnüren Gn. Bd. pidám BHUty,
njieTy (qyjiKH, CÍJTKH), onyTHBaio Tr. pidestam fr. pidaldam
pass. Bd.
pidas : sma pidas szájpadlás ; gaumen M. 4. wuj p. fejtető;
ficheitel M. 3.
pides békó, kötelék; fessel G. 22. — Ossz. pece p. vessző,
melylyel a kerítést kötözik; zaun-ruthe G. 45. véneken pidos a
fürdőseprő kötője; das bánd der badequaste G. 45.
piaambar (t.) próféta; prophet Pu. 36.
pigán (m. r.) ruta; raute Bd.
pigár (m.) hordó, tál; fass, schüssel Bd.
pik v. piks Tr.
pika (cs.) rugó; féder (von mittlerer grösse) Gn. kalep-p.
leistenfeder (? sic) G. 16. — cf. cs. pukki TBOS^B.
pikan (r.) ruta; raute (ein essbares gewáchs) Gn. 47.
piks (t.) nyíl; pfeil Gn, Bd. Tr. pigosom acc. Pn. 38. piksa
(m.) Bd. pik Tr. id. pik (m.) pik (m.) lándzsa; lanze Bd. — cf. t.
pik pfeil Bud.
piktém fojt, megfojt; würgen, erwürgen Gn. Bd. Tr. Ocs. 76.
poktém iá. Tr. piktos- fr. Ist. 239. piktedém fr. Bd. püktem (m.) Bd.
piktaldam pass. Bd. piktaltám pass. Tr. piktanaltam (m.) sich
henken, püktanaltam (m.) id. Bd.
piktezaldam hebeg; stottern Bd.
pijö: ived, pije piócza; blutigel M. 62. •— cf. r. unaBKa id.
pil felhő ; wolke Bd. pil Sr. pildn (m.) felhős : bewölkt Bd. —
pilkom ég; hímmel Bd. NyK. 6, 202. pilpóm id. Tr.
pitém (r.) fűrészel; ságen M. 66. Bd.
pilá (r.) fűrész; ságe Gn. Bd.
pitaydém befelhőz; den himmel bewölken, pil'ap- beborul;
sich umwölken Tr.
piliks fül; ohr Bd Bd. Tr. pilikse, pilis Bd. pelei (m.) pils
(m.) Bd. — Ossz. pilis-tun halánték; schláfe Tr.
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pin magnak hagyott fenyő; zum pflanzen gelassene fiehte;
cocHa-cÉMHHHHK'L — pin-sol BH3ejib ; coronilla Tr.
pipa pinty; finke v. pempe Tr.
pingéde fukar ; geizig M. 77.
pinzam miákol; miauén Eingw.
piom piom nachahmung des lautes der maultrommel Gn.
pirca v. perce.
pir (m. cs.) metél; schneiden Bd. pirsáé (m. cs.) metsz, vág;
schneiden Tr. jir pir sasluk körülmetélés; circumcisio Bd. — cs.
puras-: púra puras- cpyöbi pyŐHTb Zol. cf. t. bura- Bál.
pi're, pire (t.) farkas; wolf Gn. pir'é M. 39. pire Bd. Tr. pir
(m.) pire (m.) Bd. pira Bk. 37. — Ossz. pire-wondo BOJiibe JIHKO
Tr. — t. hűre.
piryás (m. t.) befecskendez; spritzen; cnpbiCKHBaTb T r . —
t. bőrök- id.
pir/altás ellenérzést kelt; abneigung erregen; B03Öya:^;aTi>
OTBpanjeHie Tr.
pirkém mogyoróbokor; haselbusch; opBHiHHK'b Tr.
pirt (m.) perez; minute Tr. egy keveset, nem sokat; ein wenig, nicht viel Bd. pirt köles schwer hören Bd.
pirtaryalás (m. est.) illeszt; anpassen; CHopoBüflTb Tr. — cf.
cs. perles- corjianiaTbCfl Zol. t. berdej gleichförmig Bál.
pisa férfi szemérem; das mánnliche glied Gn.
pisán (t.) bogács; distel; ocoTb; hundsblume, löwenzahn,
oÖVBaHmnrb Tr. — t. pecán.
pise éles, gyors; scharf, flink Bd. Tr. piso Ist. Ocs. pusö Ocs.
64. pösö M. 66. pisi Máté 26, 41. pisa (m.) id. gonosz; bös Bd. '•—
ívian püsö erős ép; kráftig gesund Ocs. 64. piso wian id. Ist. 90.
con piso, kap ívian-ogol der geist ist stark, der körper kraftlos Ist.
272. (Márk 14, 38.) Máté 26. 41. pisin gyorsan; schnell (adv.) Bd.
pesen kasö, jogosé gyorsan járó; ragadósán folyó; schnell gehend ;
reissend fliessend M. 73.
[schárfen Bd.
pisemam élesedik; sich scharf'en pisemdem,pisemdarem élesít;
piske (est.) fűrész; ságe Bk. 16. — cs. pocok t. picki.
pisma (r.) levél; brief Ist. 318. Tr. pösmá Tr.
pismdn (m.) határszél; gránze Bd. piémá id. Tr. — pisman =?
piiéman ? Gn.
piste hársfa; linde Bd. Tr. pisto Bk. 28. pista Bk. 32. piste
Gn. pister Gn. 47. id.
pister hársfaerdö; lindenwald Pu. 37. Tr. pisterlá id. Bd.
pistol v. postol.
piskás (m.) dörzsöl, ledörzsöl; reiben, abreiben Tr.
pistém tartani vlminek; haltén für etwas pures pisten er hielt
es für gut Wied. 20. letesz; legén Km. 22. Bd. — cf. postém,
pöstém.
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piste, piste?- v. piste.
pistik osawa waldgeist Gn.
pitém (est.) végződik, elfogy; aufhören, zu ende gehen Bd.
pitéé- (m.) ein ende nehmen Bd. pitarém (est.) eszik, fogyaszt;
essen, verzehren Bk. 39. Bd. (Préd. 148.) pitdrem (m.) végez; endigen, ein ende machen Bd. Km. 17. — cf. petém, potem.
pitém reményei, bízik; hoffen, vertrauen NyK. 6, 202. pitemas remény ; hoffming ibid.
pitatlem kísért, megpróbál; versuchen, prüfen Gn.
piterg-: pitorgén-sonzás sich einschliessen; saKJiioqaTLca,
3anHpaTi>ca Tr. — cf. peterem.
pitorok libelle; CTpeK03a Tr.
pize spitze; ihh.ii> (?) — sakomo pize schinke; BeTiHiia Tr.
pizilme v. pisiima, pizle id. p. ko£ iraxTa Tr.
pizirém (est.) nyom, sajtol; drucken, pressen Bd. pizorém Bk.
39. piéorém Gn. pizrém Tr. pizralám Tr. pizirtem (m.) Bd. id.
pizömérn npH^aBJiflio, npHJKHMaio Tr. piziralt koltén agyonnyomódott; wurde todt gedriiekt Ocs. 67. pizrén purenet benyomultak;
sie drangen binein (in die stadt) Ocs. 65. -— cf. pozarem.
pizle, pizle kőrisfa; eberesche Gn. 46. — pizle fojtós berke
nye; vogelkirschbaum Bd. Tr. p. kaik paÖHHOBKa (líraija) Tr.
pisiima (m.) id. Bd. pézélmé id. pezlo, pezle id. W. 26. — cf. cs.
piles t. milds.
pi£ kesztyű; handsehuh P. 26. 58. pez id. Bd. pyKaBHirbi Tr.
piSgom (m.) Bd. M. 15. pizkóm (m.) id. Bd. pizgam id. Tr. piígérge Bapbrn Tr. parna-peé handsehuh; nep'iaTKH Tr.
1. piéám hozzáragad; anhaften Bd. Gn. Tr. ragaszkodik
osallan a rosszhoz; dem bősen anhángend Ist. 15. Ocs. 12; fel
akad; hangén blei ben (der fisch an der angel) Ist. 207. stecken
blei ben, BH3HyTL Tr. — birkózik; ringen Bd. Tr. Gn. ergreifen
Gn. — pizedal- ringen Ocs. 25. Ist. 33. piéedelam id. Bd. piZektem
zum ringen bringen Gn. piíiktem ragaszt; kiében Bd. piéektém id.
Tr. poéektem befestigen Gn. 1.
2. piMm meggyúlad; sich entzündf-n Bd. Gn. tul piMs id.
Tr. piiektém gynjt; anzünden Bd. pezektem id. Gn. tulum p&éektém
id. Ist. 96. tulom pizektém id. Tr.
pizaltás izzad ; schwitzen Tr.
pizás (m.) fészek,; ne-t Tr. Bd. pizá£ (m.), pezdz (m.) Bd.
piégém (t. m.) sugdos; flüstern Bd. piJigas id. piSgaUás id.
rágalmaz; verláumden Tr. piJgen saistas (m.) verláumden Bd. —
t. piskilda- flüstern.
piígis suttogás; geflüster, pizf/afáemás id. Tr.
piZkorgo kesztyű; handsehuh; BapHinica M. 15.
pizmas harcz; schlacht 0. 71. j .
pe . . . v. pi . . . pe . . . pú . . .
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poc-poc hunyorgatás; das blinzeln Tr.
poc-pocostá (sing. 3.) hunyorgat; blinzeln Tr.
poc-koltém v. piktém id. Tr.
poca (sing. 3.) fogy; abnehmen Tb. 206.
pocál (r. cs.) puska; flinte Gn. 48. pöcál Bd. — Ossz. p,kürtnö flintenlauf, p.-pu flintenschaft p.-pále czélirányzó; zieler
p.-sarawocos flintenschloss Bd.
pocálozo vadász; jáger P. 7.
poce szarvas ; hirsch, sordo p. elenthier Tr. — cf. pice.
pocik nöi szemérem ; weibliches schamglied Tr. — cf. potík
t. batak.
pocka (est.) fürész; ságe Zol. — cf. pecke.
pockemos sötétség; finsterniss Ist. 66. Tr.
pockemosalct- elsötétül; finster werden P. 10. pockemostém
elsötétít; finster machen Tr.
pedálén megment; erretten Zag. 41. sajnál; schonen Tr. —
? cs. podar-.
poj harapófogó ; zange; Kjiem> Tr.
pej elme darázs; wespe M. 60.
pojra barátságos; freundlich Km. 82.
pokse alig; kaum Ist. 328. P. 1.0. Gn. poksé-poksé e^Ba-e^Ba,
MyTB-qyTB T r .

pol felhő; wolke Gn. 58. P. 1. pol (ny.) pél (k.) W. 26. polpomos ég; himmel Gn. Bk. 20. Zag. 54. pol-bómes id. P. 18. pölgom
id. M. 47. pjol witnsa kugiMnos az égi birodalom; das himmlische
reich BM. 3, 2. polgomastalsa himmlisch Km. 38.
pele v. pulé id. Tr.
pelelás elgörbül; verbogen werden ; nepeKOCHTBCfl Tr.
polos fül; ohr Bk. 48. Gn. P. 1. y f i H M . 7. pels levél; blatt
nu£p. ne?selblatt Gn. 1. weűrd-pols a vödör füle; die öhre des
^ubers Pu. 28. — pels tép agy; schláfe M. 3.
pelesteme süket; taub M. 73.
ponem: üp-p. hajfonat; haarflechte Gn.
ponége, pogéne kölök kutya; junger hund Tr.
poram (ny.) rág; beissen, kauen Weske 23. perélas csíp:
beissen M. 61. — cf. puram, purlem.
pőréik v. perce, porco id. Tr.
porcok (r.) hólyag, pörsenés; blase, finné Tr. •— r. npBini,HKB T r .

pordoíi&l; wand Ist. 66. Pu. 29. portos Ocs. 47. pordos Tr.
pordás rés; ritze ; m,eiLh Tr.
pordoge (t.) reggeli; imbiss; 3aicycKa Tr.
poréze borjú; kalb P. 32. = préze P. 23. Tr. prejze Bd.prezd
(m.) pirezd (m.) Bd. preée G. 48. porejze Ocs. 52. yrezo Ist. 72.
prejzem estas megborjázik; kalben Bd. — cs. pru + t. bizau, bzau.
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poros macska; katze Gn. poros P. 1. pors P. 22. prs Bk. 32.
prés Tr. pros kandúr; kater NyK. 6, 203. — cf. cs. poros
dashs Zol.
porkém (m.) mogyorófabokor; haselnusstrauch Tr.
porta (cs.) együtt; zusammen, gemeinsam Zag. 19. Uf. Car.
8. P. pdrla Gn. prl'a Tr. — cs. perié.
porrák (r.) por; staub Tr. — r. npaxrf>.
porsa (est.): tarakanporsa b a b ; erbsen M. 23. — 23. pursa
portém bevisz; hineinfübren, bringen Ksm. 3. cf. purtém.
posmola (t.) áldd meg; segne Gn. 58. wosmola id.
pösma sövény, kerítés; umzáunung, zaun Tr.
posmoltem ízlik; schmecken (indem man «posmola» sagt) Gn.
postol rövid toll; kurze féder Gn. 38. pistel, pestol' Kpyrmoe
nTirabe nepo Tr.
poském csomó, köteg; knoten, bündel; y3ejri> Tr.
poskemaltam dadog; stammeln Gn. poskemaltes monon j ólmom
meine zunge stammelt Uf. 58.
poskemdém csomóba köt; in einen knoten binden Gn. 52.
poskermo mogyorófa; haselnusstrauch P. 53. poskéromo id.
P. 6. poskérme id. Tr.
poskode kevély, gőgös; stolz, hochmüthig (? sic) Gn.
postém letesz; legén, setzen P. 9. Gn. Ocs. 81. ujiacTb Tr.
választ; wáhlén (? sic) P. 50. laden (eine flinte) Gn. salatom postrém malátát készít; maiz bereiten P. 50. poltom p. id. Gn. ívujm p.
fejet hajt; sich bücken Ocs. 25. wujem p. id. Gn. kidom postém
kezet emel rája; die hand gegen jemanden erheben Ocs. 79. kodém
p. unterschreiben; pociracHBaiocb Tr. — postokt- caus. Ocs. 32. —
? cf. cs. pos- t. bas- Zol.
potém (est.) végződik, vége van, elfogy; enden, ein ende nehmen, zu ende gehen Gn. 28. TpaTHTLCfl, H3HaniHBaTLca Tr. elvész ;
zu grundé gehen, vernichtet werden Ocs. 59. kolat-da conostat pota
sie sterben u. auch ihre seele geht zu grundé Bk. 50. — potarém
bevégez; endigen, ein ende machen Gn. TpaTHTB, VHimTOJKaTB,
OKaH*iHBaTt Tr. elveszt; zu grundé richten Ocs. 71. vernichten
Ocs. 16. költ; ansgeben Ist. 238. (Luc. 10, 35.) — wúrom púikét
potárosom ich habé blut gesprengt Pu. 29. — ptárás kiirt; ausrotten M. 61.
potartos utolsó; letzter Ocs. 45. potartosoMan utoljára; zuletzt Zag. 36.
potomas vég; ende Máté 24 : 6. Ocs. 62. potames id. Ist. 15.
potik (t.) női szemérem; weibliches schamglied Tr.
potrák (t.) nagyon, kiválóan : sehr, ausserordentlich (adv.) Tr.
petü böjt; das fasten Ist. 143.
pozém belekapaszkodik; sich anklammern; BiniBaiocb Tr.
pozo hús ; fleisch Tr.
168

CSEREMISZ SZÓTÁR.

65

poz&ktás tutajt összekapcsol; flosse zusammenbinden; ciuiaMHBaTt njioTbi Tr. — cf. pozorém.
piszéimé berkenye; vogelbeere M. 22.
pozerem (est.) nyom, sajtol; drücken, pressen Gn. pozrém id.
Tr. pozorás ^aBHTB, THCCTH, yMHHaTB, npHHyjK^aTB Tr. pezeren
kolten megfojtotta; hat ihn erstickt Ist. 225. pozorn- nyomódik;
sich drücken, gedrückt sein P. 22. pózomén sogalon ulut összeszorulva álltak; sie standén gedrückt Ist. 206. — pozort- pressen
Ist. 38. CTÍ,CHHTB Tr. — cf. pizirém cs. pozor- t. basar- id.
pojas fészek; nest P. 8. Gn. Ist. 75. puSas Ocs. 53. pü£as
Tr. — Ossz. kutko-p. hangyaboly; ameisennest Pu. 27.
pUem na^aio HpaBCTBeHHO Tr.
plejémdás meggörbít; krümmen plejemon ferdén, hamis;
schief, falsch, bandzsán; schielend (adv.); KpHBO, KOCO Tr.
plotnik (r.) ács; zimmermann Bd. Gn.
po . . . T. pe . * . pu . . .
poboramas (r.) adófizetés; steuerabgabe Bd.
poc fark; schweif Gn. Bd. Gr. pac (m.) pa% (m.) id. Bd. pac
rest, ende, schweif Tr. pac gocenz'a ezután; hernach Km. 59. poc
gocenSa wara das letzte Ks. 34. pa$ (m.) packic (m.) későn; spát
Bd. — poces után; hinter, nach Bd. Gn. C3a^n Tr. hátúi; hinten
Bd. végre; endlich Bd. paces (m.) id. Bd. pt cela egymásután; nach
einander Bd. Tr. ikte poces íves einer nach dem andern Ocs. 65.
Ist. 92. — Ossz. pas-p. hajókormány; schiffs-steuer Bd. hintersteven Gn. poc-rftdo keresztcsont; kreuzbein; KpecTeHT. Tr.
pocám kinyit; öffnen Gn. 24. Tr. pacám (m.) pa^am (m.) id.
Bd. — pocoldam kinyílik; sich öffnen P. 27. poculdam Bd. pocoltam
Tr. G. 29. pocoltal- G. 28. paceltam (m.) Bd. pácoltam Ks. 13. Km.
17. id. — poceltár- kinyit; öffnen Bk. 64. pocoltar- id. G. 55.
pocayam hever; herumliegen Gn. BaJiaTBca (npo JKHBOTHBTX'B) Tr.

pöcelgám, sich an nesseln brennen ; sich wund kratzen Tr.
poco závár; riegel Tr.
pöcis : kogo p'öc'é moosbere; KJiKKBa M. 22. izi pöcé veres áfo
nya ; preisselbeere; ópycHHKa ibid.
p'öcbs veres áfonya; preisselbeere Bd. pöcöz id. Gr. pogeZ
(m.) id. Bd. pöcos kransbeere Gn. — túrná pöcó£ moosbeere;
KJiiOKBa Tr.
pöcöstem hunyorít; blinzeln pöcöétolam fr. Bd.
pocuz függő lakat kulcsa; schlüssel am vorlegeschloss Tr.
pockém megráz, kiráz; schütteln, hinausschütteln, pockaldem,
packaltem (m.) id. Bd. — pockám abschütteln; OTpacaTB, pockaltám
OTpacaTBca Tr.
pockám, pockedém fr. nyit, megnyit; öffnen Bd.
pocka, pecka hordó ; fas3 M. 28. őoiKa t. piekd.
NYKLYTÜD. KÖZLEMÉNYEK, XXX.
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pockaltarém megcsíp a csalán; von nesseln gestochen sein Tr.
pockáltes csalán; nessel Ist. 9. Tr. pockáldes id. Bd.
pockama ezüst pénzekkel kirakott mellre való; brustlatze
mit silbernen münzen Bd. Tr. p.-koptak id. P. 52.
pod v. pőd.
podá (cs.) szeg; nagel Bd. — cs. puda.
podalém szegez; nageln, podaledem fr. pudalem (m.) Bd.
podaras (r.) ajándékoz; schenken M. 29.
podark (r.) ajándék ; geschenk Ist. 139. podárka (m.) id. Bd.
podestám pattog; knistern, podestolám fr. Bd.
podelam szörpent, kanállal eszik; schlürfen, mit löffel essen
Gn. Tb. 95. Tr. schlürfen Pu. 44. podolam id. Bd. — podalam (m.)
id. Bd. kóstol; kosten Bd. jjodolam (m.) id. Bd. — poűelt- itat;
tránken Pu. 43. — podel-oncém eine flüssigkeit kosten Tr.
podeltes korty; schluck; xJieóoBO Tr.
podoloktomo: svjatój tajnétom melanna podoloktometlán ivércen
azért hogy a te szentségedet enni adják nekünk (t. i. az úrvacsorát);
damit man uns zu essen deine heiligkeit (d. i. das b. abendmahl)
Bk. 90.
podorgem, pödörtem v. púder gem.
podpilka (r.) reszelő; feile Gn. 44.
podolásnaj (r.) alattvaló; unterthan Bd.
pogar = kogar (ubi?).
pocjém (cs.) összeszed, gyűjt; sammeln Gn. P. (pasaim) pogém
Bd. Tr. pokalem fr. Bd. pogém beeren pflücken Gn. pogoném gyülekszik; sich versammeln Tr. Ocs. 73. Ist. 22. pogonem Bd. poganem (m.) id. Bd. Zol. poganaltam (m.) Bd. poganaltem Zol. id. pogenalt- id. Ist. 303. pass. Ist. 265. pogekt- caus. Ocs. 73. — tinóm
pogen optena téged eltemetünk; dich begraben wir G. 13. —
cs. poy-.
poganá (cs.) baba; puppe M. 44. p.-wate id. Tr.
pogater (r.) óriás; riese; öoraTtipL Tr.
pogo holmi, vagyon; hab u. gut Gn. P. 7. 25. Máté 18, 25.
poga id. Ks. 60. pogo, pogemo Tr.
pogol'em meghajlottan; gebogen, gekrümmt (adv.) Gn. 49.
pegel'om id. Gn.
pogomo v. pogo.
pogvnomas gyűlés; versammlung Bd.
pojem (est.) gazdagszik; reich werden Gn. Bp. Tr. pajem (m.)
id. pajdarem (m.) caus. Bd. pojktar- bereichern, segnen Tb. 105.
pojondarem id. NyK. 6, 203.
pojan (est.) gazdag; reich (passim) gazdagság; reichthum Ist.
209. paján (m.) Bd. M. 75.
pojanlok gazdagság; reichthum G. 56. Tr. pojanlukBd.pajanluk (m.) Bd.
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poitlem (r.) összeforraszt; löthen Gn. — r. naaTL. — cf.
palitlás.
[Tr. — t. bakra.
l.pokró (t.) konkoly (? sic); kornrade (? sic) Bd. Gn. KyKOJEb
2. pokró (r.): p. pajrém das fest der fürbitte der heiligen jungfrau Tr. — r. noKpoBt.
poksétiek kölyök; der balg G. 13. poksedek böses kind Gn.
poksel közepe valaminek; die mitte Gn. Bd. Tr. poksal (m.)
Bd. —pokselne középen, in der mitte Bd. pokseVno id. Tr. poksálne
(m.) id. Bd. pokselnese középső; das mittlere Bd. — pokseka kö
zépbe ; in die mitte Ist. 10. pokseke id. Ist. 66. pokséks id. Tr. pokselan id. Ocs. 26. Ist. 35. Bd. poksálan (m.) poksáka (m.) poksak
(m.) id. Bd. — poksec középből; aus der mitte Máté 24, 51. Bd.
poksum der, reif B. poksom id. Pu. 40. Tr. fagy; frost G. 58.
Tr. — p.-kuguzáj, p. kubáj götter des frostes Tr.
poktém hajt; treiben Gn. Bd. Tr. vadász (m.); jagen Bd. poktalam (m.) id. Bd. poktolám id. Tr. — poktokt- Ist. 113. poktoloktIst. 113. Acs. 80. kergettet, üldöztet; lásst verfolgen —poktén luk
iám H3rOHHK> Tr.
pokten = wokten mellett, hosszában; neben, lángs, vorbei
Gn.

BOBJi/fc T r .

pöken (est.) szék; sessel Bd. Tr. pokön id. Zol. piiken id. G.
44. — Ossz. moklak p. ülő tőke; klotz zum sitzen Bd. — t. bükdn
cs. pogan.
pöl v. pel: koktete pölen sogalten két részre osztotta ; theilte
€8 in zwei theile Ocs. 25.
polán (est.) fürtös bodza; hirschholunder G. 28. schneeballstrauch Gn. Ka-oraa Zol. NyK. 6, 194. — cf. palán Tr.
polát (r.) palota Pu. 34. Tv.poláta templom B. — Ossz. pu-p.
fa-ház; blockhaus Pu. 28.
poldos gomb; knopf Gn. poldos Tr. poldes M. 16. poldos Bd.
poltos NyK. 6, 196. — Ossz. p.-sudo székfű; matricaria chamomilla; poManiKa, p.-oyo zsinór; schnur; neTJiima Tr.
poldestas begombolni; zuknöpfen M. 17. poldestám id. Tr.
poldostem id. Bd. poldesem koltas kigombolni; aufknöpfen M. 17.
polűran (cs.) baldrian (? sic), ein essbares röhrengewachs Gn.
acanthus. öopmoBHKt Tr. boldoran, baltran (m.) id. Zol. poldorán
heracleum sphondilium Bd. — cs. poldran t. baltirgan.
p'ótek (est.) ajándék; geschenk G. 66. p'ólok id. Ist. 25. pálek
id. Ocs. 19. pótok id. Ist. 33. ajándék, rész; geschenk, antheil Tr.
ik-tves pölkaZe die eine u. andere hálfte Ocs. 25. — cs. pülüy, t.
bülek, bülcik.
poHena (r.) hasábfa; holzscheit M. 46.
polgán bálvány; idol Krest. 8. Tr. statue Ocs. 72. Tr. csúnya,
gyalázatos, gyalázat; hásslich, schándlich, schande Tr. p. satu
allerlei waaren Pn. 11. — cf. r. Ö0JiBaHT> cs. pogana.
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policá (r.) fali deszka; wandbrett M. 27. — r. nojraa.
polko (r.) ezred, csapat; regiment, schaar Gn. Ist. 96. polka
(m.) légion Bd.
pölma (t.) szoba; zimmer Uf. 50. — kammer, gastzimmer Gn.
'pöhma id. Gn. — t. bülmá.
polman könnyű orawan polmanzem keckem el'e könnyű kocsit
fogtam volna be; ich hátte einen leichten wagen angespannt P. 52.
polmeée dühös; wüthend G. 75. arg, bőse, zornig, bissig;
quecksilbersublimat Gn. polméze gonosz, veszett, vad; bőse, wü
thend, wild Bd. Tr. — p. pi harapós kutya; bissiger hund Bd.
polmezemam gonosz lenni; wild, bőse sein Bd.
polon (m. r.) hadi fogság; kriegsgefangenschaft Bd. — fogság
Step. 3. Gn. — planes nalen kajme üder rabságba vitt leány; ein
in gefangenschaft geführtes mádchen Ocs. 97.
polsem (est.) segít; helfen Gn. Bd. Tr. polsokt- id. Ist. 155.
palsem (m.) Bd. paUalandarém — t. bulié- cs. pols-.
polsekwarém (m.) v. posarém id.
polt (acc. poltem) maláta; maiz G. 75. polto id. Tr.
poltálge görcs a fában; knoten an der baumrinde; CBHJieBaTHÉ CJIOH ,nepeBa Tr.

poltillek (r.) félrubeles, félrubel érő; ein halbes rubelstück
Pu. 39.

r . nOJITHHHHK'J).

polto maláta; maiz NyK. 6, 203.
poluska oksa (r.) drachma, groschen Ist. 232.
pomescik (r.) földbirtokos; grundbesitzer Bd.
pomela (r.) pemet; ofenbesen G. 4. pomlá id. P. 26.
pomes kebel; busen Gn. 36. 27. öl; schooss P. 31. pontúi
busen Bd. pomez id. Tr. pomoses vele, mit (? sic) Gn. — usma p.
szájöreg; mundhöhle Bd.
pomesko illat; geruch G. 58.
pomezalt- fölébred; erwachen Gn. 57. Ocs. 23. Tr. pomialdam,
pom£adolam id. B. pomáalt- id. Uf. 36.
pomnem (r.) emlékszik; sich erinnern Bd.
ponar (r.) gyertyatartó, lámpa; leuchte, laterne Gn. 73.
pondas szakáll; bárt Gn. 2. Bd. Tr. pandas (m.) id. M. 4. Bd.
pandaks (m.) Bd>
pondérbe cobitis; rojieiri-pHÓa Tr.
poygo gomba; pilz Gn. Tr. pongS (m.) id. M. 59. — surno-p.
spergula; Topim;a Tr.
poyges kebel; busen M. 5. poygeü id. Tr.
ponomar (r.) egyházfi ; sacristan Bd.
poyrás rág; kauen; HieBait Tr.
ponz-: luMom tules portién a csontját a tűzbe vetve ; die beine
ins feuer werfend Ocs. 45. poneéen id. Ist. 63.
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poygaltaras álmát félbeszakítja; den schlaf unterbrechen;
coHt npepBaTb Tr. — cf. poméaltam.
pop (r.) pap: priester Bd. Gn.
popem (m.) beszél, szól; reden, sagen Bd. Tr. Km. 2. Zol. —
cf. cs. pople-.
popazas beletalál; hineintreffen M. 63. vhová j u t ; irgendwohin gerathen Bd.
popka (r.): jol-p. talp; sohle Ist. 306. — r. nynoKb.
por (t.) kréta; kreide, weisse schminke; Őfcnoa Tr. p.-kü,
m-p. id. Gn. — porkű H3Btcrrb Tr. — t. bur cs. por.
pör férfi; marin pör-jing id. Bd. pör-jer) Gn. pörjer} Tr. pörjey
jey férfi, ember; mannsbild Ocs. 4. pör-jop orweso knabe Uf. 54.
pör- (?) forog, fordul; sich wenden Bd. pöriö mardeé forgó
szél; wirbelwind Bd. pörsö m. (? statt pörtsö von portám) id. Gn.
pöroktem (m.) fordít, térít; werden, umwenden Bd. BbiBopammaTb
Tr. pörektas herstellen, zurückbringen, wenden; B03Bpam,aTB,
oÓpaniaTB Tr. pöroltás B03BpaniaTb Tr. pöroltén puás cnami 3,a;aBaTt Tr.
pora (r.) idő; zeit, üdas p. zeit zum sáen Bd.
porán (est.) hóvihar, schneegestöber G. 48. M. 48. zivatar,
záporeső Bd.
pördam gördül, fordul; sich rollen, wenden; BpamaTbca Bd.
Tr. pördedem fr. pördüktem gördít; rollen pördektém Bepqy, cyqy,
KaTaio Tr. — portaiam heügeredik; sich winden Bd. pördálam
sich wálzen; BajiaTbCB Tr. — cf. t. bötör- winden, drehen (oder
pör- ?).
pördösö esztergályos; drechsler Bd. [pördem esztergályoz;
drechslen] Bd.
pörem szegély ; saum Bd. Tr.
pőrém seb; wunde pöremán sebes; verwundet Tr.
poremas egészségessé válik, gyógyul; genesen G. 4. poremdgyógyít; heilen G. 4.
pöremáltás beheged; vernarben; 3apocTaTb Tr.
pöremdém beszegni; einsáumen Tr. pörömdem id. Bd. p'órömdalam fr. Bd.
pörgő joy férfi; mann Ist. 5. püerge (m.) püérga (m.) id. Bd.
pörgeti id. Tr. püerge M. 9.
pöröméc gömbölyű kalács; runder kuchen P. 26. pöremec
quarkkuehen Pu. 29.
pofok (est.) egyszer; einmal Gn. 69. porok Ocs. 105. pörk:
i goc ien idalukoste pörk von jahr zu jahr, jáhrlich Ocs. 46. iktat
porokat mindenki; ein jeder Step. 12. — cs. pof, t. bergd.
porkó, purkó: ket p. kéz szára, alkar; unterarm, jol p. láb
szár; (fuss) bein, üponem p. hajfonat; zopf, sörmüc purkó kantár
szíj ; halfterriemen Bd. — cf. wargo.
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porlatla (bedeutung unbekannt) P. 57.
pormo lócsimbó, bögöly; bremse Ocs. 4-'). Ist. 60. Gn. Tr.
poro jó; gut Gn. Tr. Ist. 24. poré P. 15. Uf. Car. 3. —p.pujrmai kegyelem ; gnade Ist. 24. p. kamui id. Ocs. 18. Bk. 70. p. pijalan boldog; selig Bk. 80. porompumo jótétemény; wolthat Bk. 70.
porom ionomo jóság; güte Bk. 71. poréi u£es megáld; segnen Caiv
35. porom halasai id. Ocs. 12. Ist. 16. porom uéai tolanomo áldás;
segen Ocs. 21. porom uéai sudomo id. Ist. 28. pores püjrmo ulat
áldott vagy; du bist gesegnet Ist. 180. — cf. pu.ro.
porolok, porlok jóság, jószág; das gute, eigenthum Gn.
pörös zúzmara; reif (an den báumen) Bd. Tr. pori id. Gn.
pors v. párom Tr.
porion (cs.) selyem; seide P. 19. Bd. Gn. Tr. parsán (m.) Bd.
Zol. — püki-p. diófa-virág; nussblüthe Tr.
port (cs.) szoba; stube Gn. P. 7. 25. H3Őa, ^OMT, Bd. Td. pörtoito belül, bent; drinnen P. 25. — Ossz. p.-ongol lépcső; treppe,
p.-si neue wohmmg; HOBOcejite Tr. sem p. ein haus ohne rauchfang, von rauch geschwárzt; oi-p. weisses haus, d. i. mit rauchfang Bd.
pörtem megfordít, kanyarít; umdrehen, herumscbwenken
Gn. ola jör porton koitoa ulut sie gingen um die stadt herum Ocs.
65. pörtam fordul, körüljár; sich drehen, herumgehen Gn. 68. —
pörtio mardeZ wirbelwind Ist. 135, portos m. sturm M. 48. — cf.
pördam, pör-.
porta (m.) esztergályos; drechsler Tr.
pörtol- visszatér; zurückkebren Uf. Car. 17. möneiak pörtol
mién er kam zurück Ist. 102. pörtölam id. Bd. — pörtolt- vissza
térít, bazatérít; zurück-, nach hause bringen Ocs. 23. Ist. 31. pörtölüktem id. Bd.
portos szőnyeg; teppich G. 67. takaró; decke Pu. 44. 51. ülz
Pu. 34. Gn. — porti, portói BOHJIOKT>, KOniMa Tr. partai (m.) id.
Bd. portói NyK. 6, 203.
portoital- kiterít; ausbreiten Pu. 44.
poruka (r.) kezesség; bürgschaft Gn. bürge Bd.
porwalá (r.) távozz a szemem elől; geh fórt aus meinen augen;
npoBajíMCt Tr.
pörÉö sógor (a féleség öcscse); schwager (der jüngere brúder
der gemahlin) Bd. pörei (m.) Bd. pöröz Tr.pörz schwager: jüngerer
brúder der frau oder des mannes Gn.
posem elcsendesedik, elbújik; schweigen, sich verstecken,
pusem (m.) sich verstecken Bd.
posana (cs.) sógor; schwager : schwestermann der frau, oder
der mann einer anderen verwandten der frau Gn. posana Bd. Tr.
pasana Zol. — cs. poéana.
poélem (cs.) kikezd (az egészet); von dem vollen zum
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erstenmal nehmen, «angánzen» Gn. 63. poslern id. P. 21. — cs.
posla-.
poslok (t.) retesz, nyomórúd; riegel, heubaum Tr. — t.
bastrik.
posna (cs.) külön; abgesondert, getrennt (adj. adv.), lec p.
nélkül, kívül; ohne, ausser Gn. Ocs. 50. posna Bk. 53. Tr. Bd.
m&j gocem p. ausser mir Bk. 13. — posnan különösen, besonders
Ks. 6. posnanak id. Ks. 11. — pasná (m.) Bd. pasnanos személy,
egyén; individuum Bd.
pospejem (m. r.) megérik; reifen Bd. pospejsé' (r.) érett; reif
M. 24. — pospejektem (m.) caus. Bd.
post (r.) böjt; das fasten Km. 31.
postás (r.) böjtölni; fasten.
postarem (cs.) szed, összeszed; zusammenlesen Bd. Tr.
posto posztó; tuch (gewebe) Ocs. 54. Gn. Tr. postou P. 51.
postodor kanté am gewebe Tr. — cf. cs. postaiv, t. postau.
postéke után, mögött; nach, hinter Tr.
postól (m.): p. olsa hasonló ; áhnlich Bd.
pos fúvó; blasbalg; MÍ>XT> Tr. — poz id. Bd.
posem elszaporodik; sich vermehren Uf. 74. reichlich wachsen Gn. posalam id. Gn. aufblühen G. 73.
posarém (t.) összenyom; zusammendrücken ; HaraeTaTL Tr.
2. ej a posará a lidércz nyom ; alpendrücken habén ibid. — meg
babonáz ; behexen aiűéme posáromo behexen des menschen P. 30.
posarén ketés er kann ihn behexen P. 32. — posartem a szénát
nyomórúddal lekötni; das fuder mittels einer draufgelegten starken
stange (posartos) u. einem seil festbinden Gn. — t. has-, bastir.
posaral- maizen (? sic) P. 51.
posartos gerenda, lécz; balken Tr. nyomórúd; fuderbaum Gn.
megbabonázás; das behexen P. 30.
pöser (t.) sérv; bruch Tr. — t. hüser.
poskoűo (cs.) szomszéd; nachbar Gn. 59. Ist. 232. poskudo
Bd. Tr. páskuda (m.) Bd.
poslok v. poslok id.
posmá (t.) palló; stég Tr. — t. basma.
pöstem letesz; legén, hinsetzen pöstölam fr. Bd. pistem (m.)
Bd. Km. 22.
postek vég; ende, schluss Gn. mögött, után; hinter nach Gn.
41. Bd. — pastek (m.) id. Bd. Km. 17. postekse utáni; der folgende
Bd. — cf. poc.
pöstor (t.) hárshéjedóny; gefáss aus lindenbast Tr. — cf. r.
necTepa. — t. pistor Tr.
postos nemez; filz Bd. NyK. 6, 203. postos Tr. — p.-kem filzschuhe Tr.
pöstür ingelőn való hímzés; stickerei am vorderhemd Bd.
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pot katlan; késsel Bd. Gn. pat (m.) Bd. pad (m.) Bd. M. 28.
id. pótom (acc.) P. 15. pod KOTOIIB, qyryHB Tr. — Ossz. ragé pat
kagyló Bd. j9oí-/ío^oZ'fleischklösschen G. 2.
potem (est.) végződik, elfogy; endigen, aufhören — potedem
fr. id. — potarem végez; beenden, potaredem, potarkalem fr. id.
Bd. — cf. pitém, petém.
potá (t.) öv; gürtel Pu. 28. Tr. — t. pota, puta.
potak gyeplő ; zügel; noBO^B Tr.
potakaje'm (r,) részrehajlik; einem zu viel nachsehen Bd.
poíana (est.) fürj; wachtel Tr. — cs. pod'ene t. büdene.
potártes vég, elvégzés; ende, beendigung Bd.
potas v. pacás 1. id. Tr.
potemas vég, végződés; ende, beendigung Bd. — pöttemeske:
sülüksp. lélek szakadtáig; bis ihm der athem ausgegangen (ist er
gelaufen) NyK. 3, 135. (780.)
potémes v. pace'mse id. Tr.
potikd (m.) csuda, nevetség; wunder, lácherliches, oj potíka
ach das ist iácherlich Bd.
pótolok áwd mestergerenda; tragbalken M. 25. — r. noT0JI0KB.

pbton: p. nalem vesz ; kaufen Gn. p'ótnö n. id. Bd. pütma n.
(m.) id. Bd.
potoská poduska (r.) az ablak alsó félfája, az első tengely
talpfája; unterer fensterpfosten, lageholz der vorderachse Tr.
potsa (imper.) jöjjetek; kommt G. 24.
potus (r.) no^ysa (pbiőa) Tr.
powoska (r.) födött szekér v. szán; verdeckter schlitten oder
wagen Gn. Tr. povozka (m.) Bd.
pozalosia (r.) légy oly j ó ; sei so gut Gn. 23. 44.
poé fúvó ; blasebalg Bd. Tr. poé&m sowos id. Tr.
pozem [va.) elemel; wegtragen Bd.
pozalUám felébred; erwachen P. 13, pózoltam id. Uf. 36. Tr.
prayjm (est.) elhagy; verlassen Km. 58. 36. 64. noKH^aTB,
ocTüBjiflTB Tr. — c&.pray- t. brak-.
praná v. perná id. Tr.
pranok (r.) mézes kalács; lebkuchen P. 49.
pravednik (r.) igazságos; gerecht Bd.
pravedno (r.) jámbor; fromm Ocs. 10.
pravda (r.) igazság; wahrheit Bk. 45. jámbor; fromm Ist. 13.
gerecht Bd. — pravdajem javít; bessern Bd.
prazdnik (r.) ünnep; festtag Bd. — prazdniklem ünnepel;
feiertag haltén Bd.
práza (r.) csat; schnalle Bd. preéá id. Tr. — r. npaacKa.
prejéktas (m.) leforráz; abbrühen M. 19. prejektás napaTb,
pacnapHBaTb Tr,
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premon: tede cerlo jey premon a beteg fölkelt; der kranke
ist aufgestanden Ist. 216.
prena (r.) gerenda, balken M. 24. cf. praná.
préstől (r.) trón; tbron Ist. 139. Bd. altar Ocs. 51. Bd.
pretnek (r.) húzó háló; zugnetz Gn. pretnök id. M. 43.
preée v. peréze.
pribajem (r. m.) hozzáad; hinzufügen Bd.
priéaga (r.) eskü; eid Gn.
pricas (r.) úrvacsora; das h. abendmahl Tb. 12. Bk. 90. priéasc id. Ks. 23. pricaslek id. Km. 31. — pricasajas, pricasajektas
das h. abendmahl nehmen Km. 31. Ks. 24.
prikassik (r.) kereskedösegéd; handelsbedienter Gn.prikáscik
(na.) administrator Bd.
primajem (r. m.) fogad, elfogad; nehmen, annehmen Bd.
prisaka (r.) eskü; eid Ks. 31. prisaka Km. 70.
pristen (r.) kikötő; hafen Bd.
pritká makkrécze; kriechente Tr.
priwiknese (r.) szokásos; gewohnt, herkömmlich M. 74. —;
r . npBBH^HblH.

prekasek (r.) frohnvogt Pu. 30. — r. npHKamnKTB.
prematl'em (r.) elfogad; annehmen, genehmigen Gn.
priss (m.) v. peres id. Tr.
prkem mogyoróbokor; haselstrauch M. 46. — cf. perkém.
pro (est. m.) fúró; bohrer Tr. Zol. prou Zol. — cs. púra
t. borau.
proc (m.) erősen, nagyon, teljességgel, tökéletesen; sehr,
gánzlich, gemeiniglich Bd. BectMa, oqeHB Tr. procók id. Bd. —proc
jamdas elveszít; verlieren Bd.
prokl'at (Mát) (r.) átkozott; verflucht Ist. 113. Ocs. 80. proklatoj Bd. Gn.
proklinajas (r.) megátkozni, verfluchen Bk. 51. Bd.
prorocestvovajem (r. m.) prófétáskodik; prophezeien Bd.
prorok (r. m.) próféta; prophet Bk. 53. Bd. prorocica próféta
nő ; prophetin Bd.
prostá (r. m.) egyszerű; einfach Bd. prostoj Gn.
prost'em (r.) megbocsátani; verzeihen Km. 22. prostektas verzeihung bitten, busse thun Km. 32. sulukam prostektema bűnbánat,
reue, busse Km. 24.
prostitlem (r.) elbúcsúzik; absehied nehmen Ist. 90. meg
bocsát ; vergeben Gn.
provolek (r.) vasdrót; eisendrat Gn. 49.
psa-olombal szuszék a kályhával szemben; ein niedriger
kasten dem ofen gegenűber Tr.
Grenetz Arvid gyűjtésének felhasználásával szerkesztette
SZILASI MÓRICZ.

A magyar nyelvbe került szláv szók
átvételének helye és kora.
I.
A szláv szók a magyar nyelvben czímű értekezésemben arra az
eredményre jutottam, hogy «az egymást támogató adatok összesége két
ségtelenné teszi, hogy a szláv szók javarésze egy az ószloven nyelvvel a
legszorosabb rokonságban levő nyelvből került a nyelvünkbe, még pedig
valószínűleg a honfoglalásra következő legelső századokban».*) MUNKÁCSI
BERNÁT A magyar-szláv ethnikai érintkezés kezdetei czímű dolgozatában
(Ethnographia VIII. 1897, 1—30. 1.) ezt az állításomat tévesnek tün
tette föl.
E dolgozatban, a melyre különféle okoknál fogva csak most válaszol hatok, M. elfogadja azt a tételt, hogy a magyar nyelvben található szláv
szók többsége egy az úgynevezett ószlovénnal legszorosabb rokonságban
álló nyelvből került, sőt értekezésének legelején azt mondja, hogy ezt "tel
jes bizonyossággal elfogadhatjuk)), míg bizony később csaknem észrevét
lenül elhagyja ezt az alapot is és valami titokzatos «oláh -szlovén» nyelv
ködképét csalja szemünk elé. Ellenben már itt is a leghatározottabban
állást foglal az ellen a fölfogás ellen, mintha a szláv szók e többsége mai
hazánkban került volna a nyelvünkbe :
«Nyelvtudomány, — azt mondja, — néprajz és történet, az ősi
ethnikai alakulások vizsgálatának eme legfőbb forrásai egyaránt szolgál
tatnak bőséggel ellene bizonyságokat s azon fölvételre utalnak, hogy a
magyar-szláv ethnikai, illetőleg nyelvi érintkezés kezdeteit a honfogla
lásénál valamivel régibb korban s következésképen színterüket is nem
Pannoniában, hanem a magyarok előbbi lakóhelyein keressük.* (1. 1.)
A szerző bizonyítása két főrészből áll: először inkább általános
ságban fejtegeti, hogy a magyarok hazánkban nem vehették föl a szláv
szóknak oly nagy sokaságát, azután pedig határozottan rámutat egyes
*) M. T. Ak. Ért. a nyelv- és szópt. köréből 1892. XVI. k. 3. sz. 42.1.
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szókra, a melyekben olyan keleti typust vél fölfedezhetni, a mely a későbbi
fölvételt kizárja. Mi egyelőre az első kérdéssel fogunk foglalkozni.
A szláv szók pannóniai eredete ellen szól M. szerint mindenek
előtt a «szláv jövevényszavaink következetes alaki egyneműsége*.
(1. s k. 1.). Ha a szláv szók csak itt kerültek volna a magyar nyelvbe,
egy pár föltünŐbb hangváltozás, mint pl. medve (ószl. medvédb), kor
mány (krbma), udvar (dvovb) nem vonult volna végig az egész országon,
legalább itt-ott akadnánk eltérő alakulásra is. Én nem akarok a nem
mindig szerencsésen választott példák taglalásába bocsátkozni, csak
egyet ragadok ki, a mely csattanósan bizonyítja, hogy M. milyen kevéssé
válogatja meg példáit.
«A szláv ciniti magyar mása, — azt mondja M.. — általában: csinál
(s ebből: csénál, csiál, cséal, csal), de sehol sem hallható s a régiségből
sem kimutatható: *csiné'l, noha ez utóbbi hangzás jobban megfelel a
magyar nyelv természetének.* (2. 1.)
Én azt hiszem, nincs magyar nyelvész, a ki a csinál alakot egy
ciniti igéből meg tudja magyarázni; ebből csak is *csinel vagy *csinol
lehetett volna. A *csiné'l tehát nem csak «jobban» felel meg «a magyar
nyelv természetének*, hanem a mélyhangú *csinol párjával az egyetlen
alak, a mely ciniti-bö\ egyáltalában lehetett volna. Ha mégis a szláv
ciniti alakkal szoktuk a csinál igénket kapcsolatba hozni, ezt mindig
csak úgy szabad érteni, hogy a magyar ige kétségtelenül szláv eredetű,
ha nem is sikerült eddig sajátságos alakját megmagyarázni. Én nem
látok más lehetőséget, mint hogy a csinál szót a gyakorító cinjati alak
ból magyarázzuk, a mely két szláv nyelvből (v. ö. a régi lengyelben a
czyniac igét és a horv.-szerb cinati alakot, a melyet STTJLLI szótárában
találunk) kimutatható egymaga is, míg igekötőkkel összekapcsolva épenséggel nem ritka más szláv nyelvekben som (v. ö. ószl. uciniti-ucinjati
«facere», or. ucinith-ucinjath «machen, thun»).
Én nem vizsgálom a többi példákat és áttérek ahhoz az általános
kérdéshez, vájjon abból, hogy egy-egy szláv szó föltünŐbb alakban mu
tatkozik a magyar nyelvben, valóban az következik-e, «hogy a szláv
hatás a magyar nyelvben régibb ennek nyelvjárásokra való oszlásánál*,
illetőleg a mai hazában való letelepedésünknél. Minthogy M. a követ
kező fejezetben maga a németből vett szókra hivatkozik, állításának he
lyességét e szókon akarjuk próbára tenni. H á t a német szók valóban azt
a nagy tarkaságot tüntetik-e föl, a melyet a szerző szerint olyan szóktól
várnunk kell, a melyek csak a mai hazában kerültek nyelvünkbe? Én
megengedem, hogy bajos e kérdés vizsgálásánál egyoldalúan csak az
alakot szemmel tartani és a jelentést egészen mellőzni, mert igaz, a mit
M. a következő fejezetben mond, hogy egy-egy szó épen jelentésénél
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fogva terjedhet el könnyebben vagy nehezebben egy nagyobb területen,
De e helyt nyilván ő maga sem törődik ezzel a szemponttal és merően a
szók hangtani oldalát tekinti, mert különben méltán kérdozhetnők, váj
jon az udvar, palota, kormány, taliga, lapát, szent, hála s talán még
egy-két szlávból került szó, a melyet fölemlít, nem terjedhettek-e el épen
jelentésüknél fogva akár egy középpontból is az egész országba? A jelen
téssel tehát mi sem fogunk törődni és azt kérdjük M.-tól, vájjon a né
metből vett bakter, bognár, kalmár, csűr, harcz, czél, czégér szók semmi
kép sem ölthettek volna más alakot is ? Nehezebb-e az említett szláv szók
nak az egész országban való egyenlő elterjedését megmagyarázni, mint
az itt fölsorolt németekét? Ha szókezdő str-, a sirimfli,
strumpándliban változatlanul megmaradt, az istráng-bari i lépett elébe, az ostromban megint más hangzó, hát miért bizonyítana csak a szláv szókezdő
mássalhangzócsoportok különféle tükrözése a magyarországi eredet ellen ?
Csak egy részletes és igen gondos kimutatás, a mely azt tüntetné föl,
hogy a német és olasz szók nagyon tarka képet mutatnak az ország külön
féle részében, és hogy rendszerint csakis szláv szók mutatnak az egész
országban egyöntetű alakot, hogy különösen föltünőbben átalakult idegen
szó csakis akkor lehet közkincs, ha szláv eredetű, szóval az idegen hatá
sok széles alapon való összehasonlítása szolgáltathatna talán némi támasztópontot olyan merész állításhoz, a milyent M. könnyedén odavet
és egy pár találomra kiragadt példával, a melyek csak is az egyik körből,
a szlávból, valók, be vél bizonyíthatni. M. állítása tehát puszta állítás,
a melyet a többi idegen szókra vetett futó pillantás is megingat már, de
a melyet akár a szláv szókon történeti időben észlelhető változások is
alkalmasak megczáfolni. M. nem tagadhatja, hogy a barát, malaszt és
más szláv eredetű szók is még régibb alakban voltak meg, mikor a ma
gyar nép már jó ideig elszéledt a mai hazában, még is ma országszerte
azt mondják, hogy barát, pedig a HB.-beli brat a drága tanúsága szerint
könnyen meg is maradhatott volna legalább egyes vidékeken; még neve
zetesebb, hogy mindenfelé azt mondják, hogy malaszt, pedig ebben csak
az o-nak a-vá való változása mondható általánosan mutatkozó hangfej
leménynek, az i-nek ilyetén hasonlása épenséggel nem tartozik a gyakori
jelenségekhez: a mint ószlovén pritvori>-nak pitvar felel meg, úgy a
HB.-beli miloszt-tal szemben *milaszt-ot vártunk volna, a malaszt min
denképen föltűnő alak, de azért végig vonult az egész országon. Hasonló
dolgot tapasztalunk más szláv eredetű szókon is.
A következő pontban M. fölemlíti, hogy «szláv jövevényszavaink
rendkívül nagy számának tetemes része k ö z k i n c s é t a l k o t j a a z
e g é s z m a g y a r n y e l v n e k , ismeretes ennek összes területén, min
den nyelvjárásban, még pedig a nélkül, hogy ez általános elterjedtségét
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a fogalom természete tenné önként érthetővé*. Német szónál ezt állító
lag ritkán tapasztaljuk, ez M. állítása szerint nagyobbára csak akkor ter
jedt el az egész országban, ha «a felsőbb társadalmi körök, a kormány,,
hivatalok, egyház, kereskedelem és ipar révén, tehát úgyszólván mester
ségesen terjedtek el*. Először ez puszta állítás, mert a szerző mindössze
11 német szót hoz föl, a melyek elterjedését ilyen okoknak tulajdonít,
ellenben 7-ről maga is azt mondja, hogy nem tekinti ilyen mesterséges
úton elterjedteknek; másodszor nincs jogunk ebből, még ha igaz is, azt
a következtetést levonni, a melyet M, levon, ha meg is engedjük, hogy
a Dunán túl németek már a magyarok bejövetele előtt is laktak. Hogy
a szlávok a magyarok új hazájában igen mélyre ható befolyást gyako
roltak nyelvünkre, azt nem lehet elvitatni, hogy itt Magyarországon,
még pedig, a mint látszik, az ország szivében nagyobb tömegekben érint
keztek a magyarokkal, azt megdönthetetlenül bizonyítja a magyar ke
resztény terminológia szláv része, a mint majd lejebb látni fogjuk. Egy
az ország szélén található német lakosság épen nem akadályozhatott
meg egy hatalmas szláv befolyást, a mely az ország közepén támadta
meg nyelvünket, és a szláv hatás nagyobb ós más természetű voltát meg
lehet egészen jól magyarázni az eltérő földrajzi elhelyezésből és részben
talán a szlávok nagyobb számából is. Ha végre M. még arra is hivatkozik,
hogy a városok is nagyobbára német ajkúak voltak, akkor ez ugyan ért
hetővé teszi, hogy bizonyos német szók, pl. az iparra vonatkozók, könynyebben terjedhettek el, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a városok
csak lassanként keletkeztek és soha sem lepték el nagyon sűrűn Magyar
ország területét.
Áttérünk egy igen érdekes pontra. A magyar nyelvben nem ritkán
használunk olyan dolgok kifejezésére is szláv szót, a melyek a magyarok
előtt már őshazájukban ismeretesek voltak és a melyekre bizonyosan
már a szlávokkal való érintkezésük előtt is volt szavuk. M. csak egy pár
ilyen kifejezést említ a természet köréből: medve, veréb, re'cze, galamb,
csuka, bolha, rozs, zab.
«E rejtelmes ténynek is — mondja •— legalkalmasabban az ad
hatja megfejtését, hogy az említett szláv szók átvételét és meghonoso
dását a honfoglalásnál régibb korba helyezzük, melynek távolából . . .
az eredeti fogalomjelölés kiszorulása és végleges elveszte könnyebben
érthető.* (4. 1.)
Én ennek a bizonyítéknak kényszerítő erejét sehogy sem tudom
kiérezni. Az eredeti kifejezéseknek idegenek által való kiszorítása külön
féle okokon alapulhat, ha azonban olyan nagy mórtékben és olyan mó
don történik, a mint ezt a magyar nyelvbe jutott szláv szók vizsgálásánál észleljük, nagyon közel fekszik a föltevés, hogy az erősebb nemzet
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fölszítta a gyöngébbet és hogy ennek a processusnak a nyelvben meg
maradt a nyoma. Hogy miért történhetett volna ez könnyebben a régi
hazában mint az újban, azt nem látom át. A fölsorolt szók egyikére
azonkívül tisztán nyelvészeti szempontból is azt kell mondanunk, hogy
régibb időben való átvétele nem nagyon valószínű. M. el nem képzel
heti, hogy a magyarok nem ismerték volna «a vadon is termő zabot».
Már pedig egészen bizonyos, hogy a szláv zobb eredetileg nem jelenthetett
zabot, hanem «eledelt, takarmányt* általában, a belőle származott zobati
«icr&Í£iv, edere» igének a mása a mi zabál szavunk. A «zab» jelentést
csak a horvát szerb és a szlovén nyelv ismeri. A bolgár nyelvben jelenthet ugyan a zob'U szó zabot is, de mindig csak mint lótakarmány, a mint
pl. a magyar abrakon, a mely eredetileg porcziót (ószl. obrolcb) és azután
általában véve lótakarmányt jelent, igenis egyenesen zabot értünk;
de a mint a magyar soha sem nevezi a növényt magát abrak-n&k, úgy a
bolgár sem híjjá azt zobi>-na,k. Igen valószínű tehát, hogy a «zab» jelen
tés csak egy szűk összefüggő területen fejlődött ki, a horvát-szerbeknél
a szlovéneknél és a közbeeső magyarországi szlávoknál. A bolgárok a
zabot ovesiy-nek nevezik, csak úgy mint az oroszok, oves-nek híjják az
oláhok is, a kik pedig szláv szavaikat régi időben a bolgár nyelvből
merítették.
M., fájdalom, nem szól arról, hogy milyen hosszúnak gondolja a
magyarok tartózkodását egyrészt Lebediában, a hol oroszokkal érintkez
hettek, másrészt Etelközben, a hol a bolgárokhoz is közelebb jutottak,
pedig alig lehet egy állításáról, a melyre most bukanunk, nyilatkozni,
ha erről véleményét nem ismerjük. Hogy mégis félig-meddig legyen,
mire támaszkodnunk, lássuk, mikép képzelik a dolgot azok a történészek,
a kikre M. többször hivatkozik. PAULER fölteszi, hogy a magyarok Etel
közben nem időztek tovább mint 6 évig, 889—895-ig (A magyar
nemzet története 2. kiad. 1899. 1. 1., Századok 1880. évf. 97. és 98.1.);
hogy Lebediában milyen sokáig tartózkodhattak, arról nem szól. GROT
azt tartja, hogy a magyarok semmi esetre sem mentek később ős
hazájukból Lebediába, mint a IX. sz. elején, de sokkal előbb sem (Moravíja i Madíjary s poloviny IX do nacala X véka 1881. 204. ós 206.1.);
Etelközbe a IX. század 80-as éveiben jöttek volna (u. o. 250. 1.). Magá
ban áll MARCZALI, a ki jóval hosszabbra teszi a magyarok tartózkodását
mind Lebediában, mind Etelközben: ő szerinte a magyarok már 700
körül jöttek Lebediába, ott egy századnál tovább maradtak, Etelközben
is hosszabb ideig tartózkodtak (1. a SziLÁGYi-féle A magyar nemzet tör
ténete ez. nagy gyűjteményes munkájának I. k. 20. és 23. 1.). Tegyük föl,
hogy M. leginkább MARCZALI fölfogásához szít, mert a szláv hatásról föl
állított elméletére legkedvezőbb, akkor a magyaroknak Lebediában való
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tartózkodása valamivel több mint száz évre, legjobb esetben 140 évre
tehető, minthogy MAECZALI DüMMLER-rel együtt 839-ben a magyarokat
már a Dunánál keresi; Etelközben a legeslegjobb esetben 80—90 évig
időzhettek, ha t. i. a Lebediában való tartózkodást megfelelően rövi
debbre teszszük. Milyen különösnek tetszik, ha M., a ki ebben a hosszabb
vagy rövidebb időközökben a jóformán le sem telepedett magyarok nyel
vére egy kettős, előbb gyengébb, azután igen erős hatást gyakoroltat a
szlávokkal (előbb az oroszokkal, azután a bolgárokkal), azon csodálkozik,
hogy hosszabb időközben, kerek 160 évben, a magyarok végleges letele
pedése után és az előbbi kóbor élettől lassanként való leszokása alatt
a magyarországi szlávok nyelve maradandó mély nyomot hagyott nyel
vünkön. Ez olyan calculus, a melyet én sehogy sem tudok megérteni.
Az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevélben t. i. 58 magyar szó k ö z ö t t i
(M. szerint 5) szláv eredetű szót találunk.
«Ha a szláv hatás — mondja M. — a magyarban pusztán a pan
nóniai együttélés eredménye volna, igen felötlő annak ily korai s arány
lag nagy terjedelemben (58 közül 5 szóban) való jelentkezése». (4. 1.)
Valóban beható fejtegetést érdemelt volna az a kérdés, hogy miért
kellett az új hazában az idegen hatásnak annyival lassúbbnak lennie,
mint a régiben, annál is inkább, mivel PAULER nyomós okokat hoz föl
a mellett, hogy a magyarok lakóhelyeit sem Lebediában, sem Etelközben
nem szabad valami szűk határok közé szorultaknak képzelnünk és mivel
másrészt a megváltozott, mindinkább állandó lakóhelyekhez kötött élet
mód is a földművelő szlávokkal való érintkezést sűrűbbé tette az új
hazában.
De hiába minden okoskodás, ha «a honfoglalás idején az ószlovénnal rokon nyelven beszélő szlávság ama nagy tömege, melynek külső
érintkezéséből vagy beolvadásából az előbbiekben vázolt rendkívül nagy
s a magyar nyelv egész területén szerfölötti gyorsasággal érvényesült
szláv nyelvi hatás magyarázható volna, h a z á n k t e r ü l e t é n s e h o l
s e m t a l á l h a t ó * . (5. 1.). «Nem is tudnak — folytatja M. —
a magyarság legfőbb települő helyén, az Alföldön, ilyen szlávságról az
egykorú külföldi feljegyzések.» . . . «Erdély, valamint az északkeleti Kár
pátok vidéke jóformán lakatlan erdőség volt azon időben.»
Vájjon a nagymorva birodalom lakói ószlovénféle nyelven beszél
tek-e, azt nem tudjuk, mondja M. egészen helyesen, de különben is
véleménye szerint úgy elpusztultak, hogy nagyobb hatást semmikép sem
gyakorolhattak volna. Ugyanaz áll a balatonmelléki szlávokra nézve is.
Szóval, M. széles e hazában legföljebb írmagnak talál még itt-ott egy pár
szláv embert. Es mégis! Forgathatjuk a történeti adatokat, a hogy
akarjuk, van egy mozzanat, a melyet lehetetlen megmagyaráznunk, ha
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föl nem teszszük, hogy a bejövő magyarok az új hazában sűrű szláv
lakosságot találtak: értem a magyar keresztény terminológia szláv
elemeit.
M. erről más helyen szól, de én czélszertínek találom ezt a kérdést
itt tárgyalni, mert ezek az elemek ékesen szólanak arról a nagy hatásról,
a melyet a szlávok mostani hazánkban gyakoroltak a nyelvünkre. A mit
M. ez ellen fölhoz, csak azt mutatja, hogy nem ismeri az itt tekintetbe
jövő viszonyokat. 0 t. i. a 13. 1. azt mondja :
«Ugyanaz áll, ha kisebb mértékben is, az aldunai, valamint az
északabbra lakó szlávokra is, kik mint évszázadok óta határosai a görög
birodalomnak, különösen a magyarokhoz képest, magasabb műveltségi
fokon állottak s a IX. század második felében már általában keresztények
voltak, úgy hogy számos egyéb jövevényszavaik mellett a kereszténység
külső, elemi ismeretét illető kifejezéseket is szolgáltathattak nyel
vünknek. »
Értekezése végén pedig így szól:
«A magyar nyelv szláv elemeiből levonható műveltség- és őstör
téneti következtetések tehát (pl. a házi életre, földművelésre, iparra ós
a k e r e s z t é n y s é g g e l v a l ó e l s ő m e g i s m e r k e d é s r e vo
natkozólag) szintén régibb, a honfoglalást megelőző korban gondolandók.» ( 2 9 . s k . 1.)
Bármilyen különösnek tetszhetik is, hogy a magyarok több mint
100 évvel hivatalos megtérésük előtt messze vidéken olyan gondosan
ellátták magukat a keresztény életre vonatkozó, gyakran a részletekre
menő egyes kifejezésekkel, úgy hogy pl. nemcsak az isteni tiszteletet
általában meg tudták nevezni (szolozsma < duébá), hanem még az esti
s a reggeli ájtatosságnak a nevét is elhozták magukkal (vecsernye <
veéemja, veternye < utrhnja), mondom, bár mily különösnek tetszhetik
is ez, még sem ebben rejlik a főnehézség. M. azt állítja, hogy «az aldunai, valamint az északabbra lakó szlávok . . . a IX. század második
felében már általában keresztények voltak».
Ám legyen! De mit nyerünk ezzel, mikor nem a keresztény hit
alaptanaiba való bevezetésről van szó, hanem bizonyos keresztény kife
jezések átvételéről ? Nem az érdekel bennünket, vájjon a magyarok kö
zelében élő szlávok keresztények voltak-e már, hanem az, hogy milyen
keresztény terminológiájuk volt. Már pedig ahhoz ugyancsak nagy me
részség kellene, ha valaki azt akarná állítani, hogy ez a közös szláv ke
resztény terminológia volt, a mely kétségkívül a nagymorva birodalom
ban alakult meg. Hogy a szláv apostoloknak mennyi részük volt ennek
végleges megállapításában, azt nem tudjuk, de abban nem kételkedhe
tünk, hogy ez a terminológia csak a szláv apostolok nagy tekintélye kö~
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vetkeztében terjedt el a többi szláv országokba is, különösen METHODIUS
halála után, mikor tanítványai szerteszéjjel szóródtak és első sorban
Bulgáriában találtak barátságos fogadtatásra. Ha megfontoljuk, hogy a
magyarok körülbelül 10 évvel ez esemény után már letelepedtek az új
hazában, tehát olyan időben, mikor az új keresztény terminológia a
Duna torkolatáig — hogy az északabbra lakó szlávokról ne is szóljak —
legföljebb épen csak eljutott volt, akkor lehetetlen fölfogni, hogy a kife
jezések egész sorozata, a melyet a szláv apostolok nagy művével együtt
továbbterjedő terminológiához tartoznak, mikép kerülhettek már Etel
közben a magyarok nyelvébe. Hogy nem csekélységről van szó, hanem
mélyre ható befolyásról, a melyet a szlávok ezen a téren is gyakoroltak
a magyarokra, az jól ismert tény. VOLF kimutatta ugyan, hogy nem mind
szlávoktól került, a mit én régebben szlávnak tekintettem; egészen más
világításba is helyezte e szók átvételét, de így is elég nagynak és igen
jellemzőnek tűnik föl előttünk ez a hatás. A már megemlített szolozsma,
vecsernye, veternye szókon kívül szláv a kereszt szó, a keresztel ige nem
ebből való továbbképzés, hanem egy vele egyjelentésű szláv krbstiti
mása, csakúgy a mint a keresztlevél, keresztszülők, keresztatya, kereszt
anya, keresztnév egytől-egyig szláv minták utánzatai, tízláv a koma is,
a bérmál, pap, barát, apáeza, a szent, hála, malaszt. A feszület és a víz
kereszt szláv szók fordításai. Ha MiKLossicH-nak igaza van, hogy a hét
napjainak szláv nevei csakis ott alakulhattak meg, a hol a szláv aposto
lok működtek, és hogy továbbterjedésük szoros kapcsolatban áll azzal a
nagy benyomással, a melyet e működésük az összes szlávságrartett, akkor
a hét napjainak magyar elnevezéseit is szabad ezen a helyen fölemlíteni,
a szláv eredetű szerda, csütörtök, péntek és szombat neveket.
Én e fölsorolásomból készakarva elhagytam mindent, a mi bővebb
bizonyítást kívánna vagy vitás, azt hiszem azonban, hogy a fölhozattak
is már eléggé bizonyítják, hogy itt a szlávoknak nagy hatásával állunk
szemben. Ha pedig ez a hatás a magyarokat sehogy sem érhette más
hol, mint csakis az új hazában, mert a szláv keresztény terminológiának
a Duna torkolatáig való terjedését nem tehetjük olyan korai időbe, hogy
a magyarok még Etelközben vehették volna föl, akkor nincs más hátra,
mint a honfoglalás idejében igen erős szláv lakosságot föltenni Magyar
országon, akár tudnak róla a történeti források, akár nem.
M., ha nem is talált a szóban levő időben szlávokat Magyarorszá
gon, de igenis talált b o l g á r o k a t , és minthogy bennünket épen azok
a szlávok érdekelnek, a kik mindenütt az idegenfajú bolgárok kíséreté
ben, mint számra nézve erősebb segédhad, mutatkoznak, beérhetjük
ezekkel is. Hiszen Pest városának neve és e név német Ofen fordítása
(a legrégibb Pest nevű telep tudvalevőleg a Duna jobb partján feküdt)
6
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épen azért olyan jellemző, mert arra vall, hogy a magyarok az új
haza szívében bolgáros szlávokat találtak, olyan szlávokat, a kiknek
nyelvében az a jellemző' át, zd hallatszott, a mely a magyar mostoha,
rozsda, mesgye szókban is tükrözik. M., igaz, azt hiszi, hogy elütheti a
dolgot egy szellemes megjegyzéssel:
«Akkor — így okoskodik — bátran azt gondolhatnék, hogy az
említett helységeket (t. i. Pestet és még más szláv nevű helységet) ma
is szlávok népesítik» (7. 1.).
A dolog talán még sem áll egészen így. SAFAEÍK szerint
(Slawische
Alterthümer
II. 1844.), a kire M. egyenesen hivat
kozik, «a IX. század elején Magyarország keleti része Pestig a bol
gárok uralma alá került* (201. 1.) és «Magyarország keleti része
Pesttől és a Mátrától fogva a Tisza forrásaiig később is a magyarok be
töréséig kezökben maradt». (U. o. 176. 1.) M. maga azt tartja, hogy Pest
«egyike lehetett ama gyér telepeknek, melyeket a IX. században a
morva birodalomtól keletre terjeszkedő bolgárok alapítottak.* (8.1.),
és valószínűnek tartja, hogy még 892-ben is nemcsak az erdélyi, hanem
a máramarosi sóbányák is a bolgárok hatalmában vannak (u. o.). Ha
most már ezek a félig elszlávosodott bolgárok, illetőleg a tőlük vezetett,
számszerint minden esetre túlnyomó tiszta szlávok egy helységnek a szláv
Pest nevet adták, és a magyarok ezt közvetlenül tőlük vették át, akkor
mégis kicsit valószínűbbnek tetszik nekem, hogy a magyarok a szláv
lakosságot, a mely a helynek egy pár évtizeddel előbb nevét adta, tény
leg ott is találták még Pest környékén, mintha valaki 1000 évvel ez
események után elég dőre volna és Pest nevéből e város mai lakosainak
nemzetiségére nézve következtetést akarna vonni.
A mondottak után és tudva azt, hogy az úgynevezett ószlovén
nyelv kétségkívül bolgár nyelvjárás, csak mosolyogni lehet M. kísérletén,
hogy a Pest név nyomós tanúságát nyelvészeti okokkal is gyengítse:
«Nem nagyon építhetünk — azt mondja — a Pest helynév hang
alkatából levont ama következtetésre, hogy a vidékén lakott honfoglalás
korabeli szlávság mindenesetre ószlovén-féle volt; mert föltéve, hogy ezt
a problematikus népfajt külön választhatjuk az óbolgártól — a mi tudva
levőleg, épen vita alatt levő, nehéz kérdés*) — a hangzásból kiindulva
lehet a Pest bolgár szó is!!»

*) Én mint szakember néni tudok semmit sem arról, hogy ez a
kérdés «épen vita alatt» van vagy volt, lia csak M. nem gondolt VoLF-nak egy
pár évtizeddel a tudomány után elmaradt értekezésére (vö. Ethnographia
X. 413. s k. 1.)
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Következik most egy annyira «föltétlenül bizonyos* és ((kétségte
len)) dolog, hogy M. jónak látta azt nyomban, miután értekezése német
fordításban is megjelent, visszavonni (1. Ethnographia X. 332. 1.) M.
ugyanis bebizonyított ténynek vette azt, hogy a székelyek külön jöttek
be az országba és minthogy nyelvükben ugyanazokat a szláv szókat ta
láljuk, ebben további bizonyítékot látott, hogy a szláv szók átvétele
«csak a déloroszországi haza vidékére tehető» (9. 1.).
Ezután arab írókból vett idézetekkel bizonyítja a szerző, hogy a
magyarok régi hazájukban érintkeztek a szlávokkal. Ezzel kapcsolatban
legalább egy szláv szóra nézve véli kimutathatni, hogy már Lebediában
került a magyar nyelvbe. 0 ugyanis abból, hogy a magyar vajda szó a
szláv vojevoda mása és abból, hogy KONSZTANTINOSM császár azt jegyzi
fel, hogy a magyarok a törzsfőket /?o£/?o$os-oknak nevezik, azt következteti, hogy a magyarok már Lebediában használták ezt a szláv szót. (11.1.).
Ez azonban épenséggel nem bizonyos, mert ha nem is teszszük föl MARczALi-val, hogy a szláv szó akkor már behatolt a görög nyelvbe és hogy
KONSZTANTINOSZ csak is azért használja (1. A magyar honfoglalás kútfői
98. 1.), ki áll nekünk jót érte, hogy ez a hír és vele együtt a szóban levő
kifejezés, ha mindjárt egykorú följegyzésen találna is alapulni, nem szláv
forrásból származik-e ? Minden esetre nagy okunk van ezt a hírt ép oly
tartózkodással fogadnunk, mint pl. azt, hogy a normán oroszok fejedel
müket chagan-nak hittak volna! (1. THOMSEN, Der Ursprung des russischen Staates 26. 29. és 45. 1.)
M. egészen helyesen teszi, hogy mikor a magyaroknak a szlávok
kal való érintkezéséről beszél, a szláv rabszolgákról sem feledkezik meg,
de a szolga szó mellett meg kellett volna okvetetlenül említenie a szintén
szláv eredetű rab szót is, a cseléd szót ellenben, a mely csak később kapta
«, mai jelentést és eredetileg csak úgy mint a család a háznépet általában
jelentette, bátran el is hagyhatta volna azon a helyen, a hol a régi szláv
rabszolgákról szól.
Egy nagyon is fontos körülményre a következő fejezet van hivatva
világot deríteni. Nem szabad ugyanis arról megfeledkeznünk, hogy a ma
gyarok Etelközben is, azaz a Duna torkolatától é s z a k r a , még mindig
közelebb eshettek az orosz nyelvterülethez, mint azokhoz a szlávokhoz,
a kiket modern terminussal bolgár szlávoknak akarunk nevezni. Nagyon
is helyén való tehát az a kérdés, a melyet a szerző most fölvet:
«De vájjon igazolhatjuk-e — kérdi — hogy azok a szlávok, kik az
oroszoktól nyugatra a Dnjeper és Duna közt, az úgynevezett «Etelköz»ben laktak, ugyanolyan ószlovén-fajta nyelven beszéltek, minő a magyar
nyelv szláv elemeiben mutatkozik ?»
A feleletet erre azzal kezdi, hogy az ószlovén nyelv jellemzésére
6*
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három hangtani ismertető' jelt állít föl (1. az orrhangzók, 2. st, zd bizo
nyos szókban, 3. két irrationalis hangzó) és azután megemlíti, hogy
ezek a jellemző sajátságok az o l á h nyelvbe átment szláv szókban is
tükrözó'dnek. A bizonyítás menete ellen nem akarok észrevételt tenni,
de meg kell jegyeznem, hogy minthogy az egyetlen döntő kritérium
az st és zd hangcsoportok (1. A szláv szók a magy. ny-.-ben ez. érte
kezésem 24. 1.), e hangcsoportoknak az oláh nyelvben való tükrözését
nagyobb gonddal kellett volna megvizsgálnia, hiszen a fölsorolt ismer
tető jelek közül ez az egyetlen, a mely kétségtelenül bolgárnak bé
lyegzi az oláh nyelvbe került szláv szókat. Ha ehhez hozzá veszszük,.
hogy a magyar nyelvbe került szláv szók történetének helyes meg
értésére is mennyire fontos a jellemző bolgár st, M hangcsoportok
mibenlétének pontos ismerete, a mint ezt a már említett Pest, mostoha,
rozsda, mesgye szók mutatják, némileg csodálatosnak tünetikh föl, hogy
az, a ki el akarja dönteni, hogy a szláv szók honnan és mikor kerültek a
magyar nyelvbe, még egy ilyen fontos hangtani törvényről sincs leg
alább félig-meddig tájékozva. Az a klasszikus összeállítás, a mely hivatva
volna azt bizonyítani, hogy az oláh nyelvbe került szláv szók az említett
hangtani sajátságot tüntetik föl, szóról szóra így hangzik:
«Az st, i á jellemző mássalhangzó-csoport mutatkozik pl. ezekben :
ol. pest «kemencze» = magy. pest | ol. mastehá (olv. mastehe ) = magymostoha (1. szláv alakjaikat fentebb) | ol. nádejde (olv. nédezde) «re
mény* = ószlov. nadezda (de: újszlov. nadejati se «reményleni», kis
orosz nádija, cseh nádeje «remény* j ol. odejde (olv. odezde) «ruha» s=
ószlov. odezda, bolg. odezda (de: kisorosz odrija, odeza) stb.»
Ebben az összeállításban csak az oláh mastehá «mostoha» czikkecske kifogástalan. A jellemző ószlovén-bolgár iüí-nek az oroszban i
felel meg, a csehben z, mit akar tehát a szerző a kisorosz nádija és cseh
nádeje szókkal bizonyítani, a melyek nem is felelhetnek meg az ószlovén
nadezda szónak. Az újszlovénben igaz j felel meg az ószl. zd-nek, de M.
megfordítja a dolgot és azt hiszi, hogy minden újszlovén J-nek viszont
ószl. zd felel meg, a mi nagy tévedés. Azért az újszlovén nadejati se
«reményleni» alakra való hivatkozás nem kisebb hiba, mint a kisorosz
nádija és cseh nádeje fölemlítése, mert hiszen az ószlovénben is ugyan
csak nadejati felel meg ennek az újszlovén nadejati-nsik, itt soha nyoma
sem volt egy zd-nekl Ebből az igéből származik a nadejanie «remény»
szó, a mely egy régi ószl. forrásban található, de előfordul glagolita for
rásokban a nadéja képzés is, a mely azután az említett kisorosz nadbija
és cseh nádéje alakoknak szakasztott mása; mind ezekben az összes szláv
nyelvekben végig vonul a j , soha senki MüNKÁcsi-n kívül nem keresett
eddig ez ártatlan j-k mögött zd-t. Hasonló botlás rejlik az ol. odejde-xö\
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szóló czikkecskében is. Minthogy ószl. zd-nek az oroszban csakis z felel
het meg, nyilván való, hogy ószl. odezda-nak csakis a kisor. odeza felel
het meg, od'ija nem, már a benne hangzó i-nél fogva sem. A kisor.
oaVija-nak az ószlovénben odéja felel meg, a mely glogolita kéziratokban
tényleg elő is fordul. Arról, hogy az ószl. nadezda és oaezda valószínű
leg nem is ezen az úton és nem a Duna torkolatánál kerültek az oláh
nyelvbe, hanem kapcsolatba hozhatók az oláhoknál a legújabb ideig
uralkodó egyházi szláv nyelvvel, nem is akarok bővebben szólni, csak
megemlítem, hogy az oroszban is nadezda a remény neve, épen mert az
egyházi nyelvből vették át, és hogy az oláh odajdií (mert ez a helyes
alak nem *odejde) nem közönséges «ruhát» jelent, hanem csakis «miseruhát» és hogy a szerb nyelvben is odezda a miseruha neve, pedig a
szerbben i<í-vel szemben különben dji találunk. Ezt a lehetőséget
minden esetre szem előtt kellett volna M.-nak tartania, de egyébiránt is
illett volna az oláh philologia terén kicsit körülnéznie, ha az oláh és a
magyar nyelvben észlelhető szláv hatásban olyan föltűnő hasonlatosságot
talált és erre olyan nagy súlyt fektetett.
Nem különös, hogy mindjárt az első példánál megesik vele, hogy
Pest városának oláh nevéből, a mely Pe§ta, ritkábban Pest, egy teljesen
ismeretlen pest «kemencze» szót csinál, a melyet az oláhok a még Etel
közben szókelő magyarok tőszomszédságában vettek át a szlávoktól ? !
De még különösebb, ha tiszta oláh képzésű helyneveket, a melyek -e§ti-be
végződnek, azok közé a szók közé számít, a melyekben a jellemző ószlovón st tükröződik, helyneveket mint Mmdrestí, Bucurestí, BogdanesU,
Popesti, Dragomire§tíl Igaz, hogy SAFARÍK-™ hivatkozik (Slawische Altér thümer II. 200), de az említett munka német fordítása, a melyet M. hasz
nált, 1844-ben jelent meg, eredetije épenséggel 1837-ben. Hogy mennyire
nem szabad oláh szók és képzések dolgában erre a forrásra hivatkozni,
azt a szerző mindjárt a következő lapról tanulhatta volna, hol S. egyebek
közt az oláh apa «víz» szót, a mely a latin aqua-n&k szakasztott úgy
felel meg, mint ol. íapá «kancza» a iat equa-na.k, egy bolgár ivap(V)-hól
származtatja! M. olyan vidékről való, a hol beszélnek oláhul, el sem
képzelhető, hogy ne hallotta volna soha sem azt a kérdést «§tnrumínesteU «tudsz oláhul ?» Ez a rumíne§te a ruminescü (nőnemben rumíneascá) melléknévből képzett határozó; rumtnescü többes alanyesete
rumtnestt, a mint pl. az említett Pope§tí helynév sem egyéb mint egy
jól ismert oláh vezetéknévnek, a Popescu-nak többese. Ha tehát SAFAÉÍK
a jegyzetben azt mondja: «Diese Endung auf est, esti entspricht der
russischen auf ic, ici, der czechischen auf ic, ici (jetzt ice), der serbischen
auf if, iti", akkor ez legföljebb annyiban lehet igaz, hogy jelentésük
-ugyanaz, de nagy tévedés, mikor S. az oláh -e§ti képzőben egy bolgár
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képző mását látja. M. szerencsétlenségére közvetlenül ez oláh képzésű
helynevek után ritkított betűvel ezt veti:
«melyekből kétségtelenül látnivaló, hogy a z o l á h n y e l v
s z l á v e l e m e i n e k f o r r á s á t is u g y a n o l y a n , ha n e m
é p e n u g y a n a z az ós z l o v é n - f aj t a n y e l v a l k o t t a , mi
nőből a magyar nyelvé valók; pedig ennek területe
n e m l e h e t e t t m á s , m i n t az A i d u n a v i d é k e . »
így elérkeztünk volna végre, egy gyakran ugyancsak göröngyös
úton, «a Dnjeper és Duna közt» fekvő Etelközből arra a vidékre, a hol a
(bolgár) szlávok az oláhok nyelvére gyakorolták volna első nagy befolyá
sukat, «az Alduna vidéké»-re. Hogy ezen az egész területen ószlovénfajta nyelvet beszéltek volna, azt M. a bizanczi íróknál található! v0yyXoq
(ószl. q,glb) és Ouyypot szókból következteti, nem törődve azzal, hogy az
orrhangzók a IX. században valószínűleg az orosz nyelvben is megvoltak
még és hogy a bizanczi följegyzések milyen forrásból származtak. Azután
a hatodik századbeli JORDAN^S-Í és PROKOPiosz-t kérdi meg, hogy a k i 1 e nc z e d i k században milyen szláv törzs lakhatott a Dnjeper és a Duna
közt! A titokzatos Uglicok is szívesen segítenének M.-nak bebizonyítani
azt, hogy a Dnjeper és a Duna közt ószlovén-fajta nyelvet beszéltek, de
mit tehetnek szegények, mikor a tudósok azt hiszik róluk, hogy bizony
oroszok voltak (1. GTROT i. h. 276. s k. 1.). Hogy az erdélyi bolgárokba
vetett hite milyen csalfa volt, azt a szerző maga is átlátta ós értekezésé
nek német kiadásában a rájuk vonatkozó részt törölte. Szóval, minden
ből, a mit fölhozott, csak egy dolog áll, ámbár zavaros és nagyobbára
hibás előadásából ez korántsem tűnik ki valami tisztán, az t. i., hogy az
oláh nyelvbe került szláv szók ép úgy bolgár nyelvjárásból valók, mint a
magyar nyelvbe kerültek. Ha valakinek kedve és bátorsága van ebből azt
következtetni, hogy a magyarokat Etelközben első sorban nem orosz szlá
vok, hanem a mai értelemben vett bolgár szlávok vették körül, ám legyen,
de ez ellen azután nehéz tudományos okokkal küzdeni. A ki nem látja
át, hogy a bolgár nyelv két egymástól jó távolra eső ponton hathatott
egyrészt az oláhok, másrészt pedig a magyarok nyelvére, az mindenek
előtt nem ismeri a bolgárok régi történetét vagy pedig nem veszi kellően
tekintetbe, hogy az idegen «bolgár» elem milyen korán merül el a szláv
tengerben és hogy ott, a hol hivatalosan «bolgárok* szerepelnek, a veze
tők lehetnek ugyan még igazi bolgárok, a tömeg azonban mindenütt
szláv, olyan szláv, a mely «ószlovén-fajta» nyelven beszél. Minthogy M.,
a mint látni fogjuk, egyebek közt MARCZALi-ra is hivatkozik véleményé
nek támogatására, azzal végzem ezt a fejezetet, hogy azt az álláspontot
tüntetem föl, a melyet MARCZALI ebben a kérdésben elfoglal. Nála ezeket
olvassuk:
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«A bolgárok 827-ben felhajóztak a Dráván és egy időre elfoglalták
egész déli Pannoniát. De uralmuk nem volt tartós. Ugy látszik, Zimony
vidékén kívül a többi ismét frank uralom alá tér vissza. De nincs semmi
okunk kétségbe vonni, hogy Belgrád és Zimony felől kiterjedt uralmuk
a keleti Magyarország déli részére is . . . Már 863-ban volt szó arról,
hogy NÉMET LAJOS «a keletről jövő bolgárok segítségével* meg fogja
támadni BASznsziÁv-ot. Midőn ARNTJLF király 892-ben hadra kel Szvatopluk ellen, követeket küld LAODOMIR bolgár királyhoz, «ajándékokkal,
a régi béke megerősítése végett, és azt kivánta tőle, ne engedje meg a
morváknak a só vételét birodalmából)). Mind a két adat bizonyítja, hogy
a bolgár uralom összeért a morvával, ós azt is, hogy az, mint emettől
keletre fekvő, átért az alföldre.* (A magyar nemzet története I. 90. s k.).
. . . «a IX. század vége felé a bolgár urak nyelvben és szokásban már
majdnem beleolvadtak a szlávságba, és a külön bolgár nemzetiség a X.
században a Balkán félszigeten egészen megszünt». (U. o. 95. 1.)
A mondottak után és a még később kifejtendők mellett, remény
iem, a szakemberek nem fognak annak különös súlyt tulajdonítani, hogy
MUNKÁCSI előtt«érthetetlen az a könnyedség, melylyel hazai nyelvészeink a
szláv-magyar jövevényszók honfoglalás előtti, illetőleg más, mint pannóniai
eredetének még lehetőségét is elvetették)) (15.1.). A mi pedig azt a leczkét
illeti, hogy «Efféle kérdések megítélésében sohasem czélszerű pusztán
ama szűk látókörrel megelégednünk, melyet számunkra a nyelvi tények
kizárólagosan egyoldalú s hozzá gyakran nem egészen beható vizsgálata
nyújthat», könnyű volna tíz hasonló leczkével felelni, de az ügy azzal
semmit sem nyerne és mondanivalóm amúgy is még elég van.
Mindjárt a következő pontra is van észrevételem, a hol M. azt
mondja:
«Több mint fél százada, hogy tudtommal először SCHAFARIK ez
irányban nyilatkozott. «A magyarok — mondja őSlawische
Alterthümer
(1844) czímű nagybecsű művének I I . kötetében (235.1.) — szláv sza
vaik nagy tömegének jelentékeny részét már ő s i h a z á j u k b a n ,
n e m p e d i g P a n n o n i á b a n sajátították e l . « . . . «Ezen magyarba
behatolt szavak — mondja még mindig l SAFAÍÍÍK — részben a déli dunai
szlávok, részben az északkeleti, nagy vagy-orosz szlávok nyelvének
bélyegét viseli magán.» (M.-nál 16. 1.)
Hát az igaz, hogy 1837 óta, mert ekkor jelent megS. munkájának
eredeti cseh kiadása, több mint fél század telt el és azóta sok minden
félét dolgoztak és írtak e téren, a miről M.-nak sejtelme sincs, de S.-nak
magának nem kellett annyi idő, hogy alaposan megváltoztassa említett
nézetét, a mint ezt az 1858-ban megjelent Über den Ursprung und die
Heimath des Glagolitismus czímtí értekezésének 31. lapján olvashatjuk:
«Über die Sprache der Pannoniéi" zu KOCBL'B Zeit können wir uns
theils aus den dürftigen Überbleibseln von Eigennamen, theils aus den
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in die ungarische Sprache aufgenommenen Wörtern, theils aus der Analogie der Sprache der karantanischen Aufsátze eine Idee bilden . . .
b) Dass ihr die bulgarisehe Verwandlung der postjotierten d und t nicht
unbekannt war, vgl. Pestb Stadt Pest, d. i. wörtlich Ofen, welcher Name
an der Schwesterstadt haften blieb, magy. rozsda, wogegen megye und
vármegye nur scheinbar stimmt, da auch mesgye vorkommt.»
Ezzel kapcsolatban S. a következő lapon ezt mondja:
«Denn wenn wir auch die nördliche und nordwestliche Gránze
des bulgarischen Dialects für jené Zeit nicht ganz genau bestimmen
können, so liegt es doch in der Natúr der Sache, dass sie die Donau am
Einflusse der Drau, dann bei Pesth und Waitzen erreichte.»
Az itt lakott szlávok nyelvéből magyarázza azután az
evangyeliom, gyeenna szókban hangzó gy-t i s :

angyal,

«Unstreitig ist dies — mondja — eine Erbschaft nach den aus
diesen Gebieten gewichenen Slawen.»
No de ezt csak mellesleg akartam fölemlíteni, tény az, hogy S.
valamikor, anno 1837-ben, ott állt, a hol M. ma, nincs is kifogásom az
ellen, hogy M. hivatkozik rá, csak teljesen idézte volna az illető helyet.
S. ugyanis minden magyar szó után oda teszi a szláv szót, M. azonban
jónak látja ezt már az 5-ik szótól kezdve elhagyni, pedig csak a hozzá
tett szláv szó adhat útmutatást, hogy e szók közül melyeket tart S. orosz
eredetüeknek. Ha megnézzük a helyet S. művében, hát az tűnik ki, hogy
S. a kalász és a berek szókat tartja oroszoknak. M. tudván, hogy a kalász
szó csak is klas alakból magyarázható, a melyet az ószlovén, bolgár,
horv.-szerb, szlovén, cseh nyelven találunk, de orosz kolos-bó\ nem, hogy
továbbá a berek szó szláv eredete egyáltalában kétes, orosz volta meg
épenséggel be nem bizonyítható, egyszerűen elhallgatja azt a nem egészen
közömbös körülményt, hogy S. ugyan beszél orosz hatásról, de nem tudja
azt bebizonyítani.
SAFARÍK után M. GROT-ra hivatkozik, de elhallgatja, hogy ez a tudós
ebben a kérdésben nagyjában épen ellenkező véleményt vall, mint ő maga,
hogy GROT azt tanítja, hogy a magyarokat az új hazában jóformán csak
is szlávok vették körül.
«Ebből a felsorolásból — mondja GROT a 314. 1. — látható, hogy
kevés kivétellel a magyarok közvetlen szomszédjai minden oldalról szlá
vok voltak.»
Nem tudom tehát, mi joggal állíthatja M., hogy «GROT is többször
hangoztatja e nézetet*, már mint azt a nézetet, a melyet M. vall. GROT,
igaz, a szláv hatás első kezdetét már a régi hazában keresi, de itt is
mindig kizárólag o r o s z hatásról szól. Ez abból is kitűnik, a mit szer
zőnk GROT-ból idéz, de még inkább egész munkájából.
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«Itt, Oroszország déli mezőin, — mondja G-ROT — biborban-szülotett KONSTANTIN Lebediájában ismerkedtek meg legelőször a magyarok
azzal a népfajjal, melytől nekik később [értsd: mai hazánkban] az állami
és házi élet, a szokások és nyelv terén annyi sajátságot átvenni sorsul
jutott. Egyik-másik ezen szláv vonásokból bizonyára már az orosz szlávokkal való érintkezés korszakában jutott hozzájuk a Don és Dnjeper
között és később Etelközben. Ezen legelső szláv befolyás, ellentétben a
kazárral, kizárólag a benső, a házi és családi élet s a mindennapos viszo
nyok körére vonatkozott, a m e l y ú t o n h a t á s s a l
kellett
lennie már akkor bizonyos fokban a nyelvre
is»
(1. MuNKÁcsi-nál 16. s k. 1.).
Ebben az óvatos általánosságban nincs semmi kifogásom ez állítás
ellen, hiszen magam is egy helyt arról, hogy a magyar nyelvbe a hon
foglalás előtt kerülhettek orosz szók, úgy nyilatkoztam: «ki tagadná,
hogy ez elég valószínűnek látszik», igaz, kénytelen voltam mindjárt
hozzá tenni: «de eddig biztos, meg nem dönthető bizonyítékot nem
találtak, a melynek segítségével oda jutottunk volna, hogy másról mint
csupa általános valószínűségről beszélhetnénk.» (NyK. 26 : 329).
TAGÁNYI tanúságtételét mellőzöm, mert kapcsolatban áll a székely
kérdéssel. Következik MARCZALI, a ki különben a magyarok bejövetele
idejében nagyjában szlávnak képzeli az ország lakosságát, de mégis
lehetségesnek tart egy régibb szláv hatást is, ámbár erről elég színtelenül
nyilatkozik. «Ott (azaz Etelközben), mondja, közvetlen közelükben vol
tak a k i s o r o s z o k , k i k n e k n y e l v e a m a g y a r r a
szintén
n e m m a r a d t h a t á s n é l k ü l . » MARCZALI ezzel még jóval bonyo
lultabbá teszi a kérdést, mert vagy be kellene bizonyítani, hogy a kis
orosz nyelv jellemző sajátságai (pl. h < g, helyett i < é helyett) mind
később keletkeztek, vagy mind jobban elhalaványul utolsó reményünk is,
hogy valaha az orosz nyelvnek csak némileg nevezetesebb hatását ki
fogjuk mutathatni, annyira nem találjuk meg a magyar nyelvbe régebben
fölvett szláv szókban épen a kisorosz nyelvnek egyetlen egy vonását sem,
Erre SoBOLBvsKu-re történik hivatkozás, a ki azt tartja, hogy a
magyarok az st, zsd (ét, zd)-s szókat — pest, mostoha, rozsda (a mesgye
szót kifelejtette) — «valószínűleg a bolgároktól vették át, a kik valaha
jóval északibb helyen laktak mint most, t. i. a mai románok lakóhelyein».
En épen SOBOLEVSKIJ ellen hoztam föl Pest városának a nevét, a melyet a
magyarok alig hoztak magukkal, hanem valószínűleg itt találtak, a mely
föltevés a bolgár uralom kiterjedésével egészen jól összevág (1. A szláv
szók 6. s k. 1.).
Végre, a jegyzetben, JAGic-ra hivatkozik M. (a német kiadásban*)
ki is írja az illető helyet), a ki hasonló véleményt nyilvánított az st, zd-a
*) Die Donauldnder I. évf. 1899. 338. i.
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szók átvételéről, mint SOBOLÉVSKIJ. Én már A szláv szók a magyar nyelv
ben czímű értekezésemben (13. 1.) foglalkoztam ezzel a helylyel és, azt
hiszem, kimutattam ott, hogy nincs semmi okunk a lencse, szerencse szó
és az olasz eredetű láncsa miatt olyan föltevéshez folyamodnunk, milyen
hez JAGIC folyamodik.

Ezzel befejezi M. az első részt, a melyben csak általánosságban
akarta kimutatni, hogy a magyarok az új hazában nem vehették föl a
szláv szók nagy tömegét, mert hiányzott ehhez minden föltétel, hiány
zott mindenek előtt az ő meggyőződése szerint a szláv lakosság, míg a
régi hazában minden a legszebb rendben van, még az sem baj, hogy ott
inkább orosz hatást várnánk és nem bolgárt, illetőleg ószlevénfélét, mert
ha M. úgy akarja, azüglicok nagy törzsére könnyű ráfogni, hogy bolgárul
beszólt, hiszen oly édes keveset tudunk róla, mondom, minden a leg
szebb rendben van, és kiváncsian térhetünk át a második részre, a mely
ben M. a részletekbe bocsátkozik és egyenesen rámutat több olyan szóra,
a melyben ő neki sikerült keleti typust fölfedezni.
ASBÓTH OSZKÁR.
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A magyar közmondások és szólások rostája.
(Ötödik közlemény.)
Szakács. Nem mind szakács, a ki nagy kést hordoz. KV. Non
coquus semper, cui longus culter adhseret. Flór. — Legjobb szakács az
éhség. KV. Fames est optimus coquus. Flór. — Szakácscsal nem jo ha
ragot tartani. Sz. Nemo indemnis évadit laeso coquo. Flór. — Szamár.
A szamár csak szamár, ha Bécsbe viszik is. E. Parjsios si quis stolidum
transmittet asellum: non ibi fit equus, qui fűit hic asinus. Flór. —
Elszenvedi szamár a verést, csak enni adjanak neki. KV. Elszenvedi
szamár a verést, csak jóllakhassak. D. Asinus esuriens fustem negligit.
Flór. — Lóról szamárra. D. L . : ló. — Oroszlánbőrbe bujt szamár. D.
Asinus in pelle leonis. Avian. 5. — Szamarat nyir. M. Asinum tondes.
Flór. — Szamárfejet nem szoktak megszappanyozni. B. Asini caput ne
laves nitro. Flór. — Szarv. Szarvánál fogja az ökröt. M. Bovem cornu
trahit. S. Aug, — Széna van a szarván. D. Öklelős bikának széna van a
szarván. D. Fenum habét in cornu, longe füge. S. Hieron. Serm. 1.4. 34.—•
Szarvat visel. E. Cornua addere. Ov. — Száj. Záratlan kapu a gyermek
szája. BSz. Ex ore parvulorum veritas. Flór. — Táltól a szájig is elcsor
gathatni az ételt. E. Inter calicem et os multa cadunt. Gell. 13. 17. 5. —
Szegény. Boldogok a szegények. Bbl. Beati pauperes. Bbl. Máté 5. 3. —
Szegénynek senki nem barátja. KV. A szegényt mindenki kerüli. KV.
Senki sem barátja a szegénynek. B. Divitise addunt amicos, a paupere
autem et hi, quos habuit separantur. Bbl. Prov. 19. 4. — A kevély sze
gényt a manó is csudálva nézi. D. A szegényt, ha kevély, az ördög.is
neveti. D. Az ördög is neveti a szegény kevélyt. KV. Odivi pauperem
superbum. Bbl. Eccl. 25. 3. 4. — Nincs kevélyebb, mint a szegényből
lett gazdag. KV. L . : gazdag. — Jaj az olyan szegénynek, ki gazdag
asszonyt vesz el. KV. Pauper et dives inimicum matrimonium. Calpurn.
Flacc. deci. 29. — Szegény mindenütt láb alatt van. B. Pauper ubique
jacet. Ov. fást. 1. 217.—Nehéz a szegény legénynek becsületet kapni. KV.
Nehéz a szegénynek tisztre hágni. B. Quam raro egregios pauper sortitur honores. Paling. 2. 304. — Szegénység. Ki többet költ mint jöve
delme, hamar szegénységre jut. E. Qui plus expendit, quam rerum
summa rependit, is non miretur, si paupertate gravetur. Flór. — Min
dent kigondol a szegénység. KU. Paupertas ingeniosa. Flór. Paupertas
docet artes. Flór. Paupertas omnes artes perdocet. Plaut. Stich. — Nagy
arczpirulás a szegénység. B. Szegénység gyaláz. KV. Paupertas infelix
ridiculos homines facit. Juven. 3. 152. — Sok bűn oka a szegénység. Sé
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Sokra visz a szegénység. E. Paupertas magna meretrix. Flór. Paupertas
impulit audax. Flór. — Szekér. Nem megy a szekér, ha nem kenik. B.
Quod si non ungitur axis, tardius incoeptum continuatur iter. Flór. —
Ha szekered nincsen, talpad készen legyen. KV. Si rota defuerit, tu pede
carpe iter. Ov. ars. am. 2. 230. — Szem. Hiszek a szememnek. E. Credo
quod videó. Flór. — Ki mit szeret, arra néz. M. Ki valakit szeret, arra
sok szemet vet. KV. Est oculo gratum speculare semper amatum. Flór.
Illic est oculus, qua res est, quam adamamus. Flór. — Mit a szem nem
lát, azt a sziv hamar felejti. KV. Procul ex oculi?, procul ex mente.
Flór. Qui procul est oculis, procul est a lumine cordis. Flór. Quisquis
abest oculis, fructu privatur amoris. Flór. Szereti mint a szeme fényét. M.
Amat tamquam oculos. Terent. Mii. glor. 894. — Szem a lélek tükre. E.
Animus habitat in oculis. Flór. — Behunyt szemmel. M. Clausis oculis.
Flór. — Sas szemű. D. Milvini oculi. Apui. Metam. 6. 27. — Bal szem
mel nézi. E. Oculo obliquo aspicere. Ov. — Kinyilt a szeme. M. Kinyi
tották a szemét. M. Oculos tibi aperio. Fronto. — Szemes bizonyság. D.
Testis oculatus. Flór. — Szent. Legyen meg az isten szent akarata. S.
Fiat voluntes Domini. Bbl. — Nem mind szent, a ki a templomba jár. E.
Nem mind szentek, kik templomba mentek. KV. Non omnes sancti, qui
calcant limina templi. Flór. — Sok furcsa szentje van az úristennek. M.
Mirabilis deus in sanctis suis. Bbl. Jöjj el Szentlélek úristen. M. Veni
sancte Spiritus. Flór. — Szerelem. A szerelem vak. B. Ámor cascus.
Flór. — Szerelem és uraság nem szenvednek társat. KV. Ámor et potestas impatiens est consortis. Flór. Ámor non patitur socios. Flór. — Sze
relmet, hurutot nehéz eltitkolni. Sz. Ámor tussisque non celatur. Flór. —
Nem igen jut annak a szerelem eszébe, kinek sok a dolga. KV. Cedit
amor rebus, res age tutus eris. Ov. rem. amor. Si non intendes animum
studiis et rebus honestis, invidia vei amore vigil torquebere. Hor. ep.
1. 2. 35. — Csúnya a vén szerelmes. S. Turpe senilis amor. Ov. — Sze
rencse. Bátor szivekkel társalkodik a szerencse. KV. Fortuna audaces
juvat. Verg. Audentes fortuna juvat. Verg. Fortes fortuna adjuvat. Terent.
Phorm. 203. Fortes fortuna juvat. Cic. Fortibus est fortuna viris data.
Macrob. 6. 1. 62. — A kit igen gyöngóltet a szerencse, végre elbolondítja. B. Fortuna quem nimium fovet, stultum facit. Publ. Syr. — A med
dig iart szerencséd, addig barátaid is. Sz. Cum fortuna manet, vultum
servatis amici, cum cecidit, turpi vertitis ora fuga. Petron. 80. Donec
eris felix, multos numerabis amicos, tempóra si nubila fuerint, solus
eris. Ov. — A szerencse soha sincs ravaszság nélkül. KV. Fortuna semper
gaudet illudere rebus humanis. Hor. sat. 2. 8. 61. — Bolondnak a sze
rencse. KV. Bolondnak a szerencséje is bolond. S. Minél nagyobb a bo
lond, annál szerencsésebb. KV. Fortuna nimium quem fovet stultum
facit. Publ. Syr. Fortuna favet ignavos. Flór. Fortuna malis amica.
Phaedr. — Egy marék szerencse többet ér egy zsák észnél. M. Jobb egy
marék szerencse mint egy köböl ész. B. Jobb egy marék szerencse, mint
egy puttony ész. D. Ghitta fortuna1 praa dolio sapientiae. Flór. — Hová a
szerencse esik, oda fordul az emberek jóakarata is. KV. Fortuna quo se,
eodem et inclinat favor. Publ. Syr. Quo se fortuna eodem etiam favor
hominum inclinat. Justin. Hist. Phil. 5. 1. 11. — Jól megragadd a sze
rencsét, igen csúszó. D. Lubrici sünt fortuna? gressus. Flór. — KinekJkinek pillant néha a szerencse. B. Semel in omni vita cuique arridet
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fortuna. Flór. — Koldus embernek koldus a szerencséje is. Ny. 5. Sze
génynek a szerencséje is szegény. Mikes. Szegénynek még a szerencséje
is szegény. KV. Tenuis fortunas hominibus dii semper largiuntur tenua.
Flór. — Könnyebb megtalálni, mintsem megtartani a szerencsét. B.
Fortunám citius reperias, quam retineas. Flór. — Minél nagyobb a sze
rencse, annál kevesebbet higyj neki. B. Maximae cuique fortunas mini
mum credendum. Flór. —Szerencsével ba van frigyed, sok az irigyed. KV.
Fortunaa comes invidia. Flór. Invidia gloriae fortunasque comes. Flór.
Assidua eminentis fortunae comes est invidia. Val. Pat. 1. 9. 6. — A sze
rencse változó. KV. Fortuna amica varietati, constantiam respuit. Cic.
de nat. deor. 2. 16. 43. — A szerencse vak. M. Fortuna casca. F l ó r . —
Szerencse fia. M. Filius fortunas. Hor. sat. 2. 6. 49. — A szerencsével
csinján kell bánni. M. Fortunám reverenter habé. Auson epigr. 8. 9. —
Hamis a szerencse, hamar visszakéri, a mit adott. M. Levis est fortuna,
cito reposcit, quod dedit. Publ. Syr.—ElsŐ szerencse. M. Fortuna prima
nunquam fűit bona. Flór. — Szerencse kereke. M. Bota fortunae. Amm.
Marc. 26. 8. 13. — Szerencsés. Kurta az idő a szerencsés embernek, de a
szerencsétlennek hosszú. D. Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior.
Publ. Syr. — Szerencsés ki más példáján tanul- D. Félix quem faciunt
aliena pericula cautum. Flór. — Szerencsétlenség. A ki mellett gyakran
elmén a szerencsétlenség, egyszer beleütközik. D. Casus, quem saspe
transit, aliquando invenit. Publ. Syr. — Nem jár a szerencsétlenség ma
gányosan. KV. Cui advenit unum malum, non advenit solum. Flór. —
Nem jár társ nélkül a szerencsétlenség. D. — Szeret. Ki a vesszó't kimóli,
fiát nem szereti. KV. Páter quem amat, castigat. Bbl. Non amat hic
filium, qui raro corripit illum. Flór. — Szeresd felebarátodat mint ten
magadat. Bbl. Ama proximum tuum. ut temetipsum. Bbl.—A ki szeret,
az mindig fél. Ny. 2. Res est solliciti plena timoris amor. Ov. Her. 1. 12. —
A kit minden szeret, nehéz megőrizni. D. Custoditur periculo, quod
piacet multis. Flór. A mit mindenki szeret, nehéz azt megőrizni. KV. —
Szeretet. Az erőszakos szeretet nem állandó. KV. Non gaudebis amore
coacto. Flór. — Igaz szeretet nem érzi a munkát. KP. Amor sine onere
portat. Flór. — Kétféle szeretet nehezen fér össze. B. Amor non patitur
corrivalem. Amor non patitur socium. Flór. Négyet nem lehet eltit
kolni : tüzet, szeretetet, köhögést, szegénységet. Ny. 20. Amor tussisque
non celatur. Flór. — Jobb a szeretőknek sebe, mint a gyűlölőknek
csókja. KV. Meliora sünt vulnera diligentis, quam fraudula oscula odientis. Bbl. Prov. 276. —Szerzek. Ebül gyűlt szerzéknek, ebül kell elveszni. E.
Male párta male dilabuntur. Naev. trag. v. 54. — Szégyen. Nem szégyen
nem tudni, de tanulást futni. KV. Non pudor est nil scire, pudor nil
discere velle. Flór. — Szék. Két szék között a földre esett. S. Két szék
között a pad alá. E. Két szék között földön maradt. P. Ki sokfelé kap,
két szék között a földön marad. KV. Inter scamna duo labitor anus humo.
Flór. Duabus sellis sedere. Sen. controv. 3. 18. — Szél. Gyors mint a
szél. MA. Ventis citius. Flór. — Ki szelet vet, vihart arat. S. Qui ventum
seminat, turbinem metet. Bbl. Ventum seminabunt et turbinem metent.
Bbl. — Nem él az ember széllel. E. De vento vivere. Flór. — Szélnek
ereszti. S. Tradere ventis. Hor. carm. 1. 26. 2. — Széllel veszekszik. D.
Cnm ventis litigare. Petron. 83. — Jó szél fújja vitorláját. D. Secundis
ventis navigat. Flór. — Szélnek beszél. E. Ventis verba profundere.
Lucret 4. 980. — Széna. Széna van a szarván. (DöfŐs). D. Fenum habét
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in cornu. Hor. Fenum habét in cornu, longe füge. Hor. Serm. 1. 4. 34.—
Szép. A majom, ha a legszebb is, mégis rut. D. Simiarum pulcherrima
deformis est. Flór. — Elég szép a leány, ha jó. D. Sat pulchra, si sat
bona. Flór. — Szép, de mihaszna, ha rossz. D. Pulcher, malus. Flór.
Szép és jó, nem kis csoda. (Ritkaság.) E. — Szij. Nehéz az ebet hájas
szíjról elszoktatni. KV. Canis a corio nunquam absterrebitur uncto.
Flór. — Könnyű más bó'rébó'l szijat hasítani. L . : bó'r. — Sziv. Hol a
kincsed, ott a szived. KV. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi et cor tuum
est. Bbl. — Isten a szivet tekinti. MK. Deus cor respicit. Bbl. — Kinek
szive telve, megnyílik a nyelve. E. Ex ebundantia cordis os loquitur.
Bbl. — Mit a szem nem lát, azt a sziv hamar felejti. KV. Qui procul est
oculis, procul est a lumine cordis. Flór. — Szokás. A szokás második
természet. D. Szokás természetté válik. MA. Természetté válik a szo
kás. KV. Consuetudine quasi altéra natura efficitur. Cic. de fin. 5. 25. 74.
Consuetudo efficitur quasi altéra natura. Flór. Consuetudo est altéra
natura. Cic. Consuetudo in alteram naturam vertitur. Flór. — Ha a régi
szokást vasvillával kergeted is ki udvarodból, mégis visszatér. D. Natu
ram expellas furca, tamen usque recurret. Hor. ep. 1. 10. 24. — Nehéz a
megrögzött szokást elhagyni. E. Difficile est deserere consuetudinem.
Juv. 6. 87. Dura est antiquá cum consuetudine pugna. Flór. — Régi
szokás törvénynyé válik. KP. Consuetudo constituit jus. Flór. —Szolga.
A hány szolgánk, annyi ellenségünk. KV. Quot servos habemus, totidem
habemus et hostes. Publ. Syr. Inimici hominis domestici ejus. Bbl. —
A milyen az úr, olyan a szolgája. KV. Qualis est dominus, talis est servus. Petron. 58. Qualis herus, talis servus. Flór. — Csak evéskor izzad
mint a pap szolgája. Czuczor. Izzad mint a pap szolgája az evésben.
Ny. 10. Sudat quando vorat, frigescit quando laborat. Flór. — Jó szolga
sokat tudjon, halljon, de keveset szóljon. B. Szolga sokat halljon, tudjon,
de keveset szóljon. KV. Plus oportet scire servum quam loqui. Plaut.
Mii. gl. 756. Plus scire satius est, quam loqui servum hominem. Plaut.
Epid. 1. 1.5. — Ki szolgáját gyengólteti, fejére neveli. Sz. D. Familiáris
dominus fatuum nutrit servum. Flór. — Nagy úrnak szolgája is kevély. E.
Maxima quseque domus servis est plena superbis. Juv. 5. 66. — Nyomo
rult gazda az, a kit a szolga tanít. KV. Male agitur cum dominó, quem
villicus docet. Colum. 11., 1. 4. — Rossz szolgának legrosszabb tagja a
nyelve. KV. Lingua mali pars pessima servi. Juv. — Tarts szolgát ma
gadnak, ha parancsolni akarsz. KV. Emendus, cui imperes. Plaut. Trin.
1061. — Dolgozni tartják a szolgát. KV. Non est otium sei-vis. Agricol. —
Szolgál. Két úrnak szolgál. KV. Nehéz két úrnak szolgálni. D. Senki sem
szolgálhat két úrnak egyformán. Bbl. L . : két. — Szolgáló. A milyen az
asszony, olyan a szolgálója. KV. A milyen a szolgáló, olyan az asszony.
Ny. 2. Qualis hera, talis pedissequa. Flór. — Szomorú. Ne adj a szomorú
nak több ürmöt. D. Noli afflicto superaddere afflictionem. Bbl, — Szo
morúság. Belül öröm, kívül szomorúság. KV. Intus tripudium, foris
lamentum. Flór. — Nagy szomorúság kurvás vénet látni. D. Turpe senilis amor. Ov. — Néha egy szomorúság felér egy halállal. D. Praestat móri,
quam male vivere. Flór. — Szomszéd. Bánja, hogy a szomszéd tehené
nek nagyobb a tölgye. D. Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. D.
Vicini vacca distentius uber gerit. Hor. — Csak jó a jó szomszéd. KV.
Cui bonus est vicinus, felix illuxit dies. Flór. — Egy jó szomszéd jobb

A MAGYAR KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLÁSOK ROSTÁJA.

95

egy atyafinál. E. Jobb a jó szomszéd a rossz atyafinál. D. Melior est vicinus juxta, quam fráter procul. Bbl. Prov. 27. 10. — Egy-két hibáért
nem kell megvetni a szomszéd leányát. E. Jobb a szomszéd leányát egy
két hibával elvenni, mint az idegent egygyel sem. B. Uxorem ducfcurus
in vicinos respicias. Flór. — Hitvány szomszédja van. E Malum habét
vicinum. Flór. — Ne örülj, ha szomszédod háza ég. D. Stultum est vicinum velle ulcisci incendio. Publ. Syr. —• Irigy a szomszéd szeme. KV.
Inimicus et invidus vicinorum oculus. Flór. — Jó szomszéd visszaadja a
kölcsönt. S. Vicém pro vice reddo tibi boné vicine. Flór. — Kinek rossz
a szomszédja, annak sok a gondja. B. Vicinum habere malum, magnum
est maliim. Flór. Bossz dolog a rossz szomszéd. KV. — Szomszéd vetése
mindig gazdagabb. S. Fertilior seges est alienis semper in agris. Ov. art.
am. 1. 349. Majorque videtur et melior vicina seges. Juv. 14. 142. —
Szomszéddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere domos cum vicinis.
Bbl. — Szorít. Kiki legjobban tudja, hol szorít csizmája. E. Kiki legjob
ban tudja, hol szorítja bocskora. D. Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui
eum portat. Flór. — Szó. A szavak oktatnak, a példák vonzanak. E.
Verba docent, exempla trahunfc. Flór. — Az egyszer kimondott szót nem
lehet zsebbe rejteni. B. Kimondott szót nem lehet visszanyelni. D. Kiej
tett szót nem lehet többé visszahúzni. S. Kimondott szót nem lehet
visszanyelni. E. Semel emissum volat irrevocabile verbum. Hor. ep. 1.
18. 71. Semel emissum volat irreparabile verbum. Flór. — Jákob szava,
Ezsau keze. E. Vox quidem vox Jacob, sed manus sünt manus Esau.
Bbl. — Kiáltó szó a pusztában. E. Vox clamantis in deserto. Bbl. —
Milyen a szava, olyan ő maga. KV. Qualis homo, talis oratio. Flór. —
Sok jámbor szava, Isten szava. MA. Vox populi, vox Dei. Flór. — Szól.
A bor szól belőle. D. Vinum verba ministrat. Flór. — Akárki mit szóljon,
csak te jámborul élj. SzD. Si tu recta facis, ne cures verba malorum.
Columb. Monost. 90. — Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj. D. Tace,
si vis vivere in pace. Flór. — Ha nem szólott volna, okos maradt volna. D.
Si tacuisses, philosophus mansisses. Boétius.— Mást szól, mást gondol. KV.
Aliud in ore, aliud in corde. Flór. — Nem kell ott bizonyság, hol maga
szól az igazság. KV. Non opus est verbis, ubi rerum testimonia adsunt.
Flór. — Szőlő. Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. D. Lunas radiis non
maturescit botrus. Plut. — Savanyú a szőlő. Sz. Uva acerba. Phaedr. —Szúnyog. Szúnyogot megszűri s a tevét lenyeli. KV. Culex in cribro deprehensus fűit camelo transmisso. Flór. — Szurok. A ki szurkot forgat, meg
mocskolja kezét. P. L.: kéz. — Szurkos kezű. S. Manibus viscatis est. Flór.
Visco manus tinctas habét. Flór. — Szükség. A szükség megtanítja a
restet dolgozni. KV. Ignaviam quoque necessitatis acuit. Curt. 5. 16. —•
Mire szükséged nincs, egy pénz is sok érte. E. Quod non opus est, asse
carum est. Sen. ep. 94. 28. — Nagy dolog a szükség. E. Nagy úr a szük
ség. E. Durum telum necessitas. Flór. Ingens telum necessitas. Liv.
Necessitas dura lex. Val. Max. Necessitas urget. Flór. — Szükség tör
vényt csinál. E. Szükség törvényt bont. M. Szükség törvényt ront. E.
Szükség törvényt szeg. KV. Necessitas frangit legem. Necessitas caret
lege. Flór. Necessitas dat legem, non ipsa accipit. Publ. Syr. Necessitas
non habét legem. Necessitas tollit legem. Flór. — Szükség vasat tör. D.
Necessitas ferrum frangit. Flór. — Szükségből erényt csinál. E. Ex necessitate facere virtutem. Flór. — Ugy könyörülj máson, hogy majd
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szükségre ne juss. KV. Ita te aborura miserescat, ne alios tui misereatur.
Flór. — Születik. A ki született, meg is kell halnia. E. Cui nasci contigit, restat móri. Flór. Nascimur hac omnes lege, ut moriamur. Paling.
5. 653. — Madár repülésre, ember munkára született. E. Homo ad laborem natus, et avis ad volatum. Flór. — Vajúdik a begy, egeret szül. E.
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Hor. ars. p. 139.
Takaró. Addig kell nyújtózkodni, a meddig a takaró ér. B. Pes
sic tendatur, ne lodex prastereatur (vei: transgrediatur). — Talál. A ki
keres, az talál. Bbl. Talál az. a ki keres. E. Qui quasrit, invenit. Bbl. —
Vak tyúk is talál néha magot. M. Invenit interdum caeca gallina granum.
Flór. — A mit találtál, de vissza nem adtál, olyan mintha loptad volna.
KV. Bes inventa et non restituta est quasi furto ablata. Flór. — Tanács.
Bölcsebb a reggelre halasztott tanács. D. Consilium sub mane nascitur.
Evigilata consilia optima. De mane consilium. Flór. — Bolondtól kér
tanácsot. D. Cum fatuis consilium ne habeas. Bbl. Sirach. 8. 20. — Egész
séges a betegnek könnyen adhat tanácsot. KV. Facile omnes cum valemus, recta consilia aegrotis damus. Ter. Andr. 309. — Harag és szerelem
két rossz tanácsadó. KV. Cupido atque ira pessimi consultores. Flór. —
Könnyű másnak tanácsot adni. KV. Facile est aliis consilium dare. Flór.—
Nincs jobb az éjjeli tanácskozásnál. KV. Nocte consilium. Nocte urgenda
consilia. Flór. — Öregek tanácsa, ifjak munkája. KV. In senibus con
silium. Senum consilia, juvenum robur. Vota senum, consilia virorum et
facta juvennm. Flór. — Bossz tanács a tanácsadónak legrosszabb. D.
Consilium malum, consnltori pessimum. Gell. Noct. Att. 4. 5. 6. — Segít
séggel jár a tanács. KV. Consilium, auxilium. Qui spernit consilium,
spernit auxilium. Flór. — Tanácsot ne adj, ha nem kérnek. D. Consilium
ne adeas invocatus. Flór. — Hamar tanács, hamar bánás. KV. Consilii
praecipitis assecla pcenitentia. Flór. — Tanít. A ki tanít, tanul. E. Docendo discimus. Sen. ep. 7. 8. — A rákot egyenes járásra tanítja. D. Nunquam efficies, ut cancri recte incedant. Flór. — Az tanítson másokat, a
ki maga is tanult. KV. Doceat, qui didiéit. Flór. — Halat úszni tanít, D.
Delphinum natare doces. Hor. — Késó' az agg ebet tánczra tanítani. D.
Non facile vetulus canis est in fune docendus. Flór. — Nyomorult gazda
az, a kit a szolga tanít. KV. Male agitur cum dominó, quem villicus
docet. Colum. 11.1. 4.— Sast tanít repülni. KV. Aquilam volare doces. —
Jobb a példa a tanításnál. S. Exemplis discimus. Plus valent exempla,
quam praacepta. Flór. — Tanítvány. Egyik nap a másiknak tanítványa.
KV. Discipulus est prioris posterior dies. Publ. Syr. — Milyen a mester,
olyan a tanítvány. D. Qualis est magister, talis est discipulus. Flór. —
Nem feljebb való a tanítvány a mesternél. KV. Non est discipulus supra
magistrum. Bbl. — Tanú. A jó lelkiismeret ezer tanú. B. Conscientia
mille testes. Quint. 5. 11. 41. — Tanul. A ki sántával jár, sántulni meg
tanul. MA. Juxta claudum habitans claudicare discit. Flór. — Azért
verik a kutyót, hogy a kutya tanuljon. D. Percutitur catulus, ut sentiat
leo. Flór. — Boldog ki más kárán tanul. B. Legjobb az embernek máson
tanulnia. KV. Szerencsés ki más példáján tanul. D. Feliciter sápit qui
alieno periculo sápit. Plaut. Merc. 4. 7. 40. — Egyből többet is tanulj. D.
Ex uno disce omnes. Flór. Jóból jót tanulni. D. A bonis bona discere.
Flór. — Mester nélkül is megtanulják a rosszat. B. Vitia sine praeceptore
discuntur. Flór. — Tanulni szabad az ellenségtől is. S. Fas est et ab
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hoste doceri. Ov. — Tele has nem örömest tanul. S. Plenus venter non
studet libenter. Flór.— Tanulás. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. KV.
Ars longa, vita brevis est. Hippocr. — Nem szégyen nem tudni, de tanu
lást futni. KV. Non pudor est nil scire, pudor nil discere velle. Flór. —
Tele hasnak nem sok kedve vagyon a tanuláshoz. KV. Plenus venter,
non studet libenter. Flór. —• Tapogat. A kinek hol fáj, ott tapogatja. MA.
Nálunk is, kinek hol fáj, ott tapogatja, a hol viszket, ott vakarja. P. Ubi
dolet, ibi manus adhibemus. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Est
ibi nostra manus, qua nos in parte dolemus. Flór. — Tartós. Uj cserépbe
avult szag tartós szokott lenni. SzD. Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. Her. Quod nova testa capit, inveterata sápit.
Flór. — Tavasz. Egy fecske tavaszt nem szerez. MA. Una hirundo non
facit ver. Flór. — Egy virág nem hozza meg a tavaszt. KP. Egy virág
nem tavasz. D. Unus nos non facit ver. Flór. — Tál. Táltól a szájig is
elcsorgathatni az ételt. E. Inter calicem et os multa cadunt. Grell. 13.
17. 5. Inter os et offam multa cadunt. Grell. 13. 18. — Támaszkodik.
Dűlő falhoz ne támaszkodjál. D. In caducum parietem inclinare. Ael.
Ver. 6. — Két istáphoz jó támaszkodni. KV. Ancoris duabus niti bonum
est. Duabus ancoris fultus. Flór. Duabus incoris innititur. Pind. — Ki
emberben bízik, nádra támaszkodik. KP. Qui confidit in homine, inniti
tur arundini. Flór. — Táncz. A táncz bolondnak való. MA. Nemo saltat
sobrius. Cic. — Még a vén embert is tánczba viszi a bor. E. Vinum senem
etiam vei nolentem saltare compellit. Flór. — Társ. Embert társáról. E.
Ex socio cognoscitur vir. Flór. — Jobb magában, mint rossz társsal
lenni. D. Malo solari, quam perverso sociari. Flór. — Távol. Jobb távol
ról szeretni egymást. KV. Major e longinquo reverentia. Flór.—Könnyű
kérkedni, ha távol az ellenség. KV. Cui procul est hostis, bene se munire potest is. Flór. — Távolról jó hazudni. KV. Peregrinantes per vim
mentiuntur. Flór. — Teher. Sok kéz könnyebbíti a terhet. KV. Multorum manibus alleviatur onus. Flór. — Természet. A szokás természetté
válik. MA. Altéra natura est habitus. Consuetudo est altéra natura. Flór.
— A természet kevéssel beéri. A természet kevéssel megelégszik. KV.
Natura paucis contenta. Cic. de fin. 2, 28, 91. — A szokás nagyobb a
természetnél. E. Consuetudo natura potentior. Flór. — Nincs ugrás a
természetben. E. Non est saltus in natura. Flór. — Mit a természet nem
adott, megkínál vele a szerencse. K. Semel in omni vita/mique arridet
fortuna. Flór. — Természet ellen nehéz rugódozni. MA. Durum est
contra stimulum calcitrare. Bbl. Adversum stimulum calces. Terent.
Phorm. 77. Adversum stimulum ne calcitres. Flór. Contra stimulum
calcitrare. S. Ágost. — Tervez. Ember tervez, isten végez. B. Homo
proponit, deus disponit. — Test. Bor és kenyér nélkül a test nem finczározik. E. Sine Baccho et Cerere fríget Venus. — Egészséges testben
egészséges a lélek. M. Ep testben ép lélek. S. (L. Lélek.) — Tesz. Mon
dani és tenni kettó'. KV. Aliud est facere, aliud est dicere. Flór. — Tet
szik. A mi soknak tetszik, nehéz megőrizni. D. Custoditur periculo,
quod piacet multis. Flór. — Bolondnak is tetszik az ő faszablyája. D.
Minden bolondnak a maga faszablyája tetszik. KV. Cuilibet fatuo piacet
sua clava. Flór. — Mindenkinek tetszeni lehetetlen, akarni bolondság. E.
Frustra laborat. qui omnibus piacere studet. Flór. — Nehéz mindenki
nek tetszeni. K. Impossibile est omnibus piacere. Flór. — Tetű. Minél
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hitványabb a tetű, annál jobban csip. KV. Macilenti pediculi acrius
mordent. Flór. — Teve. A szúnyogot megszűri, a tevét lenyeli. KV.
Culex in cribro deprehensus fűit, camelo transmisso. Flór. — Tékozló.
Minden gyűjtőnek akad tékozlója. M. Bonus condus, bonus promus.
Condus quaerit promum. Flór. — Fösvénynek tékozló a fia. D. Quod
parcus quaares, effundit prodigus heres. Prodigus est natus de parco
patre creatus. Flór. —• Tél. Ne szaggasd nyárban a téli subát. D. Nyár
ban szaggatja a téli subát. KV. Aestate paenulam deterit. Aestate laenani
deterit. Flór. — Tél után tavasz lesz. M. Ver hiemem sequitur, sequitur
post triste serenum. Flór. — A kutya nem ette meg a telet. Nyelvőr 24.
Egy telet nem evett még meg a farkas. D. Meg nem eszi farkas a telet.
Sz. Lupi nullum terminum comedunt. Flór. —- Téved. Ki egyenes utón
jár, nem téved el. S. Eecta linea est brevissima, recta via tutissima,
Flór. — Tévedni emberi dolog. M. Errare humánum est. S. Hieronymus.
ep. 57, 1 2 . — Tilalmas. Tilalmas alma jobbizű. B. Vetitis potiri dulcius
est. Paling. 2, 393. Dulce pomum, quum abest custos. Flór. — Tiltott.
A mi szabad, redves; a mi tiltott, kedves (vagy: mézes). KV. Quod licet
ingratum est, quod non licet, acrius úrit (vei: urget). Ov. am. 2, 19, 3.
Quidquid licet, minus desideratur. Ov. — Tisztel. Kinek szárnya alatt
nyugszol, azt tiszteljed. KV. Arbor honoretur, cujus nos umbra tuetur.
Flór. — Magát tiszteli, a ki mást tisztel. M. Honor in honorantem.
Flór. — Tisztesen. Ha nem tisztesen, legalább szinesen (vagy: eszesen). E.
Si non caste, tamen caute. Flór. — Tisztesség. Hol a félelem, ott a tisz
tesség. S. Ubi timor, ibi pudor. Flór. — Buha tisztesség. KV. Vestis
virum facit. Vestis virum reddit. Quint. 8, 5. Ex véste virum noscito.
Hunc hominem honorant, quem vestimenta decorant. Flór. — Jobb a
tisztességes háborúság, mint a szines barátság. Czuczor. Pace suspecta
tutius bellum. Flór. — Tisztességes hazugság nem vétek. E. Verum est,
quod pro salute fit mendacium. Publ. Syr. — Tisztség gonddal jár. KV.
Onus est honos. Varró. Honos habét onus. Fructus honoris: onus. Flór.
— Titkol. Szerelmet, hurutot, szegénységet nehéz eltitkolni. D. Ámor
tussisque non celatur. Flór. — Orvos és gyóntató előtt káros a titkolás. D.
Medico, patrono et confessario dic verum libere. Flór. — Egy tudja,
titkos; kettő tudja, homályos; három tudja, világos. Nyelvőr. 9. Egy
titok; kettő tanács; három, széles istenadta világ. E. Nem titok, a mit
hárman tudnak. KV. Quod tribus est notum, non est a plebe remotum.
Flór. — Tojás. F ő t t tojásból nem sok csirke kel. E. Nem főtt tojásból
kel ki a csirke. D. E cocto, pullus nunquam producitur ovo. Flór. —
Két híg tojásnak közepe egy pohár bor. D. Omnibus est notum, post
ovum sumeré potum. Flór. — Tojás tojáshoz nem hasonlóbb. E. Ovum
ovo simillimum. Cic. acad. 2, 17. Tam similis, quam ovo ovum. Sen.
apoc. 11. — Bossz tyúk az, mely a szomszédban tojik. D. Mala gallina,
quas vicinis ova parit. Flór. — Tolvaj. Alkalom tesz tolvajjá. M. Occasio
facit furem. Flór. — Bajos ott lopni, hol a gazda maga is tolvaj. S.
Hospes ubi fur est, durum est subducere quidquam. Flór. — Hazug
gyermekből tolvaj ember válik. S. Mendax etiam fur est. Mendax, furax.
Flór. — Ki minek a mestere, annak a tolvaja. Nyelvőr 8. Unusquisque
in suo opificio fur. Flór. Mindenki tolvaj a maga mesterségében. KV. -—
Nagy tolvajok viszik tömlöczbe a kisebb lopókat. D. Parvus pendetur
fur, magnus abire videtur. Flór. — Akár lopjon, akár a zsákot tartsa:
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egy tolvajság D. Ultrique sünt fures: et qui furatur, et qui accipit. Flór.
—- Tölgy. Nem egy vágással esik le a tölgyfa. KV. Multis ictibus dejicitur quercus. Flór. — Tölgu. Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. E.
Aliena capella gerit distentius uber. Hor. sat. 1, 1, 110. — Törik. Addig
jár a korsó a kútra, míg el nem törik. D. Ollula tam fertur ad aquam,
quod fracta retertur. Eossz edény nehezen törik el. KV. Malum vas non
frangitur. Flór. — Törpe. A törpe csak törpe, ha hegytetőn áll is. E.
Magnus non est pumilio, licet in monte steterit. Sen. ep. 76, 31. —
Törvény. A kocsis szekérrel, a biró törvénynyel álmodozik. KV. Iudicibus lites, aurigaa somnia currus. Claudian. — A legjobb törvény a leg
rosszabb erkölcsökből származik. D. Bonae leges ex malis moribus procreantur. Macrob. sat. — Arany kereken forog a törvény. Nyelvőr 2.
Aurum lex sequitur. Prop. 3, 12, 51. Vincuntur nummis leges. Paling.
6, 706. — Gonosz a törvényt, jámbor a szerencsét féli. Sz. D. Legem
nocens veretur, fortunam innocens. Publ. Syr. — Nincs a szükségnek
szabott törvénye. E. Necessitas caret lege. Flór. — Eégi szokás törvénynyé válik. K. Consuetudo facit legem. Mos legem regit. Mos pro
lege. Usus facit legem. Flór. — Törvényben tagadás jó. M. A. Si fecisti,
nega. Flór. — Törvényt is győz a pénz. K. Vincuntur nummis leges.
Paling. — Szükség törvényt bont. D. Necessitas frangit legem. Flór. —
TŐr. Tőrt csinált, maga akadt bele. D. In laqueos, quos posuere, cadant.
Ov. art. am. 1, 646. Laqueo suo captns est. Suo ipsius laqueo capitur.
Flór. — Tud. Azt is tudja, mit súgott Mátyás király felesége fülébe. D.
Sciunt quod Juno fabulata est cum Jőve. Plaut. Trin. 208. — Kiki jól
tudja, hol nyomja saruja. D. Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui eum
portat. Flór. — Nem jó mindent tudni. E. Non expedit omnia scire.
Flór. — Nem tudja ember, mire virrad. E. Incertum, quid vesper vehat.
Verg. — Senki sem tudhat mindent. D. Nemo omnia potest scire. Varró
T. r. 2, 1,2. — Tudomány. Nincs a tudománynak rost ágyban fekvése. E.
Non jacet in molli veneranda scientia lecto. Flór. — Tulok. Egyenetlen
tulkok nem jók egy járomban. D. Quam male inaequales veniunt ad
aratra juvenci. Ov. her. 9, 29. — Tükör. Nem vaknak való a tükör. KV.
Vak nem veszi hasznát a tükörnek. E. Quid casco cum speculo ? Stobaeus. — Tűr. A ki nem tűr, nem uralkodik. M. Á. A ki nem tud tűrni,
nem tud uralkodni. Sz. Qui nescit dissimulare, nescit regnare. Flór. —
Tűz. A hol füst van, tűznek is kell lenni. D. Non est fumus absque igne.
Flór. — A ki közelebb van a tűzhöz, jobban melegszik. Nyelvőr 16. Proprior igni, citior calescit. Flór. — Égett gyermek fél a tűztől. S. Laasus
ab igne puer timet illum postea semper. Ov. Igne semel tactus, timet
ignem postmodo cattus. Flór. — Hazának füstje is kedvesebb, mint
idegen országnak tüze. K. Patriaa fumus igni alieno luculentior. Horn. —
Tüzet nem jó tűzzel oltani. MA. Ignem igni addere. Flór. — Tűz, aszszony és tenger miatt vesz el sok ember. KV. Ignis, maré, mulier: tria
mala. Flór. — lyuk. Vak tyúk is talál néha buzaszemet. E. Invenit
interdum
gallina granum. Flór.
Ugatás. Nem hajt jó paripa az eb ugatására. KV. Generosus equus
non curat canum latratus. Flór. — Ugrik. A ki ugrik, az elbukik. M.
Qui scandunt in altum lapsu graviore ruunt. Flór. — Új. Nem jó ó hor
dóba új bort tölteni. KV. Vinum nóvum in utres novos mittendum. Bbl.
Nincs új a nap alatt. KV. Nihil növi sub sole. Nihil sub sole nóvum.
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Bbl. Eccl. 1, 10. — Új barátért el ne hagyd a régit. E. Újért az ó bort
el ne hagyd. B. Vinum nóvum, amicus novus. Bbl. Sirach. 9. 15. Ne
derelinquas amicum antiquum: novus enim non érit similis illi. Bbl.
Sirach. 9, 14. Non érit antiquo novus anteferendus amicus. Columb. 61.
Új cserépbe avult szag tartós szokott lenni. Sz. D. Quod testa nova capit,
inveterata sápit. Flór. —- Új gyermekek, új keresztek. KV. Novus fructus,
novus luctus. Plor. — Új seprő jól seper. KV. Scopat scopa bene nova.
Flór. — Új szita függ szögön, az ó hever földön. KV. Nóvum cribrum.
novo paxillo pendet. Varró. — Minden óság újság volt először. D. Vetera
quae nunc eunt, fuerunt olim nova. Flór. — Ujj. Ha ujjat adsz, karod
kéri a telhetetlen. D. Si digitum porexeris, manum invadet. Plor. — Út.
Legjobb a középút. E. l m medio tutissimus ibis. Flór. — Legjobb az
egyenes út. E. Kecta via tutissima. Flór. — Járt utat járatlanért el ne
hagyd. D. Via trita est tutissima. Flór. — Üres. Ha hordód üres, meg
vet minden rühes. M. Amici diffugiunt, cadis cum faece siccatis. Flór. —
Üres hordó jobban kong. D. Dolia vacua acutius resonant. Flór.— Késő
a takarékosság, mikor üres az erszény. D. Sera in fundo parsimonia.
Publ. Syr.
Vacsora. Későn jött vendégnek csont a vacsorája. S. Tarde venientibus ossa. Flór. — Vak. A szerelem vak. S. Ámor caecus est. Amatőr
C83cus est. Horat sat. 1, 3, 38. — Ha vak vakot vezet, mindkettő a ve
rembe esik. E. Caecus si caeco ducatum praestet,, ambo in foveam cadunt.
Bbl. Máté 15, 14. — Vak nevet kancsalt. MA. Caecus convitia jacit in
luscum. Flór. — Vak vezet világtalant. D. Caecus csecum ducit. Bbl. —
Vakok közt egyszemű a király. B. Inter caecos regnat strabus. Inter caecos luscus rex. Flór. — Vak mutat szemesnek utat. D. Si caecus iter
monstrare velit. Hor, ep. 1, 17, 3 . — Vas. Addig verd a vasat, míg
meleg. D. Dum ferrum candet, tundito. Ferrum, dum calet, tundendum
est. Flór. — Arany fegyver néha többet győz a vasnál. D. Ferro nocentius aurum. Ov. — Meddig tüzes a vas, addig kopácsold. KV. Dum cnndet ferrum, velocius est tundendum. Flór. — Szükség vasat tör. D. Necessitas frangit ferrum. Flór. — Tűz próbálja meg a vasat. D. Ignis
probat ferrum durum. Bbl. Eccles. 31, 31. — Idővel a vas is megvásik. D.
Vasat is megeszi a rozsda. D. Ferrum rubigo consumit. Flór. — Vádol.
Az idétlen magamentés, vádolás. B. Qui se excusat, accusat. Flór. —
Vendég. Harmadnapos vendégnek coki a neve. KV. Harmadnapi ven
dégnek ajtó megett a helye. KV. Post rres saspe dies vilescit piscis et
hospes. Flór. — Hivatlan vendégnek ajtó megett helye. KV. Assideat
portae, non invitatus honeste. Stabit post valvam non invitatus ad aulám.
Flór. — Későn jött vendégnek csont a vacsorája. S. (L. Vacsora.). —
Veszedelem. Ki keresi a veszedelmet, elvész benne. M. Qui quaerit periculum, peribit in illó. Bbl. — Veszedelmes a hal harmadik vizében. E.
Maledictus piscis in tertia aqua. Flór. — Vesztés. Első nyerés, czigány
vesztés. Nyelvőr 2. Prima fortuna, nunquam fűit bona. Flór. — Vet.
A ki mint vet, úgy arat. KV. Quale semen, talis est messis. Flór. — Ki
szelet vet, vihart arat. M. Qui ventum seminat, turbinem metet. Flór. —
Ki álnokságot vet, bút arat. Faludi. Qui seminat inquitatem, metet
mala. Bbl. Prov. 22, 8. — Ki szűken vet, szűken arat. M. Messis érit
rara, quam dextra sparsit avara. Flór. — Vég. Gonosz eredetnek gonosz
a vége. Faludi. Mali principii, malus finis. Ter. — Jó vég köti a munka
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koszorúját. E. Finis coronat opus. Flór. — Végez. Ember gondol, isten
végez. E. Homo proponit, deus disponit. Flór. — Ki sokba kap, keveset
végez. D. Pluribus inttntus, minor est ad singula sensus. Flór. — Vén.
A sok szerencsétlenség idó'előtt megvénheszti az embert. KV. Mala sen i u m accelerant. Horn.-—Csúnya a vén parázna. Sz. Turpe senilis amor.
Ov. — Vén ökör mélyebben hagdossa a sarat. D. Bos senex fortius figit
pedem. Flór. — Vénség. Ki ifjanta gyűjt, vénségében fujt. KV. Quod in
juventute non congregasti, in senectute non invenies. Bbl. — Vénség
kész betegség. M. Vénség szüntelen betegség. P. Senectus ipsa est morbus. Juv. 10. 219. Senectus insanabilis morbus. Sen. ep. 108, 28. —•
Vét. A ki részeg korában vét, józan korában bűnhődik. B. Qui peccat
ebrius, luat sobrius. Flór. — Vétek. Minden vétek talál magának ment
séget. E. Nullum crimen sine excusatione. Flór. — Nem vétek, a mi
bemegy, hanem a mi kijő. E. Non coinquinat hominem quod intrat in
os, sed quod ex ore exit. Bbl. — Sok a vétek, hol sok a törvény. K. Sok
törvény, sok vétek. S. Corruptissima respublica, plurimae leges. Flór. —
Vétkezik. A ki ritkábban vétkezik, könnyebben bocsánatot nyer. KV.
Impune peccat, cum quis peccat rarius. Flór. — Ember szokott vét
kezni. E. Hominum est peccare. Flór. — Jámbor is napjában hétszer
vétkezik. E. Septies cadit in die etiam justus. Bbl. — Világít. Az okos
ság sötétben is világít. D. Sapientia et in tenebris lucet. Bbl. — Virág.
Festett virágot nem szagolnak. D. Qui pingit florem, non pingit floris
odorem. Flór. — Egy virág nem tavasz. 1). Unus flos non facit ver.
Flór. — Vitézkedni. Könnyű ott vitézkedni, hol nincs ellenség. B. Cui
procul est hostis, bene se munire potest is. Flór. — Víz. Erdőre tőkét,
tengerbe vizet hord. E. In silvas ligna, in maré aquas defert. Ov. —
Esőt kerülte, vízbe halt. D. Concurrit quispiam ne pluvia madesceret et
in foveam praefocatus est. Flór. Nem hal a vízbe, kinek fel kell akadni. D.
Ki felől isten elvégezte, hogy felakaszszák, nem hal a vízbe. E . Quod
corvis natum est, non snbmergitur aquis. Flór. — Veszteg álló víznek
nem kell hinni. D. Tranquillas etiam naufragus horret aquas. Ov. ex
Pont. 2, 7, 8. — Víz ellen nehéz az úszás. D. Contra torrentem niti difficile est. Flór. Quis contra torrentem ? Ov.
Zsák. Hol malaczot Ígérnek, zsákkal forgolódjál. Sz. Saccus adaptetur, porcellus cum tibi detur. Flór.
MARGALITS EDE.

Könyvészet 1899.
1. Magyar nyelv.
Akadémiai Ertesitő. 1899. (Megemlítendó'k: BARTAL ANTAL : A ma
gyarországi latinság szótára. — SIMONYI ZSIGMOND: Felelet Ballagi Ala
dárnak a ((Nyelvtörténeti szótár»-ról felolvasott bírálatára. — P. THEWREWKEMTL : A mondatból vált fő- és melléknév. - —VARJÚ ELEMÉR : A gyula

fejérvári codex. — ZOLNAI GYULA: Az új Nagy Szótár föladatáról.)
Csűrös Ferencz. A magyar irodalmi és köznyelv. Ungvár, 1899.
Székely és Illés. (8-r.)
Czimmermann János. Nyelvújítók és nyelvműveló'k Barczafalvi
Szabó Dávid fellépéséig. Tatai algym. értés. 3—20. 1.
Egyetemes Philologiai Közlöny. (Megemlítendők: HEINRICH GUSZTÁV :
A tübingai pályakérdés. 1808. — HORGER ANTAL: A bánsági sváb nyelv
járás magyar szavai. — KOVÁCS GERGELY: AZ accusativus cum infinitivo
használata Caesarnál, Sallustiasnál és Tacitusnál. — KRAUSS SÁMUEL:
Verseghy Ferencz mint héber nyelvtudós. — SCHMIDT HENRIK : A verbászi német nyelvjárás. — SCHMIDT JÓZSEF : A duális kérdése az ó-persa
declinatióban. — SZEGEDY BEZSŐ : Sylvester nyelvtana. — VERESS IGNÁCZ :

Adalékok a magyar középkori latinsághoz.
Frecskay János. Mesterségek szótára. A Magyar Tudományos
Akadémia megbizásábol. Budapest, 1899. Hornyánszky V. (8-r.) Egy
füzet 10 kr. — 1. Acsmesterség (24 1.) — 2. Fametszés, formametszéa
és rézmetszés (16 1.) — 3. Asztalosmesterség (20 1.) — 4. Fésusmesterség (16 1.) — 5. Bodnár- vagy kádármesterség (15 1.) — 6. Könyvnyom
tatás (30 1.) — 7. Bőrgyártás (29 1.) — 8. Bádogos mesterség (13 1.) —
9. Csizmadia-, czipész- és vargamesterség (19 1.) •— 10. Aranyozó- és
aranyverőmtívesség (10 1.) — 11. Fazekasmesterség (21 1.) — 12. Eszter
gályosmesterség (151.) — 1 3 . Gyertyamártás és szappanosmesterség (22 1.)
Hajnal Dávid. Kármán József mint nyelvművelő. Budapest, 1899.
Leitner M. L. (8-r.)
Hetyei E. Szende. Gyöngyösi István nyelve a nyelvújítás szem
pontjából. Győr, 1899. (8-r. 56 1.)
Hoffmann Mór. Ungarisch-deutsches und deutsch-ungarisches
Taschenwörterbuch. Mit besond. Berücksichtigung der österr. Orthographie. Mit vielen Beispielen und Bedensarten. 2 Tle. Berlin, 1899.
Neufeld & Henius. (16-r. VIII, 1. 740 u. 678 Sp.) 3 Mk.
Király Pál. A Simonyi-féle tüzetes magyar nyelvtan I. kötetének
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birálata. Fölolvastatott a Budapesti Philologiai Társaság 1896. május
20-iki ülésén. Budapest, 1899. Dobrowsky és Franké (8-r. 48 1.) 40 kr.
Cleinens, Albert. Ueber die Bildung und den Gebrauch der Tem
póra im Magyarischen. Beszterczei ev. gym. értés. 3—40 1.
Magyar Nyelvőr. (Megemlítendők: BARTHA JÓZSEF: Az új Nagy
Szótár terjedelme és föladata. — CSŰRÖS FERENCZ : Gyöngyösi és a Nyelv
történeti Szótár. — JOANNOVICS GYÖRGY : Orthologia. — KULCSÁR ENDRE :

Magyar nyelvművészek. - LÁSZLÓ GÉZA: A zilahvidéki nyelvjárás. —
SIMONYI ZSIGMOND : Kombináló szóalkotás. — U. a.: Elévült hibák és
látszólagos hibák. — TOLNAI VILMOS : Barczafalvi szógyártásának első
birálata. — U. a.: Személynevek mint köznevek. — TRENCSÉNY KÁROLY:
A német nyelvből meghonosnlt szólásmódok. — TTJRZÓ FERENCZ : Nyitravidéki palócz-nyelvjárás.
Simonyi Zsigmond és Balassa József. Német és magyar szótár.
I. rész. Német magyar rész. Budapest, 1899. Franklin társ. (8-r. VIII,
474 1.) 4 írt.
Szinnyei József. Magyar tájszótár. A M. T. Akadémia megbízásá
ból szerkesztette—. I I . köt. 5. füz. Találmány-Töviskes, Budapest, 1899.
Hornyánszky V. (4-r. 641—800 h.) 1 frt.
Zombory Dániel. Gyakorlati helyesírás, részletes helyesírási szótár
ral. A M. T. Akadémia által elfogadott elvek alapján iskolai és magán
használatra. Nagy-Kőrös, 1899. Bazsó L. (8-r. 56 1.) 20 kr.

2. Finn-ugor és más urál-altáji nyelvek.
Bonelli Luigi. Elementi di grammatica Turca Osmanli eon paradigmi, crestomazia e glossario. Milano. Hoepli 1899. (8-r. VIII, 199 1.)
3 lira. — Ism. Liter. Centr. Bl. 49. sz.
Prölde Vilmos. Bendszeres oszmán-török nyelvtan. Pozsony, 1899.
Stampfel K. (8-r. 96 1.) 30 kr.
Radloff, Dr. W. Die Sprachen der türkischen Stámme. I. Abtheilung. Proben der Volkslitteratur. VIII. Theil. Mundarten der Osmanen.
Gesammelt und übersetzt von Dr. IGNAZ KUNOS. St. Petersburg, 1899.
(8-r. XLIT, 588 1.) 15 Mfe.
Vámbéry, H. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongoléi
und Sibiriens. (Mémoires de la société finno-ougrienne. XII.) Helsingfors. (8-r. 120 1.) 2 Mk 40 pf. — Ism. Sz. J. Nyelvt. Közlem. 470. 1.

3. Szláv nyelvek.
Broch, Olaj. Weitere Studien von der slovakisch-kleinrussischen
Sprachgrenze im östlichen Ungarn. (Videnskabsselskabets Skrifter. Hist.filos. Klasse Nr. 1.) (4-r. 104 1.)
Hoffmann, Louise. Die Sprache und Litteratur der Wenden.
(Sammlung gémeinverstándl. wissensch. Vortráge. 318.) Hamburg, 1899.
Verlagsanst. (8-r. 39 1.) 80 pf.
Jogié, Vrat. Beitráge zur slavischen Syntax. Zur Analyse des einfachen Satzes. 1. Hálfte. (Aus : Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.) Wien,
C. Gerold & Sohn. (4-r. 88 1.)
Karadschitsch, Vuk Steph. Lexicon serbico-germanico-latinum.
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Ed. III. (publica), emendata et aucta. Belgrád. (V. Valozic.) (Lex 8-r.
XLII, 8801.) 16 Mk.
Kulikovski, G. Slovar oblastnogo Olonetskago narjecija. St. Petersburg. (4-r. 156 1.)
Loris, Jan. Bozbor podíeci hornoostravského ve Slezsku. (Bozpravy ceské Akad. Cis. Frant. Josefa. Boc. VII. T f i d a l I I . cislo 1.) Praze.
1899. (8-r. 89 1.)
Margalits Ede dr. Horvát-magyar és magyar-horvát zsebszótár,
tekintettel a két nyelv szólásaira. Budapest, 1899. Athenasum. (16-r. XI,
188 1.) 1 frt.
Morful, W. R. A grammar of the bohemian or cech language.
Oxford, 1899. Clarendon Press. (8-r. XVI, 120 1.) 6 sh.
Sergievic, V. Lektsii i izljedovanija po drevnel istorii russkago
jazyka. St. Peterburg. Stasiulevic. (8-r. 486 1.)
Slovarj drevné slavjanskago jazika sostavlennij po Ostromirovii
Evangelii. St. Petersburg, 1899. (8-r. II, 946 1.) 3 rab. 50 kop.
Soerensen, Asmus. Polnische Grammatik. 1. Hálfte. Leipzig, 1899.
Haberland. (8-r. IV, 256 1.) 6 Mk.
Solonina, P. N. Zapiski po metodikie russkago jazyka. St. Peterburg, D. Paluboiarinov. (8-r. 72, 79 1.)
4. G e r m á n

nyelvek.

Baesecke, Geo. Die Sprache der Opitzischen Gedichtssammlungen
von 1624. u. 1625. Laute, Flexionen, Betonung. Braunschweig, 1899.
(8-r. IV, 108 1.) (Diss.) 2 Mk.
Baumgarten, Dr. Bruno. Stilistische Untersuchungen zum deutschen Bolan'dsliede. Halle, 1899. M.Niemeyer. (8-r. V, 1021.) 2Mk40pf.
Beckmann, Natanael. Sprákpsykologi och modersmálsundervisning.
Akademisk afhandling. Lund, 1899. (8-r. 152 1.)
Behaghel, Dr. Ottó. Der Gebrauch der Zeitformen im konjunktivischen Nebensatz des Deutschen. Mit Bemerkungen zur latéin. Zeitfolge und zur griech. Modusverschiebung. Paderborn, 1899. F . Schöningh. (8-r. IX, 216 1.) 4 Mk 40 pf. —Ism. Weissenfels 0. Berlin. Philol.
Wochenschr. 30. sz.
Beitráge, Bonner, zur Anglistik. Herausg. v. M. TEAUTMANN. 2. u.
4. Heft. Old'English musical Terms. Von T. M. Padelford. Bonn, 1899.
(8-r. III, 192; XII, 112 1.) 6 Mk.
Böhme, O. Zur Geschichte der sáchsischen Kanzleisprache von
ihren Anfángen bis Luther. I. Th. 13. u. 14. Jahrhundert. Halle. E . Karras, 1899. (8-r. 58 1.)
Bremer, Ottó. Zur Lautschrift. (Sammlung kurzer Grammatiken
deutBcher Mundarten. I. Anhg.) Leipzig, 1899. Breitkopf & Hártel. (8-r.
21 1.) 75 pf.
Brink, Bernh., ten. Chaucers Sprache und Verskunst. 2. Aufl.
Herausg. v. Frdr. Kluge. Leipzig, 1899. Ch. H. Tauchnitz. (8-r. XV,
223 1.) 5 Mk.
Brynildun,
J. Deutsch-norvegisches (dánisches) Wörterbuch.
17—21. Heft. Christiania u. Kopenhagen, 1899. A. Cammermeyer. (8-r.
769—1008 1.) á 4 0 p f .
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Chadwick, H. M. Studies in old English. (Transact. of the Cambridge. Philol. Soc. IV. 2.) London, Clay. (8-r.) 6 sh.
Dalheimer, Vikt. Die Sprache Alexander Barclay's in The Shyp of
Polys of the Worlde (1509). Zürich. (Diss.) (8-r. VIII, 71 1.) 1 Mk 40 pf.
Dannheisser, Dr. Ermt. Die richtige Aussprache des Musterdeutschen. Gemeinverstándlich dargestellt f. Gebildete aller Berufsarten.
Heidelberg, 1899. J. Groos. (8-r. 32 1.) 50 pf.
Ebrard, Wilh. Alliterierende Wortverbindungen bei Goethe. I. Th.
Nürnberg, 1899. Edelmann. (8-r. 42 1.) 2 Mk 40 pf.
Ewers, M. Deutsche Sprach- und Litteraturgeschichte im Abriss.
Allgemeinverstándlich dargestellt. I. Theil: Deutsche Sprach- und Stilgeschichte. Berlin, 1899. Eeuther & Eeichard. (8-r. XX, 284 1.) 3 Mk
60 pf. — L m . Liter. Centr. Bl. 26. sz.
Falk, Hjalmar é Torp, Alf. Dansk-nordens Syntax i historisk
fremstilling. 1. Heft. Kristiania, Aschehoug. 1899. (8-r.) 75 öre.
Farkas Lajos. Luther és az ujfelnémet irodalmi nyelv. H.M.Vásárh.
ref. fó'gym. értés. 15—25 1.
Finck, Franz Nic. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher
Weltanschauung. Acht Vortráge. Marburg, 1899. Elwert. (8-r. VIII,
123 L) •
Florschütz, Jos. Zur Entstehung des schwachen Práteritums im
Germanischen. Graz, Styria. (8-r. I I , 66 1.)
Gombért, Albert. Bemerkungen zum deutschen Wörterbuche. (Boroszlói gym. pr.) (4-r. 26 1.)
Grimm, Jacob u. Grimm, Wilh. Deutsches "Wörterbuch. Fortgesetzt
v. M. HEYNE, E. HILDEBRAND U. A. Bd. I X . 15. Lfr.

(Schwingeblock-

Seele.) Leipzig, 1899. Hirzel. (8-r.) 2 Mk.
Gimther, J. H. A. A manuál of english pronunciation and gram^
mar. Groningen, Wolters. (8-r.) 2 fi. 50 kr.
Haag, Carl. Die Mundarten des oberen Neckars und Donaulandes.
(Schwábisch-Allemannisches Grenzgebiet: Baarmundarten). Eeutlingeni
reálisk. értés. (8-r. 142 1.)
Hadady Géza. A germán derivatio, különös tekintettel a gót és az
ujfelnémet nyelvre. S. A. Újhelyi kegyr. fogyni, értés. 9—37. 1.
Hauschild, Dr. Osc. Die verstárkende Zusammensetzung bei Eigenschaftswörtern im Deutschen. Hamburg, 1899. Herold. (Progr.) (4-r.
29 1.) l M k ö O p f .
Heilig, O. Grammatik d. ostfránk. Mundart d. Taubergrundes u.
Nachbammndarteu. Leipzig, 1899. Breitkopf u. Hartel. (8-r.) 7 Mk.
50 pf.
Heintze, Albert. Deutscher Sprachhort. Ein Stilwörterbuch. 1. Lfr.
Leipzig, 1899. Eeinzer. (8-r.) 2 Mk. (Teljes 6 füzetben.)
Hellwig, J. Die Stellung des attributiven Adjectivs im Deutschen.
Ein Beitrag zur historischen Syntax. Giesse.n, 1899. Diss. (8-r. 176 1.)
Hirt, Hermann. Der • indogermanische Ablaut vornehmlich in
seinem Verháltnisse zur Betonung. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r.)
5 Mk 50 pf.
Hodermann, Max. Unsere Armeesprache im Dienste der Cásarübersetzung Leipzig, 1899. Dürr. (8-r. 44 1.) 75 pf. — Ism. Oehler E .
Berl. Phil. Wochenscbr. 1. sz.
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Hóefler, M. Deutsches Krankheitsnamen-Buch. München, 1899.
Piloty & Höhle. (4-r. XI, 922 1.) 35 Mk. — Ism. KI. Liter. Oentr. Bl.
25. sz.
Holthamen, F. Altsachsi.scb.es Elementarbuch. Heidelberg,Winter,
1899. (8-r. XX, 284 1.) 5 Mk. — Ism. Henry V. Rev. crit. 43. sz.
Horn, Dr. Paul. Die deutsche Soldatensprache. Giessen, 1899.
Bicker. (8-r. XII, 174 1.) — Ism. Liter. Centr. Bl. 13. sz.
Horn, Wilhelm. Beitráge zur deutschen Lautlehre. Giessen, 1899.
Diss. (8-r. 37 1.)
Idiotikon, schweizerisches Wörterbuch der schweizerdeutschen
Sprache. Herausg. m. Unterstützung des Bundes und der Kantoné. Begonnen von FEDE. STAUB und LUDW. TOBLEE. 38, 39. Heft. Bearb. von

A. Bachmann, R. Schoch, H. Bruppacher und E. Hoffmann-Krayer.
Frauenfeld, 1899. J. Huber. (IV. Bd.) 4-r. k 2 Mk.
Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germanischen Philologie. 20. Jahrg. 1898. 2. Abth. Dresden, 1899. Reissner.
(8-r. VII, 16J— 4581.)
Kalkar. 0. Ordbog til det aeldre danske Sprog. (1300—1700).
28. Heft. Kjobenhavn, 1899. (8-r. 64 1.) 3 Mk.
Kehrein, Dr. Val. Mittelhochdeutsche Grammatik und Schulwörterbuch. Leipzig, 1899. O. Wigand. (8-r. VI, 234 1.) 4 Mk.
Kluge, Friedr. Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen
Dialekte. 2. Aufl. (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte. I.) Halle, 1899. M. Niemeyer. (8-r. X, 119 1.) 3 Mk.
Kluge, Friedr. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
6. Aufl. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r. XXVI, 510 1.)
Köhler, Fr. u. Witter, C. Deutsches Aussprache-Wörterbuch far
allgemeinen Gebrauch. Ein Taschen-Wörterbuch der deutschen und
englischen Sprache. Mit Angabe der deutschen Aussprache in englischen
Buchstaben. 2 Theile. 3. Ster.-Aufl. Neustadt a. d. H. 1899. Leipzig.
Dr. Seele & Co. (12-r. XIV, 447 u. 366 1.) 2 Mk 50 pf.
Köhler, Fr.w. Witter, C. Neues Taschen-Wörterbuch der englischen
und deutschen Sprache. Zum Gebrauch für den Verkehr u. f. Schulen.
Mit Angabe der engl. Aussprache in deutschen Buchstaben. 2 Theile.
4. Ster.-Aufl. U. o. (12-r. IX, 444 és 386 1.) 2 Mk 50 pf.
Kötting, G. Etymologische Studien über deutsche Flussnamen.
I. Th. (Kreuznachi gym. progr.) (4-r. 24 1.)
Kraus, Carl. Heinrich von Veldeke und die mittelhochdeutsche
Dichtersprache. Mit einem Excurs von Edward Schröder. Halle a. S.
1899. Niemeyer. (8-r. XV, 191 1.) — Ism! Liter. Centi. Bl. 38. sz.
Lenz, Philipp. Vergleichendes Wörterbuch der neuhochdeutschen
Sprache und des Handschuhsheimer Dialects. Baden-Baden. (8-r.) 2Mk.
Liebich, Dr. Bruno. DieWortfamilien der lebenden hochdeutschen
Sprache als Grundlage f. e. System der Bedeutungslehre. Nach Heines
deutschem Wörterbuch bearb. I. Th. 5. Lfr. Breslau, 1899, Preuss&Jünger. (8-r.) 1 Mk 20 pf.
Lindmeyr, Bernhard. Der Wortschatz in Luther's, Emser's und
Eck'süebersetzung des «NeuenTestamentes». EinBeitrag zurGeschichte
der neuhochdeutschen Schriftsprache. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r.
III, 106 1.) 2 Mk 50 pf.
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Lloyd, Rich. J. Northern english phonetics, grammar, texts. London, 1899. Nutt. (8-r. 133 1.) 3 sh.
Loewe, Dr. Rich. Die ethnische und sprachliche Gliederung der
Germánén. Halié, 1899. M. Niemeyer. (8-r. 60 1.) 1 Mk 60 pf. — Iaau
H. V. Rev. crit. 17. sz. — Jantzen H. Arch. f. n. Spr. 151. 1.
Martin, E. u. Lienhart, H. Wörterbuch der elsássischen Mundarten. l m Auftrage der Landesverwaltung von Elsass-Lothringen. 5. Lfr.
Strassburg, 1899. K. J. Trübner. (8-r. I. Bd. S. 625—799.) 4 Mk.
Máyer János. A német szórend elemei. (Sepsi-sz.-györgyi ref. kolL
értés. 3—35 1.) Önállóan is megjelent.
Melón, J. Etude comparée des langues vivantes d'origine germanique. I. partié: Lois des modifications de consonnes qu'óprouvent le»
mots envisagés du néerlandais á l'allemand et a l'anglais. I. fasc. Namur,.
A. Wesmaeí-Charlier. (8-r. X, 183 1.) 5 fr.
Michels, V. MittelhoehdeutschesElementarbuch. Heidelberg, 1899.
Winter. (8-r.) 5 Mk.
Mohr, F. A. u. Nissen, C. A. Tysk-Dansk Ordbog. 4. Heft. Kjobenhavn. 1899. (8-r.) 50 öre. — Ism. L. A. Liter. Centr. Bl. 20. sz.
Murray, Dr. James A. H. A new english dictionary on historical
principles; founded mainly on the materials collected by the Philological Society. Oxford, 1899. Clarendon Press. Vol. V. (Heel-Hywe). (4-r.
193-516.) I—In. (4-r. 1—128 1.) 17 sh. 6 d.
Ordbok öfver svenska spráket utg. af Svenska Akademien. H . 10,11.
Lund, Gleerup. á 1 Kr. 50 öre.
Penner, Dr. Emil. Kntwickelung der altenglischen Tonvokale.
I I . Th. Berlin, 1899. B. Gaertner. (4-r. 31—54 1.) 1 Mk.
Priese, Dr. Osk. Der Wortschatz des Héliand, e. deutsch-altniederdeutsches Wörterbuch. Saarbrücken, 1899. (Leipzig, B. Voigtlánder.)
(8-r. IV, 44 1.) 1 Mk 80 pf.
Piischel, Herm. Der syntaktische Gebrauch der Coniunctionen in
den Adverbialsátzen bei Hans Sachs. Ein Beitrag zur deutschen Grammatik des XYI. Jahrh. Leipzig, 1899. (E. Gráfé.) (8-r. 1201.) 2 Mk.
Ritters, Dr. Herm. Etymologische Streifzüge auf dem Gebiete des
Niederdeutschen unter besond. Berücksichtigung der Dithmarscher
Mundart. Progr. Hamburg, 1899. (Herold). (4-r. 24 1.) 1 Mk 50 pf.
Rittershaus, Adeline. Die Ausdrücke für Gesichtsempfindungen in
den altgermanischen Dialekten. Ein Beitrag zur Bedeutungsgeschichte.
I. Tb. (Abhandl., herausg. v. d. Gesellschaft f. deutsche Sprache in Zürich, III.) Zürich, 1899, E. Speidel. (8-r. XIV. 81 1.) 2 Mk.
Schiepek, Jos. Der Satzbau der Egerlánder Mundart. I. Th. Prag,
1899. Calve. (8-r. XXVI, 206 1.)
Schmidt, Frz. Zur geschichte des wortes «gut». Ein beitrag zur
wortgeschichte der sittl. begriffe im deutschen. Diss. Berlin, 1899. (C.
Skopnik.) (8-r. VIII, 46 1.) 1 Mk 20 pf.
Skrifter utgifna af K. Humanist. Vetensk.-Samfundet Upsala. VI.
8—9. (TAMM, EBEDR. Om avledningsándelser hos svenska adjectiv, deras

história och nutida förekomet. — TAMM, F R . Om ándelser hos adverb
och arkaiskt bildade prepositionsuttryck i svenskan.)
Soames, Laura. Introduction to english, french and germán phonetics with reading lessons and exercises. New edition, revised and
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edited by Wilhelm Vietor. London, 1899. Sonnenschein & Co. (8-r.)
6 sh.
Sprichwörter und alteVolks- undKinderlieder in kölnischerMundart. Köln, 1899. K. A. Stauff. (12-r. IV, 65 1.) 50 pf.
Stöcklein, Joh. Untersuchuugen zur Bedeutungslehre. Diliingen,
1899. (München, J. Lindauer). (8-r. 59 1.) 80 pf.
Sutermeister, Ottó. Humor in der deutschen Grammatik. Bern,
1899. K. J. Wyss. (8-r. 36 1.) 70 pf.
Sweet, H. New english grammar, logical and historical. Part I I :
Syntax. London, 1899. Frowde. (8-r. 148 1.) 3 sh. 6 d.
Sykes, Fred. Henry. French elements in middle english. Chapters.
ilmstrative of the origin and growth of Eomance influence on the phrasal
power of standard english in its formative period. Oxford, 1899. (8-r.
64 1.) — Ism. Komania 648. 1.
Trebs, Emil. Beitráge zur osterlándischen Mundart. Fürstenwaldi
gym. progr. (4-r. 24 1.)
Urbach, Adolf. Über die Sprache in den deutschen Briefen der
Herzogin Elisabet'h Charlotte von Orléans. Greifswaldi Diss. 1899.
(8-r. 89 J.)
Vercoullie,J. Beknopt etymologisch woordenboek der nederlandsche
taal. 2. uitgave. Haag, 1899. Nijhoff. (8-r. XX, 464 1.)
Vietor. Elements of phonetics: English, french and germán. Translated from Prof. —. W. «Kleine Phonetik» by Walter Bippmann. London, 1899. Dent. (8-r. 143 1.) 2 sh. 6 d.
Wagner, Ph. Die Sprachlaute des Englischen, nebst Anhang:
Englische Eigennamen mit Aussprachebezeichnung. E i n Hilfsbuch für
den Schul- und Privatgebrauch. 2. Aufl. Stuttgart, 1899. Neff. (8-r. XI,
156 1.) 2 Mk 50 pf.
Wasserzieher, Dr. Ernst. Aus dem Lében der deutschen Sprache.
2. Aufl. (Wissensch. Volksbibliothek. 14.) Leipzig, 1899. S. Schnurspiel.
(16-r. 641.) 30 pf.
Wied, Kari. DánischeConversations-Grammatik. Heidelberg, 1899.
Groos. (8-r. VIII, 342 1.)
Wigand, Dr. Paul. Der menschliche Körper im Munde des deutschen Volkes. Eine Sammlung und Betrachtung der dem menschlichen
Körper entlehnten sprichwörtl. Ausdrücke u. Eedensarten. Frankfurt
a. M., 1899. J. Alt. (8-r. III, 119 1.) 1 Mk 50 pf.
Wilmanns, W. Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und
Neuhochdentsch. 2. Abth. Wortbildung. 2. Aufl. Strassburg, K. J. Trübner. (8-r. XVI, 671 1.) 12 Mk 50 pf.

5. Komán nyelvek.
Andersson, Herm. Altération et chute de l'E en francais. (Studier
i modern sprákvetenskap. I. 7.)
Behrenz, D. Zur Wortgeschichte des Französischen. (Beitráge zur
rom. Philologie.)
Berger, Heinr. Die Lehnwörter in der französischen Sprache áltester Zeit. Leipzig, 1899. O. Eeisland. (8-r. III, 347 1.) 8 Mk.
Boerner, Ottó u. Lovera, Romeo. Lehrbuch der italienischen
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Sprache. Mit einer Karte von Italien. Leipzig, 1899. Teubner. (8-r.)
2 Mk 60 pf.
Bruckner, W. Charakteristik d. germán. Elemente im Italienisch.
(Wissenschaftl. Beilage z. Ber. ü. d. Gymn. in Basel. Basel, 1899. (4-r.
33 1.) 1 Mk. — Ism. Pogatscher A. D. Ltr. Ztg. 40. sz.— Ism. Henry V.
Bev. crit. 32. sz.
Cuers, Dr. H. Bildung und Bedeutungswandel französischer Infinitiv beim Ubergang aus demLateinischen. Progr. Frankfurt a.M., 1899.
(Leipzig, Benger.) (4-r. XXXXII1.) 1 Mk 50 pf.
Darmsteter, Arshie. A historical frencb grammar. Authorised english edition by Alphonse Hartog. London. 1899. (8-r. XLVIII, 936 1.)
12 sh. 6 d.
Decurtins, Dr. C. Batoromanische Chrestomathie. V. Bd.: Oberengadinisch, Unterengadinisch. 1, Lfr. DasXVI. Jahrhundert. Erlangen.
1899. F . Junge. (8-r. 324 1.) 10 Mk.
Densusianu, O. Ürme veehi de limba in toponimia romineasca.
Bucuresci, Ivanescu. (8-r. 16 1.)
Dottin, G. Glossaire des parlers du Bas-Maine. (Département de
la Mayenne.) Paris, Walter. (8-r.) 15 fr.
Elfrath, Henry. Die Entwickelung lateinischer und romanischer
Dreiconsonanz im Altfrauzösischen. Marburg, 1899. Diss. (8-r. 72 1.)
Fanfani, P. Novissimo vocabolario della lingua italiana scritta e
párlata compilato sui vocabolari del Manuzzi, del Tómmaseo, del De
Stefano, del Fanfani. 14. ediz. Napoli, M. Morano. (8-r. VIII, 1299 1.)
10 lira.
Gade, Heinr. Ursprung und Bedeutung der üblicheren Handwerkzeugnamen im Französischen. Kiél, 1899. Diss. (8-r. 76 1.)
Gourmont, M. de. Estbétique de la langue francaise. Paris, 1899.
Mercure de Francé. (8-r.) 3 fr. 50 c%
Grasserie (Raoul de la — ) . Etudes de grammaire comparée de la
catégorie des voix. Paris. (8-r.) l ! fr.
Guerlin, de Guer. Essai de la dialectologie normande. La palatalisation des groupes initiaux, gl, ki, fl, pl, bl, étudiée dans les parlers de
trois cents comunes du département du Calvados. Paris, Bouillon, 1899.
(8-r. X, 155 1.) 10 fr.
Hanssen, Friedr. Über die altspanischen Práterita vom Typus ove
pude. Valparaiso. Helffmann. (8-r. 68 1.)
Hatzfeld, A. & Darmesteter, A. Dictionnaire général de la langue
francaise. Fasc. 25. Paris, Delagrave. 1 fr.
Hofer, Kari. Die Stellung des attributiven Adjectivs im Französischen in ihrer geschichtlichen Entwickelung dargestellt. Zweibrücken,
1899. Progr. (8-r.) 1 Mk.
Könnye, Nándor. Egy kis összehasonlítás a franczia és egyéb román nyelvek között. (Ungvári reálisk. értés. 5—12 1.)
Lené, Gustaf. Les substantifs postverbaux dans la langue francaise.
Upsala, 1899. (8-r. 146 1.) — Ism. Bourciez, E. Bev. crit. 37. sz.
Levy, Emil. Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichtigungen und Ergánzungen zu Baynouards Lexique román. 9. Heft. Leipzig, 1899. 0. B. Beisland. (8-r. III. Bd. 1—128 S.) 4 Mk.
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Lovera, R. Grammatik der italienisehen Umgangssprache. Leip
zig, 1899. Teubner. (8-r.) 2 Mk.
Mann, Gustav. Die Sprache Froissart's auf Grund seiner Gedichte.
Halle, 1899. Diss. (8-r. 46 1.)
Meder, F. Erláuterungen zur französisclien Syntax. Leipzig, 1899.
Eenger. (8-r.) 2 Mk.
Menthet, E. R. Beitráge zur französisclien Lexikographie. (Bo
roszlói reálisk. progr.) (8-r. 40 1.)
Nazari, Oreste. I dialetti italici grammatica iscrizioni, verő ioné,
lessico. Milano, 1899. Hoepli. (16-r.) 3 lira.
Nonnenmacher,
E. Praktisches Lehrbuch der altfranzösischen
Sprache. Wien, 1899. Hartleben. (8-r.) 1 frt.
Nyrop, Kr. Grammaire historique de la langue francaise. Tome I.
Copenhague (8-r.) 10 fr.
Ostberg, H. 0. Les voyelles vélaines accentuées, la dipbtongue au
et la desinence -avus dans quelques noms de lieux de la Francé du Nord.
Upsala, 1899. (8-r. 99 1.)
Ovidio, Francesco d'—. Note etimologiche. Napoli, 1899. (8-r.
84 1.) Ism. Eomania 486. 1.
Pallioppi, Emil. Wörterbuch der romauischen Mundarten des
Ober- u. Unterengadins, des Münsterthals, v. Bergün u. Filisur mit besonderer Berücksichtigung der oberengadinischen Mundart. DeutschEomanisch. 1. Lfr. Basel, Geering. (1—140 1.) 5 Mk.
Petit de Julleville, L. Histoire de la langue et de la littérature
francaise des origines a 1900. Tome VI. Paris, Colin & Cie. (8-r. 901 1.)
Quiehl, Dr. Kari. Französische Aussprache und Sprachfertigkeit.
Phonetik, sowie mündliche und schriftliche Übungen im Klassenunterriohte. 3. Aufl. Marburg, 1899. Elwert. (8-r. VIII, 188 1.) 3 Mk 20 pf. —
Ism. Tobler A. Arch. f. n. Spr. 249. 1.
Romberg, H. B. L'idée de la durée par rapport aux verbes et aux
substantifs verbaux en francais moderné. Göteborg, 1899. Zachrisson.
(8-r.) Diss.
Salvioni, Carlo. Dei nomi locali leventinesi in -éngo e d'altro an
«ora. Bellinzona, 1899. (8-r. 10 1.) — Ism. Eomania 649 1.
Savelli, FabrizioGiannuzzi.
Arcaismi nelle Eime del Petrarca.
Turin, 1899. Loescher. (8-r. 36 1.)
Schlesinger, Gustav. Die altfranzösischen Wörter im Machsor
Vitry nach der Ausgabe des Vereins «Mekize Nirdamim». Mainz, 1899.
Wirth. (8-r. 1041.)
Schöningh, Dr. Thdr. Die Stellung des attributiven Adjektivs im
Französisclien. (Neuphilologische Studien. 7.) Paderborn, 1899. F. Schö
ningh. (8-r. IV, 64 1.) 1 Mk 60 pf.
Schwan, Ed. Grammatik der altfranzösischen Sprache. Neu bearb.
von Dr. Dietr. Bebrens. 4. Aufl. Leipzig, 1899. O. E. Eeisland. (8-r. VIII,
266 1.) 5 Mk 40 pf.
Simíts Ferencz. A franczia kiejtés szabályai. Szeged, Endrényi. I.
1899. (8-r. 19 1.) 10 kr.
Sörgel, Johannes. Über den Gebrauch des reinen und des prápositionalen Infinitivs im Altfranzösischen. Halle, 1899. Diss. (8-r. 34 1.)
Studi Glottologici italiani, diretti da G. de GBEGOBIO. Vol. I. To-
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rino, 1899. Loescher. (10 lira.) Ism. Vendryés, J. Rev. crit. 30. ez. (Tartalma: G. de GBEGOKIO, Contributi álla etimológia e lessicografia romanza
. con ispeciale considerazione ai vernacoli siciliani. — SABBADINI, R.
Saggio di toponomastica deli' isola deli' Elba. — M. LA VIA, II vocalismo del dialetto gallo-italico di Nicosia in Sicilia.)
Suback, Dr. Július. Das Zeitwort in der Mundart von Tarent.
Brünn. 1899. (8-r. 23 1.) Progr. Ism. Románia 649. 1.
Sülte, Benjámin. La langue francaise au Canada. Lévis, P. G. Roy.
(16-r. 107 1.)
This, C. Zur Lehre d. Tempóra u. Módi im Französischen. (Beitráge z. román. Philologie.)
Tiktin, H. Rumánisch-deutsches Wörterbuch. 5. Lfr. Bukarest u.
Leipzig. 1899. (8-r.' 257—320 1.) 1 Mk 60 pf.
Tobler, Adf. Vermischte Beitráge zur französischen Grammatik.
Gesammelt, durchgesehen und vermehrt. 3. Reihe. Mit e. Anh.: Romaniscbe Philologie an deutscheu Universitáten. Leipzig, 1899. S. Hirzel.
{8-r. XII, 203 1.) 5 Mk. — Ism. Bourciez E. Rev. crit. 37. sz. — Kn. Lit.
Centr. Bl. 51—52. sz.
Ujváry Béla. Franczia-magyar és magyar-franczia zsebszótár,
tekintettel a két nyelv szólásaira. Budapest, 1899. Athénem. (16-r. VIII,
421, V. 329 1.) 2 írt.
Viciü, Alesiü. Glosariü de cuvinte dialectale din graiul viu al poporuluí román adunate si explicato. Blaj, 1899. (8-r. 56 1.) 1 Kor.
Villatte, Dr. Césaire. Parisismen. Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenart. Ausdrucksweisen des Pariser Argót. Ein Supplement
zu allén französisch-deutschen Wörterbüchern. 5. Aufl. Berlin, 1899.
Langenscheidt. (8-r. XVI, 326 1.) 5 Mk.

6. Latin és görög nyelv.
Bally, Cliarles. Les langues classiques sont-elles des langues mortes? Balé etGenéve, Georg & Co. 1899. (8-r. 35 1.)
Balsamo, A. Studi di filológia greca. Punt. I. Firenze, 1899. (8-r.
•97 1.) 3 Mk 50 pf.
Barth, Wilh. Unterrichtsbriefe für das Selbst-Stúdium der neugriechischen Sprache. I I . Kurs. (Schriftsprache). 15. u, 16. Briefe. Leipzig, 1899. C. Haberland. (8-r. S. 227—258 1.) á 50 pf.
Beckwith, E. G. A. Satura grammatica; or, Latin critical notes.
London, Bell. (8-r. 128 1.) 2 sh. 6 d.
Bottek, Ed. Die ursprüngliche Bedeutung des Conjunctivs in lateinischen Nebeusátzen. I. Thl. Ut-, Ne-, Quo-, Quominus-, Quin-, Relativu. Cum-Sátze. Wien, 1899. A. Hölder. (8-r. 94 1.) 1 Mk 50 pf. — Ism.
W. Liter. Centr. Bl. 33. sz. — Dittmar Ármin. Berlin. Philol.Wochenschr.
33—34. sz.
Civitelli, Giuseppe. II suffisso del superlativo latino. Contributo
álla morfológia latina. Napoli, 1899. (8-r. 51 1.)
Comuay, R. S. Dialectorum italicarum exempla selecta in usum
.academicum latiné reddita. Cambridge, Uaiv. Press. (8-r.) 2 sh. 50 d.
Corpus glossariorum latinorum. Vol. VI. fasc. 1. (Goetz, Georg
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Thesaurus glossarum emendatarum. Pars I.) Lipsiae, 1899. Teubner,
(8-r. X, 368 1.) 18 Mk. — Ism. K. K. Lit, Centr. Bl 44. 1.
Diehl, Ernestus. De m tinali epigraphica. Leipzig, 1899. Teubner. '
(8-r. 326 1.) 12 Mlc. Ism. W. Lit. Centr. Bl. 43. sz.
Diels, Herm. Elementum. Eine Vorarbeit zum griech. u. latéin.
Thesaurus. Leipzig, 1899. B. G. Teubner. (8-r. XVI, 93 1.) 3 Mk.
Dieterich, Kari. Untersuchungen zur Geschichte der griecbischen
Spraclie von der Hellenistischen Zeit bis zum X. Jabrb. n. Chr. Leipzig,
1899. Teubner. (8-r. XXIV, 326 1.)
Heine, Gerhard. Synomynik des neutestamentlichen Griechisch,
Leipziír, 1899. Haberland. (8-r.) 4 Mk.
Heraeus, W. Die Sprache des Petronius und die Glossen. Leipzig,
1899. Teubner. (4-r. 50 1.) — Ism. Arch. f. Lat. Lexikogr. 445. 1.
Hiden, C. I. De casuum syntaxi Lucretiana. II. Berlin, 1899. (8-r.
VIII, 152 1.) Mayer & Müller. 2 Mk 50 pi. — Ism. Arch. f. lat. Lexikogr.
445. 1.
Klahn, Wilh. Über die Entwickelung des lateinischen primáren
und secundáren mn im Französischen. Kiél, 1899. Diss. (8-r. 66 1.)
Kohlmann, G. De vei imperativo qvatenvs ab avt particvla differat.
Marburg, 1899. Diss. (8-r. 98 1.)
Kostialik János. Az utóideju határozó mondatok szerkezete a classicus latinságban nyelvbölcseleti alapon megfejtve. Kalocsai érs. főgym.
értés. 3—34.1.
Lane, George M. A latin grammar for schools and colleges. NewYork, 1899. Harper & Brothers. (8-r. XV, 5721.) 6 sh. Ism. SkutschF.D.
Lit. Ztg. 12. sz. — Job, L. Bev. crit. 41. sz.
Márffy, Oszkár. Theokritos syntaxisa. Doktori értekezés. Buda
pest, 1899. (8-r. 70 1.)
Maurenbrecher Bertold. Forschungen zur lateinischen Sprachgeschichte und Metrik. 1. Heft. Hiatus und Verschleifung im altén La
teinischen. Leipzig, 1899. B. G. Teubner. (8-r. VIII, 269 1.) 7 Mk. —
Ism. Sk. Liter. Centr. Bl. 28. sz.
Mohi, F. G. Introduction á la chronologie du latin vulgaire.
(Étude de pbilologie historique.) Paris, Bouillon, 1899. (8-r. XII, 399 1.)
10 francs.
Mueller, Július. De litteris I et V latinis. Qvomodo a Graecis in
transcriptis Eomanorum nominibus expressaa sint. Capita H L Marburg,
1899. Diss. (8-r. 59 1.)
Niedermann, M. Studien zur Geschichte der lateinischen Wortbildung. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r. 38 1.) Diss. — Ism. Solmsen
F . D. Lit. Ztg. 42. sz. — Plánta E. Arch. f. lat, Lexikogr. 441. 1.
Nolan, E. Two greek grammars of the thirteenth century. Edited
by —. Cambridge University Press, 1899. (8-r.)
Ottó, Gualterus. Nomina propria latina oriunda a participiis perfecti. Leipzig, 1899. Teubner. (8-r.) 5 Mk 60 pf.
Pascal, Carlo. Dizionario deli' uso Ciceroniano. Torino, 1899. (8-r.
XV, 777 1.) Ism. Arch. f. lat. Lexikogr. 443.1.
Pokrowski, M. M. Materialji dija istoriceskoí grammatiki latinskago jazika. Moskva. (8-r. VIII, 277 1.) — Ism. W. B. Liter. Centr. BL
18. sz. — Niedermann M. Arch. f. lat. Lexikogr. 439.1.
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Riemann, 0. et Gölzer, H. Granamaire comparée du Grec et du
Latin. Syntaxe. Paris, 1899. (8-r. 893 1.) — Ism. Arch. f. lat. Lexikogr.
444 1.
Samuelsson, Johann. Studia in Valerium Flaccum. Commentatio
academica. Upsaliae, 1899. (8-r. 138 1.)
Schmidt, Johs. Die elischen Verba auf -scco und der urgriechische
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Ismertetések és bírálatok.
A mai n é m e t nyelv.
Die deutsche Sprache der Gegenwart. Ihre Laute, Wörter und Wortgruppen^
Ein Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanstalten.
Auf sprachwissenschaftlicher Grundlage zusammengestellt von LXJDWIG
SÜTTERLIN. Leipzig, Voigtlánder, 1900. 381 1. Ára 6 márka.
E könyv, mely a mai német nyelvnek rendszeres és részletes gram
matikáját tartalmazza, figyelmet érdemel nemcsak azért, minthogy a fel
ölelt anyagot helyesen, a mai tudományos felfogásnak megfelelően tár
gyalja — erről szerzőjének, a heidelbergi egyetem jónevű tanárának
neve is kezeskedik —, hanem azért is, mivel amaz anyagot a szokásostól
eltérő elrendezésben nyújtja s mivel a felosztás és csoportosítás szempont
jainak megváltoztával a tárgy felfogásának is változását, még pedig
gyakran helyes irányban való változását tünteti föl. SÜTTERLIN könyve
előszavában előadja, hogy JOHN EiEsnek most néhány éve feltűnést kel
tett fejtegetései {Was ist Syntax? 1894.; v. ö. NyK. 2 5 : 79. s. k. 1.) in
dították őt arra, hogy a német nyelv grammatikai anyagát a EiES-féle
követelményeknek megfelelőleg feldolgozza. A EIES elmélkedéseinek
hatása SÜTTERLIN könyvében főleg két pontban szembetűnő : az egyik az,
hogy a szók, szócsoportok és mondatok tárgyalásánál szorgosan megkü
lönbözteti az alaki és a jelentésbe.li szempontokat; másik az, hogy a syntaxist nem a mondat tanával veszi egyértelműnek, hanem a. szócsoport
(Wortgruppe) tanával s a mondatot a szószerkezet csupán egyik fajának
tartja.
SÜTTERLIN dicséretre méltó önállósággal szakított az iskolai gram
matikának nem egy tarthatatlan hagyományával, nem egy helytelenül
megrögzött tanával s gyakran ellentétbe helyezkedik a ,landláufige
Sprachlehre' szabályaival. Ez iskolai grammatikának épen eme szabályozó
hajlamával szemben gyakran rámutat arra a tényre, melyet újabban első
sorban PAUL hangoztatott, hogy a nyelvi jelenségeket nem választják el
éles határok, hogy itt mindenütt átmenetek vannak s azért a definitiókat
és szabályokat nem lehet oly minden egyebet kizáró formában fogal
mazni, mint más ismeretkörökben. Az egyes szók jelentése csak ritka
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esetben határozható meg teljes kétségtelen seggel, rendszerint egy kis
ingadozás forog fenn (69. 1.); az összetételek fajai közt nem lehet éles
határt vonni (71. 88. 1.); a beszédrészek határai is el-elmosódnak (78.1.),
a többesképzést lehet szóképzésnek is, szóragozásnak is felfogni (79. 1.),
az igemódok használatában átmenetek vannak (185. 1.), a mondatrészek
körében gyakran kételkedni lehet, vájjon kiegészítővel vagy határozóval
van e dolgunk (335. 1.) stb. Persze, hogy ezeket és az efféléket eddig is
tudtuk, de a grammatikusok nagy része bizonyára paedagogiai bűnnek tar
totta volna, hogy valaki nyiltan hirdessen ily ,ingadozó' tanokat a taní
tás czéljaira szánt könyvben. Pedig hiába, a nyelv nem mathematika, —
persze hogy nem is logika. SÜTTERLIN ismételve rámutat a logikai és
nyelvtani kategóriák külömbségeire, helytelennek mondja azt az eljárást,
mely az iskolázott, a logikai gondolkodást veszi a nyelvi vizsgálatok
kiinduló pontjául (6.10. 1.), vagy a mely a mondatban mindig a logikai
Ítélet képét akarta látni s e felfogás alapján majd pleonasmusról, majd
ellipsisró'l beszélt (7. 8. 1.). Szerzőnk, igen helyesen, nem a logikai, ha
nem a psychologiai viszonyokból indul ki magyarázataiban, főleg a mon
dattani kérdések tárgyalásában.
A könyv három főrészre oszlik, czímeik: Lautlehre, Wortlehre és
Die Wortgruppe. Mindegyik részben vannak lehető rövidre vont nyelv
történeti magyarázatok is. A szótan a szóképzést és a szóragozást tár
gyalja ; minden egyes kisebb szakaszban először a képzések jelentéséről,
azután formájáról van szó. A szóragozás részében kissé szemet szúrnak
az eddigi szokástól eltérőleg egybeállított paradigmák : szerzőnk t. i.
azt az eljárást követi, hogy ha egyazon alak több czélra szolgál, azt le
hetőleg csak egyszer írja hogy így az olvasó vagy tanuló már a külső elren
dezésből is jelentésének többféleségét vegye észre; az esetek vagy sze
mélyek egymásutánja ekkép persze minduntalan változó, pl.:
Egy. 2.
1.
4-.
3.

des Tisches
der |
den
Tisch
dem |

í.
4.
2.
3.

die
der

Kenntnis

1.
4.
3.
2.

der Staat
den Staat
dem Staate
des Staates

1. singé
1. bin
1. j
2. sing(e)st
3. ist
3. j w i 1 1
3. | ginrrfeU
2. bist
2. willst
5. j 8 W
5. seid
5. woll(e)t
4
4
4
- I - 1 sind
- I u
11±u
g I singen
g_ " Q I wollen
Legérdekesebb s a szokásos tárgyalástól leginkább eltérő a könyv
nek harmadik része, a melynek tárgya a szócsoport vagy szószerkezet
( Wortgruppe). Szerzőnk kétféle szerkezetet külömböztet meg, az egyik
a nyilt (offene Gruppé, pl. ein Pfund Fleisch, die Kunst zu schreiben, zw

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

119

folge des Berichtes), a másik a zárt (geschlossene G-ruppe), az utóbbi a
mondat. A nyilt ezerkezetek neve alatt tehát annak egy részét tárgyalja,
a mit nyelvtanaink a ,mondatrészek' rovataiba szoktak sorolni. A nyilt
szerkezetek sorában megkülönböztetendők azok, a melyeknek tagjai kö
zött az alárendelés viszonya van (Bestimmungsgruppen)
és azok, a me
lyeknek tagjai egymás mellé vannak rendelve (Erweiterungsgrwppen)
;
az előbbiek között legnagyobb számmal a kéttagúak vannak. Ezeknek
fajai a következők: 1. D i e H a u p t w o r t s g r u p p e ; i t t fontos külömbség, vájjon az első tag rászorúl-e a kiegészítésre (ein Teilvon Frankreich) vagy nem (die Blumen des Feldes); a vezérszóhoz (,leitendes
Wort') kapcsolódó szó lehet maga is főnév (König Kari, die Farbe des
Todes), melléknév (der junge Baum), határozószó (das Licht
hinten).
2. D i e G r u p p é d e s B e i w o r t s ; a melléknév bővítménye lehet
főnév (drei Fuss breit), névmás (mir lieb), határozószó (überall bekannt), melléknév (tief blau). 3. D i e G r u p p é d e s Z e i t w o r t s
(figyelemreméltó itt a jelentésről szóló fejezet) ; az igéhez járulhat főnév
(Hunger ist der beste Koch), melléknév (er dünkt sich klug), határozószó
(mir ívird wohl). 4. D i e G r u p p é d e s U m s t a n d s w o r t s , főleg a
praBpositiók ,vonzatának' tana.
Ezen egész szakasznak a mondatrészektől elkülönített tárgyalása
tudvalevőleg EIES fejtegetésein alapszik. Azt lehetne mondani, hogy a
grammatika e dolgok nagy részét eddig is tárgyalta (pl. a főnév csoportja
alattiakat a ,jelző' rovatában) s itten csak más helyre jutottak. A főkérdés
természetesen az, vájjon helyes és jogosúlt-e ezeknek a szerkezeteknek a
tulajdonképi mondattanból való ,kitelepítése' és a mondattanon kívül való
együttes tárgyalása? RiEsnek nézetem szerint igaza van, mikor azt mondja,
hogy az efféle szerkezetek, mint Gaesars Ermordung, csak akkor és addig
mondatrészek, a mikor igazán mondatképzők, a mikor igazi syntaktikus
functiójuk van, a mikor pl. alanyul vagy tárgyúl szolgálnak a maguk
egészében; de a mikor mintegy kiemeljük az ilyen szerkezetet a mon
datból s rajta magán vizsgáljuk alakját, jelentését, képzése módját s azo
kat a törvényeket fejtegetjük, a melyek szerint az ilyen úgynevezett
«mondatrész»-en belül az egyes szók csoporttá alakúinak, akkor már nin
csen szó a mondatról, — ez tehát szorosan véve nem mondattani kate
gória többé (1. EIES id. m. 53. 1.). A mondattanban megemlíthetjük, hogy
pl. aufdem Berge mint mondatrész ,határozó', még pedig , hely határozó',
de e szerkezetnek taglalása, annak a magyarázata, hogy itt az auf prgepositio mellett dativus áll és miért áll dativus stb., mégsem mondattaui
kérdés ! Ismeretes, hogy ezeket a kérdéseket a legtöbb nyelvtan eddig
is a tulajdonképeni mondattanon kívül (persze megint rossz helyen: az
alaktanban) tárgyalta, — de vájjon ha pl. az angesichts des Feindes szer-
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kezetnek m i n t s z e r k e z e t n e k tárgyalása, taglalása nem a mondat
tanba való, mért nem volna szabad akkor pl. a das Angesicht der Jungfrau szerkezetet is a ,mondattan'-on kívül tárgyalni ? Igen ám, mondják,
csakhogy ott a praepositio megkívánja, ,vonzza' azt az esetet! A mi ezt
illeti, ma már tudjuk (SÜTTEELIN is fejtegeti, 297. 1.), hogy a praepositio
nem ,vonz' semmit, a viszonyt első sorban a casus fejezi ki s régebben
ez magában fejezte ki, a praepositio későbbi járulék, a mely csak nyoma
tékosítja a viszony megjelölését. De még ha tisztán a mai nyelv szem
pontjából ilyen ,vonzást' teszünk is föl, vájjon pl. az ilyen kifejezésben:
ein Teil Frankreichs a Teil főnév nem kiván-e ópúgy valami kiegészí
tést, nem ,vonz'-e épúgy genitivust? Egy szóval, azt hiszem, a szószer
kezetekének a mondattanból való ama kiválasztása ós együttes tárgya
lása ellen, a mit EIES megkövetelt és SÜTTERLIN végrehajtott, elvi
szempontból nem lehet nyomós kifogást emelni; a részletekre nézve
persze a gyakorlatban talán egyik-másik módosítás fog szükségessé válni.
SÜTTERLIN könyvének hátralevő része, a mely a ,zárt szócsoport'ról, a mondatról szól, az eddigi tárgyalásmódtól kevésbbó lényegesen
tér el. Az ,egytagú mondatok' kategóriáját (pl. zw Befehl! Feuer ! Fin
schöner Tag!) másokkal együtt már DELBRÜCK is (Vergleichende
Syntax
der indogerm. Sprachen I, 74) az iskolai grammatika ,kihagyásos' mon
datai helyébe tette. A mondatrészek sorában SÜTTEELIN Ergdnzung (Ohjekt) neve alá sorolja nemcsak azokat a mondatrészeket, melyeket a né
met grammatikák — a magyar nyelvtanoktól eltérőleg — már eddig is e
rovatban tárgyaltak (pl. genitivusi, dativusi és praepositiós szerkezete
ket, melyek az állítmányi ige fogalmát szorosabban kiegészítik), hanem
a tulajdonképeni határozókat is, a melyeket ama nyelvtanok Umstand,
Bestimmung, Adverbiale néven neveztek; szerinte tehát Ergdnzung van
nemcsak ebben : Dieser Brief geht nach Berlin (a hol a geht csakugyan
kiegészítőre szorul), hanem ebben i s : Die Wolken ziehen nach Westen
(333. 1.), azt persze kiemeli, hogy az utóbbi példában önállóbb a kiegé
szítőben kifejezett képzet (freiere Ergánzung 334.). Az ilyen mondatban
megint: Ich lasse ihn in guten Handen a kiemelt mondatrészt attribútum
praedicativuninak veszi (335), minthogy ez nemcsak a lassenra, hanem az
ihn-re is vonatkozik.
A könyvnek Die Satzgruppe ez. fejezete végül az ,összetett mon
dat* tanát tárgyalja; a Satzgefiige-rö\ szóló fejezetben megkülön
böztet alanyi, állítmányi, jelzői és kiegészítői mondatokat; az utóbbi
csoportban van tulajdonképi Erganzungssatz (pl. Lege das Buch hin, wo
du es gefunden kast) és Umstandssatz (Die Wagen stiessen zuzammen, wo
die Nebenstrasse abzweigt). — Az ,összevont mondat'-nak természetesen
nincsen helye könyvünkben, ezek vagy kettős alanyú (Kari und Fritz
spielen) vagy kettős állítmányú mondatok (Kari sitzt und spielt, 329.1.).
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SÜTTERLIN könyve, a mint az eddigiekből kitűnik, sok tekintetben
új csapáson jár. Kétségtelen, hogy szerzőnk a minden újítással járó ve
szélyeket sem kerülhette el s hogy a hagyományos [formákkal szakítva
gyakran túlzásba esik. Azt csak mellesleg említem, hogy a nyelvtani
terminológiában is újít s ezzel jórészt nemcsak felesleges dolgot művel,
hanem néha zavart és homályosságot is okoz. Baj az is, hogy az anyag
nagyon el van aprózva, együvé tartozó dolgok el vannak darabolva. De
egészben véve mégis érdekes és figyelemreméltó kisérlettel van dolgunk,
melynek bizonyára hatása lesz a grammatikai irodalomra. Azt hiszem,
kívánatos, hogy a mi nyelvtanirodalmunk se vonja ki magát egészen e
hatás alól.
PETZ GEDEON.

Ú j a b b p h o n e t i k a i irodalom.
La Parole. (Revue Internationale de Rhinologie, Otologie, Laryngoogie et Phonétique expérimentale.) Directeur: M. NATIER et l'abbé RousSELOT. Année 1899.

ROUSSELOT, Principes de Phonétique Expérimentale. I. partié. Paris
1897.
JESPERSEN, Fonetik. En systematisk fremmstelling af lseren om sproglyd. 1897—1899.
VIETOR, Kleine Phonetik. Leipzig. Reisland. (Ugyanaz angolul: Elements of Phonetics. Translated and adapted by W. RIPPMANM. Dent & Co,
London).
A phonetika irodalmának haladásáról a NyK. XXVII. kötetében
adtam legutóbb számot, ismertetve néhány összefoglaló s a phonetika
egész rendszerét tárgyaló könyvet. E tudomány fejlődésében azóta is
folytonos haladást tapasztalhatunk. A rendszeres és összefoglaló munkák
írásában némi szünet állott be, a mi természetes is, mert hisz a német
közönséget kielégítik főleg SIEVERS és VIETOR munkái, melyek elég rövid
időközökben jelennek meg új kiadásban ; az angolokat SWEET és SOAMES

munkái tájékoztatják; dán nyelven pedig nem rég fejeződött be JESPER
SEN kitűnő munkája, melyről alább fogok szólani.
A phonetika tudományának igazi haladását az egyes részletkér
dések vizsgálatában kell keresnünk. EOUSSELOT munkássága új irányt
szabott a vizsgálódásnak, midőn arra utalt, hogy a füllel történő meg
figyelés helyett, mely könnyen csal és csak nehezen ellenőrizhető, pon
tos készülékekre van szükség, melyek feljegyezzék beszélő szerveinknek
működését. Első munkájában (1. NyK. 23 : 223.) Cellefrouin község nyelv
járását írtaié az egyes hangok pontos, s a kiejtés minden részletét híven
feltüntető megfigyeléssel és elemzéssel. Azóta EOUSSELOT ennek a feladat
nak szenteli egész munkásságát. Beszélő szerveink minden egyes részé-
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nek működését ellenőrző ós feljegyző készülékeinek egész sorozatát állí
totta össze, s mint a kísérletező phonetikai laboratórium igazgatója a
Collége de France-ban, tanítványokat nevel, a kik az ő módszere szerint
tanulmányozzák különböző nyelvek hangjainak képzését. S a m u i t (1899)
évben átvette M. NATIEE társaságában a La Parole czímfí folyóirat szer
kesztését, melynek eddig megjelent 12 füzete igen sok, a nyelvtudomány
szempontjából is kiválóan érdekes dolgozatot közöl.
Az első füzet bevezető czikke (La Phonétique expérimentale ; son
objet, appareils et perfectionnements nouveaux) tájékoztatóul szolgál s e
még mindig nem eléggé ismert tudomány czéljával és eszközeivel ismer
teti meg e folyóirat olvasóit.
Minden tudomány arra törekszik, — írja ROUSSELOT e bevezető
értekezésében — hogy új czélokat és irányokat keressen s szaporítsa a
kutatás eszközeit. Erre törekszik a phonetika is. A hangtannak kezdetben
az volt a czólja, hogy megmagyarázza az irott nyelvben felismerhető
hangváltozásokat, tehát inkább csak a múltba tekintett s csakis könyv
tárra volt szüksége. Midőn a nyelvtudósok arra a meggyőződésre jutot
tak, hogy a múlt jelenségeibe csakis a maiaknak tiszta megismerése de
ríthet fényt, az élő nyelv és a nyelvjárások vizsgálata lett a tudomány
nak egyik legfontosabb feladatává, s ez által a kutatásnak új módjai
váltak szükségesekké. Kezdetben elég volt erre a czélra a fül, majd segít
ségül vették a szemet is. Csakhogy minél pontosabban kezdték vizsgálni
az emberi beszéd keletkezését, annál inkább kitűnt, hogy a természet
beszélő szerveink működésében mennyi titkot rejt el előlünk. Az egyes
szervek működésének felismerésében az orvostudomány nyújtott segít
séget. Még nagyobb haladást tett a phonetika a graphikus módszerrel,
melynek megalapítója MAKEY. E módszerrel a kutatásnak egész új terüle
tei nyíltak meg a phonetikus előtt; most már kereshet feleletet oly kér
désekre is, melyekhez eddig alig mert hozzányúlni. Ilyenek pl. az egyes
hangok időtartamának pontos mérése, a hangok zenei magassága, erős
sége, a beszéd rhythmusa, a mennyiben összefügg a kifejezendő gondo
lattal, az egymással érintkező hangok kölcsönös hatása s az e közben je
lentkező hangváltozások legfinomabb mozzanatainak megfigyelése. Ezek,
s ezekhez hasonló kérdések tartoznak a kísérletező phonetika körébe.
S a módszer, melyet ROUSSEEOT követ, a kutatás minden egyes esetében
az, hogy e czélra alkalmasan összeállított készülék átveszi beszélő szer
vünk bármelyik részének működését vagy pedig a szájból kitóduló levegő
rezgését; s e működésnek vagy a rezgésnek minőségét láthatóvá teszi egy
könnyen mozgatható tű segítségével. A feljegyző készülék pedig egy óra
szerkezettel forgatott henger, melyre bekormozott papírlapot feszítünk s
a mozgó tű erre jegyzi fel mozgásait. Az így keletkezett vonalakról leöl-

ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK.

123

vashatjuk az egyes hangok időtartamát, zenei magasságát, erősségét, az
egyes szótagok nyomatékának különbözőségét, stb.
EOUSSELOT néhány példával meg is mutatja e czikkében, hogy mily
haszonnal jár az efféle vizsgálat a nyelvtudományra nézve. Példái közül
csak egyet idézek. A hangtanban azt tanuljuk, hogy a zöngés mással
hangzó, ha zöngétlen előtt áll, szintén zöngétlenül hangzik; tehát a z / *
előtt álló v-t szintén f-nek ejtjük ; pl. a franczia ma pauvre femme így
hangzik ma pauf femme. A fül segítségével nem tudjuk eldönteni, vájjon
egészen eltünt-e a v a z / e l ő t t ; de ha egy hangíró készülék segítségével
feljegyezzük az egész kiejtett szót, a rezgés hullámvonalaiból leolvashat
juk, hogy hol szűnik meg a hang rezgése ; s az ajak működését is felje
gyezve, még jobban láthatjuk, hogy egy igen rövid ideig tartó v előzi
meg az /képzését.
E bevezető czikken kívül még több dolgozat tárgyal általános phonetikai kérdéseket. A feljegyző készülékek használatáról EOUSSELOT és
ZÜND-BOURGUET czikkei szólanak; DAUZAT a mássalhangzók képzését mu
tatja be a mesterséges szájpadlás segítségével, ZÜND-BOURGUET pedig külön
tárgyalja a sziszegő hangok képzését; P. OLIVIER a susogó hangról érte
kezik ; igen érdekes és tanulságos EOUDET dolgozata, melyben számot ad
arról, hogy kell a hangsúlyt tanulmányozni a hangíró készülékek segít
ségével. EOUSSEY részletesen ismerteti, hogy tanulta meg fiacskája a fran
czia nyelvet; az eddig megjelent két czikk a gyermek életének 8-ik hó
napjától a 21-ikig terjedő feljegyzéseket tartalmazza. Az általános phonetika körébe tartozó czikkek közül bennünket különösen érdekel
LACLOTTE-é (L'harmonie voealique), melyben a hangíró készülék segítsé
gével tanulmányozza és mutatja ki, hogy milyen hatással van az i az
előtte álló mássalhangzóra s az ezt megelőző magánhangzóra. Ily módon
próbálja megmagyarázni a latin és franczia nyelvtörténetnek néhány
jelenségét (pl. tubi h. tibi ,• boné h. bene; illah. elle), melyek némileg
hasonlítanak a mi magánhangzóink illeszkedéséhez. A hasonló irányú
vizsgálattal a mi nyelvünk hangtörténetének egyes kérdéseire is bizonyo
san világot deríthetnénk.
Számos dolgozat foglalkozik egy-egy nyelv hangtanával, illetőleg
egyes hangtani kérdésekkel. GRÉGOIRE a franczia szótagok időtartamát
vizsgálja ; EOUSSELOT a párizsi dialektus hangjainak képzését tanulmá
nyozza ; ADJARIAN az örmény nyelv explosiváiról, EOUSSELOT az irlandi
nyelv kiejtéséről és az alnémet dialektusok hangváltozásairól, JOSSELYN
az olasz nyelv néhány hangtani jelenségéről értekezik, DUSSOF pedig a
saját orosz kiejtését vizsgálja a hangíró készülékek segítségévelEOUSSELOT feldolgozza a kísérletező phonetika egész rendszerét is
Principes de Phonétique Expérimentale
ez. munkájában, melynek első
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fele (320 1.) már 1897-ben megjelent. A kötet első fejezete a beszéd
akusztikai elemeiről szól, majd pedig két fejezetben részletesen ismer
teti a hangtani megfigyelésekre és kísérletekre szolgáló eszközeket és
módszereket. Valóságos bámulattal tölt el bennünket az a leleményes
ség, melylyel R. alkalmas eszközöket és megfigyelésmódokat talál a
hangképzés minden egyes részletének ellenőrzésére és feljegyzésére.
E készülékek részletes ismertetése után a beszéd akusztikai elemzésére
tér át, összefoglalva az ezen a téren eddigelé tett tanulmányok és kísér
letek eredményeit. A könyv második fele a beszéd physiologiai elemzé
sét fogja tartalmazni, ebből azonban az első kötetbe csakis a beszélő szer
veknek anatómiai és physiologiai leírása jutott.
JESPERSEN phonetikája felhasználja már a kutatás legújabb mód
szereit, s mivel mindig történeti visszapillantást is nyújt s minden egyes
kérdéssel részletesen és világos előadásban foglalkozik, a legjobb köny
vek közé tartozik a phonetikában tájékozódni akaró kezdő számára ; kár,
hogy ebben akadályul szolgál a nyelv, melyen megjelent. Az általános
rész megvilágítja a phonetikának, mint tudománynak tárgyát és fontos
ságát ; azután igen tanulságos áttekintést nyújt a phonetika történetéről
egész a legújabb időkig. A következő szakasz a kiejtés és az irás (hang és
a betűk) viszonyáról szól, kimutatva, hogy miért van szüksége a tudo
mánynak phonetikus szövegek közlésére, vagyis arra, hogy legalább tu
dományos munkákban közelebb hozzuk egymáshoz az élő és az irott
nyelvet. Igen behatóan foglalkozik JESPERSEN az élő nyelvvel s avval a
fontos kérdéssel, hogy lehet-e és hogyan lehet megállapítani egy nyelv
legjobb kiejtésmódját, az úgynevezett mintaszerű kiejtést. Először a dán
nyelvet vizsgálja ebből a szempontból, s arra az eredményre jut, hogy
azt a kiejtést kell mintaszerűnek tekinteni, a melyen nem érzik meg,
hogy az illető Dániának melyik vidékéről való. Vagyis a míg valakinek
a beszédére figyelve, nem ismerjük meg, hogy az ország melyik vidékén
született vagy nőtt fel, addig helyesen beszél dánul; mihelyt azonban
egy hang, vagy egy szó ejtésmódja elárulja, hogy hová való, kiejtése
e b b e n a t e k i n t e t b e n már nem mintaszerű. Ilyen szempontból
vizsgálja ezután a svéd. angol, franczia és német nyelv «mintaszerű')
kiejtését is ; majd pedig igen tanulságosan tárgyalja az ilyen módon
a nyelvjárásokkal szembeállított irodalmi nyelvben feltűnő különbsége
ket és sajátosságokat. Az általános rész utolsó szakasza a hangok pontos
jelöléséről, a phonetikus írásról szól, bemutatva a legfontosabb e fajta
kísérleteket.
A könyv második része felöleli a phonetika egész körét. J. a hangok
képzésére szolgáló egyes artikulácziók elemzéséből indul ki, s az első
szakaszban (Analyús) a hangok elemeit tárgyalja, még pedig a beszélő
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szerveknek minden egyes mozdulatát külön-külön. A második szakasz
(Syntesis) az egyes hangokat tárgyalja, a mint a beszélő szervek külön
böző működésének eredményekép létre jönnek, s a mint a fül e hango
kat, mint kész egységeket felfogja és megérti. Az egyes beszédhangot
(Sproglyd: sprachlaut) így határozza meg J. «Egy hang a beszélő'szer
veknek az a működése, mely oly rezgést hoz létre a levegőben, hogy
fülünk segítségével képesek vagyunk azt felfogni és megismerni, úgy
hogy ezt a működést fel is használhatjuk a közlekedés eszközéül az embe
rek között*. (401. 1.) Az egyes hangok részletes fejtegetését a kapcsola
tokról szóló rész követi, melyben azt tárgyalja a szerző, hogyan függenek
össze az élő beszédben az egymást követő hangok. I t t szól az egyes han
gok időtartamáról, nyomatékáról, a kettős hangokról, a szótagok alaku
lásáról s végül a hanghordozásról.
A könyv utolsó szakasza (National systematik) azokat a jellemző
vonásokat emeli ki, melyek egy-egy nyelv kiejtését sajátságossá, könnyen
felismerhetővé tes7Ík. 8 külön is összeállítja a dán, német, angol és franczia kiejtésnek legjellemzőbb vonásait.
A phonetikát könnyen érthető formában ismertető munkák közül
a legjobb VIETOR kis phonetikája, mely nemrég jelent meg németül és
angolul, s csak annyit foglal magában az eddigi kutatások eredményei
ből, a mennyire mindenkinek szüksége van, a ki valamely élő nyelvvel
bármilyen szempontból foglalkozni akar.
BALASSA JÓZSEF.

SCHUCHARDT HUGÓ: Romanische Etymologieen. I I . Wien 1899. (Különlenyo

mat a bécsi tud. Akadémia Sitzungsberichte-iből, tört.-nyelv, osztály,
CXLI. kötet).
SCHUCHARDT HUGÓ gráczi egyetemi tanár azon kevésszámú külföldi
nyelvtudósok közé tartozik, a kik a mi nyelvészeti irodalmunkat a leg
nagyobb figyelemmel kisérik. Etymologiai kutatásai körébe, valahányszor
csak módjában áll, nyelvünk tanúvallomását is belevonja. Épen azért,
mert ő a mi munkásságunkat jól ismeri, értekezései reánk nézve rendkí
vül érdekesek még akkor is, ha állításainak nem minden pontjával értünk
egyet. Az előttem fekvő füzet egy kiváló finomsággal bonczolgatni tudói
nyelvész munkája. Tere, tárgya román philologiai; s mindössze két szó
nak : a lat. coclea, coclia-n&k és a lat. turbare-nak kiterjedt rokonságát,,
vándorlását vizsgálja. Sok pontja van az értekezésnek, a hova nem tu
dom kisérni a szerzó't; adatait, vizsgálódásait nem tudom a kritikus sze
mével vizsgálni. Altalános megjegyzéskép azonban kiemelhetem azt,
hogy a szerző a szavak rokonságának, vándorlásának a vizsgálatánál nem
elégszik meg a szigorú hangtani, nyelvtörténeti, népnyelvi megfelelések-
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kel. Bizonyító eszközei közé sorolja a leíró néprajzot is, s itt látható,
mily fontos segédeszköz lehet e leíró tudomány etymologiai kutatása
inkban. SCH. etymologiai fejtegetései közt az illető népies tárgyak rajzát
is adja, s így igyekszik nyelvtörténetileg, hangtanilag megtámogatott
igazának még nagyobb érvet szerezni (különösen a turbuk szónál). Nem
mostani gondolatom, de ez ismertetés kapcsán ide írom, hogy szótári
munkásságunk tökéletesítése érdekében elsőrangú fontossággal bíró do
lognak tartom, hogy a szavakkal csak nehezen körülírható népies esz
közök stb. az új nagyszótárba szemléltető úton is kis mellékelt rajzok
alakjában közöltessenek. Csakis rajzok segítségével fogjuk pontosan tudni
teszem azt, hogy mi a különbség a vitézkötés, kúnkötés, farkasgúzs stb.
között. — SCH. fejtegetéseiből azt is látjuk, hogy a tárgyalt népies eszkö
zök alakját, rendeltetését az ethnographus szemével nézi, vizsgálja.
Említettem, hogy SCH. előttünk fekvő értekezése két szónak a ro
konságával foglalkozik. Mindkét szó családjának sok tagja van, s ezek
nek megint nagy a családjok. Ott, a hol a szerző fejtegetéseit a kritikus
szemével követhetem, több dologban nem értek vele egyet. A coclea
czikknél hasztalan kerestem a magy. golyó, tót gul'a szavakat, pedig
igen óhajtottam volna tudni a nagytudományú szerző idevágó nézetét.
Ellenben itt találtam az or. KOJiOKOJHE>-t, óbolg. krq,gT>-t, a melyekre
nézve viszont nekem vannak kétségeim. A coclea czikkben a magy. kukori, kókonya, csukla szavakról van szó. Fel lehetett volna még említeni
a koszos-t, csokor-t is.
A másik szó, a melyet a szerző vizsgál, a latin turbare és hajtásai.
Az értekezésnek e részéből a magyar vonatkozások a Nyelvőr februári
számában jelentek meg. Ide utasítom az olvasót. Magam csak arra szo
rítkozom, hogy különös érdeméül tudom be a szerzőnek, hogy a leírt né
pies magyar tárgyakkal nálunk ismerkedett meg a népr. múzeumban.
Egy pár megjegyzésem itt is van. Szerettem volna látni a lív. dalba és a
magy. dal (evező) közti viszonyt. Másik megjegyzésem a szerzőnek kö
vetkező mondatára vonatkozik: «Davon, dass die Ungarn vor der Landesergreifung sich an der Donaumündung aufgehalten habén, ist keine
Eede». Én ezt nem tartom még teljesen kétségtelennek, s ha még eddig
nem találtunk nyelvi bizonyítékot, az nem azt jelenti, hogy ilyen nincs
is. De a szerzőnek ez a kijelentése is bizonyítja, hogy nyelvészeti mun
kásságunkat igen jól ismeri, annyira jól, hogy a legújabb idevágó fel
olvasás tartalmát is tudja.
MELICH JÁNOS.

Kisebb közlések.
Dana, danna. KRESZNERICS nyomán zalamegyeinek, a Nyr. gyűj
tései alapján pedig göcsejinek mondja a MTsz. a dana, danna szót;
jelentése ,rossz szellem, ördög', a mit nyilván a ,dana verje meg, dana
vigye; dannavigye el, danna bújjék bele' szólásokból vontak el a közlők.
A szó eredetét megvilágítva megkapjuk első jelentésót is.
A MiKLOsicH-féle Lex. palaeosl.-ban azt olvassuk, hogy a dna-nak
következő jelentései vannak: 1. morbus quidam [Toyatame ^ H 010, egy
XVI. századi szerb redactiójú egyh. szláv kódexben]; %. uterus [,a;Ha
CTaHeTb Ha CBOEMT> MÍCTE, egy XVII. századi orvoslókönyvben]. MiKLosicHmindakét adatot a VosTOKov-féle CiOBapb n,epKOBHO-cJiaBHHCKaro H3HKa műből vette s ezekhez egy 1592-ben megjelent MEGISERféle szótárból a következő szlovén [illír] adatot csatolta: ,dna colica'.
VOSTOKOV a dna szót így értelmezi: 1. JIOMT. B t KOCTHXI>, podagra;

2. B t jrfcieÓHHidi XVII. B . SHa'iHTt M a T K a [ = uterus, gebármutter].
A régiségből ezeken kívül közölhetünk még más adatot is. JAGIC a
a horvát akadémia Starine czímtí kiadványának 10 kötetében SAFÁRIK
hagyatékából egy XIV—XV. századi kódexet tesz közzé, a mely a külön
böző betegségek ellen különböző orvosló módokat tartalmaz (Sredovjecni
liekovi gatanja i vracanja). E kódexben a 113-ik lapon a dna betegségre
a következő recipe ajánlatos: «0ti> dne. Jegda kto bolitb otb dne, da
grizetb vlbcije jablbke korenb i izbudeti..» A szöveget abban az átírás
ban adom, a melyben a horvát akadémia szótárában megjelent. A szótár
ezen adat alapján azt írja, hogy a dna: morbus articularis, arthritis, kostobola, ulozi, azaz általános rheumatismus. Szerinte a szó meg van a
cseh ós a lengyel nyelvben ugyanezzel a jelentéssel (s onakovijem znacenóm), de a szó eredetéről semmit se tud (rijec je p r a s l o v a n s k a
n e p o z n a t a p o s t á n a).
A lengyel nyelvben megvolt a szó (lengy. dna: gliederkrankheit,
gliederreissen, gicht; LINDE szerint azonos jelentésű a dalm. guta szóval),
ma azonban ismeretlen a nyelvben.
A szó ma is él a következő szláv nyelvekben: 1. cseh dna: glieder
krankheit, gliederweh, zipperlein; r dna v nohách == podagra (KOTT,
BANK) ; 2. kisor. dna: gebármutter (ZELECHOWSKI) ; 3. nagyor. dna ? taenca
lata, giliszta, (DALJ, VoLP-féle kiadás). — Még egy élő tanúról kell meg
emlékeznem s ez a tót nyelv. A KoTT-féle cseh szótárban a dna szónál
azt olvassuk, hogy nagy ritkán dno, többes dna is járatos («zfídka dno,
genitiv. a, pl. dna*); ez a dno: dna adat, a mely szerintem a szláv szó
etymologiájához segít bennünket, megvan a tótban. Ha valakiről az
alföldi tót azt mondja, hogy «vomma dna na nohach», az annyit jelent,
hogy az illetőnek a lábán viszketeges bőrkeményedései vannak.
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Mindebből már most a következőket állapíthatjuk meg:
1. Az egyházi szláv nyelv délszláv redactiójú nyelvemlékeiben
van egy dna ci-tövű femininum (vö.

# H 0 K),

otB dne;

ot dny GEBAUER

Hist. ml. j . c. I : 169), a mely általános testi rheumatismust, szorosabban
podagrát jelentett. Ez a jelentés ma, úgy látszik, csakis a cseh nyelvben
van meg.
2. A fent említett nyelvemlékekben a dna jelent « u t e r u s ,
matka»-t, s ez a jelentós, megvan ma a kisorosz nyelvben (mátka annyi
is mint

gebármutter,

ZELECHOWSKI, VOSTOKOV).

Az összes szláv nyelvekben van egy dno (óbolg. d'LHO dbHO) szó,
a mely «feneket* jelent. Ez a dno alak (o-tövű, semleges főnév) össze
keveredhetett a tiwa-val s én a dna ,uterus, mátka' jelentésót tisztán
csakis átviteles jelentésnek tartom a dno-ból (vö. pl. horv. iz dna svega
srca stb., akad. szót.). A tót dná (csakis többesben, egyes alanyeset dno)
csakis átvitelesen jelentheti a lábon, a talpon támadt bőrkeményedéseket,
s itt a dna egyes számi fem. nem is él.
A dno és a dna viszonyáról az Archiv für slav. Phil.- ban akarok
értekezni; ott fogom tárgyalni, vájjon van-e valami viszony a dna és az
orosz ruszálká-k királynője Dana. neve közt (v. ö. MÁCHAL H . : Nákres
slov. bájesloví 119); itt csak a magy. dana, dannd-t vizsgálom.
Kétségtelennek tartom, hogy a magy. dana, danna azonos a dél
szláv eredetű, ma már itt nem élő dna szóval. MEGISER még 1592-ben
ismerte a dna-t a szlovén nyelvből (in lingua «illurica, quae vulgo slavonica appellatur»), ma azonban a szó itt se él. Ez a dna egy eredetibb
dhna (esetleg dwia, MIKLOSICH Etymwb., v. ö. dbno, dt.no) alakra megy
vissza. Már most két dolgot lehet állítani. Vagy azt mondjuk, hogy a
magy. dana-he>\\ első a ejtéskönnyítő hang a dna-ból s akkor a XIV—
XVI. századi osztrák-bajor forrásokból igazolt ném. íawa-wássel, tana
wás chel (name einer katarrhalischen seuche: influenza, grippe: de fluxu
qui dicitur thanawássel. Iste fluxus est rheumaticus et venit ex fluentia
aeris et ex reumatibus, SCHMELLER, Bair. Wb. 1 : 608) magyar eredetű.
A másik lehetőség az, hogy a délszlávban élhetett egy dana mellékalak
is. A dna eredetibb alakja ugyanis dhna (esetleg d'bna) volt. A szerb
horvátban a i> és az T. egy hanggá lettek a mai nyelvben; itt az óbolg.
CBHB-ból sán (or. COHB, szlov. seri) és az óbolg. dtHL-ből dan (or. jjeiiB,
8zlov. den stb.) lett. Mind az b, mind pedig az B itt a-t ad. Élhetett
tehát a szó a szerb-horvátban egy dana (szlovénben az B, B-ből e lett)
alak is s ez ma megmaradt a magyarban. Ezt a lehetőséget azonban nem
tartom valószínűnek.
A magy. dana, danna tehát délszláv, mégpedig szerb-horvát ere
detű, s eredetileg a magyarban is általános testi rheumatismust vagy
hasonlót jelentett (v. ö. guta üssön meg stb.). Az átvett alak vagy a dna
vagy pedig egy dana.
E fejtegetéssel hitelét veszti az az etymologia, amely a Nyr. 17 :
508-dik lapján volt közölve. («Stájerben volt valaha egy kísértet, úgy
tetszik, a XVI. században, egy magas várban, melyet Álba Dominának
hívtak; ezek a muraközi horvátok pedig szomszédai a stájereknek és az
ő nyelvükön t a l á n Donna tesz Dominát s innen kellett az ördög
jelentő Danna szónak származnia*.)
MELICH JÁNOS.
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A vogul nép ősi hitvilága.
(Ötödik közlemény.)

Bár az új testbe való jutás megakaszthatja egy ideig a lélek
túlvilági élettörténetének szabályos menetét, elkerülhetetlen vég
zete minden közönséges emberi árnynak, hogy előbb-utóbb a ha
lottak igazi hónába kerüljön. Ha letelt a gyászidő s az élők bána
tát hideg kegyelet vagy teljes feledés váltotta föl, nincs többé mit
keresnie a léleknek földi otthona közelében s leghelyesebben jár
el, ha magával vive sírjába tett úti készségét itt hagyja elporladt
tetemét is s elindul o^a, hol véglegesen berendezkedhetik. Nem
könnyű az út a halottak országába! A néphit szerint a holtaknak
tüzes folyókon kell áthaladniuk s magas hegyeket kell megmászniuk.
Igen czélszerűnek bizonyul e nehézségek leküzdésénél az az eljá
rás, hogy a vogul ember nem dobálja el könnyelműen levágott, vagy
leesett körmét és haját, hanem jó helyen félretéve tartogatja. Midőn
ugyanis a halált követő első tavaszszal megérkezik a makkrecze,
kitépik ennek két farktollát s a körömmel, hajjal együtt elégetik,
ily módon juttatva ezeket (mintegy légi úton) a messze vándorló
halotthoz, ki a friss körömkészlettel meg mászhat] a a nagy hegyeket,
a tollal-hajjal pedig átröpülhet a tüzes folyókon (GOND. 41.). Jól
jönnek ez út alkalmával ama fahasábok is, melyeket a vogul ember
a szabadban való tűzrakása alkalmával mindig a kiégett tűz helyén
hagyogat. Ezekkel van ugyanis módjában túlvilági útja alatt tüzet
rakni, s ha megfázott, nála melegedni (u. o. 51.). Sokat pihenni és
vesztegelni külömben nem igen lehet halottunknak ez útja köz
ben ; mert ott van mögötte, mint valami orosz kozák a Halál
fejedelem, Kul-q,tér, ki bottal űzi a lelkeket át a tundrákon (Xulnajérné sát pim ta totimé «a Halálfejedelem elvitte hét fiam»;
IV : 22.), miközben a vizeken tüzes ladikokat használ kompok
gyanánt (u. o. 41.). Az alvilág rémes tüzére czéloz a lozvai istenNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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idéző ige e szavaival: nájá sastém nájiy sámnél térén lapés, yut
lapés «a tüzét növesztett tüzes vidékről» ( = alvilágból) kór kere
kedett föl, betegség kerekedett föl» (II : 393.) s más helyütt: naja
sastéy nájiy sám térén-képél réytéy suj sujtélténat láwéltawé «tüzét
növesztő tüzes vidékről [jövő] kór ruhaszárnya rázó suhogásának
zaja hallatszik, úgy emlegetik)) (II : 331.). A Halálfejedelem ladik
járól is tud a népköltés: Puma yölém yard sárié vitdnél Xin-ürt
yum sayiy yq>n kér toytép toytiy yápén tálsálém : sawiy sáyip saw
kunárén an kér toytép toytiy yápén pusén ti táltilimét «a füve el
enyészett tágas tenger vizéről Kórfejedelem-férfi ( = Halál-fejede
lem), a fürtös király a vas keresztpántú keresztpántos hajóra szál
lott : nyomorúságos subájú sok szegényed a vas keresztpántú
keresztpántos hajóra mind fölszállitódik; semmiféle leányos
falu, fias város nem marad rneg» (II : 407.). Midőn a pelimi istent
hívei arra kérik, hogy tartsa tőlük távol a halált, ezt ily szavakkal
adják elő : Voikén sáyi tajtén yür, yq.n, ti pojkilawé : Xin-ürt yum,
sayiy yqZn tülém kér toytép toytiy yápá puma yara ndriy sárisné
jüté voss jq,yyténülén ! «Fehér ruhád ujjának széléhez könyörögnek
ím, óh király: a melyre a Kórfejedelem-féríi, a fürtös király szál
lott, az ő vas keresztpántú keresztpántos hajóját a füve ritka átkos
tengerbe, óh bár fordítanád vissza!» (II : 409.) s ugyanez imádság
más helyén (II: 408.): ti sawiy máyum ünliléné sawiy má-lamténnél
sqrniyamsi jqmés qulél an kér toytép toytiy yáp nay mönt jold voss
rottméltáslén ! «Ezen nyomorúságos nép lakta nyomorúságos föl
ded vidékéről aranyostorod jó végével ama vas keresztpántú ke
resztpántos hajót, óh bár csillapítanád [pusztításában^ !»
Látnivaló ez idézetekből is, hogy az éjszaki vogulok fölfogása
szerint a h a l ó t t a k v i l á g a a z é j s z a k J e g e s - 0 c z e á n j áb a n v a n , illetőleg, mint nekem magyarázták, ennek v a l a m e l y
s z i g e t é n (1. II.: 291.). így hallotta a dolgot GONDATTI is (39.),
kinél több más jellemző részletet is találunk, jelesen hogy a halot
tak országában csupán a hold világít (40.) s hogy itt az emberek
ugyanazon foglalkozást űzik, mint a földi életben; ha itt réntenyésztö
volt, ott is réntenyésztés a mestersége; ha itt vadász vagy halász
volt, ott is vadat űz s halakat fog (39.). Most értjük hát igazán,
hogy miért kellett a halottal vele adni sírjához minden főbb szer
számát is. Csupán a nagy bűnösök sorsa más. Kik az isteneket
nem tisztelték, vagy sértegették, azoknak bűnhődésül a túlvilágban
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•nehéz munkákat kell végezniök, ezen munkájuk pedig rosszul fog
lialadni s kevés jutalmat kapnak érte. Három út ágazik szét a ha
lottak birodalmának bejáratánál, mindegyiknek fején útmutató
oszlop, mely irányt ad, hogy kiki merre térjen. A középső úton
haladnak az öngyilkosok, a jobboldalin a többi bűnösök, a baloldalin a jámborok. Különös büntetés sújtja az öngyilkosokat, mert
Numi-T§rém végzésének teljesültét hiúsították meg saját akara
tukból eredt mesterséges halálukkal. Ezeket mindjárt az út elején
megverik, később pedig többféle bajon kívül forró szurokban főzik
(39.). Hasonlók POLJAKOV értesülései az éjszaki osztjákok ide vonat
kozó hitét illetőleg. Ezek szerint a halottak birodalma a föld alatt
van, bejárata pedig messze túl az Ob torkolatán az óczeánban. Itt
örök sötétség uralkodik, külömben minden úgy van berendezve, mint
a föld fölött. Az osztjákok falvakban laknak, járnak, kelnek földi
mesterségüket űzve; de egymáshoz nem beszélhetnek, örökösen
hallgatnak (63.). Igen jól megérthetjük, hogy az éjszaki vogulok és
osztjákok miért képzelik éppen a Jeges Óczeánban a halottak vilá
gát s miért mondják, hogy itt nap helyett a hold világít. Az éjszaki
sarkkör jól ismert természeti viszonyai egész természetes alapját
nyújthatták e képzetnek; osztjákok és szamojédek halászó bár
káikkal bemerészkedve a tengerbe eleget tapasztalhatták, hogy e
tengernek éjszak felé nincsen határa s hogy partjától távozva meg
szűnik minden emberi s növényi élet; tapasztalhatták a hosszú,
hónapokig tartó éjjelt is, a midőn egyedül a hold fénye világítja
be a tájat árnyak országához illő derengéssel. Az a képzet, hogy a
Jeges-Oczeánban csak a bejárat van, de a tulajdonképi halottas
ország valahol a föld alatt van, látnivalólag összekapcsolása két
gondolatnak: annak t. i. hogy a halottak hazája az óczeánban,
illetőleg annak valamely szigetén van, avval a másikkal, hogy ez
valahol lábunk alatt, a föld mélyében található. Hasonló kapcsolat
észlelhető az irtisi osztjákok fölfogásában, kik szerint ezen nap
világította földi világunknak (sanka-türum) ellentéte a halottak
«alvilága» (it türum), melynek azonban másik neve, t. i. pétlim
•emder «sötét tó», azt mutatja, hogy az «alvilági) - éh oz egyszersmind
valami nagy víz képzete fűződik (PATK. I : 151; II : 122, 182.).
Hogy a xqláy ma, vagy yjilá-má (= ((halottak földje») nagy
TÍZ alakjában való képzete régi eleme a vogul-osztják hiteszméknek, mutatja azon körülmény is, hogy az eltérő földrajzi viszonyok
ig
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nak megfelelő változata található a déli vogulok közt. Ezeknek
(•halotti tengere» nem a Jeges-Oczeán, melynek tájékára déli vogul
ember el nem jut, hanem a Felső-Kondavidéknek óriási tava: a
L&us-tumén, vagy Jdy-tumén. A föld és ég teremtésének KBGULYtól
följegyzett éneke, valamint ennek az éjszaki vogulokhoz került
változata (1. Vog. NépkGy. 1: 229—30.) szólnak erről kapcsolatban
a k ó r é s h a l á l e r e d e t é v e l . Idézzük itt röviden az énekbe
foglalt hitregét: Xul-qtér-leánynak, vagy a másik változat szerint
Kami-ndj nak, az emberiség ősanyjának «egy méhbeli hét mag
zata*) vadászatra indulván elhatározzák, hogy fölkeresik az AranyKworész égi atyától emlegetett «tápláléka bő, vize bő halottas
országot)) (tépd lasit, vita lasit yqldy ma; I : 94.) s meg is találták
ezt a «fája ritka, füve ritka Ja/-turnén», vagy mint a másik ének
(I : 111.) nevezi a Lous-tumén felsőkondai tó vidékén. Itt «vasmellű hét búvárkacsa (tdyét), vasmellű hét vöcsök (löffl) hét felé
hintázik a hullámokon. A legidősebb férfi közűlök szól: Kejtő
bokor, rejtő fű mögül magam fogok hozzájuk lopózkodni; míg én
íjam, nyilam meg nem eresztettem, íjat, nyilat meg ne eressze
tek!' 0 rejtő bokor, rejtő fű mögött lopózkodik most hozzájuk.
Hajlatos íj hajlatára alig teszi nyilát, mögötte a legifjabb férfi
selyemidegének rezgő hangja hallik. A vasmellü hét búvárkacsa,
hét vöcsök mellét csak véresre horzsolta, mire ezek darulábú (több
torkolatú) sok folyót nagy számban futnak végig s [elhullott vérük
kel] a kortalan, betegségtelen földet kórral, betegséggel árasztották
el. A legidősebb férfi szidja őt: «Ha én lőttem volna rájuk, ezt a
vasmellű hét búvárkacsát, hét vöcsököt, mint tavaszi halat, őszi
halat valami jó nyársbotra, úgy nyársoltam volna föl mind nyi
lamra. Most te a kortalan, betegségtelen föld környékét kórral,
betegséggel árasztottad el» (I : 95—97.). Tudnunk kell e mythos
megértéséhez, hogy a fekete, víz alatt bujkáló lulV-m&dáv (qepHaa
rarapa) s rokona a tar/ét, Kul-atér halálfejedelem kedvelt madarai,
melyeknek képében működik a teremtési regékben akkor is, midőn
az égi atya részére a földet az ősvíz fenekéről előhozza; v. ö. EV.
yqld-vds «halotti kacsa» = lüffl. Midőn az ősember a halál madár
alakú mását nyilával elhibázta s csupán megsebezte, ennek vére
terjesztette el a kórt s következményét, a halált. Ha az idősebb
férfi ügyesebb nyila érte volna a halál madarait, talán nem is
volna halál a földön, s az ember örökké élne. Az ő s e m b e r
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h e v e s s é g e s a t a p a s z t a l t a b b i r á n t t a n ú s í t o t t en
g e d e t l e n s é g e h o z t a a f ö l d r e a h a l á l t . Mása ez a gon
dolat a bibliai tanításnak, mely szerint szintén az ősember meg
gondolatlansága s Istennel szemben tanúsított engedetlensége
miatt származott a halál a földiekre. A EEGULYtól följegyzett
szigvai teremtési rege philosophikusabb álláspontra helyezkedik.
Szerinte Numi-Tcfrém csupa jóságból és az emberek iránt való sze
retetéből küldte a földre Kul'-q,tér-t, a kór és halál kútfejét. Ezt
maga az ősember kéri tőle könyörögve: «Numi~Tq/rém atyám»,
mondja, «igédre termett emberednek elkezdett leánya lenni, fia
lenni. Kezd el nem férni a vadászó és halászó területen; nincs
elegendő terük az erdei vad vadászatára s a vízi vad halászatára.
Igédre termett erdei fád, erdei füved kevés, az ember ennél is
többre szaporodott. Megkönyörülve e panaszon rendelte el az égi
atya, hogy Kul-qtér műveleteivel «a nép egyik fele hadd pusztul
jon el, a másik fele épen maradjon; hadd vadászszon erdei vadat,
hadd halászszon vizi halat; hadd legyen földjük tágas» (I: 157—8.).
Külömben az előbb említett déli vogul hitregében is találunk némi
utalást azon fölfogásra, hogy a halál keletkezése, nem csupán az
ember gyarlóságának következménye, hanem részben isteni aka
rat is. Midőn az ősanya Arany-Kworész atyához azon kéréssel
fordul, hogy megnövekedett fiai honnan szerezzék élelmüket, ez
következőkép felel: «Egyik része földem-vizem vidékének fája
ritka, füve ritka, ritka láp: szürkeszőrü sok szarvasborjút bocsátok
oda alá, másik része földem-vizem vidékének a tápláléka bő, vize bő
halottas ország (xq>lá<n ma) : a megenni való vesszöbimbót, fűbimbót
•onnan hadd keressék, a szívcsúcsra való ízletes falatot onnan hadd
találják /» (I : 90—91.). Más szóval azt jelenti e regerészlet, hogy
isteni rendelkezés folytán kell az embernek, midőn tápláléka meg
szerzésében fáradozik, a halálhoz jutnia. Itt mintha ismét a biblia
szavait hallanók: «Arczod verejtékével egyed kenyeredet, míg
vissza nem térsz a földbe, a melyből vétettél; mert por vagy te s
a porba térsz vissza!» (Móz. I : 4, 19.). A további kifejlése a regé
nek, mely szerint mégis maga az ember a halál előidézője, itt vala
mint a szigvai regében, mintha valami vallási bölcselkedés követ
kezménye volna, mely miután egyszer megtette a világ teremtőjét
és gondviselőjét minden jó forrásának, nem tartja összeegyeztet
hetőnek, hogy ugyanő tőle származzék a legfőbb rossz, a halál és

134

MUNKÁCSI BERNÁT.

enyészet is. Máskép gondolkozik a próféta: «A világosság alkotója
s a sötétség teremtője a béke szerzője s a rossznak teremtője én
vagyok Jahve, én szereztem mindezeket)) (Jes. 45, 7.).
De térjünk vissza tárgyunkhoz, a vogul-osztják halottak vilá
gához. Láttuk már fentebb is, hogy az árnyak lakta nagy víz
képzetéhez hozzáfűződik az is, hogy ez a világ a fold alatt van.
Minden idegen hatás nélkül egész könnyen és természetesen rá
vezethet erre a gondolatra is a túlvilági élet csodás titkain töpren
kedő néplélek. Hiszen a holttestet a föld alá temetik, midőn a
sírba helyezik. Azután meg ha van a földünk fölött elterülő magas
ságban, a fényes égben lelkek (isteni lények) világa; mi természe
tesebb, hogy a halottak sötét világának ott kell lennie, hová a nap
sugarai nem érnek, a föld alatt. Nincs is ellentét a víz és alvilág
képzetei között; hiszen mi is tanuljuk már zsenge gyermekkorunk
ban, hogy «ne csinálj magadnak faragott képet, vagy bárminő ala
kot, sem olyat, minő az égben fönt, sem minő a földön alant, sem
minő a vízben, a föld alatt van». Jól egybefér tehát az eddigiekkel
az a gondolat is, hogy a halottak birodalma ((alvilág*, a mint ez
a következő kifejezésekben is tükröződik: KLV. jelké mé, ATV.
jele/ ma, FTV. jqló ma, jqló/ ma «alvilág, túlvilág* (pl. khqlq,m
khqléy jqloy-mtín lantiét «a halotti nép az alsó világba megy»),
ÉV. joli tq>rém «alvilág» = tatik-tarém «túlvilág, ama világ»
(szemben ezen földfeletti világunkkal, melynek posiy tarém «fényes
világ)) a neve, pl. joli tqrém poskwén ta pateuw, sawin ma joli-palné
ta pateuw «az alvilág világába, az ínséges föld alá jutunk majd,
BT. no,a;KonHyK) 3eMJiio nona^eM))). Az alvilág föld alatti üregére
czéloz az ÉV. yqmél, yqmél-ma nevezet, melynek KV., PV. khq,mél,
TV. khámél mása a «sír»-t jelenti, még pedig a mint az osztják
yom «ausgehöhlter baumstamm; sarg» = finn komo «cavus, concavus; cavum», magy. homo-ríí stb. (1. BUDENZ MUgSz. 110.)
hozzátartozó szavakból kitetszik «kivájtság, üreg» alapértelemmel.
Mivel az alvilág a vogul-osztják néphit szerint is sokaknak a szen
vedés országa, talán nem szükséges épen keresztény befolyásnak
tulajdonítanunk, hogy ez az eredetileg ártatlan yqmél fogalom a
bosszús beszédben átjátszik a «pokol»-éba, így e szólásokban:
yqmél-man totálnf «vidd a pokolba!» (valamely kellemetlen tárgy
ról mondva), yqmél rus! «pokolba való muszka!», yqmél ütpi
«pokolbeli ugató!)) (szidó szó); KLV. khöla khqmél (elemeiben
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értetlen szidás), khqmél-m&n min! «menj a pokolba! (KI, *iepTy
CTynaii!))); v. ö. TV. aatá'khqmén mínén! «átkos pokolba menj!»
(IV: 366; az éjszaki vogulban • satá! = «ördögbe, pokolba!»).
Nem nagyon messze lehet földünk fölületétől ez a földalatti
halottvilág; mert az éjszaki vogul hit szerint, ha igen mély gödröt
ásnak, közelébe lehet jutni. Midőn az uráli aranyásók a föld túrása
közben olyan helyekre akadnak, honnan különös levegő (szél,
vagy gáz) tódul elő, ez azt jelenti, hogy már beütötték az alvilágot
fedő földróteget; miért is nagyobb szerencsétlenségek elkerülése
végett tanácsos az ilyen gödröt haladéktalanul befödni (GOND.
53—54.).
Az alvilág ura Kul-qtér vagy Xul-qtér, a Kór- vagy Halál
fejedelem, kinek déli vogul neve KhuV-nqjér, KV. Khivgl!-nq,jér,
vagy máskép, Jql-nq,jér «Alvilági]-királyw (II: 232.). Emythologiai
alaknak, melyről alább tüzetesebben szólunk, éjszaki vogul jelzői
ben is megtaláljuk a czélzást alvilági birodalmára, ő a lui yum
yul-qtér «az alvilági férfit) (II : 98.), segéde a sernél söppa, sernél
sdyip laj-yin, pit-yin «a fekete szájú, fekete subájú alvilági járvány
vész, a fekete járványvész» (II : 350, 353.). Figyelemre méltó itt,
hogy az «alvilági)) jelzés szava lui (— EO. lai), melyet külömben
csak a folyók altájára alkalmaznak; tehát czélzást foglal magában
e nyelvhasználat egyszersmind arra, hogy Kul-q,tér alvilági biro
dalma az Ob folyónak alvidéke táján, vagyis mint fentebb láttuk,
a Jeges-Oczeán felé van. Végtelen serege az alvilági démonoknak
áll Kul-qtér szolgálatában, így különösen a kul', ménkvo, utsi nevüek, továbbá a halál előfutárja a kór-istenség, tirén-yul' vagy
yin, melyekkel szintén alább foglalkozunk bővebben. Hogy mi a
hivatása ezen szörnyeknek az emberrel szemben, mutatja KvX(itér-nek ezen jelzője : élém-yqlés téné samiy ütpi «emberevő nagyszemű ugató» (II: 289.), mit akár Kerberosznak is vehetne a Hádes
hívője. Az itt jelzett e m b e r f a l á s t a kór-istenség az élő emberen
kezdi, róla mondja az istenidéző ének: saiciy sayi masmciy yumin,
scvwiy rlará masmay kunárén sernél söppci laj-yinén, pit-yinén ti
teijkwé jíimtwés ((nyomorúságos subát öltött férfiadat, nyomorúságos
botost öltött szegényedet a fekete szájú alvilági járványvész, fekete
járványvósz ím megenni kezdte* (II : 353.), szintígy más helyütt:
am luwém yqltém térén-kémpli, yuV-kempli yul!ilalés-ke : sat elmip
élmin jelpin sirejil páykiy sispci jelpiy ma joli-palén, am luwém
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•(dltém térén-süp, yul-süp jol-püyaln ! «azén csontomat pusztító (fo
gyasztó) kór ruhaszéle, betegség ruhaszéle hogyha föllebbent: hét élű
éles szent karddal a piszkos hátú szentföld alá, az én csontomat pusz
tító kór száját, betegség száját, oda fogd le!» (II: 373—4.). A «nagyszemű ugatónak», a kutyának és farkas, sakál, hiéna rokonainak képe
ez, melyek nekiesnek az ember tetemének s mohón mardossák, fal
ják, míg csak egy izomka marad a csontokon. Ezen jól ismert tulaj
donságánál fogva jutott a kutya oly jelentős szerephez a régi népek
lélekhitében és halotti szokásaiban, s igen természetes, hogy a
vogul ember is, midőn a beteg embernek sorvadását s a holttetem
föloszlását látja, ebben valamely kutyához hasonló alvilági szellem
műveletét sejti. Eölismerszik a vogul halálszellemek kutyatermószete abban is, hogy ép úgy mint szóban forgó házi barátunk a
megkaparított konczot lopva, suttyomban viszi el a maga félreeső,
biztos helyére, Kut-eitér népsége is lepel alatt, ruhába takarva
hordja el áldozatait. Keservesen panaszolja az alsólozvai asszony
sorsenekében, hogy egyszer csak váratlanul «Khul'-najér legifjabb
leánya ruhaalja ízeit közével, ruhaöle ízeit közével valahogyan elvitte
nyiltoll fürgeségű két csikóját*, két fiacskáját, azt sem tudja szegény,
miért; «házam gazdaura», így folytatja siralmát, «éjjeli büntetés
okot nem ismert-e, reggeli büntetésokot nem ismert-e, [hogy ez
történt velem] ?!» (IV : 103—4.). Ép így emlegetik a térén-yul kor
szellemnek/élelmes ruhaszárnyát (térén-léé\npli, yul-kémpli), mely
nek suhogása is rémes; mert abba takargatva ragadja el áldozatát.
Egy idevonatkozó adatot az imént idéztünk; ilyen a következő is :
najá sastéy najiy sám Urén-képél réytéy suj sujtélténát lawéltawé
«tüzét növesztő tüzes vidékről ( = az alvilágból) jövő kór ruha
szárnya rázó suhogásának zaja hallatszik, úgy emlegetik)) (II: 331.).
A híveinek egészsége fölött őrködő Aj ász-isten mondja magáról:
«Ha kór, ha betegség támadott, nyomorúságos subájú sok férfiam,
sok nőm a kór ruhaszárnyától, a betegség ruhaszárnyától föleme
lem)) (térén-kémplinél,yul-kémplinél nap/ vlyaném; I I : 4.), s szintígy
hirdeti a lopmuszi isten, hogy «most növekedett falubeli, városbeli
sok gyermekem a kór ruhaszárnyától, a betegség ruhaszárnyától
megőrizem)) (II : 277.), az ő pártfogásával «a kór ruhaszárnya
elsimul (pántmi»; I I : 383.). A Világügyelő-férfi idéző igéjében
fordul elő e könyörgés: «A csontunkat pusztító kór ruhája szár
nyát az állatod (lovad) nyakát ijesztő szent ostorral a fekete hátú
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szent föld alá űzd le ; a húsunkat pusztító betegség ruhája szárnyát
az aranyszerű szent óczeán alá űzd le!)) (II : 318,).
Természetes, hogy a mit a halál «ugató» démonjai megesz
nek, vagy prózában beszélve : a mit közelebbről nem ismert, lát
hatatlan külső befolyások megsemmisítenek, az csak az ember
teste, húsa-csontja. A lélek meg nem ehető, szét nem rágható, leg
feljebb — mint fentebb láttuk — más testbe kebelezhető. Ha már
egyszer eljutott a maga hónába, itt sorsa földi életének érdeme
szerint jól vagy rosszul, de megállapodik. Embereink bátran va
dászhatnak, halászhatnak, tehetnek akármit, nincs okuk félni az
őket környező töméntelen foíZ'-októl, ménkw-éktől, kóroktól: ezek
számára nincs rajtuk falat, nincs hús és vér; az ő mivoltuk: is,
azaz árny, s nincs tigris, melynek ilyenre vássék a foga. Meddig
tart ez az élet? Örökké talán, mint a mi túlvilágunkban? Hiszen
még a gyönyörökkel boldogító napfényes világban is súlyos az
aggkor, még itt sem volna érdemes örökké élni; hát ruég a sötét
alvilágban, kuX-ók, menkw-ek társaságában, hol a jólét legfeljebb
csak az, hogy nincs szenvedés; de nincs seholsem öröm vagy vál
tozatosság, hanem helyette szakadatlan egyhangúság. A vogul nép
képzelet bölcsen úgy eszelte ki, hogy a l é l e k a t ú l v i l á g b a n
é p e n a n n y i i d e i g él, a m e d d i g a f ö l d ö n ; életünk a
testetlen minus oldalon ugyanannyi, mint a testtel való plus
oldalon. Ezután következik be csak igazán a végleges enyészet.
A lélek egyre összébb zsugorodik, míg végre akkora lesz, mint a
ker-yamléy nevű vízi bogár; némelyek szerint ennek alakjában is
él még egyideig, utoljára teljesen elenyészik. GoNDATTinak ezen
értesülésót (39.) saját népköltési gyűjtéseimből is támogathatom
egy adattal. Egy kosmogoniai énekben ugyanis szó van a Világ
ügyelő-férfinak bizonyos «aranyos hátú hét vízibogaráról» (sqrniy
sispa sat yjimléy), melyek, a mint az isteni hős napsugárként ra
gyogó hajfonatát kibontja, «a hót Obfolyam, a hét tenger feneké
ről fölmerülnek s az ő hajfonatánál melengetik hátaikat» ( 1 : 40.).
Midőn Arany-Kworesz atyja meghalt, a Világügyelő-férfi elővett
egyet ezen vízi bogaraiból, «a potrohat fölszakította s atyját a
bogár belsejébe odatette» (I : 42.); majd idők teltével, miután az
egész teremtés mai rendje szerint megállapodott, «fölszakította
ezen bogarat s Arany-Kworész atyja ím fölül» (I : 66.). Egybevetve
a fentebbi értesüléssel ezen regerészietet, azt következtethetjük,
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hogy emitt a közönséges ember túlvilági életére vonatkozó képzet
nyer alkalmazást az istenségre, vagyis tulajdonkép nemcsak AranyKworész válik halála után vízi bogárrá, hanem az ember is. Meg
jegyzendő ezekhez, hogy a felsölozvai vogulok kér-yamléy néven a
szitakötőt (cTpÍJjnca) nevezik, mely e szerint tulajdonkép «vas
bogár » (yamléy általában: «bogár, atyatKa»), amint a jelzővel van
nak ez állatka PV. kér-khuntép («vas -lapát»), TV. ker-khom (((vas
ember))) nevezetei, valószínűleg erős rágószerszáma miatt. Az idé
zett ének jelző nélkül való /amié/ szavát azonban nem lehet a
levegőben röpködő szitakötőnek magyaráznunk; mert meg van róla
mondva, hogy a vízben él s onnan föl-fölmerül sütkérezni. Jobban
megfelel e leírásnak a csibor,'melynek nevei: EV. vit-yamléy, KLV.
wüt'-khamléy.
Tud a vogul rege egy oly kiváló, később istenné avatott hős
ről, kinek O d y s s e u s k é n t é l v e s i k e r ü l t b e h a t o l n i az
a l v i l á g b a , a honnan nemcsak hogy maga előkerült diadalma
san, hanem magával hozta új életre támasztva egész rokonságát,
hét atyjafiát s ezek atyját-anyját is. Ez a kondai alvidék híres
«Nagy-fejedelme» volt, ki segítségére sietvén öccsének a «Háromölnyi-erdei-bálvány» ellen vívott harczában, előzetesen hadat gyűj
teni az alvilágba ment. «Bebújt a fekete földbe; ott ment, ment,
egyszer esak egy nyílást talált. Ezen a nyíláson keresztül a fekete
föld alsó feléről a föld színe fölé emelkedett, másvilágon élő hét
férfi atyjafiához így érkezett meg. Erre a hét férfi anyjához, aztán
a hét férfi atyjához ment, azután Nom-Törém világúrhoz hágott
föl. ,Drága uram!' így szól, ,nem ajándékoznál-e meg engemet egy
aranyostorral? Kedves uram atyám, hallod-e, nem ajándékoznál-e
meg engemet egy aranyfokossal? Hét világtájon uralkodó férfi
atyám elevenítő víz tömlőjével (lelép vit khuryél) nem ajándékoz
nál-e meg?')) Mind a három bűvszert megkapta, mire ő legelőbb
is föltámasztotta az élet vizével halottjait, a kik mindannyian hozzá
szegődnek; de a harczban újra elesnek, sőt elesik a hős testvéröcscse, a «Kis-fejedelem» is. Maga a hős marad életben, kinek sok
fortélyos, kemény küzdelmet kell megvívnia. A Három-ölnyi-erdei
bálvány városába bejutva bement az eleven bálványok házába,
ezeket agyonüti s maga ül helyükre. A nők áldozattal kedvesked
nek istenségüknek s a bálványházikó ablakán keresztül egy lóbőrtömlőt hoznak be ily szavakkal: «Mi neked eleven szemet, fület.
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eleven lábat, kezet hoztunk.» Az idősb fejedelemhős fölbontja a
tömlőt s ím az ő öcscse fekszik benne darabokra vagdalva. Az élet
vizével dörzsölve életre hozza s megint folytatják a harczot. Hoszszas küzdelem után egyszer csak az idősb fejedelemhős valami
erősre akad. A mint az istentől kapott aranyfokossal üti, ez el
törik. Kérdezi: «Kicsoda, micsoda vagy te ?» Ellenfele válaszol:
«Én Jql-nqjér (az alvilági fejedelem) vagyok». Erre tovább hada
koztak, míg végre az alvilági fejedelem a fekete földön keresztül
alászökött; tehát a vogul Odysseus legyőzte Plútót. Majd az,
istentől kapott aranyostorral a rettegett Obi-öreget (Oqs-ötér)
győzi le s végére jár a többi ellenfeleknek is, kik közül a Háromölnyi-erdei bálványt öcscse szúrta le. Most fölélesztették az életvizével hét atyjuknál, ezek szüleit, s mindnyájan följöttek erre a
mi világunkra (II : 229—234.).
Mint e regéből látjuk, a mindenható égi atyának van módjá
ban a birtokában levő é l e t v i z é v e l (lilin vit) életre hozni hol
takat, s e bűvszerrel valakit meg is ajándékozhat. GoNDATTinak
egyik fentebb idézett közléséből tudjuk, hogy ez az életvíz becses
kincse Numi- Tqrém-nak, benne tartja örökösen aranybotját s h a
evvel a vizet megzavarja, az, a kire rápillant, rögtön eszméletlenül
esik össze. Nagy hatalma van az életrekeltésben az élet adójának,,
Arany-Kaltés asszonynak is, ki a Világügyelő-férfinak föld alól elő
hozott élettelen lovát egyik oldalán tővízzel, másik oldalán Obvízzel mosta meg s ezzel új életre hozva remek táltoslóvá változtatta
(I : 43—44.). A lopmuszi istenke leölt szamojédjait rénvérrel meg
kenve támasztja föl (jeltépti) a halálból (II : 280.). Egy déli osztják
mesében az «életvizét» (yatta jiyk) és a élet vesszejét» (%atta
nerem) menk-ek birtokában találjuk, kik vele holtakat életre támasz
tani s levagdalt testrészeket eredeti helyükre visszahelyezni képe
sek (PATK. I : 104; II : 128, 132.). Csakis ily rendkívüli módokon,
mégpedig a hatalmasabb isteneknek különös kegyelméből volt
lehetséges egyes kiváltságosaknak az új életre való jutás a régj
testben. Egyébként a v o g u l - o s z t j á k a l v i l á g b ó l n i n c s
f ö l t á m a d á s , s hiába dicsekedett a déli vogul vitézi ének hőse
is avval, hogy halála után «hét tél, hét nyár múlva fölkeh) (jol%q,Wim : sat tál, sat tüw nq,yy kivále'im), igen kicsiny ellenszer is
elég erősnek bizonyult ennek megakadályozására. «Idősb ángya
egyenesen szíve tájára egy nedves követ helyezett; ama hét tél, hét
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nyár elmúlta alatt ama nedves kő megnő vala s [a halottnak] nem
volt ereje főikelni; csupán tamburája szavát hallották* (IV : 156.).
Ez az eljárás is bizonyára nem a testnek fölkelése, hanem a lélek
nek esetleges zaklatása ellen irányúit; ezért helyezték a követ
épen a szív tájékára, hol a lélek székel.
Igen, a mi egyszerű pogány emberünknek nincs föltámadása
s nincs a mi értelmünkben vett «mennyországa)); ő nem számit
jóságáért és becsületességeért különös jutalomra a túlvilági életben.
Itt csak a gonoszság bűnhődik, de az erény nem kér fizetést, nem
vár földöntúli gyönyöröket; hanem megelégszik azzal, hogy
osztályrésze béke és nyugalom, nem pedig szenvedés és zaklatás,
így van ez a földi életben is: a társadalmi rend ellen vétőket meg
büntetik, de a jókat nem jutalmazzák, hanem legfeljebb békén
hagyják. Ha e pogányságnak bölcse akadt volna, az bizonyára így
foglalta volna tételbe ez erkölcsi felfogást: «Az erény önnönmagának jutalma, s mihelyt más jutalmat vár, többé nem erény». Itt
ismét találkozik az erkölcsileg fejlett pogányság a legmagasabb
vallási színvonallal; az ószövetség prófétája szintén csak a bűnt
ostorozza, csak ennek hirdet büntetést, de nem ismeri az erénynek
túlvilági jutalmát s nem a mennyország kéjeit. Isten útjainak kö
vetője e földön találja meg boldogságát; ebben kell bíznunk akkor
is, ha netán a látszat ellene mutat. Mindezekből nem következik,
hogy a vogul-osztják ember nem ismer m e n n y e i v i l á g o t s
mennyei életet. Hisz ez ép oly bizonyos, mint maga az emberi lét.
Az égbolt az ő örökös változásaival, ^derültségével és komorságá
val, lassan járó bárányfelhőivel és rémes sötétséggel jelentkező
zivataraival, megrázó dörgésével és gyújtó villámával, boldogító
napjával és gyönyörű csillagaival, esőjével és egyéb csapadókaival
mindenesetre a legmozgalmasabb élet benyomását gyakorolja, mely
csakis olyan lehet, mint az az élet, melyet mi ismerünk, vagyis
saját életünk; a külömbség legfeljebb az, hogy amannak erőműve
letei összehasonlíthatatlanul hatalmasabbak s nem oly szűk körre,
mint az emberé, hanem egész világra kiterjedők. Minden pillanat
megtanít arra, hogy függünk ezen égi hatalomtól, hogy kedvezése
életünk és boldogságunk föltétele; viszonyunk hozzá olyan, mint
a gyermeké atyjához: Numi-Taréin, a Felső-Ég a mi «aranyos
nagy atyuskánk» (Sorúi ön ásikeuw) s a mi «ember» nevünk:
élém-^alés «ég halandója*). Az csak nyilvánvaló, hogy van mennyei
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világ, s ha van, ez nem lehet üres pusztaság, hanem a világ alkotó
jához és mindenható urához méltóan, a legszebb emberi fogalmak
szerint van berendezve. Bizonyos továbbá az is, hogy az égi atya
e legsajátabb remek országában nem egyedül bolyong remetekép,
hanem fenséges személyét, úgy mint a- földi hatalmasokat, család
tagok s működésében támogató külömböző rangú szolgaszemélyek
egész serege veszi körül. Mindezen égi lények egyszersmind isteni
lények, melyek hasonlók ugyan az emberhez, affélék talán, mint
az emberi lélek, vagy az is ; de képességük s erejük ember- s ter
mészetfölötti. Az egyszerű, gyarló embernek ezek honában s társa
ságában nincs helye, ép oly kevéssé, mint a földi uralkodók fényes
palotáiban és környezetében, bár az atyáskodó gondoskodás meg
van mindkét részről. N e m j u t a m e n n y e k o r s z á g á b a a z
e m b e r l e l k e v a g y h o l t á r n y a s e m , s ha PATKANOV a déli
osztjákok közt ilyen fölfogásról értesült (I : 146.), az nem lehet
más, mint a kereszténység befolyása, az orosz pap tanítása. Jobban
megfelel a valóságnak, a mit POLJAKOV hallott e tárgyról az éjszaki
osztjákoktól, kik szerint t. i. «azt beszélik, hogy eljutott volna az
é<n országba valami szamojéd varázsló, s lehetséges, hogy oda kerül
nek haláluk után az oroszok; de osztják nincs ott egyetlen egy sem ;
s ez nyilván a hittérítőktől s papoktól átvett okoskodás —
mer t)>
(•mindnyájan bűnösök s ezért az alvilágba kell jutniok» (64.). De
hát az istenek rangjában tisztelt régi bálványok az «istenfiuk»-nak
nevezett Világügyelő-férfi, a pelimi, a kisobi, a szoszvaközépi, a
szigvatövi s más istenkék, kiknek oly nagy szerep jut az égiek
mythosaiban, s kik eredetileg mégsem voltak egyebek, mint híres
fejedelmek vagy fejedelmi házak halotti bálványai, — hát ezek
nem mutatják-e világos példáit, hogy az ember mégis bejuthat az.
égiek társaságába s részese lehet a mennyei dicsőségnek úgy, mint
az istenek hatalmának ? Annak, ki a néphit fejleményeit történeti
kritikával vizsgálgatja, mindenesetre igen: az előtt kétségtelen,
hogy a nagyobb tiszteletben részesülő vogul-osztják bálványképek
csak olyanok, mint másutt a szentek, vagyis istenekké és féliste
nekké dicsőült emberek. De maga a nép nem így fogja föl a dolgot.
Ennek nincsen sejtelme sem róla, hogy az a bálványistenség, mely
nek áldoz s melyet a tisztelet minden nemében részesít, valaha
csak olyan halotti bálvány volt, milyet ő tart a maga lakában
valamely elhunyt rokonának emlékére. Míg megvolt a bálványkép
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ily keletkezésének történeti tudata, annak tisztelete mindenesetre
csak kisebbfokú s szűkebb körre terjedő lehetett, bár mint egy
kiváló fejedelmi személy halotti halványáé, már kezdettől fogva is
nagyobb volt, mint más közönséges halandóé. Máskép alakúit a
dolog, midőn ez a történeti tudat feledésbe ment s az örökségkép
nemzedékről nemzedékre átszálló bálványhoz fűzött képzeteket —
melyek eredetileg bizonyára nem voltak merőben légből kapottak,
hanem bizonyos általánosságban vagy magvukban valóságnak
megfelelő elemeket is tartalmaztak — a mythos vette átalakitó
hatalmába. A csodásnál csodásabb regék, melyek ily úton a bál
ványban ábrázolt alakra vonatkozólag forgalomba jöttek, nemcsak
annak tekintélyét tették nagyobbá s tiszteletét szélesebb körűvé;
hanem felköltötték azt a gondolatot is, hogy amaz istenkép dicsőí
tett személy (rendesen hős) nem is lehetett valami magunkféle
közönséges emberfi, hanem ama magasabbrendű égi lények közül
való, kiknek hatalmával rendkívüli tetteit véghezvitte. A «köldöke
vágott Ínséges subájú, Ínséges bocskorú emberrel» (puynit jáktim
sawitj sá~/ip, sawiy náráp elém-%qlés) szemben ő az emberek képze
tében tárém-pV «istenfi» lett, kit az égi atya mennyei hónából
hágcsón bocsátott alá vagy igézettel rendelt bizonyos földrészre,
hogy ott uralmát megalapítsa s magának «férfinak érinthetetlen,
nőnek érinthetetlen szent helyet» (yum raivtal, né rawtal jelpiy
ma) szerezzen, hol az emberek áldozataikkal és imádságaikkal föl
keressék. Sehol sincsen szó arról, hogy efféle hatalmasabb bálványistenség, illetőleg a benne ábrázolt hős meghalt volna; ő élt azelőtt
is mennyei atyjánál s él ma is szent helyén, onnan őrködve hívein
s érintkezvén ezek érdekében az égiekkel. «Mennyei atyánk leküldötte az ö fiát a mi boldogításunkra• az istenből ember lett)): így
vallja a néphit; a tudományos kutatás ellenkezőleg tapasztalja a
fejlődést: az e m b e r b ő l f e l s ő b b h a t a l o m , a h a l o t t
képmásából bálványisten alakúit.
E) A b á l v á n y o k é s s z e l l e m e i k .
Kimutatván az eddigiekben, hogy miként fejlődött a halottak
•tiszteletéből a bálványimádás, vegyük immár közelebbről szem
ügyre ennek változatos megnyilatkozását, mégpedig első sorban a
'bálványalakok külömböző nemeinek s a bennük vélt szellemekhez
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fűződő általános képzeteknek vizsgálatával. Elöljáróban megemlít
jük, hogy a «bálvány)> sajátos közneve a vogulban: ÉV. pupV
(REGÜLY írásában : pubi és babi; GoNDATTinál: pubi 37. 1.), LV«
popi, KV., PV. pupi, melynek a ragozásban föltűnő pupx-, pupéyteljesebb hangtestű töve (plur. ÉV. pupyé-t, KV.pupéy-t) kicsinyítő
képzésnek ismerszik föl a gyérebb használatú s kevésbé hízelgő
beszédben alkalmazott pupa alak mellett (v. ö. pupakivé*) pupa,
sajtanakwé sajtan egy bálvány hasonlatosságára készített játékbábú
megszólítása: IV : 204.). Nyilván nem más e szó, mint a zűrjén
buba «scheuche, vogelscheuche, schreckbild, popanz» (vörsa b.
«waldgeist») ; WIED.), mely mellett azonos értelemmel bubü'a kép
zés is előfordul (u. o.). Más alapértelem sejthető a bálványnak
éjszaki osztják loyy = 10. toyy, SO. juyk, VJ. juyg, FO. l'uyk, KO.,
Jg. luyk nevénél, mely mellett AHLQVIST soygot «puppe zum andenken eines verstorbenenw adata, szintúgy mint FiNscmiél (402.1.)
songét «göttin» a szókezdő tökéletlen jelzésével írott többes képzőjű alakok. Alakilag pontosan megfelel ugyanis az ismeretes szó
végi y > n változással a zürjénben: sön «schatten von verstorbenen» (v. ö. sonjan «verstorben»; WIED.), mely ismét tekintetbe
véve a vogul jis szónak fentebb kimutatott jelentésfejleményeit
{«ős», «árnyék», «holtak szelleme») a cserem, sóngo, cserM. sónga
«öreg, agg, vén» szóval hozható kapcsolatba. E szerint az osztják
loy% (<*soyg) tulajdonkép a «régiek», illetőleg «holtak szellemét))
jelentené egybehangzolag avval a magyarázattal, melyet fentebb a
vogul-osztják bálványtisztelet általános alapjára nézve adtunk.
A bálványimádás nemei közt bizonyára legősibb az, melyben
az ember vallásos tisztelete valamely élő lénynek képzelt természeti
tárgy vagy jelenség felé fordul. Mielőtt az ember a fémekkel meg
ismerkedett s öntvényeket készíthetett, sőt mielőtt kezdetleges kőszerszámával fát faraghatott volna, már megvoltak a bálványképek
előzményei s mintái amaz e m b e r - s á l l a t a l a k ú k ö v e k b e n
s s z i k l á k b a n , melyek különösen elhagyott s nehezen meg
közelíthető helyeken állva mindenkor alkalmasak voltak félelem s
tisztelet gerjesztésére a naiv lelkekben. Egy ily ember- vagy állat-

*) A felsőlozvai vogulban a nők a medvét csakis pupakwé
{= «bálványka») rejtett kifejezéssel (tüjtné latiy) merik említeni.
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alakú kő tömeg merev mozdulatlanságával élénken emlékeztet az
imént élt holt emberre s állatra, minélfogva igen természetes, ha
a mindent személyesítő népképzelet bennük kővé meredt embereket
s állatokat lát s mindjárt magyarázatát is keresi ezen különös ala
kulatnak. Alább, az egyes vidékek bálványainak tárgyalásánál lesz
módunk az ily kőbálványokkal is részletesebben foglalkozni, úgy
hogy itt csak azon általánosan elterjedt néphit megemlítésére szo
rítkozhatunk, hogy bennük az «ember korabeli világot» (elém-yqlés
jisin tqrém) megelőzött hatalmas óriások (jqr%um) elbűvölt alakjai
élik haláltalan életüket, kik t. i. ez állapotba erejük fogytán (1. HUNFALVY: Vogul Föld 141—•2.) többnyire győző ellenfelük igézete
következtében, esetleg a fájdalom hatása alatt jutottak (GONDATTI :
20, 36, 3 8 ; GRIGOROVSZKIJ 20, 22.), a mint igézet hatása alatt vál
tak kővé a velük rendesen mondai kapcsolatban álló s közelükben
található állatalakok is. Ezen hagyomány egyszersmind azt iga
zolja, hogy a nép is az ily kőbálványokban tudja a bálványtisztelet
legrégibb alakjait; mert ezeket helyezi épen hitregei chronologiájának legtávolabbi korszakába. Az ilyenekkel szemben a mestersé
ges bálványok eredeti képeit már a mi fajta emberünk is látta;
hiszen bennük saját nemzetsége régi hőseit ábrázolja.
A mesterséges bálványok legegyszerűbb alakításai a ruházat
nélkül való, legfeljebb bevágásokkal czifrázott o s z l o p o k , illető
leg f ö l d b e n á l l ó r u d a k é s k a r ó k . Már GEORGI említi, hogy
a permi vogulok áldozó ligeteiben, közel az oltárasztalhoz egy
egyenesen álló fatörzsök, illetőleg oszlop áll (1. fentebb) s hogy ez
voltakép bálvány, mutatja az ily fatörzsből álló áldozati oszlopnak
déli osztják tűrum-vánmap jemin ju% « i s t e n - á b r á z a t ú s z e n t
o s z l o p * ) neve (PATKANOV II : 94.). Az efféle oszlopnak rendelte
tése, hogy hozzákössék az áldozati állatokat összetartó kötelet, a
mint ez ki van fejezve a Polém-isten szoszvafői idéző igéjében is,
hol nem is földi, hanem égi áldozó térről van szó : az áldozó em
ber ugyanis arra kéri a PoZe/n-bálványt, hogy bemutatott «fehér
hóhoz hasonlatos szarvas állatát)), mint közbenjáró vezesse égben
lakó Numi-Sqrra atyja elé s kösse oda az ezüstgerendájú ház ajta
jánál a «hét lépcsöjű tiszta ezüst szent oszlophoz» (sat nákpá sáli
qln jelpin áykwélén; II : 409.). E helyből az következtethető, hogy
az áldozati tér oszlopa általában az istenség láthatatlan állatkötő
oszlopát jelképezi; az «istenábrázat» az oszlop fején azt szemlélteti,
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hogy mint maga az oszlop, úgy a hozzákötött áldozati állat az
istenség birtoka.
GONDATTI a szigvai vogulok áldozattereinek leírásában (7—8.1.)
megemlíti, hogy azokon földbe vert magas rudak láthatók, melyek
nek tetején rongydarabok, prémek, fényes csecsebecsék s egyéb apró
ságok libegnek. Ezek a rudak bizonyos istenségeknek vannak szen
telve, mégpedig a középső legmagasabb Jani'-tarém-nak (((NagyIsten »), jobboldali szomszédja 'Sáú-t^rém-n&k («Anya-Isten»), bal
oldali szomszédja Mir-swswe-;/Mm-nak((<Világ-ügyelő-férfi»), a többi
évenként fölváltott rudak más istenségeknek. Ezek a rudak is bizo
nyára az illető istenségeket jelképezik, s midőn reájuk áldozati tár
gyakat aggatnak, ép olyan eljárás, mint midőn a bálványsátrakban
őrzött bábukra rakják a becses prómeket, posztó- és vászonrongyo
kat, csecsebecséket stb. Csak a bálványarcz hiányzik, jeléül annak,
hogy ez az egyszerűbb alakítás oly kornak hagyománya, midőn
még az ember mintázó ügyessége ezen elemi fokig sem volt ki
fejlődve.
Hogy az otthon őrzött, bábuszerű házi istenségeknek is
ilyen csupasz rudak voltak az előzményei, kitetszik BELJAVszKunak
ama közléséből (110. 1.), mely szerint: «Minden osztják jurtában
az ajtóval szemközt eső oldalon egy magas rúd áll, melynek csúcsa
némileg kimagaslik a tetőn fölül. Ez a rúd, mely a néphit szerint a
jurta gazdáját személyesíti, a ház s egész család részéről állandó
gondozás táujya s oly tiszteletben részesül, hogy nyolczadik évét
túlhaladott nőszemély sem éjjel, sem nappal nem mer előtte egye
nesen végigmenni, hanem ha okvetetlenül szüksége van reá, a
jurta közepén elhelyezett soha ki nem alvó tűz körül oldalt kerüli
meg». Itt tehát a jurta «őrfájával» van dolgunk, melynek hivatása
ugyanaz, mint az emberképre faragott házi halványé: ugyanazon
vallási eszmének ősi kifejezése s ennek újabb fejleménye egymás
mellett láthatók.
WITSEN a tobolszk-vidéki osztjákokról írja, hogy na falu előtt
mindenütt ott áll közszemléül az ő bálványuk : egy ördögnek fából
durván faragott képe» (757. 1.). Ez PATKANOV egyik hősénekében is
említve van, még pedig az áldozati tér oszlopához hasonlóan «isten
ábrázatú szent fá»-nak nevezve, a hős midőn búcsút vesz a város
tól, kimegy «a téres város szép terére s az isten ábrázatú szent fa
törzsökvége előtt hét jeles főhajlongást végez» (II : 96.). Érdekes
N S E L V T U D . KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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alkalmazását találjuk az emberfejű oszlopnak a NoviczKutól leírt
pelimi szent helyen, hol t. i. az öt bálványtól lakott fősátor mellett
néhány apró házikó állott az áldozat leölésére szolgáló szerszámok
s az áldozati csontok részére; ez utóbbiak pedig három könyök
magasságú, fölül emberi hasonlatosságra kifaragott oszlopokra voltak
helyezve. Ez oszlopbálványok az előbbiekhez képest nyilván szolgai
szerepűek, tartják s őrizik az előbbiek holmijait.
Az ilyen fölül emberalakra faragott bálványoszlopok már
előbbre haladott fejlődési fokozatát mutatják a bálványkép alakí
tásának a minden faragás nélkül való fatörzsökhöz vagy rúdhoz
képest. Az előbbi fajtának kisebb változatai azok a legföljebb IV2
rőf magasságú földbe vert bálványczölöpök vagy karók, minőket
CASTRÉN, SCHRENK és FINSCH helyenként seregesen találtak együtt
az éjszaki osztjákoknál, illetőleg szamojédeknél. Ezen CASTRÉN sze
rint jiijan-nsk nevezett igen alacsony rangú bálványok fölül csúcsosan vannak faragva, s néhány bevágás alakjában fölismerhető
rajtuk a szem, orr és száj jelzése.*) Mint FINSCH tapasztalta (493.1.),
némelyike ezen jelentéktelen bálványfáknak nyírhéjjal volt körül
takargatva ; ez az átmenet a következő fokozathoz, a felruházott s
otthon vagy külön házikókban őrzött bálványalakokhoz.
Ez utóbbiak közül kisebb rangúak a h á z i b á l v á n y b á b ú k , minők az ősi valláshoz hívebben ragaszkodó éjszaki tájon
minden jurtában találhatók (1. HOFFMANN 29, GONDAITI 16.), még
pedig — mint PALLAS írja (III : 59.) — annyi számmal, a hány
családtag van esetleg kiegészítve a h a l o t t i b á l v á n y o k k a l ,
melyekről az előbbi fejezetben szólottunk. Ezeknek legegyszerűbb
formái minden faragás nélkül való fabotocskából állanak (GONDATTI
u. o.) bőr-, posztó-, vagy vászondarabokkal, illetőleg ruhácskákkal
(főkép kis ujjas subákkal) tele aggatva, melyek fölé gyakran apró
fényes tárgyak, csecsebecsék kerülnek. Fejlettebb alakítások azok,
melyeken már az a törekvés is nyilvánul, hogy a bálvány arcza
némileg emberi formájú legyen. Ennek legelemibb megvalósítása
az, melyről NOVITZKIJ ír (1. fent), a midőn t. i. a bábú közepébe egy
*) L. rajzukat FINSCH többször idézett könyvében (492. 1.).
Még elemibb alakításai e bálványkaróknak láthatók SCHRENK
dEeise durch die Tundren der Samojeden» műve első kötetének
II. képmellékletén.
1
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kis tükördarabÉát helyeznek nyilván a szem jelzésére. SAVROV le
írása szerint Ortik segédjének, a Master-long-nak prémekkel fesze
sen tömött zsákból álló bálványának közepére egy ezüst tányérka
van kötve mélyedésével kifelé (1. BELJAVSZKIJ kivonatában fent).
Hasonló eljárással, illetőleg felfogással egy egyszerű sárgaréz-gomb
is pótolhatja a fejet, a mint ez FINSCH könyvének egy női bálványt
ábrázoló képén látható (402. 1.). Kevéssel előrehaladottabb az az
alakítás, melyben a bálvány fejének faragása vagy diszítése emlé
keztet emberi ábrázatra. PATKANOV az irtisi osztjákoknál sok házi
bálványt látott, melyeken fej gyanánt a bálvány testét képező
fadarab tetejére menyét vagy evet-fark volt kötve, a szemeket
pedig két darab színes üveg jelezte (106.1.). PALLAS (II. könyv, 2. köt.,
261. 1.) tudósításai szerint a turai voguloknál is voltak találhatók
ilyen emberi alakra faragott bálványok, melyeknek szemeit serét
vagy gyöngyszemekből alakították. Gyökeres újítás e téren az, miről
GONDATTI tudósít (7, 16. 1.), hogy t. i. az utóbbi időkben az éjszaki
vogulok és osztjákok zűrjén és orosz kereskedőktől szerzett közön
séges vásári játékbábukat alkalmaznak házi istenségek gyanánt,
minden különös szertartás nélkül helyezve el ezeket a maguktól
készített durva alakítású bálványalakok mellé.
Igen ritka esetben csontból is készülnek bálványok (GONDATTI
16.); de gyakoriak, s mint a leletek tanúsítják, régi korok óta tisz
telet tárgyai a b á l v á n y ö n t v é n y e k . Az átmenetet ezekhez az
előbbi fajtákból amaz alakításokban láthatjuk, melyekben a fabálványnak legalább arczára alkalmaznak domborított fémlemezeket.
Ilyen volt NOVITZKIJ közlése szerint a sarkali jurták fából faragott
bálványa, melynek ábrázata ezüstből, továbbá a nachracsi, illetőleg
fehérhegyi, melyé fehér bádogból (SAVROV szerint Ortik-é ezüstből)
volt alakítva. A FiNscHtől látott éjszaki osztják házi bálványok
férfi alakján az arcz megfelelő metszésekkel sárgaréz-lemezből ké
szült (401. 1.). Többször tudósítanak a történeti s néprajzi kútfők
•csupa érczből készült bálványokrói is, így különösen GMBLIN (IV:
432—4. 11.), PALLAS és GEORGI egy felsőturai vogul vasbálványról,
mely kezében hajítódárdát tartó emberalakot ábrázol rendkívül
durva alakításban. Ezt magas rúd tetejére tűzve áldozatokkal tisz
telték, miből kitetszik, hogy az egész bálványszerkezet nem más,
mint az «isten ábrázatú» áldozati oszlop változata. Hasonlókép
értesít BELJAVSZKIJ egy hosszú szakállú, határozott arczvonású
10*
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öreg embert föltüntető osztják halványról, mely hét fontnyi súlyban
vörös rézből volt öntve (104. L). A gyakran található állatöntvények
közül legrégebben ismeretes a fehérhegyi lúdbálvány, melyet a múlt
század eleji hittéritők pusztítottak el; mások hattyú, medve, far kas,
menyét s kígyó alakokat emlegetnek, mely állatok tiszteletéről, ille
tőleg hitregei szerepéről alább lesz tüzetesebben szó. Az újabban
talált öntvénybálványokra nézve ASPELIN «Antiquités du Nord
Finno-Ougrien» czímű híres művére, továbbá SZÓRÓÉIN és TEPLOUCHOV fentebb idézett munkáira kell utalnunk, melyek közül külö
nösen az utóbbiban részletesen ki van fejtve, hogy a vogulok és
osztjákok régi s mai földjén talált vallási, illetőleg mythologiai
vonatkozású leletek typusaikban egyeznek a permi föld hasonló
tárgyú leleteivel, mintegy igazolásakép a régiek amaz állításának,
hogy az előbbi népek pogánysága a permiek kiirtott ősi vallásával
azonos. Az e művekben bemutatott rajzok egészen sajátos vonású,
igen kezdetleges kivitelű emberalakokat ábrázolnak, a férfi csúcsos
fejjel, magas sapkával, egy ízben e helyett teljes medvebőrrel, a
nő másnemű magas fej ékességgel. Vannak meztelen s felöltözött,
magában álló s páros (férfi és nő), továbbá három s hét személyű
csoportok. A legtöbb leleten állatalakok is észlelhetők, melyek kö
zött gyakran szerepel egy gyík-féle szörnyeteg a bálványszemély
lába alatt. Az állatöntvények tárgyai: medve, gyík, hal s főkép sok
változatban valamely sasféle madár egy, két ós három fejjel, melle
táján rendesen emberarczczal. Az ily fajta leletek másai s változatai
itt-ott előkerülnek még az éjszaki osztjákok és szamojédek közt,
melyeknek mintájára — mint erről PATKANOV értesít (107. 1.) —
Tobolszkban s más helyeken nagy mennyiségben gyártanak s hoz
nak jó pénzért forgalomba bálványutánzatokat, bár ezt az ipart s
kereskedést a hatóság üldözi.
A bálványok k ü l s e j é r e , r u h á z a t á r a s f ö l s z e r e l é 
s é r e gyakran történik czélzás a velük foglalkozó népköltési mű
fajokban. Mint legfőbb ismertető jegyek többször már a bálvány
nevében is föl vannak tüntetve, így pl. ezekben : Türén isém tür sát
sirá ta'ilin ként «Tóba-szállott-tóbeli-hét-sirálylyal-teli-sop/ía» (az
idősb larvosi fejedelemhős neve; II : 52.); 'No/s-syw yürp kéntiy
aki «Nyusztbőr-karimás-saj?A;á;M-dédapuska>> (bálványnév; III :
305.); Sat yár-sq,w sárin ta'Ü gjkd «Hét-jávorbika;bőr-irhájából=
való -ruha- öreg» (az Ajász-isten bácsija; I I : 19.); Khurém-tál-vuor-
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pupi «Három-ÖZ?w/i-erdei-bálvány» (II : 222.); Xqtél-réyiy, ét-pos
réyiy jelpiy sir ej «Nap-hevű, hold-hevű szent kard» (a középső
larvosi fejedelemhős, nyilván a bálvány kardja után így nevezve;
II : 52.). Szintígy az irtisi osztjákban, pl. Jiy-söyta, noy-sö%ta kelep
toy% «Medvebőr-jávorbőr-subás-bálvány» (egy házi istenség neve;
PATK. I : 108.); Tdyettayöt-iga, nogos lankpe iga «Fedeletlen ház
örege, nyusztpólyás öreg» (u. o.). Még gyakrabban találunk utalást
a külsőre s ruházatra a bálványok jelzőiben, a minők pl. a követ
kezők : yumpléy puykpá ulay éntép yartém yum Polém-tífrém ásém
«Habos fejű, tüzes övet öltött férfi, Poíem-isten atyám» (111:337.),
kélp oysér, sernél o%sér törpá yum «Vörös rókaprémes, fekete róka
prémes (sapkájú) férfiai (a Ték-bálvány; II : 11.); kelp Win yuriy
q,tér «Vörös evet alakú fejedelemhős» (a szánjai istenség; I I : 150.);
kwanséy Vörwis, tquléy Vörwis «Karmos, szárnyas V.» (nyilván
madáralakú bálvány; IV : 109.); Voikén sayi masém Polém-tqrém
«Fehér subát öltött Polém-istew> (II: 403.). Bőséggel fogunk talál
kozni ilyenekkel alább a főbb bálványistenségek részletes tárgya
lásánál.
A közönséges bőrruházatnál — mely többnyire apró, esetleg
díszesen kidolgozott subácskákból, prémekből, sapkákból áll —
becsesebbnek tekintik a posztó-, különösen vörös posztó-öltözékeket
(viyir nuj), a mint általában kedvelt tárgya az áldozatoknak a bál
vány mellé göngyölegben helyezett posztó, selyem és bársony is.
Említést tesz a vörös posztónak bálványok körül való alkalmazásá
ról már WITSEN (634. L), továbbá a kondai főbálvány s személyze
tének leírásában NOVITZKIJ es I. B. MÜLLER. A fehérhegyi bálvány
nak, mint erről G. F. MÜLLER tudósít, még a házikója is be volt
vonva vörös posztóval. GEOEGI a csuszovajai voguloknak egy vörös
rongyokba burkolt bálványáról szerzett értesülést (Bemerk. 598.1.).
Mennél nagyobb tiszteletben áll valamely bálvány, annál
nagyobb mennyiségben találhatók fölszerelésében a r a n y - é s
e z ü s t é k e s s é g e k , tárgyak s pénzek; továbbá mindennemű
alakokat, főkép állatokat ábrázoló silánj abb fémöntvónyek, melye
ket a mennyire lehetséges, a bálványra aggatnak. Az énekek gyak
ran említik e drágaságokat, szólnak pl. a jugrai istenkének «tiszta
ezüsttel teli sapkájáról)) (süli qln tiniy kéntá) s ugyancsak «tiszta
ezüstből való drága gombjáról)) (sáli qln tiniy kéynd), szintígy a
pelimi istenkének «aranyból való drága ruhaújjáról s ruhaszárnyá-
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ról» (sqrúi qlné tinit) tajtü, tinip kémplitá; II : 134—5, 402—3.),.
valamint a Világ-ügyelő férfi «kami-ezüst, sopér-eznst rojtos övé
ről* (kami qln, sopér qln lüsin éntapá; II : 322.). A Paszét-bálványt sok ezüstje miatt «áopé'r-ezüsttel, kami-ezüsttel megrakott
kis királyunknak)) (sqpér-qln, kami aln ta'iliy mari xqnü ; I I : 144.)
nevezik, míg a műnkeszi «Tárém-leány»-nak házát amper-ezüst
tel, kami-ezüsttel teli ház»-nak (sqpér qln, kami qln tailiy kwol;
I I : 261.) magasztalják. Különösen a medveénekek emlegetik sűrűn
az istenileg ünnepelt állatra aggatott tiszta s hitvány ezüstből ké
szített csecsebecséket; a medve ülőhelye: «tiszta ezüsttel bőséges
fészek, kami-ezüsttel boldogságos fészek)) (sáli qln suniy piti, kami
qln %oláy piti 111:42, 187.), melyben «ha keze előtűnik: sésezüstön át tűnik elő ; ha orra előtűnik : kami-ezüstön át tűnik elő»
(kátém-ke né'ilés : séé'voyi-tará né'ilés • nolém ke né'ilés : kami-voyi
tara né'ilés, I I I : 263.), a mint «sés-ezüsttel, kami-ezüsttel teli put
tonyát emeli, hátára veszi» (sés-vq/i ta'ilin pajp álmilém, kamivqyi ta'ilin pajp yüntmilém III : 185—6.) akkor is, midőn ünnepé
nek befejeztével végső útjára kisérik. Ezeket az ékességeket ideig
lenesen a bálvány kincstárából szedik elő, a vendégül érkezett
másik istenke — má-yar tqrém «föld színén járó isten», pupakwe
«bálványka» : a medve nevei -— földiszítósére. A bálványra agga
tott sárkány-, illetőleg gyík-alakú öntvényekre történik czélzás,
midőn a jugrai istenkének «hét ;wr-állattal teli sapkájáról s ruha
szárnyáról » (sat jür ta'iliy kéntá, kémplitá I I : 134, 130.), vagya
pelimi s kisobi istenségek «hét sosseZ-állattal teli szentséges házá
ról* (sat sossél ta'ilin kwol II : 141, 144; sossél ta'ilin jelpiy kwol
II : 410.), illetőleg a Leplá-torkolati bálvány «hét jür- állattal teli
fészkéről*) (sat jür ta'ilin piti II : 136.) beszélnek. Efféle állatöntvényekkel s egyéb ékességekkel földíszített bálványnak írja le
PALLAS (III : 60.) az Obdorszknál alább fekvő voksari jurták nagy
tiszteletű osztják istenségét, melynek szent fájára egy széltől him
bált csengetyü is volt akasztva. PATKANOV meglátogatván az Irtis
alvidékén egy osztják áldozó helyet, itt szintén talált faágon lógó
csengetyűt (I : 111.). Ez utóbbi részlet itt azért figyelemreméltó,
mivel a bálványra aggatott ezüst- s egyéb érczdiszítéseknek szin
tén az a mellékczélj a, hogy velük mozgatás útján c s i l i n g e l ő
z a j t keltsenek. Ez a bálvány útját kisérö zene, a mint a medve is
kiemeli énekében, hogy asopér-eznst, hitvány ezüst csengésével sze-
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relnek föl engem» (éopér qln, mor qln sámttyél éqpitaivém I I I : 106.)
s hogy ugyanily «csengő hanggal» vonul ki ünneplése házából
(éopér qln, kami qln samtiy sujil mine'im III : 320.). Valószinűleg
alkalmaznak itt-ott magán a bálványon is csengetyűket, a mint e
dologról bennünket WITSBN értesít (752. 1.).
A nagyobb tiszteletű bálványok fölszerelésének gyakori járu
lékai a h a r c z i e s z k ö z ö k is, jelesen: íjak, nyilak, tegzek, kop
jak s néha egy-egy régi korból fönnmaradt pánczélruha (pl. J. B.
MÜLLER szerint az «Ob- öregénél»; 1. fent) és kard. Az utóbbit
többször említik az énekek is, így a jugrai és Leplá-torkolati bál
ványoknak «atyjuk igézte vasas végű szent kardját)) (jayá satém
keriy aulép jelpiy sirejriéa III : 133, 139.), továbbá Aj ász-istennek
Ték-öregtől ajándékozott «hegyes kardját, híres szablyáját)) (taí'/iy
sir ej sijiy nari), mely «véráldozatot fogadó véráldozatos istenkóvé,
ételáldozatot fogadó ételáldozatos istenkévé» változott (jir vinéjiriy
pwpyi\puri vinépuriy pupyV el-üntésj gazdájának bűvölete folytán,
hogy «kéz-segítséget, láb-segítséget nyújtson, ha valamely vidék felől
had érkezik» (II : 14—15.). Szó van a lopmuszi isten kardjáról is,
melynek jelzésével őt az ének «hegyes karddal, éles karddal forgó
király »-nak (iatyiy sirej, élmiy sir ej jqyymáy yqn I I : 276—7.)
nevezi. SAVROV szerint Ortik bálvány templomában kopjak és kar
dok vannak az oltárasztalba beszúrva (BELJAVSZKIJ 94. 1.); POLJA-

KOV Obdorszk közelében a paszerczovi jurták bálványának szent
fáján látott felakasztott markolatos kardot (115.1.), GONDATTI pe
dig a vogulok közt hallott ily «szent kardokról)) a Szoszva alvidékén (38. L).
Az énekek o s t o r t is emlegetnek némely bálvány fölszerelé
sében, így a Pelim-isten idéző igéjében, kit arra kérnek, hogy
«arany ostora jó végével)) (sqrni %améi jqmés qulél) tartóztassa a
Kór-fejedelem «vas keresztpántos hajóját a nyomorúságos nép
lakta nyomorúságos föld vidékéről*) (II : 408.). A felsölozvai,
jútim-szász-beli «szent fejedelemfi.», midőn «hét bojtos szent osto
rát)) (sdt rüsip jelpiy %qméi) meglegyinti, az «ülő szent föld egész
nagyságában megmozdult) (II : 430.). A Világügyelő-férfi aéopérezüst, kami-ezüst rojtos szent ostorát» (éopér qln, kami qln lüsiy
jelpiy %qméi), vagy mint az ének más jelzéssel említi: «eleven
kígyó alakú ostorát» (liliy nqli yuriy yqméi) lova hajtására hasz
nálja (II : 323.).
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Mint az eddigi közlésekben többször is ráutaltunk, a j e 1 e ntősebb bálványok rendesen más kisebb rangú
b á l v á n y k á k t á r s a s á g á b a n á l l a n a k . Ez utóbbiak több
nyire a szolgaszemélyzetet ábrázolják, alacsonyabbak s kevésbé
díszesen vannak fölszerelve vagy épen dísztelenek. Gyakran
találhatók páros, jelesen férfi- és nőalakok, még pedig nemcsak
mesterséges bálványoknál, mint a vokszari jurtákban (PÁLLAS III :
60.) vagy a konda-torkolatbelieknél (PATKANOV II : 78.), hanem
természeteseknél is, a minő pl. az uralbérczi istenpár a Lozva fel
vidékén (II : 399.). A Világügyelő-férfi fehérhegyi bálványát, mint
erről G. F . MÜLLER értesült (Samml. Euss. Gesch. III : 382—3.)
két nő szolgálta. A kiválóbb istenségek hősénekeiben majdnem
mindenütt szerepelnek női alakok, s így igen valószínű, hogy a
főbálvány társaságában ezek is ábrázolva vannak. Néhány önálló
női halványról is van tudomásunk, a mint minderről alább az
egyes istenségek részletes tárgyalásánál lesz módunk bővebben
szólani.
A bálványok e l h e l y e z é s é t illetőleg legősibb jellegű az a
ma már főkép éjszakon dívó eljárás, mely szerint az istenség képe
a neki szentelt erdős vagy puszta helyen minden födél nélkül,
szabadon áll. Ilyenek a PALLAS (III : 60.), CASTRÉN (Eeisen: 336.) s

(492—3.) könyveiben leírt bálványcsoportok, melyek sűrű
fajú ligetekben fenyők ágainak védelme alatt húzódnak meg. Mint
GONDATTI értesült (16. 1.), köztiszteletű bálványokat esetleg az élő
fába is belefaragnak, úgyhogy ilyenkor a bálvány s szent fája
azonegy. Az erdőt lakó szabad bálványokról mondja a Paszét-isten,
hogy «a mindenfelé levő szárnyas sok istent, a mindenfelé levő
lábas sok bálványt a lombleveles fa hét közében, a tűleveles fa hét
közében mind megmozgatja, mind keresgéli)) (%ota£ qlné taulin
saiv tqrém, yotaX qlné Id'iliy saw pupi tqwiy jiw sát yalt pusén
kojílilém, tálin jiw sát yalt pusén kinsililém (II : 418.).
A bálványligetekben mindenütt van egy kis szabad tér az
áldozatok végzésére, melynek fáira az áldozati tárgyakat lehetőleg
fölaggatják. Egy ilyen áldozati teret ír le a «Menyikém-ének»
(IV : 94.) következő szavaival:
FINSCH

JJpén yum-pV kivol-sisté
sq/rni sa'ipá sa'in yaí,
cjln sa'ipa sa'in yaí tot l'üli.

Emberfia ipad háza mögött
arany bimbója bimbós nyírfa,
ezüst bimbójú bimbós nyírfa áll ott.
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nan tájé/ nqmse'in:
•akiv' sa'ikwé manémte'im,
kit sa'ikwé manémte'im; —
ul manémtén!
upén-yum lai tqrém yntéylané,
lai pupV yütéylané
mail kanpá kana tot ta.
uj ytíjcL yantal
akiv' tqukwé at cinéi;
sus yqjá yantal
akw' tqukwé at qrísi;
lilin sqrni yantal
akw' tqukwé at áriéi;
lilin qlná yantal
akw' tqukwé at qnéi
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Te majd azt fogod gondolni:
egy bimbócskát letépek,
két bimbócskát letépek; —
ne tépd le /*)
Ipad férfinak apró isten előtt
hajlongó,
apró bálvány előtt hajlongó
kis terű tere van ott.
Egy ágacskája sincsen,
melyen «állat* (medve) üstöke ne
függne;
egy ágacskája sincsen,
melyen jávor üstöke ne függne;
egy ágacskája sincsen,
melyen fényes (eleven) arany ne
függne;
egy ágacskája sincsen,
melyen fényes (eleven) ezüst ne
függne.

Sokszor a bálvány magára a fára van föltéve, mégpedig vagy
szabadon megerősítve, a minő a MANSZÜROV kozákjaitól 1585-ben
ágyúval szétzúzott nyírfára helyezett fehérhegyi bálvány volt (1.
fentebb); vagy nyírhéjputtonyba (ÉV. pajp) téve, mint a felsőlozvai
Tw/fá-torkolati nőbálvány (Tuyt-tit nőj) s a fent közölt énekrész
letben leírt liget birtokosának már «atyjától hajlongva imádott
puttonyos bálványa)) (jayém %ütéylálém pajpiy pupi'; IV : 96.). Már
ez utóbbi eljárásban azon törekvés nyilvánul, hogy a becses hol
mikkal fölékesített, szabadban levő bálványt némileg megóvják az
időjárás viszontagságaitól. Haladottabb mód e czél elérésére az,
melyet FINSOH egy obtorkolati szamojéd falu közelében tapasztalt,
a hol t. i. fűzbokrok közt egy földbe szúrt szem- s orr-rovátkokkal
jelzett bálványkaró előtt kis rúdállványon három pléhlemezzel
fedett orosz gyártású ládika volt elhelyezve, melyeket utazónk az
ott talált kulcsokkal kinyitván, a nagyobbikban egy rongyokba
burkolt férfibálványt, a középsőben egy szamojédsubás női bál
ványt, a legkisebben csupán rongyokat talált (1. ezekhez a 407. 1.
rajzát). Az áldozattér mögóben karóra helyezett halbőr volt lát*) A szent fa leveleit nem szabad letépni (1. alább a szent
helyek tiszteletének szabályait).
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ható, jeléül annak, hogy itt a halászat sikerét kérték a bálványokban személyesített istenségektől. Az orosz gyártású szekrény gyak
ran szerepel a házi bálványok tartója gyanánt; de különös jelen
ség, hogy a szabadba is viszik, ekkép alkalmazkodva az ősi fel
fogáshoz, mely a bálványok elhelyezését a szellem légies természe
tének megfelelőleg a szabadban kívánja.
Mint az erdei sűrűségben lakozó ősembernek a ligetek sza
badon álló bálványa, úgy felel meg a troglodyta fejlődési foknak a
barlangokban elhelyezett bálvány. Ilyen eljárásról tudósít bennün
ket LEPECHIN (III: 53—4.11.), a ki a Lobva és Jajva folyók vidékén
bizonyos nagy barlangokról szerzett értesülést, melyekben a pogány
vogulok bálványaikat áldozatok bemutatásával tisztelték (1. fent).
PALLAS is írja, hogy a felsőturai vogulok, mielőtt a kereszténységet
fölvették, sziklaodukban s magas meredek sziklafalakon tartották
bálványaikat (I. könyv II. köt. 261.); szintígy szól GTEORGI a Csuszovaja-melléki vogulok földén található parti barlangokról, me
lyekben a nagy mennyiségben felhalmozott állatcsontok tanúskod
nak arról, hogy bennük hajdan áldozatokkal kapcsolatos isten
tiszteletet tartottak (Eussl. 68.). Megjegyzendő, hogy a Jajva
folyóba torkolló Csanyva egyik mellékvizének azt a barlangját,
melyet LEPECHIN vizsgált meg legelsőben, újabban (1893-ban) meg
látogatta S. I. SZEEGEJEV S ott ásatásokat végezve rendkívül becses
régiségi tárgyakat, többek közt bálványöntvényeket s nagy mennyi
ségű állatcsontokat is talált. TEPLOUCÜOV ezeket leírva s meghatá
rozva,*) az öntvényeket részben a XI. századból eredőknek s a
permi csúcl régiségekkel egyezőknek állítja azon következtetéssel,
hogy a permiek régi vallása a vogulok pogányságával egyezett.
A barlangtemplomokhoz képest további fejlődési fokozat
képviselője a déli voguloknak és osztjákoknak az a mai általános
*) Ide vonatkozó értekezései a «IIepMCKÍíi Kpafiw gyűjtemé
nyes munka III. kötetében jelentek meg a következő czímekkel:
«^peBH0CTH, Haíi^euHHa BT> ^aHLBeHCKoii nemepfc, CojniKaMCKaro yí»3^a» («A. szolikamszki kerület csanyva-melléki barlang
jában talált régiségek))) és «HBCKOJIE>KO CJOBI O KOCTHX'B ;KHBOTHHXT>,flOŐHTHXT.C. H. CeprteBbiM'b npii pacKOimaxb BB ^aHbBeHCKOíí nemepB» («Néhány szó amaz állatcsontokról, melyeket
S. I. Szergejev talált a csanyva-melléki barlangban végzett ásatá
sok alkalmával))).
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eljárása, mely szerint bálványaikat egyenesen ezen czélra épített
házikókban helyezik el, nyilván azon felfogással, hogy midőn az
ember jól felszerelt faházakban lakik, nem méltó dolog, hogy
isteneit minden fedél nélkül s tiszteletlenül a szabadban hagyja
ázni-fázni. Az ilyen bálványházikóknak vogul neve: ura, vagy
urné «tartó» (ettől: ur- «őrizni, tartani» ; mert ott a bálványt őri
zik, ure'it), mely énekgyűjtéseimben a következő helyeken fordul
elő : 'Sés-voyijirpi naj akivén ünléné yürém párt lütit urán ne'ile'in
«Sés-ezüst áldozatos úrasszony nénéd (bálvány neve) lakta három
deszka magasságú bálványsátorhoz fogsz érkezni» (111:327—8;
329.); Polém-tarém ásém urnátá «Polém-isten atyám bálványsátra»
(III : 337.) és pajpiy pupV, uriy pupi' ((puttonyos bálvány, sátras
bálvány» (IV: 96.); v. Ö.BEGULY szótári jegyzetei közt: ura «tartó»..
Másutt közönségesen jelpiy kwolris «szent házacska» a bálvány
tartó sátor nevezete, pl. a szigvatorkolati isten hősénekében: jiwajelpiy jelpiy kwolris, mata jelpiy jelpiy kwolris «fája szent, földje
szent, szent házacska» (II : 273.), vagy a szoszvaközépi istenében:
nayk-jiw, yaut-jkv jelpiy kivolris «vörösfenyőből, lúczfenyőből való
szent házacska)) (II : 164.). Ily bálványtartókat ír le NOVICZKIJ, ki
azokat a középobi osztjákok, valamint a kondai és pelimi vogulok
közt látta. Ékesen fölszerelt sátra volt különösen a múlt századeleji hittérítőktől nehezen legyőzött nachracsi (kondai) bálványnak,
melynek «egész tisztelethelye, de különösen ülése bíborszínű
posztóval volt díszítve; a főbálványt több apró bálvány állotta
volt körül, melyekről azt mondták, hogy az igazi bálványnak szol
gái ; egyéb holmik is, jelesen kaftánok, evetbőrök s másféle tárgyak
nagy sokaságban voltak elébe téve». Áz egyik pelimvidéki áldozat
helyen a hittérítők egy nagyobb) öt bálványtól lakott sátor mellett
néhány apró házikót találtak, «melyek négyszögletűek voltak s
mintegy három könyöknyi magasságra a földtől oszlopokra voltak
helyezve ; ez oszlopok pedig fönt emberi hasonlatosságra voltak ki
faragva. Ezekben az áldozati állat megölésére szolgáló szerszámok
voltak elhelyezve: kopja, nyil s egyebek. Volt még külön is egy
efféle házikó, melyben temérdek csont őriztetett" (1. fent). Itt tehát
a bálványtemplom mellett még külön «szentségtartókkal» van dol
gunk, melyeknek őrei az emberfejű oszlopokban ábrázolt szolgabálványok. — GBIGOROVSZKIJ a Vasz-jugan mellékén látott bál
ványtartókat, melyek közül az egyik nagyobb tiszteletben állá
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'négy oszlopra építve két ölnyi hosszú s egy ölnyi széles volt ablak
nélkül s igen alacsony ajtóval. Az ehhez vezető létra mentén uta
zónk bejutva a bálvány hajlékába, annak jobb oldali zugában egy
háromszögű polczocskán megpillantotta a mintegy három csetvertnyi magas, fából készült, durván gyalult s szem-, orr-, száj-rovátkokkal metszett bábut, mely csalánszövet-ingbe volt öltöztetve olykép, hogy ennek ujjai a kéz nélkül való alak oldalán lelógtak, az
alja pedig betakarván a bálvány alsó részét a polczocskáról lefüg
gött. Ugyanezen zugban a bálvány fölött a tetőbe szúrva néhány rúd
volt látható teleaggatva a bálványnak ajándékozott tárgyakkal, jele
sen kendőkkel, külömböző nemű vásznakkal, szalagokkal, szíjak
kal, evet-, menyét- és nyest-bŐrökkel. A bálvány alatt két rókabőr
s egy rénszarvas-fej volt elhelyezve szarvastul (9. 1.). PATKANOvnak
is volt alkalma látni ilyen bálványházikót az Irtis vidékén, mely
azonban igen szegényesen volt fölszerelve, minthogy az a család,
a melynek birtokát képezte, kihalt, s a becsesebb tárgyakat más
bálványházikókba vitték. A mi holmik itt megmaradtak, a követ
kezők voltak: egy vörös posztóval leterített asztal, melyre áldozatok
alkalmával az edényeket helyezték s az egyik szögletben egy darab
jegenye- s vörösfenyő-kéreg, melyeket mint jóillatú füstölő szereket
a szertartás előtt meg szoktak gyújtani. A falakon mindenfelé vér
nyomok voltak láthatók, nyilván szándékosan oda fecskendezve a
véres áldozatok alkalmával a bálványnak nyújtott osztályrész gya
nánt (113. 1.).
Az ily bálványházikók d ú s e l l á t á s á r a s k i n c s e i r e
gyakran találunk czélzásokat az istenek énekeiben. A pelimi isten
hajlékát «tápláléka bő, vize bő házacskának)) (tépá-ká losit kwolkém, vita-ke losit kiuolkém; 11:245.) magasztalja; a múnkeszi
istennőét pedig «^per-ezüsttel, kami-ezüsttel teli háznak» (sgpér
•qln, kami qln ta'ilin kivol; II : 261.) tudják; 1. ide vonatkozó több
adatot fentebb. A vallási buzgóság különösen a bálvány ülőhelyét,
vagy mint a költői beszéd mondja «fészkét» (piti) szokta ajándé
kaival földíszíteni; a szigvatorkolati istenke pl. «neves selyemmel,
híres selyemmel áldott fészekben» (namin jarmak, sijin jarmak
éunin pitit; II : 258.) üldögél, a pelimi isten «fekete vad bőrével,
vörös vad bőrével teli házacskájában nyusztbör-fészekben, hódbörfészekben)) (sernél uj, vij'ir uj ta'ilin kivolkét no/s-pitit,
vj-piüt;
I I : 243.), vagy mint másutt találjuk ((bőségében kifogyhatatlan

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

157

nyusztbőr-fészekben, hódbőr-fészekben» (yaltal qlné úoys-pitit, ujpiüt; I I : 410.) székel. Szintígy dicsőíti az ének a Paszet-istennek ülő
kéj ét (nyusztszőrrel vigasságos,hódszőr~takarós helyecskének» (noyspun űliy jolkwé, nj-pun léntpi jolkwé,- II : 424.), valamint a Tuchtátorkolati istennőcskéről állítja, hogy «hódszőr vánkosú helyen ül,
nyusztbőr [vánkosú] helyen szökdécsel)) (uj-pim-tq/én jolté ünli, ujpun itmin jolté itméli; IV : 228—9.). Föltűnő ezekben a «fészek» ki
fejezés, mi talán nem pusztán a gyöngédség szava, hanem onnan ered,
hogy az eredetileg szabadon álló bálványt tényleg fészek módjára
alakított ülésbe helyezték, a mint a bálvány szellemét is madárféle
«szárnyas istennek» (taulin tq/rém) képzelik. Megjegyzendő, hogy
<(fészekben» ül a «szőrös szemű erdei manó» (punin sampá urutsi) is, még pedig «hét jávorbika futosta jür-állattal teli fészek
ben)) (sat yar yajtém jürin piü; III : 326.), miből látnivaló, hogy
a kifejezés nemcsak a gazdagság s nagyrabecsülés jelzése.
A bálványházakban gyakran jelentékeny értékben fölhalmo
zódott kincsek már régen felköltötték a vogulok és osztjákok köze
lében lakó oroszok és zűrjének figyelmét, kik az ily helyeket, ha>
rájuk akadtak, rendszeresen kirabolgatták, a midőn természetesen
a magát hivatalosan kereszténynek valló nép még csak panaszszal
sem fordulhatott a hatósághoz. Az ily bajok elkerülésére újabban
a nagyobb tiszteletben álló bálványok házikóit lehetőleg hozzá
férhetetlen helyekre vitték el s az odavezető utakat minden módon
őrizik. PATKANOV szerint (I : 113.) ilyen területeken magalövő szer
számok vannak fölállítva, melyek mindenkit leölnek, ki hivatatlanúl közelít a szentségekhez. PALLAS is írja (III : 60.), hogy a
vokszari bálványt az osztjákok gondosan őrzik s a hozzávezető
utakat az oroszok előtt titokban tartják. Inkább díszőrségnek, mint
védelminek tekinthető az, melyről NOVIOZKIJ tudósít a kondai főbálvány leírásában, mely szerint t. i. «a bálvány házikója előtt
bíborszínű ruhába öltözötten két őr áll, kiknek földíszített kopja van
kezükben ; ezeket közös költségen szerzik, közös őriző helyen tart
ják s akkor használják, midőn a bálványházikó előtt kell állani»
(1. fent).
Az itt tárgyaltaktól eltérőleg alkotott bálványhelyiségről szer
zett tudomást WITSEN, ki szerint (634. 1.) ((az obi osztjákok templo
mai toronyalakú óriási alkotmányok fából készítve körülbelül hat öl
magasságban. Ezek négyszögűek s ajtó nélkül valók; fölülről mász-
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nak bele egy létra segítségével. Ezen alkotmány belsejében egy rúd
áll fél akasztófa alakjában : erre czobolyprémeket, s ha hozzá jut
hatnak, vörös posztót akasztanak bálványuk tiszteletére* (1. fent).
Ilyes ajtótlan alkotmány lehet talán a Szent-tó (Jelpiy-tür) bálvá
nyának laka. melyet a medveének a ajtaja láthatatlan, tetőnyílása
láthatatlan kőháznak)) mond (áwita yqnttal, surmá pánttal áywtéskwol; III : 325;) Téres bálványház volt az is, melyet STRAHLENBERG
látott az Obvidéken. Ez hosszas volt, mint valami gabonacsűr s
nyírhójjal fedve ; az előrészben gerendákból szerkesztett oltárszerű
emelvényen mindenféle rongyokba burkolva egy férfi- s egy női
bálvány állott; körülöttük fából faragott szarvas-, nyúl-, hal- s
másféle alakok. Oly nagy volt ez a helyiség, hogy az emberek benne
Jöl- s alá járkálhattak (413. 1.). NovrczKU is úgy tudja, hogy az
osztjákok digen magas dombokra s mindenkinek feltűnő helyekre
állítják bálványaikat, s ha ilyen tisztelet kifejezésére alkalmas he
lyeket találtak, ott térséges bálványtemylomot építenek (KVMHPHH
npocTpaHHHfl co3H,naiOTT>), ebben elhelyezik a bálványokat s ott
eszik meg előttük a, hozott áldozatokat; más apróbb helyiségekbe
rakják a csontokat s ott őrzik» (1. fent). Hogy az újabb kutatók
ilyen nagyobb bálványtemplomnak eddigelé nem akadtak nyomára,
épenséggel nem lehet föltűnő, ha meggondoljuk, hogy a keresz
ténység színleges elfogadása óta a vogulok és osztjákok pogánysága
kétségbeesett élethalál-küzdelmét folytatja, minélfogva a nagyobb
tiszteletű féltett bálványokat a nép mindenütt megközelíthetetlen
vadonokba helyezte el s a legnagyobb aggodalommal rejtegeti,
úgyhogy azok sem hatósági személyek, sem tudós utazók tekintete
elé nem kerülnek. Valószínű külömben, hogy ma már tényleg
megszűntek a nagyobb bálvány templomok, melyeknek csak akkor
volt értelmük, midőn a nép még akadálytalanul gyakorolhatva ősi
hitét az ily helyekre seregesen gyülekezett; ellenben czélszerűtlen
volna a jelen korban, mert könnyen fölkelthetné a hatóság gyanú
j á t s a templom azonnal áldozatul eshetnék a benne elhelyezett
bálványokkal együtt a hittérítő buzgóságnak. Másrészt fölösleges
is az ily templom, mert a nagytiszteletű bálványok utánzatai tet
szés szerinti számban készíthetők s bármely áldozó téren, akár a
szabadban is felállíthatók, úgyhogy a bálványnak tisztelete ennek
igazi székhelyétől messze is történhetik. Még maga a bálványutánzat sem okvetetlenül szükséges az istentisztelethez; mert a
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Mlványszellem a puszta idéző igére megjelenik bárhol s ábrázolása
nélkül is közlekedik híveivel.
Miután a történeti fejlődés a vallási kegyeletnek egyik lénye
ges kifejezésévé avatta, hogy a nagyobbra becsült bálványalakok
külön hajlékokkal szereltessenek föl: mindenesetre a kisebb tekin
tély jele az, midőn valamely újabban készült bálványtól a tisztelet
nek eme nyilvánítását megvonják s úgy, mint régebben általáno
san történt, csupaszon helyezik az erdő vagy bokor sűrűségébe.
Az effélék ama (dombleveles, tűleveles gallyak közt járó kis istenek)),
melyekre utalva önérzettel jelentik ki a Paszét-manók, hogy nem
azok sorából valók (taw-yal jalmin mán tarmV. tál-yal jalmin mán
pupfV -/un jémtmu1}! 11:416.). Csupán a h á z i b á l v á n y o k
tisztelete nem követeli bármily fokozott mértékében a külön hajlé
kot ; mert ezeknek épen természetes helye és működési tere az
emberek lakóháza, a családi tűzhely; ők legközvetetlenebb védői
az ember háznépének. Ezek a jurta főhelyét képező zugban álla
nak, vagy pedig szekrénykében fekszenek, mely helyett •—• mint
NOVICZKIJ közli — régebben bölcső is alkalmazásban volt. Ugyan
ezen szekrénykékben vannak elhelyezve az ajándékholmik, melyek
ről fentebb írtunk. Ha a család a lakóházat hosszabb időre el
hagyja, pl. a rénlegelőre vagy halászó helyekre való utazás alkal
mával, a házi bálványok szintén szánra kerülnek s együtt vándo
rolnak a hozzájuk tartozókkal. Midőn ezek valahol némi időre
letelepszenek és sátort ütnek, a bálvány itt is elfoglalja az őt meg
illető tisztelethelyet (1. CASTKÉN : Eeise 336—7.). Más a sorsa a
házi bálványokhoz sorozható halotti bálványoknak; ezeknek tisz
telete csak a gyászidőre szorítkozik, mely után a sírba kerülnek
vagy esetleg, mint FINSOH egyik közlése nyomán vélhetjük (1. fent),
a temetőben felállított bálványházikóba.
Az a hely, melyen a bálvány áll, illetőleg melyet a bálvány
szükségszerű eltávolításával is szelleme székhelyének képzelnek,
«szent» (jelpin) s az alább tárgyalandó módok szerint szertartásos
tisztelet illeti. Ezeknek megválasztása a közhit szerint nem az em
ber műve, hanem mint az énekek sokszorosan kifejezik, az ott
lakozó istenségeké (II: 97, 180.), illetőleg égi atyjuké (II: 139, 205,
256.), ki őket, kedvelt fiait igézetével oda rendelte.*)
*) Ellenkezőleg tudósít

PALLAS

(III : 61.), ki szerint «a szent
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Ily szent helyekid szolgálnak különösen :
1. S ű r ű e r d ő s é g e k es l i g e t e k , a mint a vorjá-falvi
istenek mondják magukról, hogy asürű fajú fás erdőben, nőnek
érinthetetlen vöcsökfészkes, iszapülő, ritka fajú földfokkal igézett
bennünket atyánk» (pal jiwpá jiivin vörté, ne rqwtal luW-pit'i, ra/t
ünli yará nolél jáyüivné sáticésquw; II : 205.). A jugrai isten is
^fekete fajú szent liget közepén» (sernél jiwpá jelpin sqiv kwot'élt)
honol, a mint az alsólozvai «Telem-torkolati istennőcske», kit
ezért nharmincz nyírfától takart úrasszonynak)) neveznek (vüt yáT
lepel náj Télém-tit naj; IV : 235.).
2. M a g a s h e g y e k s n e h e z e n m e g k ö z e l í t h e t ő
s z i k l á k . Már NOVITZKIJ írja, hogy az osztjákok aigen magas dom
bokra s mindenkinek feltűnő helyekre állítják bálványaikat)) (I. fent)
s ezt igazolják a későbbi utazók is, mint GMELIN, ki szerint a felső
turai vogulok a Blagodatj hegy csúcsán egy magas rúd hegyére erő
sített kopjás embert ábrázoló vasbálványt imádtak s neki őszszel a
vadászati évad kezdetén áldozatokat mutattak be (IV : 433—4.)
A szigvai teremtési rege az Uralt általában «ember lábának érint
hetetlen szent hegységnek, ember körmének érinthetetlen fényességes
hegységnek)) nevezi (élém'/qlés-la'il yantal jelpiij nqr, élém^qléskwoss "/antal pasin nqr; I : 143.), mint a EEGüLYtól följegyzett
osztják Nating ar hősének «isten lakta szent kőnek, ég igézte fényes
séges kőnek» (torom ulom jeming keu, jelem múlom pásing keuj. Mai
napig híres természetes bálványok e hegységben a Lozva és Szoszva
forrásvidékén levő «Szent Urai-öreg»-nek (Jelpin 'Nqr-qjká) és
«Szent Urai-asszony»-nak (Jelpin 'Nqr-ékwá; HoFFMANNnál: Ne
Pubi Ur «Nő-bálvány hegy») nevezett bérezek (GONDATTI: 20;
HOFM. 28, 60, 77; KUZNECZOV 747.), melyek oly magasak, hogy
hymnusuk szerint «csak egy hüvelyknyi, egy arasznyi magasság
hiányzik ahhoz, hogy beszédes bálvány beszédük Numi-Tárém
apjukig föl nem ér» (II : 398—9.). Ez idézetből egyszersmind ki
tetszik, hogy a magaslatoknak vallási czélokra való kiválasztása a

helyek megállapítása a sámánok szeszélyétől függ. Bármely hely,
hol valamikor jó vadászat volt, juthat oly tisztességhez, hogy vala
mely istenség szent terévé válik, s egy fa, ha rajta több éven át
sas fészkelt, szintén szent lesz, melyet a sassal együtt gondosan
kímélnek.»
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végből történik, hogy az oda állított bálvány közelebb legyen a
leghatalmasabb istenséghez, az égi atyához. A «szent hátú sok hegyecskéröh) (jelpiy sis saiv urkwét; I V : 12.) énekel a Szoszva
forrásvidékén levő Jütim-sq,s falubeli leány. A kisobi Ajász-istennek
((atyjától igézett szent nyíreshegyenn van laka (jaya satém jelpiy
yal-ura,; II : 139.). A Sukerjá forrásvidékén van a Já-taléy jelpiy
'Nq,r-ájká «a folyófői szent Hegy-öreg» (IV : 439, 440.).
3. F o l y ó k f ö l d f o k a i s m a g a s s z i k l a p a r t j a i . En
nek említését már a vorjá-falvi istenek fentebbi idézetében láttuk
(ez a Jelpin nol «Szent folyófok», melyen a Vör-nol sát q,tér üs ;
IV : 438.); ilyen a Leplá-torkolati istenkének is szent helye, ki
«lent futkosó lábas istennőcske, fent járó szárnyas isten szálló
földfokon üldögél)) (jolél yajtné la'Uiy naj yfijné, numél minné
tquliy tq,rém yöjné nolté únliláli ; II : 136.). A Világügyelő férfi
szent helye az Irtistorkolaton alul fekvő
Tcfrmol-piltáy-pasin-aut,
voj-úol-piltay-jelpiy-q,ut «Daruorr alakú függő-madárhálós fényes
séges földfok; madár-orr alakú függő-madárhálós szentséges föld
fok)) (II : 348.). Berjozovon alul van a Loyy-awét nol «Bálvány fok», melynek urai (futó felhőt szelő, menő felhő magasságú várban))
(yajtné tul silmay üs. minné tul tutit üs; II : 31.) laknak. Az Ob
torkolatánál is van egy nagy tiszteletű Jeméy nol «Szent földfok»,
melyről POLJAKOV ír (118. 1.).
4. E g y s z e r ű f o l y ó p a r t o k s t a v a k m e l l é k e , a
midőn a bálvány birtokának számított folyórész, esetleg az egész
folyó, vagy patak «szent folyó» (jelpiy ja) s a tó «szent tó» (jelpiy
tür). «Férfinak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent folyó»
(yum ráutal, ne rq,utal jelpiy ja; II : 180.) gyanánt tisztelik a
szoszvaközépi isten vízszakaszát (GONDATTI 25.). Egészében szent
séges a Lozvába torkolló Jelpiy ja (BujKaii; KUZNECZOV 747; F E DOEOV 296.), mely névvel jelölik a Szigvának is egy (IV : 439. 1.
1. sz.), a Szoszvának pedig három mellékvizét (IV : 437.1. 22,51. sz.
és 438. 1. 65. sz.). Ez utóbbiak egyikét Pupyéy já-nak, azaz ((Bál
ványos folyónak)) is hívják, a mint van Popi ja mellékfolyó a Lozva
középtáján (IV : 430. 1. 24. sz.), Pupét-já (plur.) a Pelim vízrend
szerében (IV: 433.1. 15. sz.) s két Pupi-ja a Szigváéban (IV : 439.1.
4, 13. sz.). PATKANOV egyik osztják hősénekében szó van az «ágas
nyíl módjára ágazó Sáp-yoi szent vizéről» (Lepiy Sáp-^oi jemiy
jiyk; II : 26.), melyet a közlő az Irtis régi nevének magyaráz.
NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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«A táplálékos Polém, halas Polém vizecskéje» mellett áll a Pelimistennek «futó felhő, menő felhő magasságú váracskaja» (II: 242.),
valamint a Ték-istennek szintilyen laka «a táplálékos Ob, halas
Ob partján» (II : 25.). Két folyó közébe igézte az égi atya a szigvatorkolati istenkét (kit ja kittV tawléné mané Tq/rém-pi q-jkii satsawásém; I I : 256.). — Ismeretes «nőnek érinthetetlen, férfinak érint
hetetlen szent tavak)) (ne ráutal, %um rqutal jelpiy tür; I I I : 324.), az
Ajász-istennek «szent víz folyta szent tava» (jelpiy vit aumáy jelpiy
tür; I I : 1.), a Szigva forrásvidékén levő s a Jelpiy 'Nar-qjká szent
helyéhez tartozó Jelpiy-tür (IV : 439. 1. 1. sz.; GONDATTI 20.), a
Szoszva alvidékén két Jelpiy tür (IV : 438. 1. 8, 10. sz.; GONDATTI
57.), a tavdavidéki Ilpéy tö (IV: 407.) s a PATKANOV fentebb idézett
hősénekében említett «Bálványköddel borított szent tó» (Toy%-civ
pidem jeméy tör; II : 26.).
Egyező]eg az itteniekkel tudósít PATKANOV arról (I : 105.),
hogy az irtisi osztjákok ío^-jainak kedvelt tartózkodáshelyei a
dombok, meredek foldj okok, régi fák csoportjai, nyomorék növésű és
sokcsúcsú vörös- és czirbolyafenyök, mély tavak, nagy kősziklák, me
lyeket ily szellemek lakóterületének ismervén föl a nép «szent,
fényességes helyeknek)) (jeméy pesey taga) nevez s tisztel. Az oro
szok az ily szent helyeket a HlaÜTaHi. jelzővel illetik: «Számtalan
patak, hegy ós más hely van» — írja PALLAS a vogulok földéről
(I. könyv II. köt. 261. 1.) — «melyet Sajtanka, vagy Sajtanskaja
névvel neveznek, mivel a vogulok ott pogány istentiszteletüket
gyakorolták s az oroszok az ő bálványaikat Sajtan-nak mondják))
(1. ugyané megjegyzést GEORGinál: Eussl. 68.1.). Egy «maüTaHCKÍH
MHCT> »(bálványos földfok) GRiGOROvszKU-nak a vaszjugáni osztjákokról szóló értekezésében (21—23.) is említve van. Mint HOFFMANN írja
(28. 1.), az oroszul beszélő zűrjének a Lozva és Szoszva forrásvidé
kén levő szent hegyek közül egyet Manskie Bulvani («manysi,
azaz vogul bálványok))) névvel jelölnek.

Hittérítők s tudós kutatók teljesen megegyeznek annak el
ismerésében, hogy a vogulok és osztjákok bálványimádásában a tisz
telet nem magát a szem előtt jelentkező s többnyire magától az em
bertől készített alakot illeti, hanem azon szellemet, melyet a nép
hit benne, vagy körülötte lakónak képzel s melynek a természetes,
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vagy mesterséges bálványkép csak ábrázolása. A külömbség a két
rendbeli megfigyelők felfogásában csupán az, hogy míg a keresz
ténység orosz terjesztője ama néphitbeli bálványszellemet a pogánysággal egybehangzóan valósággal létező szellemnek fogadja el, de
•ezt gyakorlati igyekezetéből s ellenmondást nem tűrő álláspontjá
ból folyólag a «Sátán szolgájának)) minősíti s mint ((tisztátlan
lelketn üldözi: az elfogultság nélkül működő tudományos kutatás
mit sem tudva ezen szellemek valóságáról, csak azt veszi tudo
másul, hogy a bálványszellemekben hivő nép őket épenséggel
nem ördögöknek, vagy kárhozatra méltó lényeknek, hanem ellen
kezőleg legnagyobb jótevőinek s boldogulása főtényezőinek tekinti.
Mint ismételve kiemeltük, tisztán átlátta már ERMAN, hogy a vogul
osztják bálványimádás alapja nem egyéb, mint az egykor élt kiváló
férfiak iránt való kegyelet, s hogy midőn ezeknek alakját ábrázol
ják, illetőleg szellemüknek isteni hatalmat tulajdonítanak, ez el
járásnak igen találó s közelfekvő analógiái észlelhetők egyes ke
resztény felekezetek vallási életében is. Szemben GRIGOEOVSZKIJ
nézetével, ki papi csapáson haladva a bálványszellemet egyre csak
«,HÍaBOjrb» jelzéssel emlegeti (pl. 61. 1.), vagy KuzNECzowal, ki
szerint a vogul «mafiTaHi>» mindig valami rémes, fenyegető lény,
melynek haragját kell engesztelni (747. 1.) — ugyancsak ERMAN
eszméjére czéloz INFANTJEV, midőn minden kerülgetés nélkül megírja,
hogy «a uiaHTaHTb lényegében szellem, s a voguloktól készített bábuk
csak látható ábrázolásai e szellemnek olyasformán, mint a szent
képek ábrázolásai ama szenteknek, melyeknek képmása rajtuk
lefestve van» (IV : 263.). Tényleg így tekint a mi pogány embe
rünk a maga bálványaira, melyeket annyira egyneműeknek tart
.az orosz szentképekkel, hogy midőn a múlt század elején FEODOR
püspök a kondai népet a keresztségre kényszerítette, ez végső szo
rultságában ily kéréssel állott elő : «A magunk vagyonából fogunk
földíszíteni és építeni templomot; de a szentképek között föl akar
juk állítani a miénket is)), azután meg azt kívánták, hogy átadjanak
a bálványukra az övéknél nagyobb becsű keresztet, jelesen aranyból
valót)) (1. NOVICZKLT művének ide vonatkozó részét fent). Midőn a
kereszténység elfogadásával az orosz szentképek a vogulok közt
meghonosodtak, ezek « o r o s z i s t e n e k k é ) ) (rus tq,rém) váltak:
a kondai nyelvben törém, a tavdaiban mus tárém «kis isten», a
pelimiben toréméiskwé «istenke» a szentkép jelzése; ugyancsak
11*
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a pelimiben : törém-sám «a szentképek polcza», Mikid-törémsiskwé
«Sz.-Miklós», Ma-törémsiskwé «Illés próféta», Pasi-ansuy «Krisztus»
(=CnacHTeJiB «Üdvözítő-öreg»),sőt tovább menve az evangéliumkönyvből is jevangél-törémsiskivé, de még a keresztből is perén- (v.
pérné-) törémsiskivé lett. A kondaiban Mikol-aúsu/ «Sz.-Miklós»,
Eljé-ansuy «Illés», az irtisi osztjákban Mikul-iga «Miklós-öreg» =
«Sz.-Miklós» (PATKANOV I : 98.). Mind olyan meghatározások, me
lyeket a bálványokra is alkalmaznak (pl. Polém-tcirém, Oas-ansuy,
FKV. pupi-törém, másutt pupi-aúsu% «bálvány-öreg»). A felsőszoszvai közlő elmondva a Kalt'és-asszonytól fölnevelt «Asszonyfia)) fiúcska, későbbi nevén « Világügyelö-férfiv születésének törté
netét, ezeket egynek véve Máriával s Krisztussal így folytatja elő
adását: «Mind e mai napig is a föld ím az ő (t. i. a Világügyelő =
Krisztus) hatalmával áll fenn ; orosz, manysi [egykép] hajlong
előtte a szent házban (= templomban; ruúén, mariéin jelpin kivolt
XÜtéylawé ; I I : 99.). INFANTJEV is megjegyzi (IV: 261.), hogy a felsőkondai vogulok az orosz szentképeket egészen olybá veszik, mint a
bálványokat, s nekik is mutatnak be áldozatokat. Hasonló esetet be
szél el POLJAKOV (59. 1.), mely szerint egy osztjáknak megjelent
volna álmában Szűz Mária s meghagyta neki, hogy másnap a temp
lomban bárányáldozatot mutasson be, mit az illető az egész osztják
elöljáróság jelenlétében meg is cselekedett.
Hogy mennyire függetlennek tudja a pogány hit a bálvány
tól annak szellemét, jellemzőn mutatja az, hogy noha a hittérítés,
hacsak hozzáférhetett, elégette a bálványokat, azoknak tisztelete
nem szűnt meg, hanem egy új bálványalak felállításával a régi
helyen folytatódott. Midőn az «Obi öreg» bálványát elhamvasztot
ták, a nép hamar megvigasztalódott azt állítván, hogy az istenség
szelleme «hattyú alakjában röppent tova a magasba*) (1. fent). Ha
egy bálvány fája elkorhadt, újat lehet a helyébe állítani; mert a
szellem él, ha ábrázolása elpusztult is. Az sem bűn, ha egy apró
bálványbábut eladnak (FINSCH 561.). Tanulságos esetet közöl erre
nézve HOFFMANN (29. 1.), ki meg akarván tudni, hogy minő gondo
latokat fűznek az ily házi istenségek ábrázolásaihoz, egy szegényes
pajta vogul gazdájától annak eladását kérte. Egy varrótűért nem
volt eladó, de négy varrótűnek s egy pár rézfülbevalónak árán a
birtokos átengedte; holott egy kis jegesrókának prémjét emberünk
öt varrótűért sem volt hajlandó odaadni. ((Lehetetlen tehát» —
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úgymond HOFFMANN — (,hogy a néphit a bálványbábunak tulajdo
nítsa azt a hatalmat, melyet a vele ábrázolt istenségben félve tisz
tel, midőn még egy közönséges jegesróka-bőrt is nagyobb érték
gyanánt becsül».
A bálványkészítés vallási intézményének eredetét GONDATTI
szerint (37. 1.) a hagyomány amaz egykori hősöktől származtatja,
kiket a bálványképek ábrázolnak s kiket a néphit nemzetségi és
családi istenségekké, védő szellemekké avatott. Ezek maguk szer
zettek az első pupi'-'ka.t s megparancsolták, hogy ilyeneket készít
senek utánuk is a régi idők emlékezetére, a mint ezt a hivők nemzedékről-nemzedékre meg is tartják. Nem minden bálvány ábrázol
külön-külön szellemet, hanem — mint ezt FINSCH helyesen meg
jegyzi (560.) — a házi bálványok általában valamely nagyobb tisz
teletű bálványnak utánzatai s az illető bálványszellem ilymódon a
háznak mintegy «védő szentjén. A bálványkészítésre POLJAKOV sze
rint (59. 1.) maga a szellem szólítja föl a sámánt; ugyanígy értesít
INFANTJEV is (IV : 263.) azzal a hozzáadással, hogy a szellem bár
kinek tudtul adhatja álmában azt a kívánságát, hogy számára bál
ványt készítsen. Utazónk erre vonatkozólag két esetet hallott. Az
egyikben embere azt álmodta, mintha az Oronturtól feljebb eső
'Nur pataknál időzve két öreg jött volna hozzá, kik magukat 'Nurtola'i yum-wsk («Nyúr-fői embernek») mondották. Fölébredvén a
vogul közlő, álmában mindjárt fölismerte azt az utasítást, hogy
neki a nevezett pataknál két öreg embert ábrázoló bálványt kell
fölállítania. A másik eset a Sousma patak mellékén álló vörös
fenyőre helyezett COVCMOH3H (utórész: ÉV. and, KV. ansu% «öreg
ember») nevű bálvány eredetét magyarázza, melyet gazdája azért
készített, mivel szintén álmában látott ily «öreget».
Áttérvén a b á l v á n y s z e l l e m n é p h i t b e l i t u l a j d o n s á g a i n a k részletezésére első sorban kiemelendő az a képzet, hogy
a bálványszellem a térben bármerre szabadban mozgó, tetszése sze
rint m a g a s b a n r ö p k ö d ő ! vagy a l a n t j á r ó avatatlan szem
nek láthatatlan lény. Innen az énekekben gyakran található «szár
nyas isten)), illetőleg párhuzamos szólással ((szárnyas isten, lábas
bálvány)) jelzése. «Hét szarvas állat áldozatos tereden gyönyörködő
szárnyas hátú hátas istent nem látunk (ántiy sát uj jirip kan numpálén üliléné tawliy sispá sisiy tqrém at váyüw)); II : 312.) panasz
kodnak az istenüktől elhagyott könyörgök a Világügyelő-férfiúhoz.
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«A mindenfelé levő szárnyas sok istent, a mindenfelé levő lábas,
sok bálványt (yotaX qlné tquliy saiv tqrém, %otál' qlné la'iliy saw
pupi'; I I : 418.) a lombleveles fa hét közében mind megmozgatom,
a tűleveles fa hét közében mind keresgélem» — dicsekszik a,
Paszét-isten sámánja előtt, midőn abbeli igyekezetét igazolja, hogy
a tőle kívánt feladatot legjobb tehetsége szerint teljesíteni akarja.
Szintígy magasztalja magát az Ajász-isten avval, hogy «maga fölött
(azaz: nála kiválóbb) semmi szárnyas istent, semmi lábas bálványt
nem ismerő (am num-pálémt n'e-mat tqwliy tqrém, ne-mat la'iliy
pupi' at vá'ém ; II : 4.). A hatalmas Polém-istent hívei ((fönn járó
szárnyas istenek, lenn futkosó lábas bálványok gazda emberének*)
(numél minné tquliy tqrém titái-yum, jolél-yajtné la'iliy pupi, titásyum; II : 403.) nevezik. A szoszvaközépi isten «futó felhő, menő
felhő magasságú)) várának nem lehet nagyobb dicsőítése, mint
midőn emberei azt mondják róla, hogy ((felülről jövő szárnyas
isten, alulról jövő lábas isten ott keresztül nem juthatott)) (alil
jiné tquliy tqrém, luil jiné la'ilin pupi' tit tára at pásépálés; II :
161.). Megfelelő irtisi osztják költői szólás: it kurip toyy, nüm kurip
tony «al-lábú bálvány, fel-lábú bálványt) (PATKANOV II : 118.). Az
előbbi idézetekben a tquliy tqrém és la'ilin pupi' nem jelentenek
külömböző fajta, azaz részint «szárnyas», részint «lábas» mythikus
lényeket, hanem egy s ugyanazon képzeleti alaknak párhuzamos
jelzései, mi abból is kitetszik, hogy találunk adatot, melyben a fen
tebbi alkalmazással ellentótben a pupi' van «szárnyas »-nak s a
tqrém «lábas»-nak mondva (num-pálén la'ilin tqrém, tquliy pupi'ke ne'ili; II : 278.), sőt olyat is, melyben egy falu-bálvány pár
huzamos kifejezésben «szárnyas tqrém, lábas tqréni)) (nem pupi')
névvel szerepel: «Lábas isten álló, szárnyas isten álló (lailéy törém
tusné, tquléy törém tusné) kis terű teres falum vagy te Luop-torkolati falum» (IV: 132.). Hogy a tquliy jelző rendesen a bálványszellemet jelentő tqrém szóhoz csatlakozik, annak természetes okát
láthatjuk az ily módon létrejövő alliteratioban, mely a tquliy pupi*
és la'iliy tqrém szerkezetekben nincs meg.
Az itt tárgyalt szólásban pupi' helyében több adatban a náj
«asszony, fejedelemasszony)) szó alkalmazását találjuk, a midőn ez
kétségtelenül a női bálványszellemet jelzi. így mondja az ének a
jugrai istenről, hogy «hét 7'w^-állattal teli sapkáját semmiféle szár
nyas isten nem nézte, semmiféle lábas istennőcske nem látta (nem-
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yoti taulin tqrmén at susswés, ném-yoti la'ilin nájin at vajwés» ;
II : 135.). Ugyanitt más változat a «mindenfelé levő fönt járó
szárnyas isten, a mindenfelé levő lábbal futó lábas istennőcske»
(yotál! qlné numél minné taulin tqrém, yotál' qlné la'ilél yajtné la'ilin
náj; II : 134, 159; 1. még: II : 136, 149.). Megmagyarázza a naj
szónak itteni szerepét az, hogy a Felső-Lozva és Szoszva vidékén
(a honnan a jugrai isten énekének följegyzése került) a bálványszellemnek közönséges neve: náj-cttér (1. pl. IV. 39.), minek meg
felel ez a kifejezés is : yotál qlné nájin sát ma-lqmt, %otál' qlné qtrin
sát má-lqmt «mindenfelé levő istennöcskét uraló hét világtáj, min
denfelé levő istenkét (istenfejedelmet) uraló hét világtáj» (II: 134.).
Tehát a fentebbi tqrém ~ náj párhuzamos szólásban a tqrém ==
qtér, úgy mint a larvosi istenség: Lqr-üs qtér, a kondai Khöntin
vis ötér, jani ötér, a Világügyelő férfi jcat' S^O^/JV : qtér. Pár
huzamban találjuk az utóbbi egyenlő jelentésben alkalmazott sza
vakat a medveének következő helyén : tqrém-kánné tü kwaltaivém, qtér-kánné tü totawém «az isten-térre (— áldozótérre) oda
szállítanak engem, az qtér-téTre oda visznek engem» (III : 319.).
A bálványszellemek akadályt nem ismerő, szabad mozgásához
csatlakozik az a felfogás, hogy székhelyük legmesszebb eső távolságá
ból is g o n d o l a t n y i s e b e s s é g g e l m e g j e l e n n e k b á r h o l , a hova
őket az idéző ige (kástul) szólítja. Ez volna tehát megfelelője a mi
vallásos gondolkozásunk azon eszméjének, hogy isten mindenütt
jelen van s mindenütt meghallgatja a hozzá fohászkodót. A pogány
istenségnek ez a megjelenés valóságos levegői utazás; azért nem
szívesen veszi, ha túlságos sürgetéssel hirtelen követelik megjövetelét. «Ha valami szükségbe, szorultságba jutsz, engemet erősen ne
idézz, lasssacskán emlegess /» (mat járémné, monsémné pate'in :
áném saka, ul kástáln, lásélákw namélmatén! 1:7.) mondja a
kalandjaira induló ifjú hősnek, a későbbi Világügyelő férfiúnak
nénje (Ealtés-asszony). Midőn pedig az ifjú csakugyan bajba jutott
s nénjét emlegetni kezdte : «azon pillanatban valami hirtelen dör
gés hallik, három szárnyas ló hátán jön ama nénje asszonya s első
szemrehányása: «Mi lelt öcsém? Miért idéztél engem ily rögtönösen ? Éppen theát iván ültem s (a rögtönös idézéstől) a theacsészék
izzé porrá törtek össze» (I : 15.). Egy másik adatunk ily felfogásra
a «Jeli-városbeli öreg» (Jeli-üs qjká) bálványszellemérŐl szól, kit
az istenfiak mint bácsijukat tanács czéljából idéztek. Alighogy a
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nevét kiejtették «hóförgeteg-felhő szakadt le, egy hótalpas férji hótalpával együtt lepett be (a gyülekezettek házába) s így szól: Mit
idéztetek engem ily rettenetes erővel 1 Majd hogy össze nem törtem
vén csontjaimat/)) (1: 74.). A bálványszellemek közönséges menete
idézés alkalmával a ((bálvány-köz, isten-köz járó gyors út» (pupVyal, tarém-yal jalné yali Ityn-y; 11:417.); «szállásuk" műszava:
séyémi, séyémáli (mom.), séyijáli (frequ.) «lengve jön», vagy: páti
«esik, leszakad», mondják pl. Sq,rni-Pos tV sexémáién! ((Aranyos
fény ( = isten) ide jelentkezzél!)) Ez az «istenszállás» az eső és
szélfoszlány járásához van hasonlítva az idéző szólásokban így: «Ha
fövénypart: hét fövénypart aljáról, ha folyóforduló: hét folyóforduló aljáról mint fenn járó esőszem szálljatok ide, mint fenn járó
szélfoszlány lengjetek ide (numél minné rakw-sam ti' patilan, numél
minné vöt-sam tV séjémalán) ezen pálinkával való csésze karimájá
hoz, vízalkotású hét fejedelemhős! (a felsőlozvai «Víz szentjéhez»
intézve: I I : 388.) | nMittt gyorsan szálló esőszem, mint gyorsan
szálló szélfoszlány szállj le (mol'éy pattié rakw-sam, moléy patné vötsam patunkwén) ezen ház szögletébe! (a VilágügyelŐ-férfihez in
tézve : II : 323.) j ((Mint távolról szálló esőszem, mint távolról szálló
szélfoszlány vajha ide szállanál/ (elél patné rakiv-sam, elél patné
' vöi-sam tV voss patnuwén mönt/ Nyáli-manóhoz intézve : IV : 187.).
Semmi nyom sem jelzi az istenek láthatatlan útját (tq,rém-lq,yyá,
pupV tanya ; III : 189.): «Téli nap közben járó útjokat széles szemű
szemes hó be nem esi, nyári napon hajóhabos íttjok meg nem szakad))
(vize ketté nem válik; II : 310.).
Azt a «gyorsan járó szélfoszlányt», melynek sebességéhez az
idéző ige a bálványszellem megjelenésének hirtelenségét hason
lítja, az ezen szellemtől ihletett személy legalább képzelete szerint
erezi is. A s á m á n r é ü l e t e a z á l t a l t á m a d , h o g y ő t a
bálványszellem hirtelen jövetelétől keletkezett
s z é l n e k h e v e é r i n t i ; ez a meleg szellő az, melylyel a bál
ványszellem jelentkezését tudatja s melylyel láthatatlan lénye a
halandó számára — ha öntudatlan állapotban is — fölismerhető.
Világosan kitetszik ez a felfogás a mythikus tartalmú énekek több
helyéből. Ilyen pl. egy medveéneknek az a részlete, melyben az
«állatöreg» az ő «énekbe illő, regébe illő nagy Ínségében» NumiTq,rém atyuskájához fordul s arra kéri, hogy «czirbolyatoboz hulló
sok gyér ligetbe rendelje őt». Erre — így folytatja a medve a maga-
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ról szóló éneket— «Numi-Tq,rém atyám felóTmeleg szél melege jődö
gél hozzám (N. T. ásém-ultá réyiy vöt reyin jissentawém)» s követ
kezik az égi atya szava: «Erőszakos kezű réti állat leányka, ezen
csipkerózsa-fa hét bozótot, ezen zelniczefa sűrű bozótot te minek
járdalod?» stb. (III : 20.). Itt tehát az idézett istenség szavát meg
előzi az ő felőle jövő «meleg szél melege», vagyis a láthatatlan isten
ség érezhető fuvallata, egyik régi nyelvemlékünk szavával élve:
«szellete» ( = «szelleme, lelke»). Ugyanez énekben alább a medvé
nek «nőstény rozomák nénikéje igaz varázslat jeles fajátvarázsolja
ki» s ezt megelőzőleg szintén «meleg szél melege jő hozzá NumiTq/rém atyja felől» (N. T. ásém ültá réyiy vöt reyin jiwwé; I I I :
28.). Bővebb előadását találjuk az itt leírt néphitbeli jelenségnek a
Pelim-isten énekében, mely szerint az istenség nem tudván nyu
godni nyusztbőr-fészkében, éjféltájt kijött házacskájából s <»a mint
nézdegél, hát Szárnyas bálvány öreg (Tquliy pupV qjká) ím ő
érkezett meg, tetős vörösfenyő tetejébe ím ő szállott len (ez idézte elő
Pelim-isten nyugtalan álmát), a Hő szélnek három heve a mint jődö
gél, fagyos szélnek három fagya a mint jődögél (reyiy vöt %ürém reya
yumlé jisséntali, pomiy vöt yürém poma yumlé jisséntali), egyszer
csak Szárnyas-bálvány öreg ím miképpen szólal meg: Polém-isten
atyácskám hallgass meg!» (III : 244.). Látjuk ez idézetből, hogy
egyik szellem a másikkal ép úgy mint az emberrel szintén a fent
jelzett módon érintkezik, továbbá hogy a megérkező szellem fuval
lata «fagyos» is lehet, vagyis az a lényeges mozzanat benne, hogy
érezhető.
Az istenség szellemének ezen meleg szellő alakjában való
megérkezése, illetőleg a sámánnak tőle való ihlettsége, réülete,
rövidebben kifejezve: «az isten heve, bálvány hevén (tíji,rém-rei*,
pupV-réV). Példák e szólás alkalmazására: najt-yum tqrém-re'iné,
pupV-ré'iné joytawé «a bűvölő embert megszállja (hozzájön) az
isten heve, bálvány heve» (II : 374, 428.); pupl'-ré'il joytawé (II :
425.); pupV jánV, tq,rém jánV réyá tawán joyts ((bálványnak nagy
heve, istennek nagy heve jött hozzá» (a medvéhez midőn rabló
szándékkal be akart törni egy bálvány házikójába; I I I : 325, 326.);
najt-yumiánl pényuykwé ti ünttuivés, Ajás-tqrém ajka reil ti pináslém, ti jisém, yumlé ti lawe'im «varázsemberüket (az áldozók) va
rázsláshoz ültették, Ajász-isten öreg én hőt bocsátottam (tettem)
reá, ezzel eljöttem (hozzá) s így szóltam» stb. (II : 16—17.). Talán
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erre a melegségre czéloz a Jutim- sas -béli isten is, midőn evvel az
áldással bocsátja el híveit: «meleg subám, meleg botosom melegénél
fogva (reyin sa%im, réyin nárám réyikwél) hadd gyarapodjék cson
totok, hadd gyarapodjék húsotok!» (II : 430.). Hallhatott már
ZUJEV, Pallas segédje is erről a szellem megérkezésével támadó külö
nös érzésbenyomásról; mert azt írja, hogy a réületében eszméletét
vesztő sámán fölött a többiek valami a kékes füstöt» vélnek láthatni
(III : 62. 1.).
Az ilyen voltakép láthatatlan bálványszellemek mellett ismer
a rege olyan bálvány szörny eket is, melyek a maguk látható bálványalakjukban jelentkeznek élők gyanánt mindenki szemei előtt. Ezek
az aeleven bálványok)) (lilin pupyét), melyek a nekik nyújtott
véres- és egyéb ételáldozatokat hívőik láttára megeszik s kiknek
szájába pl. a legyőzött ellenséget darabokra vagdalva dobják. Ilyen
Moloch-féle néphitbeli alakról szól a kondai-fejedelmek hőséneke,
melyben az ellenséget lóbőr-tömlőbe kötve a bálványház ablakán
keresztül dobják be, ekkép szólván: «Neked eleven szemet, eleven
fület, eleven lábat, eleven kezet hoztunk» (II : 231.). PATKANOV
gyűjtéseiben is találjuk említését az «eleven bálványnak, eleven
ménkw»-nek (üdén tony, tlden meyk), melynek teljesebb jelzése:
«elevennek született eleven bálvány)) (tldéija tlvém tidén tony;
II : 58, 66.).
Ha már a bálványszellem megjelenik az őt idéző sámán,
vagy más szellem előtt, egész természetes és következetes a nép
képzelet, midőn azt hiszi, hogy az ily szellemmel b e s z é d ú t 
j á n g o n d o l a t c s e r e , tárgyalás, vitatkozás, alkuvás, sőt köl
csönös fenyegetés is lehetséges. Hiszen ezt még a hittérítők is
elhiszik róluk; jámbor naivsággal beszéli el pl. NOVICZKIJ a tőlük
később elpusztított sorkovi fabálványról, hogy «ez a lelketlen
holmi sátáni közreműködéssel előre megmondta s tudtul adta, hogy
a hithirdető mester jobbjától közeli pusztulás éri, arra kérte ennél
fogva buzgó tisztelőit és szolgáit, hogy tartsanak ki állhatatosan
atyáik régi gonosz hitűségében s álljanak erősen ellent a térítés
nek; maga magát, így ígérte, semmiképen sem engedi összetöretni.
Ezen gonosz furfanggal)) — folytatja — «oly buzgóságot keltett a
népben maga iránt, hogy közmegegyezéssel készek voltak inkább
vérig menni, mintsem a bálvány össze törését megengedni)); végre
is : «A Legmagasztosabbnak ereje nem engedte, hogy szándékolt
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furfangjának valami gonoszságát cselekedhesse; ö hazudott Ígéreté
ben, nem képes magát megmenteni*) (1. fent). Ha igy hisz a meg
vető ellenség, hogyan ne higyjen ugyanily erőben a tisztelő hivő?í
Alább a sámánról, továbbá az imádságokról és idéző igékről szóló
fejezetekben lesz módunk részletesebben tárgyalni, hogy minő
természetűek és tartalmúak az istenek és emberek közt váltott
szóbeszédek; itt csak azt jegyezzük meg, hogy különösen a sámán
valóságos fizikai hangját véli hallani a bálványszellemnek, melyet
ezért ^beszédes lénynek (állatnak), nyelves lénynek)) (láy/an uj
keláy uj; a Paszét-istenségre alkalmazva II : 420.) nevez. Ennek
alapján mondhatja magáról a Jütim-sqs-béli istenség, hogy «ha
folyami lúd módjára pipegö szácskámat kinyitom (ja-lunt nawlém
süpkém pünsilém-ke) «egy éj, egy nap múltával erős csont, erős
hús kerekedik a földből, kerekedik ki a vízből» (II: 429.). NOVICZKIJ
szerint a kondai főbálványról «azt mesélik, hogy midőn valamit
közölni akar, olyan hangja van, mint egy gyermeknek s e hangját
legfőkép akkor hallatja, midőn áldozatot követelő (1. fent). POLJAKOV a fehérhegyi istenségről hallotta, hogy hangja hallható (59. 1.).
MUNKÁCSI BERNÁT.

Hám. A hámoz, hámlik stb. *hdm alapszavát MUNKÁCSI B. a Nyr.ben (XXIX. 110.) a votj. kom, küm, cser, kom szóval együtt kam, %amféle kaukázusi szavak átvételének tartja. Bármily tetszetős is e föltevés,,
mégis gondolkozóba ejti az embert a MUSz.-ban (85.) fölhozott lp. kvolmes «cortex (imprimis abietis)»; vö. Fmis-nél: guolmas «membrana
interior corticis abiegnse et pinea3», a melyet egy ±kvol-, *guol- ige szár
mazékának tarthatunk. E föltevésünket támogatja a vogB. yul- «hám
lik*, P. khult- «lehánt», KL. khölt- «hasít; hámoz» (caus. -í-vel). Ezek
szerint a m. *hám egy vog. *yulém, +yulmé- megfelelője lehet. A kauk.
y'ansa-nsik aligha van köze a m. háncs-hoz ; ennek teljesebb alakja háncsu,
háncsú (hántyu, MTsz.), a mely nyílván a hánt ige közvetett szár
mazéka ; a hánt ( < hámt) pedig kétségtelen magyar képzés, a mely a
denom. hámlik mellett a romlik: ront, bomlik: bont-iéle párok mintá
jára alakult.
Sz. J.

Cseremisz szótár.
(Hatodik közlemény.)

ptari (r.) azelőtt; früher M. 12.
pu , . . v. po . . .
pü . . . pü . . . v. jn . . . pe . . . pö . . .
pu fa (mint anyag); holz (pasaim). — Ossz. pu-seyge élő fa;
baum Gn. pu-seyge P. 11. 26. Uf. 16. Car. 15. Bk. 20. pu-seygo Ist.
253. pu-sáygd Bd. pu-sayga (m.) Bd. pu-sáygé M. 45. pu-ii baumöhl Tr. pu-tér lastschlitten; ,npOBHH Tr. — puayás elfásúl; verholzen ^epeBeHÍiTB Tr.
pü fog; zahn Gn. P. 24. M. 4. pü, püj, pü (m.) Bd. pü Tr. —
pii-sel foghús; zahnfleisch M. 4. pü-sil id. Tr. — püm sotká mit
den záhnen klappernTr. —püm irém, pűmsiém fogam vicsorítom;
die záhne zusammenbeissen Tr.
\. puém ad; gebén (passim) — puedem fr. Bd. puedám Tr.
pukalém fr. Bd, puokt- adat; gebén lassen Ocs. 32. —puen-goltas
(m.) puen-jamdas (m.) elárul; verrathen Bd. uzaslen puas szétoszt;
vertheilen Ist. 220. namál-puas odaad; hingeben BM. 2,-11. —
m&jlaném mo puaset ulo pu was du mir zu gebén hast (schuldest),
das gib (bezahle) Máté 18, 28.
2. puem fú; blasen Gn. Bd. — pualam id. Gn. Tr. Bd. futam
(m.) id. Tr. schnaufen G. 13. fölfúvódik; aufgeblasen werden,
schwellen Bd. Gn. 13. pualedem, pualeétam fr. id. Bd. — pualtem
gabonát szelel; getreide schwingen G. 58. Tr. pualdem id. Bd. tele
fú; voll wehen (mit schnee) Bd. pualtem mom. Bd.
püem (est.) bekerít; dámmen Bd. ZoL Gn. Tr. rekeszhálót
csinál; eine fischwehr machen Gn. püal- id. Pu. 37.
püa (est.) rekesz, kerítés; damm Bd. Gn. 76. pilje (m.) Bd.
fischwehr Pn. 37. Gn. püa teich, npy^T, Bk. 32. püa njiOTHHa Tr.
püa (m.), pija, püa npy^i., iuiOTnna Zol. — cs. püwe t. böja.
puc szár; stengel G. 71. síp; pfeife Bd. (poc id. Bd.) rohrpfeife Gn. ^y^Ka Tr. trompete Ccs. 50. Ist. 70. rüssel, stachel;
XO6OTT>, atajro Tr. —pualtem-puc trompete Bd. pucem pualtem die
pfeife blasen Tr. tar-puc pulverhorn Bd.
pucem apad, fogy; vermindert werden, abnehmen, fallen,
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sinken (vom wasser) Gn. Bd. elpárolog; verdampfen Tr. Car. 21*
Uf. 22. — pucedem fr. Bd.
puca v. poce id. Tr.
pucái v. pecál id. Tr. — pucalom suskám a puskát megtölti;
die flinte laden, pucái éusmö töltővessző; ladestock Tr.
puca v. pöcös id. Tr. — cf. cs. poca BOCB,a Zol.
puceétás viszket; jucken; sjji^Th, CBepŐBTB Tr.
púcemes darakása; gekochte grütze Pu. 27. Gn.Bk. 16. pucumos id. Bd. pucumus id. NyK. 6, 194.
pilckam (est.) vág, metsz; schneiden Gn. 50. Bd. pűekám Tr.
piekdm (m.) Bd. — sedram püekas himlőt olt; blattern impfen
Sdr. 4. — pückedem fr. Bd. (solem) pückedas (fleisch) zerstückeln
Ist. 129. id. Tr. pékeddé id. M. 18. — pücküldam pass. Bd. —pückálds no^CEKaib, no,a;pB3biBaTB, pűckáltás pass. Tr. — piickdltes
levágott tuskó; abgehauener klotz; oTpyöoKt Tr.
pűeke (est.) fűrész; sage Tr. pocka id. Zol. — pel'-kedán p.
félkézre való fűrész; eine kleine ságe nur fúr eine hand Tr. — cs*
pecek t. picki.
püekiniás fonalat sodor; zwirn drillen Tr.
püekes szelet (kenyér); schnitte (brot) Zag. 50. pu-pűeküs
fadarab ; holzscheit Krest. 8.
puce szarvas; hirsch M. 39. pücö rénszarvas; rennthier Gn.
60. — v. puca.
puűa (cs.) szeg; nagel Gn. P. 24. Zol. NyK. 6, 194. peda id.
Zol. — cs. puda.
pudalém (cs.) szegez; nageln P. 24. Zol. pudalám id. Tr. pedalém id. Zol. pudalált kolemét-déne (keresztre) feszített halá
loddal; mit deinem tode am kreuze Bk. 80. — cs. pudala-.
puűapká (r.) pudmérték; pudmaass P. 24.
pudestám csattog, sistereg; rárivall, czivakodik; knallen r
knistern; anschnauzen, zanken Gn. bersten, knistern T r . — pudestalt- id. Ist. 124. zúg; sausen G. 51.
puddratem (cs.) kever, felkavar, megzavar; mischen, umrühren, verwirren Gn. puduratem id. Bd. pudrotém id. Tr. putratém
(m.) Zol. puderatem fellázít; aufwiegeln Ist. 119. putraltem Zol.
puduratolam fr. pudurataldam pass. Bd. — pudranem zavarodik,
keveredik; vermischt, verwirrt werden Gn. zavarog; sich empören
Máté 26, 5. verderben Ocs. 89. puduranem zavarodik; verwirrt
werden Bd. — cs. putrat-.
puderaem eltörik, megreped, forgácsolódik; zerbrochen wer
den, bersten, sich splittern Gn. P. 6. Ocs. 43. pudurgém id. Tr. —
Jür lum dene pudergen hat von regen u. schnee gelitten Pu. 35.
pudertem tör, darabol; brechen, zerbrechen, zerstückeln Gn. Ocs.
43. pedurtem Ist. 61. pedertem M. 14. pudurtem NyK. 6, 194.
pudergo stück, brocken Gn. morzsa; brocken Ist. 220. for179
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gács; splitter Ocs. 90. pudurgo id. Pn. 42. pudergeso id. Gn. pudurgo KpomKH, ^epeiiKH, OÓJIOMKH Tr.
púder) íny, foghús; gaumen, zahnfleisch ,n;ecHbi Tr.
pudovka (r.) scheffel (getreidemaass) Bd.
pudrine harag; zorn; vwhB'b Zol. — cf. puddratem.
pudurancik (cs.) zavaros; trübe, verworren Bd. pudráncik
trübe flüssigkeit; MvraaH JKH,H,KOCTI> Tr.
puer (m.) v. pujro Tr.
pűérga férfi; mann Tr.
puérla liget; hain Tr.
püganem, püganaltam görbed; sich biegen Bd. —pügánás
görbít; biegen; HarnöaTb, noKopsTb pűgártás id. pügárnás Harn^aTLCfl Tr. — cf. pügürgem.
pügö (cs.) járom, meghajtott fa; krummholz Gn. 47. pügö
Zol. püga, püga id. Bd. pügo P. 27. pügo ,nyra Tr. — cs. pügü.
pügől'mö (est.) fenyőtoboz; zapfen (eines nadelbaumes) Gn.
P. 53. pűgűlmo id. Tr. pügülmö makk; eichel NyK. 6, 203.
pugomlá ág; zweig, sopké-pugoml'á espenzweig (? sic) P. 2. —
cf. pügelmö.
püger (est.) görbe, púpos; krumm, buckelig Gn. Bd. P. 26.
Tr. M. 73. — cs. pügür- t. bököre, bökörö.
pügürgem (est.) görbed, ernyed, hajlik; sich biegen, sich
krümmen Bd. pűg&rtém rHycb BT> flyry Tr. pügorném id. Tr. pügörgölam fr. Bd. — pügürtem görbít, meghajt; biegen, krumm
machen Bd. pügerten wuj£om den kopf beugend Zag. 65. pűgortem
Tb. 13. pűgártás Tr. —pügertemo gebogen Tr.
[P. 54.
püys dió; nuss Gn. (m.) Bd. püks Bd. M. 23. púké Tr. püg&s
puilma poszméh, hűmmel Tr.
puirká kicsiny; klein, winzig Tr.
pnjerem (t.) rendel, teremt; bestimmen, erschaffen Gn. 53.
puirem Bd. Pu. 40. pujurem Ocs. 33. püjrem Bk. 48. pujrem Ist.
25. — puirse fume teremtő isten; gott schöpfer Pu. 40. pujerso
jumo id. G. 23. 55. — pujursa apostel Tr. it pujuro iVe thue mir
das nicht an Ocs. 33. •— pujeralt-: kinde pujoralton als das brot
schon verliehen war G. 73. — t. bojor-.
pujurerno parancs; befehl, jumon pujuremo dene auf gottes
befehl Ocs. 65. Isaaklan pujrmo üderam das mádehen, welches
•dem I. beschieden war Ist. 25. por és pujrmo áldott; gesegnet Bk.
76. cf. pórom pújro segne ibid.
puirurnas teremtés; schöpfung Bd. pujremás vorherbestimmung, gericht Tr. poro pujrmas lize seit gesegnet Ist. 243. poro
pujramasan Marija gesegnete, gebenedeite M. Bk. 76.
pujro méhser; meth Bd. Tr. pujer (m.) Tr.
pujzalam csavarással ráerősít; durch drehen befestigen (die
femerstange an den schlitten; r. 3aBepHyTi>) Gn. 11.
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pukalém lehull; herabfallen Tr.
püken (est.) szék; stuhl Bk. 14. Uf. 74. Gn. pűken Tr.
pukró (t.) konkoly; kornrade Tr. — v. pokro.
puksem etet, táplál; zu essen gebén, füttern Gn. Bd. Tr.
•ci.éem p. szoptat; sáugen Gn. cize p. id. Bd. — puksomo üsko£
kövér ökör; gemásteter ochs Ist. 234.
puksem csomó ; knoten, bündel; ysejii. M. 16. puksem Tr.
püksemaltás befészkelődik; sich einnisten Tr. 3aiHHaTBCfl
(o 3apo^Hmaxi. IIJIO^OBI.) Tr.

püksemdds csomóba köt; in einen knoten binden Tr.
püksérme v. puskerme Tr.
piiktem kotlik; hecken, brüten, auf den eiern liegen; pükten
luktam kikölt; aushecken Gn. Bd. — pűkteso-cewe kotlóstyúk;
brüthenne Tr.
püktas Tr. piiktem Bd. v. piktem id.
puktaltám hebegni, dadogni kezd; anfangen zu schnucken;
aaHKaTL Tr.
püktanaltam (m.) alászakad; herabstürzen Bd.
pűl' felhő; wolke, seme pűl' viharfelhő; gewitterwolke, pulayen
borúit; bewölkt Tr. pül-gom : pülgomastasa kugiza mennyei biroda
lom; das himmlische reich Km. 19.
pul: p.-wuj térd; knie Gn. 53. Tr. schoos Ist. 235. polvuj,
polba knie Bd. plivuj id. M. 5. plwuj nemál térdhajlás; kniebeuge
M. 6. — pulivujtem (m.) térdepel; knieen Bd. Tr. pulwvjtén térden
állva; auf den knien Tr.
pula (r.) golyó; kugel Gn.
püla, püta (m.) sok ; viel Bd.
pul'ák görbe, ferde ; krumm, schief Tr.
pulámog árpalisztkása; brei aus gerstenmehl Bd.
pulastar- összekever; vermischen Step. 15. nunonjolmestem
jpulastaren (= jören) nyelvüket összekeverte; vermischte ihre
sprache üf. 25. j . Car. 24. j .
pulat aczél; stahl Gn. 50.
pxdAdr (cs.) előszoba, csarnok; vorstube, hausflur Gn. puldur
wohnung Krest. 9. CÍHH Tr. Zol. NyK. 6, 194. puldor kammer Bd.
cs. puldur.
puMdr kotkodácsolást hangutánzó szó; nachahmung eines
gluckendes lautes Gn. 27.
pulűorco fürj; wachtel Gn. 72. Ocs. 48. puldurco id. Bd. puldurce id. Tr. puldurco NyK. 6, 195.
[rest Tr.
puldos falat; bissen Bd. puldus stüekehen brot, speisepulduras védelmez; beschützen — puldurtmás védelem ;
schutz Tr.
pide elgörbült, ferde, ferdén, görbén, ferdeség, görbeség; verbogen, schief, krumm (subst. adj. u. adv.) Tr. — cf. pele.
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púle-kerda sehr wunderbar; o^emb ^HBHO Tr.
pillém (est.) rekesz, szakasz, szoba; verschlag, zimmer Zag.
44. Ist. 142. pulim neperopo^Ka, KOMHaTa Tr. — cs. pütmek
t. bülem.
púlemdém elrekeszt, közfalat csinál; verzáunen, zwischenwand machen Tr.
pulestás görbít, meggörbít; biegen, krumm machen Tr.
pulos hónalj, váll; achsel, schulter Gn. puli schulter M. 5.
puluks oberarm Bd. pulos (m.) schulter Bd. puluks mieqeBaa
KOCTL Tr.

pul'ká (r.) golyó; kugel Tr. Bd.
pülükse, pürüksa (cs.) adományozó (isten); der verleiher (gottes beiname); no^aTejiL Zol. — cs. pülüy, pülüysi.
pul'zestarem kificzamít; verrenken Bingw. — cf. pule.
pumaga (r.) papier Bd.
pumo ajándék; geschenk Bd. Tr.
pun toll, szőr; (kleine) féder, haar (pasaim) — pilis-pun haj
a halántékon; haar an der schláfe Tr.
punem fon; drohen, zwirnen (passim) punedem fr. punaldem.
mom. Bd. punuktás 3anjieTaTL Tr.
pundas fenék, alja. vége vlminek; boden, der unterste, áusserste od. hinterste theil Gn. Bd. Tr. — Ossz. koila pundases
mélyen az erdőbe; tief in den wald, tvuj p., wuj wundas fejtető;
scheitel jol-wundas ta\-p; fussohle Gn. Bd. tenoz-pundaske a tenger
fenékre ; in die meerestiefe Ocs. 47. p.-oya fenékdeszka; bodenbrett (am hölzernen gefáss) Tr. — pundasteme feneketlen; bodenlos Bd. Tr.
pundos fatőke; baumetumpf Gn. p.-wuj iá. G. 11. torke p.
fenyő-tőke; fichtenstumpf G. 37. pundos id. Tr.
pundo pénz; geld Tr. si-pundó silbergeld P. 17. — Ossz.
pundo-socon-kugo jumo ; p.-pujroso; p.-sayce; p.-kaznacej • p.-serl'agose gottheiten, die geld spenden Tr.
punuskem penészedik; schimmeln Bd. ponoskem id. ibid.
punuskolam fr. ibid. — punuskem id. Tr. megromlik (hal, hús);
verderben (fische, fieisch) Tr.
punuskoso penész ; schimmel Bd.
punzal időhatár; termin; cpOKi. Tr.
punzestas csavarni kezd, motolál, behajtani a tészta oldalát;
winden, zwirnen, einkneifen den teig (beim gebáck) Tr.
pűn%ás kireszelni vlmely szerszámot; ausfeilen irgend ein
werkzeug; 3yőpnTL KaKOii JIHŐO HHCTpyMeHT'L Tr.
pünjalam kinyom; auspressen P. 16. facsar; pressen Ocs.
28. csavar, kifacsar (mosott ruhát); winden, auswinden (wásche)
Bd. puncalám id. Tr. einschrauben die femerstange in den schlitten Tr.
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pungál-pwmo eljegyzés; verlobung Tr.
pungaltem v. mungaltem id. Tr.
pungáldes der knoten, womit die deichsel an den schlitten
gebunden wird; 3aBepTKa Bd. — cf. mungaltos.
püngoskem penészesedik; schimmeln Gn.
püngó fenyő; kiefer Gn. píméö id. Bd. pűncu id. Tr. — pünZerla fenyves; fichtenwald Bd. NyK. 6, 203. püngér id. Tr. pünger
NyK. 6, 203.
pur (est.): pur-kü kréta; kreide Tr. pur-gü Bd. pür-guz mész;
kaik; HSBecTb Tr.
purem bemegy, befér; hineingehen, platz habén (passim)
porem (m.) id. Bd. — wüües, möngas p. baden (im. wasser, in der
badstube); purem kajem alámerül; untersinken Gn. con estén purén
elrepül; wegfiiegen Tr. kece purá die sonne scheint hinein Bd. kum
vedrá puroman kű-ata három vedért befogadó kőedény; ein steinernes gefáss von drei maass inhalt Tb. 94. purtém bevisz; hineinbringen Bd. Tr. beereszt; hineinlassen Gn. befogad; empfangen,
beherbergen P. 13. Ist. 265. nunom purten ulut sie liessen sie
hereinkommen Ist. 308. purtal- kommen lassen G. 43. — portem
(m.) Bd. portem (m.) Km. 19. purtedem fr. Bd.
2. purem (est.) gerendát összeró; balkengeriiste zusammenstellen Bd. cpyőaTL cpyőbi Tr.
1. pürém (est.) ránezol; faltén, faltéin Gn. Bd. püredem fr.
Bd. pürnem sich faltén, pürnülam fr. Bd. — cs. pür- t. bor-.
2. pürém rendel, elhatároz; bestimmen őrlőkéin püren bün
tetést adott; gab ihnen strafe Uf. Car. 16. pürém id. Tr. pürso
schöpfer P. 20. pürmas (emberi) természet; (menschliche) natúr,
pürmasém meine natúr P. 10. —pürűkso schöpfer, pűrűjmo terem
tés ; schöpfung, geschöpf, pürmás sors; schicksal, pűrás-wate leány
kérő asszony; brautbewerberin; CBaxa Tr. — cf. pujorém.
puram harap, rág; beissen, káuen (passim) fogát csikorgatja;
die záhne wetzen Tr. poram (ny.) Weske 23. pras id. felharap;
aufknachen (nüsse) M. 23. paredem fr. Bd. puredál- egymást ha
rapdálni ; einander beissen P. 33. ^paTLCfl, rpLiSTLca Tr. predalas
(m.) csíp; beissen (flöhe) M. 61. — purlem harap; beissen Bd.
purlám id. Tr. harapdál, kóstol; kosten Bd. puralam (m.) poriam
(m.) id. püm öcertp. die záhne wetzen Bd. purlokt- kosten lassen
Pu. 43. purlalás npnKycHTL purldarás beleharap; hineinbeissen Tr.
1. purá (est.) épülő épület; das im bau befindliche gebáude
Gn. gabonaláda; kornbehálter im speicher Gn. 36. Bd. gerendázatj az éléskamra elkülönített osztályai; gebálk, die abgesonderten
verschlage im speicher Bd. Tr. pura-wica istálló; stall Gn.
2. purá sör; bier Bd. Tr. Gn. 69.
puraga erős sör; starkes bier Gn. 80.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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1. púrak (r.) por, staub Ist. 9. Ocs. 8.
2. purák bödöny nyírfahéjból; gefáss von birkenrinde Tr. —
r. 6ypaKT> cf. purá 1.
puraks leánykérő; brautbewerber (vog. yajtne yum) Bd. —
cf. purem 1.
puralka (r.) rend; ordnung Gn.
pürém (est.) prém, szeget; verbrámung, besatz Gn. ráncz;
falté Bd.
purgedám fölkapál; rigolieren Tr.
purgo szár, nyél; stiel Tr. — cf. wurdo.
purg&st-: kindom purgostén séndeíe er mögé kom h a u f e n w e i s e niederlegen P. 32.
púrgeé: lum-púrgo£&m [kuzé kondénj wie (der wind) den
schnee aufháufend [mit sich bringt] P. 32. (viell. von purgem aufháufen? cf. purc/ostém t. bür- bürt- schwellen). — purgo£ mardeé
wirbelwind Uf. 92.
pűrgoémás wirbelwind, empörung, mischung; BHxpB, B03MymeHie, CMfcmeme Tr. — cf. purgoí marde£.
pürdüz1 fal; wand Bd. pürdüé id. Tr.
pureltes leharapott darab; abgebissenes stück Tr.
pures (est.) bors; pfeffer Gn. purus id. Bd. Tr.
1. parká törékeny; zerbrechlich Tr. (corostvoj ? sic Bd.)
2. purká (m. t.) pulyka; truthuhn Tr. — t. kurka.
purkal-: kindo purkalén a kenyér megszáradt; das brot
wurde trocken, hart Tr.
pürküt (t.) császársas; goldadler Tr. pürket id. Bk. 78. keselyű ; geier Máté 24, 28. — t. borkőt.
purlá jobb oldal; rechte seite P. 45. Tr. — cf. puro.
purlangam (m.) megérik; reif werden Bd. — purláyon érett;
reif, sárgult (levél); vertrocknete (blátter) Tr.
purlestás kigyógyít; heilen; BHjrEmiBaTB, BbinpaBJiHTL Tr.
purlo (est.) szürkés ; graulich Tr. purlá id. ibid. — cs. purla
t. burli.
purluk vagyon; habé; noacHTKH Tr. jószág, kincs; schátze;
coicpoBHme, HMliHie Tr. Bd. ló; pferd Bd.
pürmá' (t.) ráncz; falté Tr. — t. börmá.
purmela jobb kéz, oldal: die rechte (seite od. hand) Gn. Uf.
28. j . purmulá id. Bd. purmlá id. Tr. wurgumlá (m.) id. Bd. Tr. —
purmulá weg jobbra; rechts (hin) Bd.
purmo bögöly, pöcsök; pferdefiiege (tabanus) Bd.Tr.— Ossz.
lomez-p. aschfarbene pferdefliege Tr.
purna kas, kosár; wagenkorb, korb Tr.
puro jó, gut Bd. Tr. púra (m.) id. Bd. Tb. 246. egészséges;
gesund Bd. pure (m.) jóság, kegy; gnade M. 68. puréíek id. ibid.
pure játján könyörületesség; barmherzigkeit M. 68. púra li salve
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BL. 1, 40. —purásel unzeitig, ungelegen Tr. — puremam javul;
sich bessern Bd. puremdein caus. Bd. Tr.
puró (est.) fúró; bohrer — porolem, prolem, poroledem fúr;
bohren Bd.
pürö méhser ; meth Gn. püré P. 25.
pursa (est.) borsó; erbse Gn. .46. pursá Bd. Tr. prsa (m.) M.
20. — kugo-p., nemic-p. bab; bohne Tr. Bd. jamsek p. lencse; linse
Tr. — p.-lodak, p.-otoza babhüvely; schote Tr.
purto nyél, szár; stiel, stengel; liepeHi>, CTBOJIT>, Kopem. y
rpiiöoBi. Tr.
pürtnük (t.) fodormenta; krausemüntze Bd. pűrtnik Tr. prtnök
M. 21. — t. bötnek.
pűriií sógor; schwager; ínypHHT. Tr.
purzalam kifacsar (ruhát); (die wásche) auswinden Gn.
pusák szöglet; ecke P. 13. 16. sarok; winkel Ist. 321. BHyrpeHHbift yrojii. Tr. — cf. t. poemak winkel, ecke.
puéas elrejtőzik; sich verstecken Tr. pusnás id. Tr.
pűsir, pűser v. pöser id. Tr.
puslas elpárolog, magán kívűl van; verdünsten, seine fassung
verlieren; BHflHxaTtca, TepaTB ^ojiatHoe CBOÍICTBO Tr. — cf.
jpus dampf.
püsman hegy; berg G. 59. cf. cs. poé, pus haupt u. mun
hoch, gross.
püsö éles; scharf Gn. 61. schneide, spitze Gn. 50. gyors,
ügyes ; schnell, flink Gn.
pusta (r.) üres, puszta; leér, öde Gn. Bd.
pustejém megsemmisít, elront; vernichten, verderben Gn.
l.'puf csónak; bot, kahn Bd. Gn. 68. Tr. pes (ny.) Weske
24. — Ossz. tul-p. gőzhajó; dampfschiff, p.-kután, p.-poc hajófar;
schiffshintertheil Tr. p.-pundas schiffsboden, p.-ner hajóorr; schiffschnabel Bd.
2. pus (cs.) pára, gőz; dampf Fn. Bd. Tr. illat; geruch G. 60.
pos (m.) Bd. — pusán gőzös, bűzös; dampfig, stinkend Bd. Tr. —
cs. pus.
3. pus adó; abgabe, steuer Gn. cf. puem.
pusém elhallgat; aufhören zu reden NyK. 6, 203. — cf.
posem.
pusarém (cs.) fingik; fürzen Gn. Bd. Tr. Zol. — cs. puzur-.
pusara (cs.) mormota; murmelthier Tr. — cs. psara.
pusártes, pusertas fing; furze Bd.
pusas megillető rész; antheil P. 21. Car. 31. wui-pusasem
ukales von niemand bin ich abhángig Pu. 38. — pusaslok id.
Pu. 16.
puse (r.) inkább; mehr W. 205. 1. puse id. P. 8. pusso Gn.
puso Bd. — r. nym,e.
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pusem tuchene borte, verbrámung od. einfassung am schuh,,
kuműa pusman mit breitem rande versehen Gn. 68.
puskedám fosik; an durchfall leiden Tr. Sdr. 5. — puskedem
NyK. 6, 213. würem puskét petáresem ich habé blut gesprengt
Pu. 29.
pűskema'ltes csira ; keim; sapo^bimT. Tr.
puskérme mogyorófabokor; haselbusch Tr. NyK. 6, 203.
puskedo puha; weich Pu. 42. Gn. puskedo Bk. 24. puskudo
Bd. Tr. puskuda (m.) Bd. — puskudemám puhul; erweichen Bd.
Tr. puskudemdem caus. Bd.
püskelam szúr (vlmi rovar); stechen (von insekten) Gn. puskulám varrótűvel szúr, tűz; mit der náhnadel stechen Tr. — sioksam püskelen mit silbermünzen verziert Pu. 40.
puskul tűzés; nath Tr.
puslanem párolog; dünsten Bd. gut, übel riechen Tr. —
paslanolam fr. puslanaldam párolgásba jön; ausdünsten Bd. —
cf. pus 1.
puslandártos hőség; hitze, sehwüle; 3H0Ü Tr. — cf. puslanem.
pusném von drohungen sich besánftigen lassen; CMiipaTiiCír
OTí yrpo3H Tr.
pűst-kaés COBÍCTHO; CKpeBHHfi; Mepsmíi Tr. püst schlecht,
übel (adv.); ^ypHO Bd.
pustam megöl; tödten (passim) — jipg pusso gyilkos; mörder Bd.
pustelaltas forróvá lesz; wird heiss Sdrc. 5. pust&lanas id.
Sdru. 5. — cf. pusto.
pustS bél, hurka; darm, magenwurst M. 6. pusta (m.) Tr.
pustmo halál; der tod Bk. 55.
1. pusto pörkölt s összetört árpából főtt kása Bd. dicker brei
aus gekochtem und gemahlenem getreide Gn. TOJIOKHO Tr. puste
(m.) M. 17. pusta (m.) Bd.
2. pusto: tovarp. a nyélnek való lyuk a fejszében ; öse an
der hacke Bd.
put (r.) pud (gewicht) Gn. pot, pud (m.) Bd.
putajmas szorgalom; fieiss M. 69.
putelká (r.) boutelle Tr.
püton, -nek (est.) egész, ép; ganz; unversehrt Gn, piitün
Bd. pütnek Zag. 46. piten-ok (m.) Bd. piitün, piitünnék Tr. pütenek Zol.
püterém (t.) teker, csavar; winden, umwinden, drehen P. 15.
pütdrém Gn. pűtürém Kpyry, cyqy Tr. pütornam sich wenden P. 32.
pűtürnalás umwickeln, pűtürnaltám umgewickelt werden Tr. pűteralt- sich verwickeln Ist. 119. Ocs. 85. pütralton verworren G. 73.
kidsem kaza-paran kowasta dene püteren er umwickelte seine hand
mit ziegenfell Car. 34. — t. bö'tör-.
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putordk igen nagyon; ungemein sehr P. 7. Ocs. 26. Uf. 87.
pőtrák Tr. (<C pütenrak ?) — v. patár Bd.
pütmas (m.) fejsze; beil (u. allerlei geráthe zum holzschneiden) Tr.
pűtnik (est.) menta; krausemüntze Tr.
pütö böjt; das fasten Gn. püte Uf. 99. pűtü Bk. 59. pút'ó Tr.
putrák hangos; laut, cf. petrák Tr. — ef. putorák.
pütüránge denevér; fledermaus NyK. 6, 203. vodo p. id.
ibid. 204.
pűtüréc habaró ; quirl; MVTOBKa Tr. — cf. püt&rém.
pűtürme suwes v. pdtr-suwes • poz Tr. — cf. pütorém.
putűrtuk parti fecske; hirundo riparia; CTPHÍKL Tr.
püzás fürészt kireszel; ságe feilen; syőpHTb, pűzoktás
caus. Tr.
pűzrém, pűzralám, püzürtém, püzürném v. pizirém, pozorém Tr.
pM: püz ivüt izzadság; schweiss Gn. Bd. pű£ Ist. 9. Tr.
puéem (est.) megront; verderben Gn. Bd. Ocs. 87. verzaubern
G. 50. puzaltards id. Tr. puzgal- verderben P. 21. puélem megromlik; wird verdorben Bd. Ist. 149. Tr. puzlen hibás (testű); fehlerhaft Sdr. 4. puzíaldam id. Bd. puzlolam fr. id. Bd. — cs. pusí. hoz-.
puzadán (cs.) lyukégető vas v. drót; eisen o. drath, womit
ein loch ausgebrannt wird; SKerajio Tr. — cs. puzadan.
püzaldam izzad; schwitzen Bd. puialtám üf. Car. 17. püzaltam Tr. Ist. 272. pozedtam Gn. — (cf. t. poz&l qejiOBtK'L jiio6am,iít
Teiuio Tr.)
pazaltás v. pungaltán id. Tr.
puzar gyalu; hobel Gn. Bd. Tr. pzar id. M. 66. — puéarem
gyalul; hobeln Gn. Tr. pzaras id. M. 66. puzarlem, puzarlolam fr.
id. Bd.
puzas csapda vízi madarak részére; der fischreuse áhnliches
fanggeráth für wasservögel Gn. pu&as luűet ulo du besitzest gánse,
die in die falle fallen G. 60.
piizaks fészek; nest Bd. püzáks Tr. pezaé (m.), pizáz (m.),
pizás (m.) Bd. — p. optas fészket rak; nest bauen Bd.
puzek megbabonázás; hexerei p. tene kia megbabonázva be
tegen fekszik; liegt behext krank G. 53. —- cf. puzem.
R
rabá (m.) kerítóslécz; zaunstackete; Tbimraa Tr. — cf. pyŐHTt, cpy6i>.
rabotajem. (m. r.) dolgozik; arbeiten Bd. robotajem id. ibid.
rabotnik (m. r.) munkás; arbeiter Bd.
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rcida (m. r.): sim r. hétszer; siebenmal Bd.
radomók (m. r.) sorjában; nach der reihe Bd.
ragé (r.) rák; krebs Bd. Tr. — cf. ráké.
rages v. ráké.
rayátlan- (r.) eszét veszti; von sinnen kommen; paxHyTtcír
Ks. 54. "
raj (r.) paradicsom; paradies Bk. 48. Gn. Bd.
rajem (m. r.) összebeszél, egyezkedik; sich verabreden Bd.
rake (r.) rák; krebs Gn. rak (m.) Tr. — rakowot (< rakepot) kagyló; muschel Gn. 6. rage-pot paKOBima Tr.
rakmat (est.) hála, dank Ocs. 11. G. 58. raymát id. Tr.
ráké barna; braun (vom pferd); Twbxoft Tr. pej; fuchsfarbig
Bd. rages pyctifi Tr.
ram (r.) ablakráma; fensterrahmen Tr.
ransedás arczát ránczolja; das gesicht runzeln; MopmnTb
JIHD;O Tr.

rangem (t. p.) sanyarog; sich abmühen, sich plagen Gn. rangoktem sanyargat; plagen, beschweren Gn. Uf.54.j. — t. p.rawje-*
ras (t.) .• r. halasén világosan megmondta; sagte es deutlich
Ocs. 108. ras id. Tr. rast id. Ist. 154. — ras igaz, helyes; wahr,
richtig Bd. Tr. rast B^pyri, BHe3airao Tr.
rasak v. ras, ras id. Zag. 20.
raskada világos; hell, klar; CB£TJIUH, acHtiíi Tr. erős, rendü
letlen ; stark, unerschutterlich Bd. raskadan CBÍÍTJIO, HCHO Tr. tiszta
hangon; mit klarer stimme Bd.
raskademdás megmagyaráz; erkláren; noacHATb; raskademaá
noflCHRTbca Tr.
raskaltem pattog, csattog, reccsen; klatschen, knallen, krachen Gn. raskaldem reccsen; krachen Bd. raskaltá villámcsapás
éri; vom blitz getroffen werden; nopaacaeTb (MOJIHÍH) Tr. raskáltomo erős mennykőcsapás; starker donnerschlag; CHJILHHH y.napt
rpoMa Tr. •— cf. rpOMt pacKaTHBaeTca.
raskatan erős mély hangon; mit kráftiger tiefer stimme Bd.
raskan id. ibid.
raske = rast ras eh Gn.
rast gyors, gyorsan; rasch (adj. v. adv.) Gn. B^pyrt, BHe3anH0 Tr. hell, deutlich (adv.) Bk. 112. Ist. 154. rast toskal fcüchtig
trete auf G. 78. — cf. ras.
rastá (r. t.) karácsony; weihnachten Tr. — r. poa^ecTBO.
razum kinderkrámpfe; MJia^eH'iecKaa Tr.
rat (r.): rat tene sorban; der reihe nach Gn. Pn. 11. rad
Ocs. 33.
rat (r.) víg; froh Gn. rad Bd.
raw'6 rúd; stange M. 31.— cf. rabd.
razbójnik (r.) rabló; ráuber Tb. 114.
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razi (r.) egyszerre; zugleich, plötzlich Bd.
raznoj (r.) külömböző; verschieden Bd.
razzorjajem (m. r.) szétszaggat; zerreissen Bd.
regen (m.) moh; moos M. 25. regénée id. Bd. regenge moosflechte, baummocs Gn.
redestás (m.): r. bordayem den hopfen von der stange abnehmen; cHHMaTt xMÍJjieBHiiy CT> TH^HHH Tr. — r. píi^HTB.
reitlem (r.) megegyezik; abmachen, einen vertrag schliessen
Gn. — cf. rájem.
réka (r.) folyó; fluss Bk. 48.
rema (r.) idő; zeit Gn. — BpeMa.
rése, reskel v. kres, kres-kel id. Tr. — res id. Bd. eres id.
P. 12.
réive (r.) répa; rübe P. 25. Tr.
reivez (r.) népszámlálás; volkszáhlung Gn. revíza id. Bd.
revíz Tr.
rez (r.) galy; reis Gn. 53.
ribié v. reweZ id.
ride mécsbél; docht Tr. — cf. rüdö.
ripsem v. rüpsem.
risitka (r.) léczkerítés; gatterzaun Pu. 40. resotká id. Tr.
riz szépség; schönheit; KpacoTa, riZtema nem szép; nicht
schön — rittá schön, anmuthig, Hilemás ielkészül, ellátja magát;
sich ausrüsten; CHapfl^HTL Tr. — cf. t. ráües gestalt.
rodangam (m.) megrozsdásodik; rostig werden Bd.
regáléi! rozsda; rost Tr. — rodayel id. ibid.
roktalds fölmelegít; aufwarmen Tr. — cf. &ras, erektás.
romaldás besötétedik, szürkül; es dámmert Tr. — cf. rümbalgas.
reskal (t. a.) szerencse; glück Gn. 61. roskíalan glucklich
(adv.) G. 56. reskalteme unglücklich Step. 17. — t. riskal.
roskalt- (r.) kerül; ausweichen Step. 4. — r. ptiCKaTB.
TQWG£ róka; fuchs Gn. Tr. Bd. rébeé, ribai, ribez, ribié (m.)
Bd. ribiz Tr. rilbüz (m.) NyK. 6, 195.
rez szerencse; glück (? sic) Gn. 61. — cf. reskal.
rezem ráz; schütteln Tr. — rezarás (m.) leráz; abschütteln;
OTpaxHBaTB Tr. — rezaltás raegrázódik; geschüttelt werden Tr. —
cf. rüzem.
roem : roen suas leszakít; pflücken M. 23.
roáltes a paraszting vászonbélése; leinwandfutter am bauernhemd Tr.
rodá törékeny; spröde, zerbrechlich Tr.
roűo (r.) rokon; verwandter G. 57. P. 4. rodo, roda (m.) Bd.
rod-tukem rokonság; verwandtschaft Zag. 47.
rogoid (r.) matté, bastdecke ; poroata Tr.
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rok föld; erde, erdreich Gn. 33. M. 63. Bd. Tr. melande
rok&m kocken ilo a föld porát egyed s úgy é l j ; iss staub u. lébe so
Uf. 17. Car. 16.
rokmaltem halkan nyerít; leise wihern Gn. 33.
ron turha; rotz Bd. Tr. — r.-wozjon nátha; schnupfen Tr.
roygedam böfög; rülpsen Gn. Bd. Tr. — cf. r. pbiraTb.
royoz szürke; grau; c^ofi Tr. royeé M. 34.
royos gödör az úton; ausgefahrenes loch; yxaőb Tr.
royos (r.) szajkó; holzháher; poHJKa-coHKa Tr.
rontfem fölfejt; eine naht auftrennen Gn. pa3BHBaTb, pacnjieTaTL, pa3ÖpacbiBaTb Tr. r. nálmo godomát mikor széjjel véte
tik, wenn es aus einander genommen wird Pu. 19. kawán gécen
rónáén saremasesát beim a b l a d e n des schobers u. beim ausladen
Pn. 16.
roscot (r.) elszámolás; abrechnnng Gn. roscot (m.) Bd.
r'óskal (t. a.) szerencse; glück Ocs. 24.
roz lyuk; Joch Gn. Máté 9, 16. Bd. Tr. raz (m.) Bd.
rredás tisztít, fényez, kopaszt; reinigen, polieren, bepflücken;
racTHTb, nojinpoBaTb, oőmiinbiBaTb Tr. — rridás id. ibid.
ru seprő; hefen Bd. Gn. Tr. kovász, sauerteig Ist. 228. Máté
13, 33.
ruem vág, levág; hauen, schlachten Gn. Bd, — ruestam,
rustolam fr. Bd. rualam sapyŐHTb, Ha^pyŐHTB, rualektás caus.
Tr. — rojektem (m.) vágat; hauen lassen Bd. — roem (m.) roalam
(m.) Bd.
ruálmo-peldos ruhakapocs; háckchen am kleid — r.-p.-oyo
knopfloch; neTejibKa Tr.
rualtem kap vlmi után; fassen, greifen Gn. cxBaTHTb Tr.
rualdem Bd. ruaikaleiu fr. Bd.
ruás kovász; teig P. 24. Gn. ruaks id. Tr.
rűbsaltam ingadozik; schwanken Máté 11, 7.
ruckalem rázogat; schütteln (fr. von ruzem) Gn. rückalem id.
Bd. — rűcká farkával Jegyezgeti magát (a ló); das pferd wedelt
sich mit dem schweif; onaxiiBaeTCH XBOCTOMB Tr.
ruűem old, fölold; lösen, auflösen Gn. Ist. 251. leoldja láb
tekercseit; den fusslappen abnehmen Tr. jol rudem id. Bd. —
rudkalem fr. Bd. — rudaltem pass. Ist. 160. Tr.
rűdeui szakít; pflücken Máté 12, 1. rűdalt- abreissen Bk. 39.
— rudem eine schnur ausdehnen Tr.
rüdayam rozsdásodik; rostén Gn. 77. rűdayam id. Máté 6,
20. rüdáyes Tr. rűdáydárem mit rost bedecken Tr.
rűdáyse rozsda; rost Tr. — rodáy&so id. Tr.
rüűö a fa bélé, das mark des baumes Gn. 53. — mlande r. a
föld belseje; das innere der erde Gn. 48. süiisr r. das innere des
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sterns P. 47. sorta-r. gyertya-bél; kerzendocht ibid. jüt-r. mitternacht G. 57. — rüdö Tr.
rücto támasztó rúd; stützpfabl P. 26. — ner rüdö orr háta;
nasenrücken Bd. — ? cf. r. npyTL.
rujzem, ruéem váz; schütteln Gn. 75. rujzalt- id. G. 32. —
cf. rüzem.
rum v. run id. Tr.
rüm sötétség; finsterniss; MpaKT> Tr. — rümla sötét; dunkel,
finster Tr.
rümbalgem szürkül, sötétedik; dámmern Gn. Bd. rűmbálgem
id. Tr. rümbülgedem fr. Bd. rümalgas CMepKaTbca Tr.
rümbálge szürkület; dámmerung Tr.
rümbalgemas szürkület; dámmerung Bd.
riimbük szürkület; dámmerung — rümbükan (adj.) Bd.
rumbuk zavarosság; das trübe Bd. rumbek das trübe, bodensatz Gn. rumbukán (adiect.) Bd. Tr.
rumbuktás zavarossá tesz; trüben Tr. rumbukangam zava
rossá lesz; sicb trüben Bd. rumbukanydem zavarossá tesz; trü
ben Bd.
run turha, takony; rotz, schleim (aus der nase) Gn. Tr. run
id. Tr. — cf. ron.
rups harmat; tbau Tr. — cf. lups, luws.
rüps függő bölcső; hángwiege Tr.
rüpsém inog; wackeln Bd. rüpsem Kauaio Mauiy Tr. repsem
(m.) ingat, ringat; schütteln, schaukeln Bd. — repsaltam (m.) geschaukelt werden Bd. M. 44. ropsaltem (m.) schaukeln Bd.
rus (r.) orosz, oroszul; russe, russisch Gn. Tr. ruslá russisch
Ist. 7. Ocs. 6. — Ossz. rus-arna sonntag Bk. 34. r.-a.-kecen id.
G. 63. r.-a.-kugo-jumo (pujroso) gott des sonntags Tr. r.-a.-jumonawáéo MaTt Őora BOCKpecenba Tr.
rüst rögtön, egyszerre; plötzlich Bd. rűst, rűzd id. Tr. —
cf. rast.
rustám megrészegszik, részeg; betrunken werden Gn. Tr. Bd.
jun rusten puruso üdramas ein betrunkenes weib Ocs. 69. — rustso
részeges, sáufer Tr. russo id. Bd. rustektém onLHHflio Tr. rustoktarem
megrészegít; betrunken machen Bd.
rusta (r.) rosta-féle készülék a pálinkafőzésnél; eine art sieb
beim branntwembrennen; Kopoöt H3T> jiyőa coflHOM'bH3i> najiOKt
,a;jia npoiriüKHBaHBa cycjia OTT. 6ap,a,bi Tr.
rustmas részegség; trunkenheit Tr.
rüzem ráz; schütteln Bd. rüzem id. Ocs. 67. Ist. 95. rüzaldem
mom. id. rlizaldam megrázkódik; sich schütteln Bd. rüzaltar- zum
zittern bringen P. 15. :— rűzém KUBaio, Maniy, Tpacy; rüzaltar cm
BCTpaxHBaio; rüzaltám TpacycT. Tr. — rzem (m.) Bd. rzás Tr.
rzalem (m.) megrendül, rezdül; erschüttert werden, erzittern Bd.
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rüz zaj; lárm, geráuscb Ist. 212.
ru&a (r.) rozs; roggen Gn. 22.
ruJge túlzóan, dühösen, könnyelműen, csúnyán; zu viel,
wüthend, leichtsinnig, entstellt; CJIHUIKOMI., HecHTOBO, BfcTpeHO,
5e3oőpa3HO Tr. — cf. rü£ge.
rüzge zaj, lárma; geráusch Máté 7. 27. — rüzge saslas lármáz, kiabál; lármen, schreien Bd.
rMgém zörög; rasseln Bd. rMgém lármen Tr. — rűzgensolg&más lárma; lárm Tr.
rüivsem schaukeln, wiegen, pumpen Gn. — cf. rüpsem,
likvsem. — rwaltés hullámzik; wallen, wellen schlagen; BOjrayeTca Tr.
riveée — orweze Gn. rweza id. Bk. 59. rwéze MajiL^HKt; ,a,eBept MOJioate Myata Tr. — Ossz. rwéza-puséya csemete; schössling
Tb. 77. ii-puséyen rewezá-parcáze az olajfa bimbói; die knospen
des öhlbaumes ibid.
S
1. sa (pron. demonstr.) : sáűe az; jener, sode id. Gn. sáde id.
P. 12. — sad-dene Zag. 40. sandene Step. 3. sadolan, saden-dene
Uf. 18. j . sadelan, sáde-verec Bd. azért; darum — sadon denak
azzal; mit dem Máté 6, 2. sadák TO^HO Taicate Tr. — sádoge így;
so Ocs. 46. — sádogok ép úgy; ebenso Ocs. 72. 118. — sádes ekkor;
jetzt Ocs. 87. sadenam, sade-kodom akkor; damals Bd. — sádesak
ott; dórt Ocs. 58. — sagela eben dorthin; BOHT. Ty^a Tr.
2. sa kasza; sense Gn. sá M. 38. sa Zol. — Ossz. sa-küzö
aus einer sense verfertigtes messer G. 16. — cf. saba, sawa cs.
saivá id.
sab szénaasztag; heuschober Tr.
1. sabás füvet kaszál; gras máhen — cf. saba 1.
2. sabás (est.) pofon csap; ins gesicht schlagen Tr. ZoL
sabaltás id. Tr. — cs. sáp- t. cab-.
3. sabás (cs.) liszttel meghint (abrakot) ; mit mehl das futter
bestreuen Tr. — cs. sap- t. sib-.
1. saba (est.) v. sa 2. id. Zol. — cs. sáwá.
2. saba (m.) tenyér; flache hand; jra^OHb Tr. — cf. sabás 2.
— cs. sopka ohrfeige.
saba (cs.) haraszt; reisholz Tr. — saba pudurtes id. Bd. —
cs. saba.
sabikalás tapsol; in die hánde klatschen — sabiktém caus.
Tr. — cf. sabem t. cab- cs. sáp-.
sabár v. saivár.
sabl'a (r.) kard; sábel Gn.
saber- v. saivor-.
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sacém (m.) akar; will BJ. 7, 17. Bd. noKymaTLca, HaMBpeBaTLca Tr. — kolds sacá haldoklik; mit dem tode ringen Bd.
sad (r.) kert; garten M. 10. Tr. — sado-wice id. Tr. — sat
id. Bd.
suűopka (r.) kert; garten Gn.
sagá mellett, mellette el, körül; neben, vorbei, um-herum;
B03JIB, no^jrB, MHMO, OKOJIO, npn Tr. Bd. — sagarak közelebb;
náher; noöjiHate Tr.
sagaemás közeledik; sich náhern — sagaemdás caus. Tr. —
cf. sagá.
sagal, sag&le (cs.) kapocs, kampó; haken; KpiOKB. — Ossz.
tür-wolák-sagole eine art dachsparren; itpioKB, ynoTpeÖJiaeMbiü
íjra yTBepat^ema HnatHen CTpexH Tr. — cs. sekle.
sagát (est.) óra; stunde Tr.
sag&nem (t.) gondolni vkire; an jemanden denken Gn. 69. —
t. saain-.
saglá v. sagal id. Zol.
saglas (r.) megegyező; übereinstimmend Ks. 26.
saj egészséges, szép; gesund, schön Gn. Bd. sae Bd. Tr. saj
kotta bleibet gesund Bd. saj conan keusch Bk. 68. saj uwer das.
evangélium Máté 40, 23. sajes uzas szívesen látni, kedvelni; gerne
habén Ocs. 123. sajlen uzas iá. Ist. 175. sajnak adv. Ist. 215.
sajka (r.) kehely; becher Gn. 73.
saják (m.) jövevény; fremder, ankömmling Bd. Tr.
sajlás szépít; zieren Tr. saemam szépül; schön werden —
saemdem szépít, jobbít; verschönern, zieren, verhessem Bd.
sajlém (t.) kiválaszt; auswáhlen Bd. Gn.
sajrém v. serem Tr.
sakem (cs.) fölakaszt; aufhángen P. Gn. Bd. Tr. Ist. Bk. —
sákem M. 16. Ocs. 61. Tr. — sakalem magára akaszt; auf sich
hangén P. 9. aufladen (auf das pferd) G. 59. — sokaidéin mt. Bd.
sakaldam sich aufhángen Bd. sdkokt- hangén lassen Ocs. 122.
sakált- id. Ist. 173. sakaltokt id. Ist. 38. Bk. 39. — sakem, sákaltem, sákáltam (m.) Bd. sakalem W. 22. — sües sákaltas nyakába
borul; um den hals fallen Bd. okndes sdkeme sawc függő; vorhang
M. 16.
sakau (t.): s. jolman hebegő nyelvű, beszédű; stotternd Ocs.
41. — t. sakau.
sdkce (t.) védő angyal; schutzengel Tb. 247. sayce id. Tr. —
cf. t. sak vorsicht; sakla behüten; saklauci schutzengel.
sákele v. sagal, sagole id. Bd.
sakdroj (r.): s. küwar diele, derén bretter mit den kantén
übereinander zusammengefügt sind Gn. 68.
éakoj (r.) kiki; jeder; KaiK^bift M. 12. allerlei Gn. minden;
alles Bd.
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saker czukor; zucker Gn.
saklém (t.) védelmez, őriz, megment; schützen, bewahren,
retten Gn. 57. Pu. 16, 17.
saklek (cs.) folt; flicklappen Tr. Zol. — cs. saplek.
sakmák (t.) ösvény; fusspfad Tr.
saktarém v. caktarém id. Tr.
salém (cs.) kaszál; máhen M. 21. Zol. solem (m.) Zol. Gn. —
salait- pass. Tr. cs. sol- t. cal-.
sala (cs. m.) ostor; peitsche M. 32. Zol. sola id. Zol. —
cs. solá.
salaltás leseper; abkehren; MeTJioio cuaxHBaTt Tr. —
cf. salko.
salam (c3t.) üdvözlet; gruss Gn. 65. Pu. 40. salamalok id.
Bk. 60. — sala id. Tr.
salat (r.) szalad; maiz P. 50.
saldat (r.) katona; sóidat Gn. salddk id. Bd. salták (m.) id.
Bd. Tr. — cf. cs. saldak.
salem (cs.) láng; flamme M. 27. salam (m.) Bd. — cs. solem.
salememás meggyúlad; sich entzünden — salomemdás meg
gyújt; anzünden Tr.
salko (cs.) seprű; besen M. 38. Tr. — cs. solga.
salmd serpenyő; bratpfanne P. 27. Bd. Tr. selma (m.) Bd.
selma (m.) Tr. — s. muno rántotta; rührei Bd. salmd-kinde pfannküchen Tr. — ? cf. salem.
salo (t.) tutaj; floss Tr.
samaj (r.) ugyanaz; derselbe; zeichen des superlativs Gn.
samoj Bd.
saman, zaman (t. a.) azonnal; bald, schnell Gn. 7. samangena
id. Ocs. 119. samen id. Tr. samanerak id. Ocs. 43.
samawar (r.) szamovár Pu. 42.
sámen (m.) tévelygő; irrend— sdmarí id. Bd. saman egyenetlenkedő, czivakodó; uneinig, zanksüchtig Ocs. 8. — Ossz. s.korna irrweg, s.-kesa tévelygő; irrend Bd.
samerek (cs.) fiatal; jüngling; MOJIO^OÍÍ Tr. samrok, samrák
(id.) Zol. sámerök, samerek, samorök, samorek; samerek (m.) id.
Bd. — samerek kleines kind Gn.
samlas (cs.) nyűni; gátén M. 24. — cs. somla-.
samók (r.) kastély; schloss; 3aM0KT> Tr.
sa/nat (t.) fejedelem; fürst (= torja) Ocs. 30. — t. sanat
tanácsos; der rath Bál. 71.
sandal'e (t. p.) üllővas; amboss Bd.
sandalek (cs.) világ; welt Bk. 51. Zol. id. atmospháre Tr. id.
ország, föld; land, erde Bd. — sánddlek (m.) die welt M. 49. sandálak (m.) id. Bd.
sandek szekrény; kasten Tr. — t. a. sandik r. cyH,nyKT>.
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sayga (cs.) homlok; stirn Gn. 22. Tr. Zol. samgá (m.) Zol. —
Ossz. s.-oncol-up üstök; schopf Tr.
sanzal (m.) só: salz M. 20. Bd. —- sancaltas besóz; einsalzen
M. 43.
sap : sap kérem kantár, gyeplő; zaum, zügel Gn. 78. Tr. sapkandra gyeplő; zügel Bd. — sap id. M. 32. sap (m.) id. Bd.
sapU (r.) kard; sábel M. 62. — sapl'a Tr.
saplok v. saklek Tr.
sapnaltás belefog a szánkázásba, javában szánkázik; schlitten
fahren; (pacKaTHBaTLca o caHaxi>) Tr.
sapnált&s síkos, csúszós út; schlüpfriger weg Tr.
sapónűo(= sap-ivondo Tr.) csép; dreschflegel Pu. 16. supóndo
id. P. 10. — cf. sabás 2. t. cub-agac dreschflegel Bál.
1. sar (cs.) sereg, hadsereg; schaar, heer Isi 257. Bd. Tr.,—
harcz; schlacht Üf. 71.
2. sar (est.) sárga, mózszín; gelb, rothgelb Bd. blassgelb, fahl
(von pferden) Gn. 78. COJIOBOM, ÓyjiaHEift, ÖJiaHJKeBHH Tr. — sar&
falb M. 34. sare gelb M. 24.
sar, sarán (cs.) rét; wiese M. 21. iionoca 3eMJiH, 3aroHi> Tr.
sarán id. Km. 87. — cf. sajrém, serem.
sárem (cs. m.) forgat; drehen, wenden W. 46. Bd. saras (m.)
BepTtTL Tr. sdrdlds megfordít, meghajlít; umkehren, umbiegen
Tr. sdrdUtás pass. ibid. sarai-, sarai-, sár ka lem (m.)id.Bd. sárnölás
M. 44. sárnem (m.), sarnalam sich drehen Bd. — cf. saivorem.
sara (cs.) kopasz; kahl — saram ás meztelenül; nackt
(adv.) Tr.
sara-voc (cs.) kulcs; schlüssel Bd. — saro-icoc id. Pu. 35.
saravag (m.) sarabác (m.) id. Bd. — s. koveg lakat; schloss ibid. —
cs. éurá schloss.
sarai (t. p.) pajta; schuppen Pu. 34. M. 31.
sarán (t.) fukar; geizig Zag. 22. Gn.
sarana geisfuss, segopodium (? sic) Gn. 49.
sarapán (cs.) női ruha; szoknya P. 25. — cs. sarpan, sorban.
sarasém (cs. m.) illendőnek, hasznosnak lenni; anstándig,
nützlich sein Tr. kibékül; sich versöhnen Bd. — cf. sorasem.
sárem (cs.) gyep; rasen — sirém (m.) id. Bd. serem P. 21. —
cf. sar, sdrdn.
sarla (cs. m.) sarló, sichel M. 38. Bd. — cs. éorla.
sarlagém (cs.) kiméi, sajnál: nachsicht habén, schonen Tr.
Zol. surlay- id. Zol. — cs. serlay-.
sarlanem bevádol; anklagen (? sic) Gn.
sarsí (cs.) veréb; sperling Tr. Bd.
sartá (cs. m.) gyertya; kerze M. 27. Bd. — cs. sorda.
sasi v. sarsí id. Tr.
sáska (t.) virág; blume Gn. 56. gyümölcs; frucht Ocs. 5. —
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saská blume Pu. 16. bogyó; beere P. 56. Bk. 20. 3aBa3L iuio^a H
ero U.B'ETOK'B Tr. s.-kugo-jumo, pujroso gottheit der frucht Tr. —
t. cácak Bál.
saskalandar- fölvirágoztat; erblühen lassen G. 58.
saslas (est.) kuruttyol; quaeken M. 62. ezinezog; pipen M.
35. kráchzen M. 41. KpnTiaTt, BOHHTL, rpoMKO TpeÖOBaTB Tr. jaj
gat, sír; wehklagen, weinen, háborog; tumultieren Bd. — t. caglazischen Bál. cs. sas laut, schall.
saslorjga ofenthür Gn.
sasna (cs. m.) disznó; schwein M. 33. Zol. sosna, sosna id.
Zol. — Ossz. s. ige malacz, ferkel M. 33. sosna uzo éber; s. su
schweinsborste Zol.
1. sat (t.) óra, időtartam; stunde, weile Gn. perez; augenblick
G. 5 í . — t. sat.
2. sat (m.) pigejáték; urpa Bt muri. Tr.
sátán (cs.) sövény; geflochtener zaun, flechtwerk; mieTeHB —
sáwowice (m.) id. Tr.
sátermaká (cs.) forgács, száraz haraszt; spáne, trockenes
reiss Tr. — cs. sátra, cikmák cf. coÉrá t. citir.
satu (t.) árú; waare Pn. 7. Pu. 17. Tr. satom stem handel
treiben Gn.
saup (t.) igaz, gerecht ajdernon poro saup pasa-samoc&ste, az
embernek jó igaz tettei; des menschen gute gerechte thaten Zag.
6. — t . sauab igazolás, üdvözlés; rechtfertigung, seligkeit — sauabli
adiect. Bál.
sawem (tüzet) kiüt, csihol; (feuer) schlagen Gn. — sawen
rasch wie das feuer (? sic) G. 59. kap sawen so dass der körper
funken sprüht G. 60. — cf. sabás 2.
sawá (cs.) kasza, sense Tr. Bd.
sawala (cs.) kanál; löffel M. 27.
sawaltem: ívujom s. bólogat; nicken Gn. — cf. sabas 2.
saivame: tul s. tűzszerszám; feuerzeug Bd. — cf. sawem.
sawár (r.) deszkakerítés; zaun P. 21. Tr. — sabár id. Ist.
:255. — kű sabár kőfal; mauer Ist. 172. kű sawaran adiect. befestigte ístadt) Ist. 80. — r. aaöopi..
saivc (m.) kendő; tuch M. 15. — Ossz. stöl sawc asztalterítő;
tischtuch M. 15. sörgemm s. törölköző kendő; handtuch (tik. arczkendő) M. 16. — cf. sowoco.
saworém (cs.) fordít, megfordít; wenden, drehen, kehren Gn.
5.59. Pu. 19. Tr. saivrén G. 61. Krest. 6. sabor- Ist. 50. saurem Bd.
— saweralám id. Tr. — saworne'm fordul; sich wenden P. 32. Tr. —
puston sawemem umbringen Ocs. 63. sawrén ivozenet sie habén
übersetzt Krest. 6. — cf. sárem.
sawertes : kece s. sonnenblume; no^coJiHyx'L Tr. — sáurtos,
sáortos fordulat, hajlat; wendung, biegung Bd.
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sawestarem összecsap; zusammenschlagen Gn. kok tüngam
tvas sawestaren zwei welten einander gegenüber glanzen lassend (?)
G. 61. — cf. sawém.
sawus sáfár; schaffner Gn. 55. saivos id. Gn.
sawut irgendein hochzeitsordner; jnmo, HaÖJiio^aiomee sa
noíiS^OMt Ha qepeMHccKOH CBaflbő'E Tr.
se pron. demonstr.: seűe ez; dieser — se'da m. Bd. — sddlan
azért; darum Ocs. 10. — se'dasta (m.), sedesta (m.) ott, dórt Bd.
sedezak, -ken ide; hierher, sedaska (m.) sedasdken (m.) oda; dort
hin, sedeskd (ra.) sedeskebek (m.) addig; bis dorthin, sedezec, -cen
innét; von hier, sédasec, -cen (m.) onnét; von dórt, sedesec (m.) id.
— sengé úgy; so Bd. segé, segéld id. Tr.
se-panda = sap-wondo Tr.
sebás, sebálás v. sabas Tr. seben-suas betáuben; 3arjiymaTb ibid.
sederán v. seretán id. Tr.
sedrá (m.) palló; diele M. 25. sederd id. Bd. sedrd-ümbál id.
Tr. — cf. t. siindard id.
selo (r.) egyházas falu; kirchdorf Gn.
seldk (r.) ülő pad; bank zum sitzen P. 47.
selma lábas; pfanne M. 28. — cf. salma.
sem (cs.) melódia; melodie Gn. tombro sem der ton der balaika G. 78. — sem musik Uf. 78. — cf. semen, semon gemáss.
sem-sem (m.) fokozatosan; allmáhlich, stufenweise; nocTeneHHO Tr. — cf. cs. som pa^OMb, no,n;jr& Zol.
semem: singam s. pislog; blinzeln Gn.
semel-, semdl- (m.) vigasztalni; trösten Bd. semdlds id. Km.
82. semelds id. Tr. semeldltás pass. Tr.
semok (r.) der siebente donnerstág nach den ostern Gn. —
sémik Bd. sernek Tr.
semen szerint, módjára; gemáss, wie Ist. semen Bk. 49. Gn.
semen Bd. sémin (m.) Bd. Km. 15. semen no^oÖHO, Hano^oöie; no;
iom> Bt Toqb Tr. — semen közben; wáhrend P. 35. uimezo semenak palen als er ihn erblickte erkannte er ihn Ocs. 31. — kugeíalan sogalmost semenak iktostom ikto puston ulut wegen (für) der
königlichen gewalt tödteten sie sich einander Ist. 126. — ni mo
semenat sehogyse; durchaus nicht Ist. 215. anderst nicht Máté 27.
24. — semenak ebenso Ist. 70. seminak id. Ocs. 50. semenók noJLO6RO Tr. — cf. sem,

sem.

semja (r. m.) család; familie Bd. Gn. — semnan családos;
der eine familie hat M. 71.
sen (cs.) szín; farbe — senle szép, jeles; schön, vorzüglich
Bd. — cf. t. sin schönheit Bál.
seyem (cs.) meggyőz; besiegen; im standé sein Gn. 17. Tr. Bd.
senem id. Bd. singem (m.) id. Km. 15. Bd.
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seyejá gabonavirágzás ideje, mikor a cseremisz nem végez
földmunkát; zeit der áhrenblüte, wo die feldarbeit ruht Tr.
seyesáslek győzelmes erő; siegende kraft Bk. 76.
1. senék (t.) szénavilla; heugabel M. 38.
2. senek (r.) előszoba, tornácz; vorhaus, flur M. 31.
sep-pande cséplő; dreschflegel M. 38. — cf. sap-wondo.
sepnem (m.) megfogy, elsoványodik; abmagernBd. epileptisch
sein Tr. sepnasa holdkóros; mondsüchtiger Bd.
sepna epilepsis Tr.
ser (cs.) part, ufer Ocs. 11. ser Ist. 13. ser Gn. 46. ser Gn.
meeresufer P. 7. őepert MaTepnKi. Tr. sir, sir (m.) Bd. sir Zol. —
sérosto mellett; neben (wo) P. 10. sereske mellé; neben (wohin)
P. 32.
serem (cs.) ír; schreiben G. 44. serem Gn. 74. serem, serem
Gn. sirem (m.) Bel. Ocs. 54. sirem Tr. seralt- pass. Ocs. 106. seraltkapar; ritzen G. 74. serekt- irat; schreiben lassen Uf. 102. siriktid. Tr. sirkálem (m.) fr. siráltem (mom.) Bd.
serem haragszik; zürnen v. serem.
serei (est.) sör; bier — sra (m.) id. Bd. sra Bk. 45.
seralem (cs.) elreteszel, bezár; versperren, verriegeln —
suralém (m.) id. Bd. sralas id. M. 34. — cs. surd schloss.
serán (t. m.) piros, veres; roth, fuchsroth; puariíí — serámemás pbiacfeTt Tr.
serasém (cs.) v. sorasém id. Tr. — cf. sarasém.
serdeská (r.) cep.ne'mHK'R Tr.
1. seréda (est.) baktop; gerhardskraut, geissfuss (aegopodium
podagraria) Gn. seretá id. Bd. seretán id. Tr. — Ossz. s. kaik kerti
sármány; (emberiza hortulana) Tr.
2. seredé v. sedrá id. Tr.
serek sovány; mager — sereklánás soványodik; abmagern,
sereklándarás abmergeln, entkráften Tr. — ? cf. t. sejrdk.
serem (cs.) gyep; rasen P. 21. Tr.
seres írás; schrift G. 47.
sergá (t.) fülönfüggők; ohrgehánge Bd. sergds gyűrű; fingerring; nepcrenB, KOJILIIÍO — serga id. Tr. — imní sergás schellentrommel, schelle; őyőeHqHKt Tr.
serkalas igér; versprechen Tr. — cf. sőrém.
serlagem (cs.) kegyelmez; verzeihen, sich erbarmen Gn. Bd.
Tb. 61. serlayém Tr. sarlagém Zol. sörla/em (m.), sorla/em (m.)
üdvözít; erlösen Bd. surlayém, sirlagém (m.) id. Zol.
serlages: serlegesem pu őrizd meg; behüte P. 21. serlagesan
liza il'e erweist euch barmherzig G. 55.
sermec fék, gyeplő; zügel, zaum M. 32. sermec (m.) y3,na Tr.
serték haragos, ingerült; zornig; erregt Bd. — cf. serem,
serem.
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sertnás megbotlik, elesik; stolpern, fallen — cf. sortnált-t.
sirt- wiegen, schaukeln.
ses : s.-kürtnü bleeh, weisses eisen; atecTt, ÓÉJioe ateatso Tr.
seská csira; keim M. 46.
seskem szikra; funke Gn. söskemaltam szikrázik; fűn
kéin Gn.
set óvatos, vigyázó; wachsam Gn. 78.
setelká (r.) nyakló-vánkos; kummetpolster — s. kérem nepafc^ejibHHKt M. 32.
seven (t.) kék posztókaftán; ein blauer rock aus tueh Bd. —
sewen id. P. 25. rock id. ibid. CBa^eŐHLifl aceHcmii Ka<sTaHL Tr. —
t. ciua Bál.
si (est.) csemege; leckerbissen Gn. 63. si id. G. 33. megvendégeiés, bewirtung Gn. 64. si pus süsser geruch G. 61. — sí tisz
telet, megtiszteltetés; ehrung Bd. ^ecTb, yrom,eHÍe Tr. — cs. sej
t. sij.
sigirem (cs. m.) kiált, kiabál; schreien, lármen Bd. — sigrem
id. Bd. schreien, winseln, bélien Tr. — sigrálam ír. (m.) Bd. sográlam Sm. 6. — Egipet-gec sígrenam érgam míninam aus Egipten
rief ich meinen sohn BM. 2, 15. — cs. so/r-.
1. sijan (est. p.) kár, károsítás; verlast, nachtheil; beschádigung Tr. — sianlek vergehen : min mo sianlekem ulo ? was ist mein
vergehen? (v. ö. mejn mogaje winamatem ulo ? Ist. 113.) Ocs. 80. —
cs. sejan t. zijan.
2. siján v. süján id. Tr.
silém megvendégel; bewirten Gn. Tr. — cf. si.
silan erős; stark M. 72. — silademe gyenge, laza; schwach,
lose M. 71. — cf. t. sál kraft Bál.
silim (cs.) háló, gyalom; fischernetz Tr. silem id. Bd. — s.
sinza hálószem; masche am netz.
siHtá (m.) bölcseség; weisheit; npeMy^pocTB — sittze id. Tr.
simlas áldást mond; segen ertheilen, sprechen; ÖJiarocjiOBJIÍITL

Tr.

simrás gyűlöl, utál; hassen, verabscheuen Tr. simrén anzas
(m.) irigyel; beneiden Bd.
sindára (cs.) palló; diehle; nojiaTH Zol.
sir . . . v. ser . . .
sir (cs.) telepítvény, falu; niederlassung, dorf Tr. — cs. sir
seMJiH, MIJCTO, CTpaHa cf. jir, jer.
sira (r.) gyújtó; zündhölzehen Gn. — sirá schwefel; ropio^aa ctpa Tr. szurok; pech (m.) Bd.
sirmáé levél; brief Tb. 248. sehrift BM. 5, 17. siremas (m.)
id. Bd.
sirip (m.) nehezen, súlyosan; schwer, drückend, lástig (adv.);
TarocTHO Tr.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK, XXX.
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siser (m.) tej; milch Km. 32. — cf. sozer.
sitém (cs.) elég lenni, genügen Gn. Bd. Tr. wiet sitema semmi
polso erődhöz képest segíts; helfe gemáss deiner kraft Bt. 46.
kacken s. (m.) jóllakik; sich sáttigen Bd. — sitarém kielégít; befriedigen Bd. sitarém id. Km. 19. sitarém anfüllen Tr. sitenam gesáttigt, befriedigt werden sitárattds id. Tr.
sitá (cs. m.) elég; genug Bd. sitá id. ibid. úte-síte fölös; überflüssig P. 21. — Dawidlan mo oges site ende D.-nak mi lehetetlen
még; was ist dem D. noch unmöglich Ocs. 78. — sitedéme (m.)
telhetetlen; unersáttlich M. 69.
sitmez törvénytelen (gyermek), kóbor, kora szülött; unehelich, landstreicher, früh geboren Tr.
sec (r.): truwa s. korom; russ M. 27. — r. cáata.
seján v. sijan 1.
segras (cs.) csiripel; zwitschern (der spatz) M. 37.
seléklanbmas gond; sorge M. 68. — cf. suluk.
semestáreme szerelemébresztés varázslata; zauberformel für
das erwecken der liebe P. 31. — ? cf. sen, son.
somser bűnös; sündhaft Máté 11, 19. — v. sen.
sen (cs.) arcz, alak; gesicht, form, sen id. — sendemo vér
telen ; blntarm, sendemo entstellt, hásslich, senser nicht schön,
nicht höflich Tr. — somser bűnös; sündhaft Máté 11, 19. sűmsiir
halsstarrig, eigensinnig Tr. — cf. sen.
sönzas (m.) ül; sitzen M. 29. lemegy a n a p ; (die sonne) geht
unter M. 50.
s'énzli (m.) szem; auge — wed senzá kútfő; brunnen M. 31.
ser szöglet, él; ecke, kanté P. — cf. sör Bd.
serem haragszik; zürnen Gn. P. 6. Tr. serem id. Bd. érem id.
Ocs. 8. — serektém megharagít; erzürnen, zornig machen Ist. 82.
serektém id. Bd. srektém id. Ks. 10. Bk. 46. sratektém id. Ocs. 58.
seraktolam fr. id. Bd. srdten ulut megharagították; sie erzürnten
ihn Ist. 99.
será (cs.) sör; bier Tr.
sera-wos (cs.) kulcs; schlüssel P. 24. Tr. — srawac id. Bk. 38.
cf, saravoc.
seralém v. seralém Tr.
során (cs.) irha; weissgegerbtes ledér Tr.
sercek (cs. m.) tücsök; hausgrille Zol. — cs. sercek r.
CBep^OKT..

serceném (m.) átázik, megdagad; nass werden, anschwellen Tr.
soromo harag; zorn Ocs. 40. éremo id. Ist. 30. érmoZom harag
j á t ; seinen zorn (acc.) Ocs. 107. srmoz'om Ist. 152.
serká (t.) eczet; essig Tr. — t. serká.
sesernem (m.) elszakad vlkitől, megválik; sich scheiden Bd.
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s&sná (cs.) disznó; schwein Tr. sösna P. 22. — cf. sisna,
sasna.
set: set-jon szódé; fresser; oőatopa qejiOB'fcK'b Tr.
1. sotrém drágán árúi, elad; theuer verkaufen Tr.
2. sotrém (t.) lenyúz, egészen összetép; ganz zerreissen — t.
•sodram- pa3^HpaTB Tr. t. Mert- id. Voskr.
sowán (cs.) daganat; geschwür Tr. — süwán id. Uf. 74. süban,
suwan (m.) id. Zol. — cs. span t. ciuan.
skalá igen, ép úgy; ja, eben so — uké sk. épen nem; eben
nicht, tagé sk. ja, so Tr.
skamna (r.) pad; bank Tr.
ski (bedeutung nicht bekannt) P. 24.
skinija (r.) sátor, hütte, zelt Ist. 81. Ocs. 57.
skót (m. r.) gyűlés; versammlung Bd.
skusna (r.) unalom; langeweile M. 68.
slawa hír; ruf, gerücht Gn. dicsőség; ruhm Bd. slaváluk id.
Bd. — slawem dicsőít; rühmen Bd.
slédnik (r.) örökös; érbe Bd.
slök (cs.) sapka; mütze Tr. — cs. islek, sikk.
slonóvaj (r. m.): sl. lu elefántcsont; elfenbein Bd.
sluga (r. m.) szolga; diener Bd.
sluSem (r.) szolgál; dienen Bd. — sluéitlem id. Gn.
sluéba (r.) szolgálat; dienst Ist. 121. Ocs.86.
smela (r.) vakmerő, dreist, kühn M. 72. smla Tr.
smirná (r.) békés, szelid; friedselig, demüthig Bd. Ist. 284. —
smirná alázatosság; demut M. 68.
smokovnaj (r.) pu fügefa; feigenbaum — smokóvnica (pu)
id. Bd.
smola (r.) szurok; pech Ocs. 39. Ist. 54. — solama id. Ist.
54. — smolitlas theeren; pichen Tr.
snasi (r. m.) háló; netz Bd. — snaé geráth Gn.
snege, snege f== iénegej eper; erdbeere Gn. 6. P. 45.
so (r.) még mindig; noch immer Gn. so id. Bd.
sobem Zol. sobalás Tr. v. sowém id.
sobalá (cs.) kanál; löffel Bd.
soborém (cs.) fordít; wenden Máté 5, 39. soburn- sich wenden
Bk. 72.
sobo v. sowo id. Zol.
socse néne; muhme G. 70.
sodok (r.) egészen úgy; ganz so ; BceTaKi. Tr.
sodom (r.) lárma; lárm NyK. 3, 145. (Préd.)
sodor gyors ; schnell Tr.
soga (cs.) gallér; kragen Gn. Bd. Tr. — u£ar sog.au luj zöld
nyakú nyest; marder mit grünem hals G. 60. kol-s. kopoltyú;
kieme Tr.
áOl
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sogá (cs. r.) eke; pflug Tr. Zol. — cf. soga, mga.
sogalas (cs.) szánt; pflügen Tr. Zol. — sagalém id. Zol. cf.
sagalém.
sogan (est.) hagyma; zwiebel Gn. Zol. — cf. sogán.
sogdá (r. m.) mindig; immer, fortwáhrend Bd.
soglas (r.) egyesség; eintracht Gn. soglasja (m.) egyezkedés;.
vereinbarung Bd. — soglasajem beleegyezik ; einwilligen Bd.
sogsas (t.) harczolni; kámpfen Ocs. 49. — t. sugis-.
so/tá kalbász; wurst Tr.
éöj harcz; krieg Gn. Ocs. 31. Ist. 96. csatatér; kriegsplatz
Ocs. 71.
söjgém harezol, lármáz; kámpfen, lármen Gn. — éöjgeiölázadó, czivakodó; streithans Ocs. 59.
sokmak (t.) mezsgye; ackerrain G. 69. Tr — cf. sakmak.
soker (est.) vak; blind Ocs. 16. Ist. 22. Gn. 48. Zol. sókor
Ist. 75. Tr.
1. solém v. salém id. Gn. 49. Pu. 39. Bd. — solkalém fr. Bd.
2. solém (cs.) hajít; werfen Gn. 3. 39. 30. — solkalém lobog
tat, csóvál; schwingen, winken Bd. mit der hand winken Ist. 178.
MaxaTfc Tr. solaltáé id. Tr. — porson gané ümer solen Has wie die
seide der zeit trotzend (?) lében G. 56. — cs. sollá-.
1. sol (lange) féder, schwungfeder Gn.
2. sol láng; flamme Gn. — cf. sotom, salem.
3. sol: singa s. szemöldök; augenbraue Gn.
4. sol: pi s. kutyafű; hundekraut G. 76.
5. sol (t.) tutaj ; íloss Tr. — cf. salo.
1. solá v. sala id. Tr. Gn. Ist. 130. Bd. — söla Ocs. 92.
2. solá (r.) falu; dorf Tr. — cf. éelá.
sol'á (cs.) az idő egy kis része, perez; ein kleiner zeitraum,.
minute Tr. — cs. sol jahr.
solagáj (est.) bal oldal; linké seite Tr. — cs. solagaj t. sul.
solém (t.) jégeső; hagel Pn. 16. — cf. t. sulim CHÉJKHHÍÍ Ostr.
söldörá fekvőhely a padláson; schlafstátte im oberen hausboden Bd.
solgá v. sogá id. Tr.
solgdn czivakodás, hazugság; zwist, lüge Tr. — cf. t. jalgan.
solge v. salko id. Tr.
solek (t.) törlő kendő; handtuch Tr. kopftuch P. 50. — grosses tuch Gn. solek id. Bingw. — t. sölge.
solem (cs.) láng, szikra; flamme, funke Tr. solom id. Bd.
cf. salem.
som (cs.) gaz, pelyva; spreu, unkraut Tr. sam, (m.) id. ibid. —
cs. som.
somán czivakodás, hazugság; zwist, lüge; BS^opi., JIOÍKL Tr.
somel (cs.) ügy, dolog; angelegenheit, sache G. 39. Ist. 322..
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somul id. samel (m.) id. Bd. — hausgescháft Gn. ^ÉJIO, HyjK,na. —
somelka apró ügy; eine kleine angelegenheit Zag. 68. — cs. somel.
som elhalok segítő; követ; beistand, gesandter; IIOCOÖHHK'L,
nocojii. Tr. — cf. somel.
sonar jó vadászó idő, indulás a vadászatra; gutes jagdwetter,
aufbruch zur jagd Gn. vadászat; jagd Uf. 35.
sonar-wel szivárvány; regenbogen G. 48. s.-pel id. Gn.
sóndoh szekrény; kasten Gn. 48. — cf. sandeh.
sor/ro (t.) süket, taub Ocs. 53. soyra-jelmedeme süketnéma;
taubstumm Sdru. 3. — t. sayran Voskr.
sopkalem kézzel üt; (mit der hand) schlagen Gn. — cf.
sobem, sowem.
sopké nyárfa; espe Pu. 28. Bk. 18,
soptera sovány; mager Uf. 46. j . soptra id. Zag. 18.
soi- serdült; mannbar; BSPOCJILIH Tr. — cf. cora cs. cora, cura.
ébrem igér; versprechen Gn. sörem id. Bd. Tr. akar; wollen
Bd. Máté 11, 27. Ist. 10. sorem id. Ocs. 8. kíván; wünsohen Bd.
fenyeget; drohen Gn. — ? cf. sorasem.
sörein rúzsa (ló); rothfuchs M. 34. — cf. sar gelb, sare falb.
sorasem (cs.) megegyezik, kibékül; vereinbaren, sich einigen
Gn. sörasém id. P. 2. sorasem id. Bd. Tr. eljegyez; verloben Gn.
Bd. Tr. — sörásalt- sich verloben Tb. 70. sörasáltso samec verlobte
Tb. 70. — sorastarhn kibékít; versöhnen Bd. Tr. — cs. soras- cf.
sarasem.
sorasmas leánykérés; werbung — sarásema ider (m.) eljegyzett leány; die verlobte Bd.
sőrbalém v. sorvalém.
sörem, (cs.) gyepes hely; rasen Pu. 39. sörem, sörem ugar;
ungepílügtes land Gn. — cf. sárem, serem.
söreman: jer-s. arja fűvel benőtt telek; mit gras bewachsener
acker Pu. 35. — cf. sörem.
sorla (cs.) sarló; sichel Pu. 16. Gn.
sorleh (cs.) zabola; gebiss am zaume Gn. 45.
sorem (cs.): pu-s. fahasáb; holzscheit Gn. — cf. cs. sorem
rücken, cnuHa.
sorkém drei arschin langer holzblock Tr. — cf. carkém.
sörmas Ígéret; das versprechen Bd.
sorokowoj (r.) negyven akós; vierzig eimer fassend Gn. 48.
sorté, (cs.) gyertya; kerze, licht Tr. Gn. Bd. — Ossz. singa s.
szembogara; pupille, augenstern Gn. s. kece halottak ünnepe;
allerseelentag Bd. Tr. — cs. sorda.
sorwalem (t.) kér, könyörög; bitten, beten Gn. Bd. Tr. sorba
lém id. Ks. 7. sőrbalém Tb. 38. Bk. 42. sorbálém Ocs. 20. sörwalás
Ist. 21. — sarvalém (m.) Bd. sarbalem (m.) Bd. Km. 9. sárbalam Bd.
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éöéa (est.) rojt; franse G. 71. — cs. iné haar, t. siis.
sösan giliszta; bandwurm Tr. — ? cf. éöéa.
éöékemalt- szikrázik; funken sprühen G. 51.
sösna disznó; schwein G. 48. éöérla Gn. 66. sösna P. 22.
sotá (m.) világosság; das licht Km. 5. sote das licht; hell M.
47. sotálga (adiect.) Tr. — cf. cs. sut r. CBÍÍTT).
sotarás kárörvendő; schadenfreude habén Tr.
sotona satan Gn.
soínok (r.) rendőr; polizeidiener Gn.
sowem (est.) tapsol; (mit der Aachen hand) schlagen Gn. Bd.
Tr. Ocs. 63. pofon üt; ins gesicht schlagen B. sovén holdas id. Bd.
— sowalűam simogat; streicheln G. 50. sovaldam Bd. — sewem
(m.) sebem (m.), seválám (m.), sabem (m.) id. Bd.
sowetajdlem (r.) tanácsol; rathen Gn. sovetajem tanácskozik;
sich berathen Bd.
sowen szappan; seife Gn.
sowla (cs.) kanál; löffel Gn. Bk. 14. Sdrc. 6.
sowo tenyér; flache hand — pofoncsapás; ohrfeige Bd. Tr. -—
sava (m.) id. Bd. — cf. sobo, saba cs. éopka ohrfeige.
sowók (r.) kis lapát; schaufelchen Tr.
spaj (tp. p.) kedves; lieblich, angenehm Gn. 64. szépség,
pompa; schönheit, prunk P. 45. — t. spaji stutzer Bál.
spór (r.) viszály, harag; streit Ocs. 7.
sporitlas (r. czivakodni; zanken Ist. 82. Ocs. 86.
sra (est.) sör; bier M. 19.
ssorás befoglal; einfassen; OTopaTiHBaTi> — ssereme OTOpo*iKa Tr.
sserma (m.) párduez; panther Bd.
stan v. stan id. Bd.
starajém (r. m.) igyekezik; sich bemühen, közbenjár; vermitteln Bd. — starajse szorgalmas; fleissig M. 74. starajdlem sich
bemühen Gn. — strarajmas szorgalom; fleiss M. 69.
statjá (r.) szokás; gewohnheit, mód, alak; art u. weise, form
Bd. mit einem adiect. verbunden bildet es ein abstractes hauptwort z. B. túrna statja oontumacia Bd. cf. Km. 69. — magana
statjan Un toles in welcher gestalt erscheint er Km. 17.
stel! (cs. r.) asztal; tisch Tr. Zol.
éten (= esten) : hugo juhon éten kalaéen nagy hangon erősen
monda; er sagte es mit lauter stimme stark Ocs. 91. (= wian
Ist. 129.)
stena (r.) fal; wand Gn.
step sötét; finster P. 45.
stv/iá (m. r.) elem; element Bd.
stolm (r. m.) oszlop; sáule Bd. stolmo iá. Tr.
stopká (r.) pohár; trinkglas Tr.
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strojém (r.) épít; bauen Bd. — stroitlem id. Gn. Ocs. 120.
süan lakodalom, nász; hochzeit Bd. süan (m.) Bd. sűán Tr.
Tb. 56. suján (m.) Bd. éuan Bk. 60. — s. vuj vőfél; brautführer
Bd. hochzeitsordner Tr.
suáp (est. a.) üdvözlés; seligkeit Zag. 26. Tb. 40. 3acjiyra,
cnaceme Tr. suaphk id, Tr. suáp (m.) id. Tr. — suapan Zag. 26.
suaple Tb. 134. adiect. — t. sauab cs. suwap.
suarlek (cs.) zabola; gebiss M. 32. — suarluk id. Bd.
suás (cs.) tatár Pu. 11. — cf. cuwas.
sud (r. m.) Ítélet; urtheil Bd.
sudjas (r.) itélni; urteilen Km. 16. suditlas id. Ks. 12. Bk. 66.
sujem (m.) id. Bd.
suát (r.) szent; heilig — suáton adv. — suatlanás fölszentel;
einweihen Tr.
subuzo fajdkakas; auerhahn Tr. — cf. t. cebes küchlein.
sue gánsejáger (mergus merganser) Gn.
suemes szétterjeszkedik; sich ausbreiten Pu. 44.
súborcok (cs.) záptojás; verdorbenes ei; őojrryHT> AHH,O Tr. —
suborcoklandarém ^ÉJiaio HHUO őojrryHOMi. — suborcoklaném intr. Tr.
subon áldás; segen Tr. — cf. sugon.
sűdür-ümbál v. sedrá-ümbál id. Tr.
sűge (cs.) sőreg; sterlet T r . s % ö kol id. Bd. — cs. sügü Zol.
t. cöga bálik Tr.
súgom, sugemas (t.) vágó marha; schlachtvieh Gn. 22. 23. —
cf. t. sugimnik Bál.
sugon áldás; segen Uf. 23. Car. 22. j . sugun id. Step. 21.
súgnom, acc. id. Ocs. 21. — ? cf. t. sügen- fluchen Bál.
sügö (cs.) szú; holzwurm Bd. — cs. süge XJLŐHBIÍÍ *iepBT>.
sűgrém v. sigrém id. Tr.
sügzém (cs.) diót hámoz; nüsse schálen, siglém (m.) id. Tr. —•
cs. sügitft-.
sujalt- kinyújt; ausstrecken (kidetom deine hand) Ist. 57.
suk (cs.) fogadalom, gelübde, kezes, kezesség; bürge, bürgschaft Tr. NyK. 6, 202. — cs. éugá, sük.
sük (cs.) hulladék, szemét; kehricht Bd. suk id. Tr. sük id.
Zol. — kol s. halpikkely; schuppen Bd. — sükaydem mit keh
richt, schutt bedecken, suklas copHTB, suMayém intr. Tr. — cf.
cs. év/p.
sukém letérdel; niederknieen Bd. Bk. 64. sukém Ocs. 25.
sukiém Tr. — sukedem ír. sukaltem (m.) mom, Bd. éukém, sukuném
sich tief verbeugen bis zur erde Tr. tojlanét sukén kumaloná wir
fallen vor dir nieder Bk. 64. — sukén sogolas knien Bd. — cf. t.
sigil- sich niederwerfen sigin- sich beugen Bál.
sukor (cs.) czipó; brotlaib Gn. Bd. s.-kinde id. G. 55. sukar
zwieback P. 7. sukur id. Tr.
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suklan- szomorkodik, nem tetszik; betrübt sein, missfallen
Uf. 39. j . — cf. suluklan-.
suksa (t.) angyal; engel Bk. 36. sukso id. Bk. 48. Tr.
sulem (cs.) megvált, kivált; einlösen, auslösen Ist. 194. Bd.
Tr. megbocsát; verzeihen Ocs. 57. sulalt- megbocsáttatik; wird
verziehen Ocs. 9. — síden lukmo megváltás; erlösung Ist. 264.
sülén luktám cnacaio, HCKynaio, CBH^'feTeJiLCTByio BL iiojn>3y Tr.
sülén nalám őepy oőpaTHO 3ajroateHHoe Tr.
sulém (m.) szól, igér; sagen, versprechen Bd. versprechen
Tr. sulitlém id. Gn. — cf. r. cyjiHTb versprechen, cs. sol- viel zusammensprechen, behexen.
sul'ema (m.) ígéret; das versprechen Bd.
sülök h á m ; kummetriemen ; cynoHb Tr.
sűlűk (est.) piócza; blutegel Tr.
suluk (cs.) bűn; sünde Bd. Tr. sulukjazok id. Bk. 46. — sulok
sündenlosigkeit (?) Gn. 61. 79. 56. - - sulukán sündhaft Bd. sulokán id. M. 78.
suluklanás elcsügged; verzagen ; yHHBaTb Tr. suluklandarém
vétkessé tesz, megbotránkoztat; zur sünde verleiten, skandalisieren Bd.
sulup zár; riegel Tr. — cf. sura.
süm érzet, tapintás; gefühl, tastgefühl - - kod sűmja tapoga
tózva; tastend; Ha omynb Tr.
[id. Tr.
süm: kol-süm halpikkely; fischschuppe P. 7. sümja v. sim
sumat kece (t.) szombat este; sonnabend Gn.
sümorém (cs.) eldönt, elpusztít; fállen, umwerfen, zerstören
P. 7. sümor- iá. Gn. hinabfallen lassen G. 53. semorem Sm. 8.
sümürém- pa3pymaTb Tr. — sümorlém eldől; umfallen G. 26.
sümürlém eldől, hengeredik; umfallen, herabrollen Bd. sümürlém
pa3JiHBaiocb, pa3pymaiocb Tr. sümürlütam fr. Bd. semerlem (m.)
zusammenstürzen B d . — sümürlen vozas elesik; umfallen B d . —
cs. sümürle- Tr. — t. jimer- niederreissen, jimerle- einfallen, einstürzen Bál.
sumka (r.) bátyú; ránzel Gn.
sűmsür (cs.) csökönyös; eigensinnig Tr. — sümosor szódé;
fressig Tr. sumserlanoso id. (wo ?) — cf. sonsor.
sümülás botlik; stolpern Tr. — cf. sümürlém.
sünás (r.) beszárad s megreped; eintrocknen u. risse bekommen, sich spalten Tr. — r. coxHVTb.
sünatem csudálkozik; sich verwundern Gn.
sur (est.) ősz, szürke; grau Bk. 20. Gn. Tr. — suro dunkelbraun; őypbiii Tr. — cf. sara cs. suru t. sora.
sura (cs.) lakat; schloss Gn. — Ossz. s.-pocos, s.-ivocos kulcs;
schlüssel Gn. sura-woc Ocs. 117. sura-ivoö id. G. 55. sra-woc id.
Ist. 166.
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sürá' (cs.) borona; egge, sürém eggen — cs. süre Tr.
süragá vonó háló; zugnetz; ópe^em. — cs. surege cf. t.
süráká Tr.
sural- bezár; versperren Ist. 165. sural- Ocs. 117.
suran (cs.) bőr; ledér Bd. Gn. — s.-mastar jey cserző; gerber
Ist. 321.
sűrdiir-ümbál v. sedrá-ümbál id. Tr.
suré (est.) darázs; hűmmel Tr. — cs. suru-yort t. soro-kart.
sürém (cs.) pogány áldozati ünnep; ein heidnischer opfertag
— sűrén id. Tr. — cs. sorom.
sürét (t. a.) alak, szent kép; form, heiligenbild Uf. 26. Step. 8.
sűrét id. Tr.
sürgém tompán ugat, lármáz ; dumpf bélien, lármen; npoH3Boaty raMt Tr. sürlém id. Tr. — surgalt-, surkekt- cseng, hangzik ;
erklingen P. 36. surgald- jauchzen P. 47. surgalűar- klappern P.
47. — cf. sigirém.
siirom (est.) széngőz ; kohlendampf Gn. — sürüm gőz, pára;
dampf, dunst Bd. sűrűm id. Tr. — s. logálen yropí.Ji'B Tr.
surl-: surlén keá (m.) megmosdik; sich abwaschen; 3aMHBaeTLca Tr.
surnáj (cs.) duda; dudelsack; BOJitiHKa Tr.
surt (cs.) telek (ház s a hozzávaló jószág); landgut (die háuser und der boden) Bd. Gn. allé gebáude im hof Tr. Zol. surt haus
Ocs. 79. kűj s. óanma Ocs. 13. surtlo mdlan&e hofgrund G. 55.
s. olmo elhagyott házhely; verlassener hausgrund Bd. — s.-ört
házi szellem; hausgeist Tr. s.-ümbál' sa/ce haus schirmender engel
Tr. s.-kugo-jumo, s. kugo pujroso, surtem arálesq gottheiten als
schirmer des hauses Tr. — surt-ozá hauswirt P. 13. surtlo kuguzáj
id. Tr. surtlo kuwáj hauswirtin Tr. — surt szülőföld; vaterland,
geburtsort Tr.
sürtán v. curták id. Tr.
siirtnem (t.) megbotlik; stolpern, straucheln sürtnülam fr. id.
Bd. — sirtnem (m.), sertnem (m.), id. sirtniktém (m.) caus. Bd. —
t. sürten-.
sűs-kel hámszíj; kummetriemen; ryjKH Tr. — cf. süspan.
suskán dadogó; stotternd Tr. — cf. t. süzeán schwátzer Bál.
susko háló; netz (zum fiseben) Tr. — cf. t. süz- fischen Bál.
süsarém megereszt, kigombol; losbinden, aufknöpfeln Bd.
sűsárém id. Tr. — súsűmém intr. v. seserném id. Tr.
susor (cs.) beteg, sérült, sebesített; krank, krüppelig, verwundet Gn. susor verwundet, krüppelig Bd. — s e b ; wunde Bd. Gn.
Ist. 237. Öcs. 94. suser id. Tr. betegség; krankheit Bd. Ist. 138.
fájdalom; schmerz Gn. — susor id. Bd. — cf. suser.
susergém megsebesül; verwundet werden Tr. susurgem, -emam,
-galdam, -gedem megbetegszik, erkranken Bd. — susergalte sértet207
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lenül; unversehrt (adv.) Ocs. 119. susergodeak id. Ist. 168. —
susertem megsebesít; verwunden Uf. 81. Ocs. 5. Tr. árt; schaden
Ist. 163. mar (a kígyó); beissen (von der schlange) Ocs. 9. —
susurtem verwunden Bd. susurtedem fr. id. ibid. — cf. susergem,
susertem.
süspan (cs.) nyakló; kummet Bk. 22. Zol. sűspán id. Tr. —
s.-pidn kummetkissen, s.-kol ryjKH Tr. — cs. éüémen.
süstükemám dadog; stottern; 3aHKaiocb — süsüiken H'IÍMO,
npüineiieTHBaíi Tr. — ? cf. t. süz worfc tük- giessen cf. suskán.
susu (m.) öröm, vígság; freude Bd. Tr. — s. Has örül; sich
freuen Bd. Km. 15. vigasztalódik; sich trösten Bd. — víg; fröhlich
Bd. sunc id. ibid. — susuemd- örvendeztet; erfreuen Km. 19.
1. sut falánk; gefrássig Gn. 58. sut id. Ocs. 56. süt Tr.
2. sut (r.) törvényszék; gericht Gn.
süt v. sőt id. Tr.
sutká (r.) 24 óra; zeit von 24 stunden Zag. 6. Tr.
sutém éhezik; hungern Tr. sután éhes; hungrig ibid. •—
sutlaném falánkan eszik; heisshungrig essen Uf. 64.
éut&laném (— öpkelém) panaszkodik; wehklagen Ist. 79. —
cf. südalam, sudalam.
suto (cs.) világosság, világos; das licht, hell Bd. Tr. sota (m.)
id. Bd. Tr. — s. kece fényes nap ; heller tag, tid-s. feuerglanz,
sutom estas világít; leuchten — sutemam világosodik; licht werden
sotemdm (m.), sotemam (m.) sotemáltam (m.) id. Bd. — sutemdarem
világosít, fényesít; beleuchten, erleuchten Bd. sutém, sutemtarém
id. Tr. sotemdém (m.) sotemdarém (m.) glánzend machen Bd.
süwan (cs.) kelés; beule Gn. Uf. 74. siivdn, suván (m.) id. Bd.
Zol. suhan id. Zol.
sütve v. sügö Tr.
(poro) suwoú áldás; segen Ist. 28. — cf. sugon Ocs. 2 1 .
subon Tr.
süzlo (est.) a hársbocskor fonására való ár; pfrieme zum verfertigen der bastschuhe G. 49. süzl'ö id. Gn. suslo id. Bd. Tr. süzl&
id. P. 27. süzelo id. Tr. süzö id. Zol. — cs. süslii t. söslö.
suzo nyírfajd kakas; auerhahn Bd. Tr.
süzö v. süztó.
sivatitel — (r.) felszentel; einweihen Ocs. 86.
swetoj (r.) szent; heilig Gn. svatoj Bd.
nvideiel' (r.) tanú; zeuge Gn.
S
sa . . . so . . .

sab . . . v. saiv . . . sow . . .
sabá (m.) gyenge; schwach Bd. Tr. — sabdlok kraftlosigkeit
Tr. cf. t. camdn fául, tráge Bál.
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sabaemáé elgyengül; entkráftet werden — sabaemdds caus Tr.
sabald (cs.) kanál; löffel Tr.
sabáks (m.) vége, begye; ende, spitze; Kemény Tr. — sabas
id. ibid.
sabar (cs.) vászon-kaftán; ein leinwand-kaftan Tr. — sdvar
(m.) v. sówor — cs. sober.
sac BLi^oxiniíica Tr.
sacam (m.) születik, terem; geboren werden, wachsen —
sagam, id. sacektem szül, terem; gebáren, frücbte bringen, sacis
nemzedék; geschlecbt, nacbkommenschaft Bd. sacem-ayd heimat,,
geburtsort Tr.
sackd sótalan; ungesalzen Bd.
sacmé (m.) hétfő; montag M. 52. — sacma, sagma id. Bd.
sdddyd (m.) búza; weizen Tr. Bd. sdddye id. M. 20. saddnga
id. Bd.
sadargds szárazság folytán megreped; eintrocknen u. bersten;
pa3CHxaTbca sadartds caus. Tr. — cf. saldorgém sub salaném.
sader (m. r.) nedves, friss, magvas; saftig, kernig; a^peHHHH
Tr. — r. a^po t. fadefa Voskr.
sadrd (est.) himlő; blattern, — himlőhelyes; blatternarbig
Tr. sadrán id. M. 73. — sadrd rauh, holperig Tr. — s.-wasák
ragya; blatternarbe Tr. — cs. satrd t. iádra cf. sedrd, sóidra.
sagá (m.) v. sogd.
%
sagal (cs.) kevéske, rövid ideig; wenig, kurze zeit (adv.) Gn.
Bd. — sayal (m.) id. — sagal ginat legalább; wenigstens Bd.
juz&éo-s. einige Ist. 171. j.-sagalze id. Ocs. 120. s.-inaneso kleingláubiger Ist. 210.
sagelemdm kevesedik; sich vermindern Zag. 54. Bd. Tr. sagalemdem caus. Bd. Tr.
sagat (est.) óra; stunde Bk. 108. Ist. 261. Tr. sagad id. Bd.
sage (est.) deszkaállvány asztagok számára; brettergerüst für
schober, — káposzta veteményes ágy; pflanzschule für kohl —
pogány oltár; heidnischer opíeraltar Tr. — p a d ; bank, pritsehe
Pn. 15. 15. — cs. sak t. sdke, sike.
sagte (cs.) kampó; hacken P. 25. sagta id. Tr.
sayar (m.) parázna; ehebrecher Bd. hűre Tr. — sayarlaném
paráználkodik; huren Bd. Tr. saydrlán- id. Km. 82. — cf. t. cak
schlecht, caklan sittlich verderben Bál. (cs. cager schiel).
sail (m.) sailka hátúi; hinten Tr. saika id. Bd. saüan Tr. Bd.
sailna id. Wied. 206. Tr. — sailna hinter Bd. Wied. 187. saicen
von hinten ibid. Bd. saicen id. Tr. saic id. Bd. sailnsa hátsó; hinter
(adiect.) Tr.
sajd v. sojá.
sajek: s.-singan kancsal; schieláugig Bingw, sajek id. Sdrc. 3.
saik Tr. — cf. sajd, sojd.
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sajke alattomos; hinterlistig Ocs. 8. — cf. saja, sója.
sajtan (t. cs.) sátán; teufel Úf. 9. Bd. Tr.
[cs. sak.
sak (cs. r.) halászszerszám; fischergeráth Tr. — r. ma.Kh
saklak bütyök; knorpel Bd. — jol-s. Bd. saklaka boka; knóchel Gn. — sakl'aka v. koprak (koptak 1) Tr. saklaka babkispiel M.
44. gelenk M. 5.
saks v. seks 1.
sáksáXe (m.) gyík; eidechse M. 62. — cf. senksdle.
sakse (t.) piszok; schmutz Máté 23, 27. saksi id. sayse id. Tr.
— sakso rút; hásslich Zag. 7. Tb. 246. hitvány, gonosz; unnütz,
bőse Tb. 27. Zag. 63.
saksolandar- megfertőztet; besudeln Máté 15. 11. sakslandarém Tr. sakselan- unzucht treiben Zag. 34.
sakte (m.) szita; sieb M. 28. — saktem szitál; sieben Tr.
sala elválasztott; getrennt; pa3po3HeHHBifi— cf. salatem,
salanem Tr.
salam hugyozik; sein wasser lassen Gn. P. 11. Tr. salém (m.)
id. Tr.
salaltém (cs. m.) int valakinek; ein zeichen gebén, winken
Bd. Tr. — farkat csóvál; wecleln Tr. — cf. solaltém cs. solld-.
salam (cs.) üdvözlet; gruss Bd. sállá (m.) id. Tr.
salaném (cs.) elszéled; zergehen Gn. Bd. szétreped; bersten
P. 11. huj pecat skak salanen sinjon die steinerne umzáunung fiel
von selbst herab Ocs. 65. salamdam fr. Bd. •— salatem elszéleszt ;
zertheilen Bd. Gn. Tr. zerschmettern G. 43. (sein vermögen) verschwenden Ist. 223. sálat- (m.) szétoszt; vertheilen M. 59. —
salatulam fr. salaltém Bd. •— saldorgém durch trockenheit risse bekommen; pa3CHxaTtcfl Tr.
íalaé (t.) szénás fészer, padlás; heuschuppen, heuboden;
cliHHHua M. 31.
sale (— surno) gabona; getreide Ocs. 43.
saldra (cs.) nagyszemű; grobkörnig M. 24.
saleyge (cs.) ölyvfajta; eine habichtart Gn. (? sic) P. 55. har
kály ; specht (? sic) G. 75. — saláye 6epKyTT> Tr. seláya CKOna Tr.
cf. carlayge.
salgém áll; stehen M. 34. v. solgém.
salekton (m.) telhetetlenűl; unersáttlich (adv.); HenacTHO Tr.
salném (m.) v. solném.
salo, sal (t.) tutaj; floss — salém tutajt összeköt; floss zusammenbinden Tr.
salt (cs.) rajta; wohlan, sogleich P. 36. — cs. salt B^,pyri>,
BCÍ — cf. colt; cilt, célt Zol.
sam . . . san . . . v. som . . . son . . .
sam (m.) emlékezet, érzet, beszéd; gedáchtniss, gefühl, sprache Tr. gedanke sinne M. 67. — cf. cs. san-.
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éamá'n kedvezőtlen idő, körülmény; ungünstige zeit, umstand Tr.
éamba (est.) menyhal; quappe; HajiMMt Zol. Tr.
éamlaném érez; fühlen Tr. — cf. cs. éan-.
éanalt- (est.) éanalt-keaé (m.) elszunnyad, elalszik; einschlümmern, einschlafen Bd. — cs. sün- t. sün- kialszik; erlöschen.
éaya'é kiválogat, kikeres; durchsuchen; iiepeőnpaTL, mapHTb Tr.
sandái (m. t. p.) 1. gyertyatartó; leuchter Bd. Tr. — t. sári
déi — 2. üllő; amboss Tr. — t. sandái cs. sondal.
sandáé gereben; hanfrechen; m,eTKa TiecaTb Ky^e.iL Tr.
sa^ga pástétom-féle; rundé, offene, mit brei gefüllte pastete
Gn. 23.
éange az imént; neulich Gn. — éaygo id. lesángo (m.) id.
éáygosék von eben jetzt an, éáygoso az imént; vorig Tr.
éanek (est.) szénavilla; heugabel G. 49. — SanÖk, éenik (m.)
villa; gabel Bd. éanik Tr.
éanól csúszós szánút; schlüpfiger schlittenweg — sanólan
adject. Tr. — cf. sapnalt&é.
éantok v. sandek id. Tr.
éan$a forgács; span, splitter Gn. 68. éan$áé id. P. 27. sán
cáé Tr.
sap . . . v. sop . . .
éáp' (t.) erősen; stark (adv.) Ocs. 27. Ist. 73. éaprák erőseb
ben ; stárker (adv.) Ocs. 92. sap id. Step. 22. >— saple erős ; stark
(adiect.) Gn. 1. — t. éab rüstig, schnell, flink.
éapká halvány, sápadt; blass, bleich — é.-kol őannmeHKa
(pbiöa) — éapkalaném fakul; erbleichen, verschiessen — sapkamaltáé blass werden, sapkalandaráé caus. Tr.
éapréne rigó; drossel Tr. Bd. éawréne id. Tr.
éapsak (t.) csúnya, rút; hásslich, garstig Tb. 246. Tr.
éápéálá (m.) külön-külön; einzeln, abgesondert Bd. — cf. t.
éábaéáj (éáp-éáj) gleich.
éar . . . v. sor . . .
1. sar lószőr; pferdehaar Gn. P. 26. Bd. éar sáros szőrös
féreg; haariger wurm P. 27. — sár (m.) ideg; nerv Bd. — wüd-é.
haarwurm, kür-s. fangschlinge (tik. schnur aus lindenrinde) é.wondo rechen Tr. — s.-éudo riedgras G. 16.
2. éar (cs.) sereg; menschenmasse Gn.
3. éar (— el, jal) kerület; bezirk Step. 4.
éar-voc nyilfarkú récze; anas acuta Bd.
éarém (cs.) kiterít, kiterjeszt; ausbreiten Bd. Gn. Ocs. 81.
éárem (m.) id. Bd. éáráé (m.) M. 25. >— kinyit; öffnen Gn. pasCTpaHBaTL Tr. —• éarlem kiterjed, elszéled; sich ausdehnen, erweitern, zerstreuen Bd. Tr. éarlem (m.) id. Bd. éarlanáé trans. Tr.
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— Sith-gecen socon sarl&so halok das von Seth abstammende volk
Ist. 12. cf. Ocs. 9.
sara (cs.) kopaszság; kahlköpfigkeit — cera (m.) cará (m.)
id. s.-vujan kahlkopf Bd.
sara (est.) világos barna; lichtbraun Gn. 52.
saraltmas (m.) kiterjedés; ausdebnung Bd.
sarayga fűzfa; weidenbaum Pu. 34. Tr. sarange Gn.
saremás diszít, fölszerel; sebmüeken, ausrüsten; yőnpaTB
€HapaaíaTb Tr.
.«,
sargá szíj; riemen — sargán-kabasta kidolgozott bőr, bárány
bőr ; ausgearbeiteter balg, lammfell Tr.
sargalem: sargalen pacás kinyit (könyvet); aufmachen (ein
buch) Bd. sargálas begöngyöl; umwickeln; nepeBepTtiBaTt Tr.
•ci. sarém.
sárgás (t.) gyűrű; ring M. 16. — wujan s. köves gyűrű; ring
mit edelstein ibid.
sargenze (cs.) sörte; nisse Gn. sargéne id. sargénce id. Tr.
sark- (sork- ?): s.-oktos eine art schlinge oder dohne Bingw.
sármas (m.) ágy; bett Bd. — cf. sarém.
sarnem (m.) emlékezni; sich erinnern Gn. Bd. — sarnulam
fr. id. Bd. sarnektém caus. Tr. sarnendarém id. B. samaltés noMeHTca Tr.
sarpatjya (= sorp'-oya? sic) brettspiel Pu. 43.
sarpan (cs.) fejre való kendő; kopftuch Bd. Tr. — cs. sorban.
sarpe (t.) szálka, gyufa; splitter, zündhölzehen Tr. — t. sirpi.
sártni (m.) fűz; weidenbaum M. 45. sartne qepHOTaKi. Tr.
sarsa (m.) kánya-bangita bogyó; bacca viburni opuli Bd.
sarca taraczkbúza; triticum repens; nupefi Tr. sars massholder
Tr. sarso id. M. 22.
sarsa-vlá (m.) szülők; eltern Tr. sarsa-gurma (v. gursa) utó
dok; nachkommen Tr. sarsakusa-vlá gyermekek; kinder Bd. s.-ata
elődök; vorfahren Tr. — cf. sarém.
sartál karácsony; weihnachten Tr. — cf. rastá.
saske (cs.) iltis Gn. sáska nyércz ; nörz; mustela lutreola Tr.
Zol. wüd-sask id. Pu. 17. wűd-saska pézsmahód; moschusratte Tr.
(sü-J saslek kragenstoff Pu. 40.
sast folyton, sűrűen; unaufhörlich, háufig Tr.
sawém (cs.) hint, szór; streuen Bd. nocbinaTL, npucbiuaTB
Tr. vet (gabonát); sáhen Gn. sawaltém hint, szór; streuen Ist. 136.
Ocs. 96. — sabaltém id. Ist. 60. befecskendez; besprengen Bk. 72.
6pH3raTB, mBBipitaTB Tr. — sawen petam vergeuden Máté 12, 30.
sabem (m.) elszór, elpazarol, meghint; verstreuen, vergeuden, bestreuen Bd. — sabem (k.) sabem (ny.) Weske 23. — sapná ÓpBi3steTB CB KOJiecB Tr. — cs. sap- bestreuen t. sib- streuen; giessen,
.sprengen.
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sawréye rigó; drossel Tr. cf. — sapré?je, capHana.
sciskes nádi furulya; rohrpfeife, schalmei M. 44. •— cf. r.
CBHCTOKT. t.

srbizgt.

se . . . v. si . . . se . . .
•se, -%e (r.) aber, denn, und (passim) -so, -So id.
seber (cs.) duda; dudelsack sever (m.) sivir (m.) Bd. sowor
Tr. sübür Zol. id. — soivorzo dudás; dudelpfeifer soivor-ompo harnblase Tr.
2. sec: s.-vára csónaktoló pózna; ruderstange Bd. — cs. soca
r. mecTb.
• 1. sec (cs.) zoll; hüvelyk P. 27. viertel arschine Ist. 107. Tr.
Mc id. Tr. — arasz; spanne Bd. Gn. — cs. sot.
sedrd v. sadrá id. Tr.
segdn csipkerózsa; hagebutte Bd. segdn id. Tr.
sege (est.) veteményes ágy; pflanzschule Tr. — cf. sage.
sek elégedetlenség; unzufriedenheit Tr. — cf. t. sagis sorge.
sekar ezukor; zucker Sdru. 7. — t. sikár.
seklákd az ujjak izülete; gelenk an den fingern Tr.
seklaném (est.) fél, óvakodik; sich fürchten, vorsichtig sein
Ocs. 38. seklanem Ist. 53. Gn. seklanem (m.) Bd. seklaném Tr. —
seklanodé dreist, kühn Bk. 108. — seklanokt-: tejn ojlemetak tejm
seklanekta deine sprache verráth dich Máté 26, 73. — cs. seklant. siklan-.
1. seks epe; gallé Gn. Bd. seys, segs id. Gn. segos Tr. sd/s (m.)
saks (m.) Bd.
2. seks füst; rauch — siys (m.) siks (m.) Bd. Gn. siksa, (m.)
id. Bd. — seks id. Tr. sigs (acc. sigosom) id. P. 19. csóva; feuerbrand P. 15. seges rauch P. 26. seksan adiect. ibid.
selam hasít, hasad; spalten, sich spalten Bd. Gn. Ist. 286.
leHam id. Gn. 45. Máté 27, 51. luat-kok uéases selon tizenkét részre
osztotta; theilte (schnitt) in zwölf theile Uf. 71. — selam (m.) Bd.
selstas szétpattan; auseinandergehen M. 25. Tr. — sehn kajem meg
reped; bersten Ist. 286. selen-geas id. Bd.
sel (r.) szalonna, zsír; fette, talg; cajio Bd. sel' Tr. selán kö
vér ; fett M. 40. — cf. ül
selűra hálóhely a padláson; schlafstelle unter dem dache
Gn. — cf. cs. seldar óojimaa no^yuiKa Zol.
selik (m.) hasadás; riss, spalte Tr. rok-s. barlang; höhle Bd.
sellalt- számláltatik; gezáhlt werden Uf. 61.
selse repedés, hasadás; spalte, riss Bd. selsan adiect. Bd.
í. sem héj; (innere) rinde — kol-s. halpikkely; schluppen
{des fisches), püks-s. dióhéj; nusssehale Bd. — cf. süm.
2. sem hét; sieben Bd. P. sim (m.) Bd. som (passim) —
semet, simit (m.) id. (substantive) Bd. somét Tr. — s.-luo Bd. semlu
Tr. simlu (m.) Bd. hetven; siebzig — sememese, semetese, simse (m.)
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simsa (m.) simutsa (m.) hetedik; siebte Bd. — som-lur zwanzig
kopekenstück Tr.
seme fekete; schwarz Bd. Tr. sem P. 25. — sima (m.), sima
(m.) Bd. sim (m.) Bd. Tr. — sem-keske giftige schlange Máté 3, 7.
seme korák saatkráhe Tr. seme-sulder-kol cyporinus balenus Tr. —
sim-bag hölgymenyét; hermelin Bd. sim-bóc id. Tr. sim sadáyá
bükköny; buchweizen M. 20. Tr. — semalge feketés; schwárzlich
Bd. simáig a id. Tr.
sememam feketedik; schwarz werden Bd. Tr. — sememdem
sehwárzen Bd. — semálánem beborul; sich umwölken; oŐKJiaőbiBaTLca — íemátém oő-iaraio meMHOToio Tr.
semsdla gyík; eideehse Tr. — cf. seysál'e.
sen tapló; zunder Gn. Bd. Tr. sin (m.) Bd. Tr. sin (m.) Bd.
Tr. sin (m.) Bd. — cf. cs. son- brennen.
senge v. pu-senge Gn. — cf. cs. sayga linde.
seygel hátulsó; das hintere Gn. Tr. seygdl id. Bd. — seygélne
mögött; hinten P. 28. sengelno Tr. sengdlne, seygélne, solno, sailna
(m.) id. Bd. — seygeko hátra, mögé; hinter Car. 30. seygako Ist.*8.
seygelke Ocs. 7. seykeke Ocs. 4 1 . sepgekoze Ocs. 17. seygeko Tr. Ist.
57. seygak, sojuko, seygalan, soilan, sailan (m.) saika (m.) Bd. id. —
seygac hátulról; von hinten Bd. seygécen Tr. soocen, saicen (m.)
saic (m.) Bd. id. — seygalnese hátulsó; der hintere Bd. •— seygéXpagár kropf Tr.
seplanem elcsendesedik; still werden Bd. siplaném id. Tr.
siplendarém caus. Tr. — cf. s&p.
1. ser ér; ader Gn.
2. ser (cs.): nur-s. die unebenheiten des feldes Gn. erdei
völgy; waldthal P. 45. niederung des feldes P. 15. — cs. sorma
OBpari., ser KpyTOü öeperi..
3. ser (cs.) gyöngy; perle Bd. edelstein Máté 13, 46. ser glasperle, steine der rechentafel Tr. s.-sot rechenbrett Tr. — ser-siias
nyakravaló ékesség; halssckmuek M. 16. — cs. sorza.
ser tej; milch Tr. s.-bál tejfel; obers, purd-serbál hab a sörön;
bierschaum Tr. — cf. sera.
1. serem kiont; ausgiessen; pa&raBaTB — siras szül, önt;
seihen, giessen ; irfe^HTL, omiBaTB Tr. sirenás abgiessen, abzapfen
Tr. — cf. cs. éür- cjfflBaTL, npoirfc^iiTB.
2. serem széttép; zerreissen; pa3pbiBaTb Tr.
3. serem legel; weiden (intr.) Gn. 24.
seram fésűi; kámmen Gn. Bd. serám Tr.
ser-: te soroksom pesjöraten, seren ilen ezt a juhot nagyon
szerette, becsülte; dieses schaf liebte u. schátzte er sehr Ocs. 82.
Genetz Arvid gyűjtésének felhasználásával szerkesztette
SZILASI MÓRICZ.
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A magyar nyelvbe került szláv szók
átvételének helye és kora.
II.
Miután MUNKÁCSI az első részben megrajzolta a történeti háttért,
most már összehord minden olyan nyelvi adatot «melyen a k e l e t i
e r e d e t bélyege nemcsak mint lehető és valószínű, hanem az ellenkező
esetet kizáró biztossággal fölismerhető.)) (17. 1.)
Az első ilyen adatot, bármilyen sikerültnek tartom is a lengyel szó
magyarázatát — az orosz szó származásával már régen tisztában vol
tunk — nem tudom talán kellően méltatni. Mert az a körülmény, hogy
az orosz és lengyel szó török közvetítés útján került a magyar nyelvbe,
semmikép sem bizonyíthatja a magyaroknak a szlávokkal való régi köz
vetlen érintkezését és nem teheti semmivel sem valószínűbbé, hogy a
szlávoktól előbbi lakóhelyeiken egy egész sereg szót átvettek volna.
Áttérek tehát mindjárt a «szláv szókincsünk o r o s z r é t e g é » - r e
(19—21. 1.). Én őszintén sajnálom, hogy M. e fontos kérdés megoldásá
hoz nem készült komolyabban, így a szakember még azt is, a mi talán
figyelmet érdemel, kétkedéssel fogja fogadni. Milyen szegényes mindjárt
az első összeállítás : «gyantám, «gyantakő, borostyán»: oic.jantarb «bernstein», mely a litván jentaras, jintaras, gentaras átvétele.» Egy szót se
szól arról, vájjon egyáltalában valószínű-e, hogy az orosz szlávok abban
az időben, mikor a normán varjagok vmringi nevéből azt csinálták,
hogy varegi,, a melyből azután szabályosan varjagi> lett, a litván gentaras-ból*) jantarb lett volna és nem *jetarh, +jatarh. Ehhez képest cse
kélység, hogy M. nem említi, hogy a szlávból átvett j-n kezdődő szók
ezt a j - t nem szokták gy-vé változtatni (v. ö. jászol, járom, jegenye, jércze).
Annyi bizonyos, hogy M. nagyobb szolgálatot tett volna a tudománynak,
*) A jintaras MIKLOSICHÍÓI átvett hibás írás (jintaras h., jentaras
nem kellően igazolható alak.
NSELVTTJB. KÖZLÉMÉNVEK. XXX.
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ha ennek az egy érdekes szónak a történetét, a mely valóban beható
tárgyalást érdemel, tisztába hozta volna, mint azzal tett, hogy a lehetet
len összeállítások egész sorozatát gyűjtötte össze. így igen tarka társa
sággal lesz dolgunk. A következő két szóval nem kell bajlódnunk; a boj
torján szót M. a német kiadásban törülte, a bot szót pedig később vonta
vissza (Ethnographia 10 : 338). Fájdalom, megmaradt a lyuk szó, a
melyet régi orosz átvételnek tartani igen nehezemre esik, mikor az orosz
ljuk% szónak régi voltát sehogy sem tudom igazolni és mikor ennek a
szónak olyan furcsa jelentése v a n : «die Luké (auf Schiffen)»!! Ép így
vagyok a fölnémet bernstein (ejtsd: bernstájn)-ból lett borostyán szóval
is, a melyet a NySz. még nem ismer (az előforduló borostyán a növény
neve); sehogy sem értem, mikép felelhetne az meg egy orosz burstyn,
brustyn-nak.
A következő pont így hangzik: «komor: orosz chmur: cJimuryj,
chmurnyj «düster, mürrisch», chmuritb-sja «finster aussehen» olyan
hangváltozással, mint kártya e mellett hártya: orosz chartbja, ószlov.
harbtija, görög /apríov; vagy kór: or. ehvorb «krankheit», chvoryj
«krank» (lengy. chmur a«regen wolke», pochmurnyj «finster», valamint
cseh chmoura, chmurny e régi, már a Tihanyi-codexben kumur alakkal
előforduló szónál nem jöhetnek tekintetbe))). Ebből az összeállításból
látni, hogy M. más nehézséget nem látott maga előtt, mint a valóban
meglepő k-t a magyar szó elején, mert szláv eh-, illetőleg h-nak a ma
gyarban h szokott megfelelni (v. ö. hvala: hála; hvrastb: haraszt stb.),
hogy abból valaha a szó elején k lett volna, ez eddig merően ismeretlen
volt előttünk, a magyar nyelv hangtani fejlődése szerint nem is nagyon
valószínű. Sajátságos, hogy M. azt hiszi, hogy ezt a hangfejlődést való
színűbbé teszi, ha két ép olyan valószínűtlen összeállítással támogatja.
Hogy a modern jelentésű kártya a régibb időkre visszamutató és minden
esetre szláv eredetű hártya szónak csak mintegy mellékalakja volna és
nem csak később került volna egy már fc-val kezdődő idegen szó átvétele
gyanánt (v. ö. lat. charta — ejtsd karta! — olasz carta, német karte,
horvát kárta) a nyelvünkbe, azt higyje, a ki tudja, ón akkor sem hin
ném, ha nem mutathatnók is ki még a kártya alak mellett a régibb
kárta alakot, a mely végkép halomra dönti M. föltevését.*) Semmivel

*) A NySz.-ban

a

czínaszó

mellett

helyesen

áll TOLNAI ISTVÁN

A wittenbergi akadémia vigasztalása ez. 1632-ben megjelent munkájából a
kárta alak; az idézetben azonban kartakra áll kartakra helyett; legalább a
N. Múzeum példányában az első á tisztán kivehető, míg a második á éke
valószínűleg lekopott. Megjegyzem egyébiránt, hogy TOLNAI soha sem ír
ty helyett í-t, hogy ugyanazon a lapon, a melyen az idézett kariakra áll,
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sem valószínűbb, hogy a magyar kór szó, a mely régebben azt jelentette
hogy «languidus, morbidus, schwach» egy orosz chvorh «krankheit»,
chvoryj «krank»-féle szláv szóval függne össze. Hozzájárul itt az egyik
nehézséghez (k szláv eh v. h-hól) még egy másik is, hogy t. i. mással
hangzóra következő szláv -uo-nak soha sem felel meg a magyarban
hosszú o, a mint ezt egyéb iránt a 2.1. M. maga is említette. Ha egy szláv
szó olyan mássalhangzócsoporttal kezdődik, a melynek második helyén
v áll, akkor a v vagy eltűnik a magyarban (hvala: hála; hvrast'b: ha
raszt; wepb: szent; svobodb: szabad) vagy járulékhangzó bontja meg a
mássalhangzócsoportot (kvasio: kovász; svétbnikiii szövétnek) vagy végre
azzal teszi a magyar a kezdő mássalhangzócsoportot kiejthetővé, hogy
úgy mint különben is szokta, az idegen mássalhangzócsoport előtt ejt egy
hangzót {dvor'h: udvar), de egy ilyen vo-hói fejlődött o-ra nincs példa.
De térjünk vissza a komor szóhoz, a melyből kiindultunk. Én a
mondottak után nem tartom sikerültnek a bizonyítást, hogy szókezdő
eh- v. h-hó\ k lehetett volna, de ez nem az egyetlen nehézség. A szókez
detet nem tekintve megfelelhetne a magyar komor szó hangtanilag egy
±chmuriy vagy *chmurb főnévnek, de ilyent sehol sem találni, a szó min
denütt chmura-iíak hangzik (v. ö. or. 1. cs. climura és az elavult felsőlauziczi szerb khmura), a melyből a magyarban *homora lett volna és
nem komor. Ugyancsak -a-n végződő *homora alakot kellene várnunk,
ha egy chmurrb, chmura, chmuro melléknévből indulunk ki, mert tudva
levő dolog, hogy a szláv mellékneveknek a nőnemű és köznemű alakja
tükrözik a magyarban, nem a hímnemű (1. A szláv szók ez. értekezé
sem 33. 1.).
A következő czikkecske így hangzik: ugomolya: óorosz gomolja,
magy. gomola «masse» (v. ö. kisorosz homőlka, lengy. gomoíka «káselaibchen»).» Ebben egy sajtóhiba van, a mely a német kiadásban furcsa
félreértést okozott: mai o. (azaz mai orosz) helyett magy. áll, a melyet a
német fordító magyarnak olvasott. De ennél nagyobb hiba, hogy a mai
orosz nyelvben nem mutatható ki ilyen szó: az akadémiai szótár leg
újabb kiadásában hiába keressük a gomola szót, DAHL pedig nagy szó
tárában egyházi szlávnak mondja, sőt a gomolja óorosz volta sem áll
valami erős lábon, úgyhogy MIKLOSICH, a ki a Slav. Ele?nente im Magy.
•ez. értekezésében ezt a szót óorosznak mondta, a jóval később megjelent
szófejtŐ szótárában már ószlovénnek nevezi, a min ezúttal csak annyit
szabad értenünk, hogy egyházi szláv nyelven írt forrásban található. De
azt olvassuk, hogy hártyára, a köv. (90-ik) lapon pedig újra azt, hogy
kártából! Kétségtelen tehát, hogy TOLNAI azt mondta, hogy hártya, ellen
ben a kárta szót még tiszta ű-vel ejtette.
14*
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még ez sem olyan nagy baj, mint az, hogy minden jel arra mutat, hogy
a szó valaha valamennyi szláv nyelvben megvolt és csak idővel tűnt el
az oroszban is, a bolgárban is. Ha ugyan eltűnt, mert egy olyan speciális
jelentésű szónál nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy itt-ott lappang
még, hiszen rendkívül jellemző, a mit e tekintetben a horvát-szerb nyelv
terén tapasztalunk. Ebből MIKLOSICH összehasonlító szótárában nem idéz
adatot, mert a horvát-szerb szótárakban nem talált ilyen szót, de kevés
idővel rá a horvát akadémia nagy szótárának egy füzete jelent meg, a
melyben azt olvassuk, hogy az adriai tengerben fekvő Brazza szigetén,
tehát a nyelvterület legnyugatibb szélén, él egy gomolja szó, a mely sza
kasztott ugyanazt jelenti, mint a magyar gomolya, azaz sajtgömböt.
Ennek az «óorosz» és horv.-szerb gomolja-nsik hangtanilag tökéletesen
megfelel a felső-lauziczi szerb homola (1 = ly) és a cseh homole (a szó
végén álló régi -íja a csehben szabályosan -le lesz: ószlov. komija: cs.
kosile), homole syra pedig a csehben ugyanazt jelenti mint homolka
«kleiner káseweck (in Form eines Kegels)», ennek a kicsinyítő homolkanak pedig mindenkép megfelel a kisorosz homolka, lengy. gomoika. Hol
találjuk a valószínűségnek csak árnyékát is, hogy ez speciális orosz szó'
volna, milyen joggal állíthatjuk, hogy ezt a szót nem ismerte valaha az
egész szlávság?
A következő két szó, csuka és csorba, behatóbb tárgyalásába nem
bocsátkozom, mert szándékom az idevágó szókkal nemsokára külön érte
kezésben foglalkozni. Megengedem, hogy M. joggal elveti azt a magya
rázatomat, hogy a csuka és csorba szók cs-je hangátvetés útján st (st)-böl
lett volna és minthogy ő egy erősebb orosz hatásban hisz, értem, hogy ő
a magyar szókat az orosz scuka és scerba szókból magyarázza, de föntartom magamnak, hogy erre a kérdésre még visszatérhessek, addig pedig
csak azt jegyzem meg, hogy az orosz scuka és scerba szókban található
se olyannyira nem külön orosz sajátság, hogy az só ezekben a szókban
nemcsak hogy megvan más szláv nyelvekben is (szlovén, tót scuka és ép
ilyen hangzással, de máskép írva lengyel szezuka; szlovén serba lengyel
szczerba), de még az ószlovén-bolgár st is csak dissimilatio útján kelet
kezett régisc-bŐl! Mennél kevésbbé igazolhatók M. többi itt fölsorolt
összeállításai, annál kevésbbé valószínű természetesen az orosz hatás e
szóknál is, de tagadhatatlan, hogy az egész fejezetben ez a pont az egyet
len, a mely gonddal és megfontolással van írva — a mi benne elhamarkodásra vall, az a német kiadásban kimaradt.*)

*) Az 1. jegyzet második sorában a mutatja szótól kezdve az
5. sorban álló bizonyítják szóig, a niely után most már a továbbá szó
törlendő.
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E kis oázis után megint egy nagyon különös mondatot olvasunk:
«Szintén csak az oroszból magyarázható a szikra: fehér-or. skra, más
orosz nyelvjárásban zra, ebből: zgra, míg egyébként mindenütt iskra
(cseh jiskra).» Szerencsétlen szeme van M.-nak: észreveszi MIKLOSICH
összehasonlító szótárában még azt a «.zra aus zgra*-féle furcsaságot is,
sőt minden ok nélkül ki is írja, de a lengyel skra alakot, a mely pedig
nagyon sűrűn használatos iskra mellett, meg nem látja és nagy bátran azt
állítja, hogy minden más szláv nyelvben csak iskra alakot találni, ámbár
MIKLOSICH Die slav. Elemente im Magy. ez. értekezésében is mondja
aszikra s. scintilla, das auf skra zurückzuführen ist, welches im Pol. vorkommt». No de mi közünk nekünk a fehéroroszhoz ? Hiszen az a skra
alakot akár a szomszéd lengyeltől kaphatta, a kinek a nyelvében olyan
váltakozó alakok mint iskra: skra egészen közönségesek, v. ö. ószl, or.
igra: lengy. igra és gra, ószl. igrati, or. igratb: 1. igrac és grac, ószl.
imeti, or. imeth: 1. mieé, kisor. iver «Spahn, Hobelspahn» (v. ö. nagyor.
iverenb Splitter, Scherbe): 1. íviór, gen. wioru Hobelspahn.*) Én azt
mondom, a fehérorosz skra akár a lengyelből is kerülhetett volna, külön
ben is semmi közünk a fehérorosz alakhoz, a nagy- és kisorosz csak is
iskra alakot ismer. No de ott van a nyelvjárásokban a zgra alak, mond
hatná M., az csak elég bizonyság arra, hogy volt valaha skra alak a többi
oroszságban is. Dehogy is az! Azt t. i., hogy zgra nem keletkezhetett
skra-bó\, ismerve az orosz hangtörvényeket, meglehetős biztossággal
állíthatjuk, mindenesetre nagyobb biztossággal, mint azt, hogy a zgra
alak egyáltalában megvan valahol az orosz nyelvben. DAHL, a ki keresz
tül-kasul járta Oroszországot és a kinek négykötetes nagy szótára egy
úttal a legjobb orosz tájszótár is, csak kétkedve veszi föl az orosz tájszók
egy régibb gyűjteményéből az állítólag a Don vidéken járatos zgra szót
és zárjelbe megint kédőjellel oda teszi a zga szót — Zgra?
z. don. iskra
(zga?) •—ami úgy értendő, hogy ő lehetségesnek tartja, hogy zgra he
lyett talán zga olvasandó, iskra t. i. bizonyos fordulatokban tökéletesen
ugyanazt jelenti, mint a zga szó, és akkor teljesen megfelel a szikra sza
vunk jelentésének olyan fordulatokban mint «egy szikrát sem». No de
ha zgra-ból zra lett, a mint MIKLOSICH állítja, akkor mégis csak kell egy
zgranak is lennie! Igen ám csakhogy zra kétségkívül toll- vagy sajtó
hiba a DAHL szótárában olvasható zga helyett, a mint ezt már BRANDT is
kimutatta,**) de azonfölül félreértésen is alapul, mert ÜAHL-nak esze ágá*) A lengyelben régi e-ből számtalanszor ió, io lett; az ószl. berg,,
berefb, berq,ti>, veszek, vesz, vesznek, az orosz beru, beret'b, ieníít-nak a
lengyelben ezek az alakok felelnek meg: UőVf, bierze, biorg,.
**) Dopolnitelnyja zamécanija k razboru Etimologiceskago Slovarja
Miklosica 75. l.
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ban sem volt azt mondani, hogy zga zgra-böl lett volna, hanem az eló'tte
ismeretlen zgra szót hibás följegyzésnek tartotta zga helyett.
En ezzel az aprósággal készakarva tovább foglalkoztam, mert ki
akartam mutatni, hogy M. a nehézségeket rendesen nem is sejti és a
legkülönösebb dolgokban is állításainak támasztékait látja, az egyszerű
tények elől pedig gondosan kitér. A mi esetünkben az egyszerű tény
állás az, hogy szikra igenis szláv iskra alakból keletkezett egyszerű hang
vetés által!
Kicsit különös a következő két szónak ilyetén való bevezetése:
((Figyelembe jöhetnek itt még, mint olyanok, melyek az oroszon kívül
csak az ószlovénból ismeretesek a következők: gabona . . . személy . . . »
Azonkívül kis baleset is érte M.-t: MIKLOSICH kr. (azaz «kroatisch») rövi
dítését «kleinrussisch»-nak olvasta és így a horvát gobino segítségével
a magyar gabona szót abba a gyanúba keverte, hogy orosz eredetű. Ma
rad tehát a személy szó. Ha M.-nak igaza van, ez a szó az orosz semíja
«család» szóval azonos; M. tényleg «ószlovén sémh persona, sémija
mancipia, személyzet)) helyett akár azt is írhatta volna, hogy óorosz
semh stb., mert a szó, úgy látszik, csak is orosz forrásokban fordul elő.
Da a milyen kedvező ez a körülmény M. föltevésére nézve, olyan kevéssé
támogatja azt a magyar személy szó története. Szem előtt tartva azt a
sok régi adatot, a melyben ez a szó azt jelenti, hogy «1. imago, facies,
vultus, conspectus, aspectus; bild, gesicht» és «2. forma, figura, species
externa; form, figur, gestalt, das áussere» (1. NySz.), alig tarthatjuk a
mai elvont jelentést az eredetinek. A régi «arcz» jelentés szemben a
mai jelentéssel élénken emlékeztet a szláv lice «arcz—személy» jelentós
fejlődésére, no meg arra is, hogy mi volt a latin persona eredetileg és
hogy mi lett belőle. Valóban nagy bátorság kell ahhoz, hogy az ember,
ha ismeri a személy szó jelentésének történetét, ennek szláv eredetét
olyan határozottan állítsa, a mint ezt M. teszi, azért megkímélem az
olvasót a hangtani nehézségek föltárásával, a melyeken különben szer
zőnk szokott méltósággal egyszerűen átsurran.
Következik az óriás szó fejtegetése, a melynek a szerző egymagá
nak annyi helyet ós időt szentel, mint az összes eddig tárgyalt szóknak.
Mi azonban beérhetjük e fejtegetésnek egy kis részével is, már a jelentés
fejlődéssel nem lesz okunk foglalkozni, mert mit ér az, ha a fölhozott
analógiák mind helyesek is, ha helytelen a kiindulópont. Annál több
bajunk lesz a szónak hangtani oldalával, mert M. összehord itt minden
félét, a mi össze nem tartozik. Mindenekelőtt lássuk az ő magyarázatát:
«Végül szintén csak az orosz, illetőleg keleti hatásból magyaráz
ható az eddigelé homályos magyar órjás, óriás szó. Ezzel ugyanis jól
egyezik a kisorosz varjak «starker, grosser mann» szó, mely alapjában
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xiem más, mint a normann varégok (ónord vaeringi, orosz varjagi>) nép
neve s mint ilyen bizonyára a szokásos -in képzővel (rusb: rusjin «orosz»,
ongrb: ószlov. q,grin, bolgár ugrin «magyar», srb: srbin «szerb») varjáéin
alakban is használatos volt; v. ö. orosz varjaza «überseeisches land, der
von dorther kommende» és varjaga «dieb», mely utóbbi szónak jelen
tését egybevetve a hasonló hangzású orosz vorb «tolvaj» szóval magya
rázatát nyerjük az óriás kezdő hangzója eltérésének is (*vorjasin e. h.
varjaim).*
Szerzőnk tehát a magyar óriás szót a normán varjagok nevéből
magyarázza. Azzal a kérdéssel, vájjon ez az oroszországi szlávok ajkán
akkor már varjag'b-nsk hángzik-e ós nem még vareg'b-n&k, orrhangzó
val, fölösleges foglalkoznunk — erre csak akkor volna érdemes rátér
nünk, ha a többi mind á legszebb rendben volna. Fogadjuk tehát el M.
véleményét, hogy az orosz alak akkor már varjag'b volt. Igen ám, de a
magyar óriás s-en végződik, nem g-n\ M. ezen a bajon igen sajátságos
módon segít. A népnevekhez a szláv nyelvekben gyakran -in'b képző
járul az egyes számban: a szerbek pl. magukat úgy híjják hogy Srbi,
nyelvüket srpski jezik-nek, de a Srbi egyes száma -in képzővel bővült
alakot mutat: Srbin gen. Srbina stb. Ez -in% képző előtt k c-vé változik;
a törököt, «turk»-ot pl. ugyancsak a szerbek úgy híjják hogy Túréin gen.
Turcina; hogy pedig a c itt csak fc-ból keletkezett az in képző előtt, azt
mutatja a többes szám, a hol ennek a c-nek nyoma sincs: Turci (k -i
rag előtt c-vé változik!), gen. Turaka, dat. loc. instr. Turcima, acc.
Turke. A mint a k i-vel kezdődő képző előtt c-vé változik, úgy lesz
ilyenkor a g i-vé — ószlov. maka, szerb muka kín: ószlov. mqciti, szerb
muciti kínozni = ószl., szb. sluga szolga: sluziti szolgálni. Én ugyan
nem tudok egyetlen egy esetet sem arra, hogy -íjf-re végződő tőből -in'b
képző hozzájárulásával valaha -zin'b végű népnév lett volna, de tisztán
elméletileg nem mondhatom kizártnak, hogy orosz varjag'h-ból -in'b
képző hozzájárulásával *varjazin'b lehetett volna (v. ö. or. sluga: skditb,
beregi part: berezistyj magas partú stb. stb.). Az, hogy ilyen alak sehol
sem található, a legkisebb baj. De már baj az, hogy M. azt nem tudja,
hogy varjagTi-DÖl -in'b hozzájárulásával ^varja£inrb lett volna i-vel és
hogy a magyar óriás kedveért egy teljesen lehetetlen varjasin alakot
képez s'-sel és hogy annak háromszoros ismétlésével gondoskodik arról
is, hogy ezt valahogy sajtóhibának ne nézzük (ivarjáéin* — +«vorjasin
e. h. varjasin* és ép így a német kiadásban!). A másik baj meg az, hogy
M., miután neki ilyen kétségbeesett módon sikerült az óriás szónak s-ét
megmagyarázni, a bölcs olvasóra bízza, hogy a most már fölösleges -in'b
képzőt a szóvégéről valahogy megint eltüntesse, de mégis úgy, hogy az
általa keletkezett sziszegő megmaradjon. M. t. i. azt egészen természetes
nek tartja, hogy mindenki az ő varjasin alakjával szemben a magyarban
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csak is egy s-n végződő *várjás alakot fog várni, azért csak is a szó elejé
vel foglalkozik már. *Várjás-hó\ nem lehetett a magyarban óriás, de
már *vorjás- ból igen, kivánatos tehát, hogy az oroszban a szókezdet ne
legyen var-, hanem vor-. M.-nak ez csekélység. Összeházasítja az idegen
ből vett varjagib népnevet a törzsökös szláv vor'h «tolvaj» szóval és kész
a varjasin h. a kivánt *vorjasin.+) Előfordul ugyanis az oroszban egy
vorjaga szó is, a mely szintén «tolvajt» jelent, csakúgy mint a von* szóSzerzőnk jónak látja ezt a szót úgy írni hogy varjaga, a mint a szót igaz
több helyen, első sorban Moszkva környékén, tényleg ejtik, a közvetlenül
a hangsúly eló'tt álló o t. i. a nagyoroszban bizonyos területen a-nak
hangzik. Szakasztott így ejtik pl. a brodjága «csavargó» szót Moszkva
vidékén bradjaga-nek, az igét, a melyből e z ' a szó képződött brodith
«csavarogni*, úgy hogy braditb (olv. bragyity), míg pl. azt, hogy «ő csa
varog)) úgy mondják, hogy on brodifrb (olv. brogyit) titzta o-val, mert
hangsúly van rajta. A vorjaga «tolvaj» szó szakasztott olyan képzés mint
az épen említett brodjága «csavargó», a normán varjag'h szóhoz semmi
köze, amazt Oroszország nagyobb részében vorjaga-nak ejtik és rendesen
így is írják, míg a normán mr/aöT>-okat mindig csak varjag^-oknak
ejtették ós írták. Hogy a vorjága-varjága «tolvaj» csak úgy lopódzott
be, az egészen nyilvánvaló, mert ha ez a vor'b-bó\ származott szót nem
csak vorjaga-nak, hanem egyes vidékeken varjaga-nak is ejtik, akkor
abból semmikép sem következik, hogy megfordítva a Varjaga népnevet
is valaha *Vorjaga-nak ejtették volna; csak nem szabad a dolgot a feje
tetejére állítani és abból, hogy eredeti o a hangsúly előtt bizonyos vidé
keken rendesen a-nak hangzik, azt következtetni, hogy egy szóban, a hol
a hangsúly eló'tt kezdettől fogva a állt, bizonyosan o-t ejtettek helyette!!
Foglaljuk össze a mondottakat! Az oroszban a normán varjagok neve
varjag'h, M. ebből egy lehetetlen *varjasin szót képez ós a t'öTB-ból szár
mazó vorjaga «tolvaj» belekeverésével szerencsésen kimagyarázza belőle
az óriásunkat. De ez még nem elég. A jegyzetben így folytatja: «Az újszlovén orijas, orjas ós oláh ories mellett fennálló újszlov. orjak «riese»
e szerint az orosz varjak, varjaga alak megfelelőjének vehető ápoljak,
slovak, slezak-iéle népnevekhez való hangalaki alkalmazodással.» Én csak
félve nyúlok ehhez a darázsfészekhez, mert akárhogyan fogom meg, a
legcsodálatosabb föltevésekből kell kiindulnom, hogy csak félig-meddig
is megértsem ezt a mondatot. Talán tudomásuk volt a századokkal előbb
útra kelt szlovéneknek, hogy valamikor a normán vceringi-ek olyan
nagy szerepet fognak játszani Oroszországban és hogy őket az oroszok a
*) A *vorjaéin alakot M. megcsülagozza, a varjasin-t nem, mert
hiszen ez a lehetetlen alak ((bizonyára . . . használatos volt» (?)
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IX. században varjagT>-oknak fogják hívni ? Nem, hiszen ez oly képtelen
ség, hogy ezt M. nem hiheti, különben is az orosz varjagii-nnk a szlo
vénben csak is +varjag, esetleg ^varjak felelhetne meg. nem orjak. Ha
tehát helyesen sejtem a dolgot, szerzőnk csak nem akarta határozottan
kimondani, hogy a magyarban az óriás mellett egy *orjak alak is élt, a
mely az orosz varjag'b-'üe.k egy a ápoljak, slovak, slezak népnevekhez»
idomúit ismeretlen *varjakh másából keletkezett volna. No de hát
igazán olyan nehéz a szlovén orjak alakot megmagyarázni, hogy az
ember olyan föltevésekhez kénytelen volna folyamodni, a melyeket be
sem mer vallani? A szlovénben clovek «ember»-bői cloveski «emberi»
melléknév képződik, ép így lesz junak «hó's, Held» főnévből junaski
«hősi, heldenmássigB melléknév, nincs tehát könnyebb, mint megérteni,
hogy a szlovén ember az orjaski «riesenhaft» melléknevet egy orjak
alakból lettnek érezte és így az idegen orjas mellé egy legalább képzőjé
ben már szlovénes orjak-ot kezdett használni.
Az óriás szó magyarázatával az oroszból származtatott szóknak
vége szakad. Figyelmet érdemelnek esetleg és minden esetre be
hatóbb tárgyalást a gyantár, csuka és csorba szók, a többi csak azt
mutatja, hogy a szerző nagyon könnyen hitet el maga magával sok
mindenfélét és azért nem fordít elég gondot arra, hogy állításait
be is bizonyítsa. Erre tanú a fejezet utolsó három mondatocskája
is, a mely ugyan még az óriás szó tárgyalásához tartozik, de új szót is
tartalmaz, a mely esetleg szintén olyan keletiféle — azért kötelességem
vele foglalkozni. «Érdekes ide tartozó adat, mondja a szerző (21. 1.), az
ószlov. stud'b, studiwb, cadi>, cudiwh «óriás» s a vele azonos orosz
scud'b, cudi, név, mely ma a kurgánokba temetkezett régi óriás
népet, hajdan a finn népeket jelentette. Ez a gót thiuda «nép» szó átvévétele, melynek litván tauta mása (litv. tautininkas «oberlánder, deutscher auslánder») a mi tót szavunkhoz áll nagy hangalaki közelségben.
Ha ezen egyeztetés helyes, a tót népnév is a keleti szlávság bizonyítókai
hoz sorakozik.* Őszintén megvallom, nem igen értem ezt a fejtegetést,
csak annyi bizonyos előttem, hogy a tót szó semmikép sem függhet össze
az említett szláv szókkal; hogy a magyarok mikép jutottak volna a litván
szóhoz és hogy ezt miért alkalmazták volna épen a tótokra, a kikkel csak
később, a mai hazában, találkoztak, azt bizonyosan senki más sem tudja
ezekből a sorokból kiolvasni. Ha a szerző tudta, hogy mikép történt
mindez, vagy akár csak elfogadható hypothesise volt ennek megmagya
rázására, akkor kár volt világosan meg nem mondania.
Most egy sokkal fontosabb kérdésre térünk át. Mert az előbbi
fejezetben utóvégre is csak arról volt szó, hogy körülbelül egy tuczat
magyar szó orosz eredetű. De a mi most következik, az sok a magyar
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nyelvbe került szláv szó hangtani fejlődését egészen új világításba he
lyezi és a szláv nyelvészet terén is meglepő, eddig merően ismeretlen
igazságokat hirdet. A dolog olyan fontos mind a magyar, mind a szláv
nyelvészetre nézve, hogy kénytelen vagyok csaknem az egész fejezetet
szóról szóra idézni — az egyes kidomborodó részekhez ftízöm azután
mindjárt észrevételeimet.
«Igen fontos bizonysága a keleti eredetnek, kezdi a szerző, több
két mássalhangzón kezdődő szláv szónak olyan alakulata nyelvünkben,
hogy a második mássalhangzó (r vagy l) a következő magánhangzóval
hangátvetés útján helyet cserél, mint pl. ezekben szerda: szláv sréda;
cserda, csorda: szl. créda; pelyva: szl. pléva; eszterha: szl. strécha ||
szilva: szl. sliva \\ szalma: szl. slama; garmad.a: szl. gramada; balga:
or. blagoj | korpa: szl. krupa; szolga: szl. sluga j kulcs, kvjcs: szl. kljuch,
or. klju&b. Ez a hangátvetés nem tekinthető kedvelt magyar sajátság
nak, nem mutathatjuk ki egyéb nyelvekből vett jövevényszavaink régibb
alakjaiban, noha ezek közt is vannak hasonlók.» (21 1.)
SIMONYI teljes 22 évvel ezelőtt magyarázta így a magyar alakok
keletkezését (A hangvete'sró'l 21. 1.). Én már 16 évvel ezelőtt mutattam
ki két példán, hogy ez a magyarázat helytelen (NyK. XVIII. 384-1 és
364. 1.), és azóta ez a felfogás tudtommal nem is merült már föl. Látni
fogjuk ugyan, hogy M. magyarázata mögött valami titokzatos elmélet
rejlik, a mely az ő álláspontját SuioNYi-nak régi álláspontjától megkülönzteti, de egyszerűbb, ha egyelőre ezzel nem törődve az ide tartozó
szók történetével tisztába jövünk, könnyebb lesz majd azután erről a
sajátságos elméletről is Ítéletet mondani.
Kezdjük M.-val együtt a szerda, szón. Az első részben említettem,
hogy MIKLOSICH a hót napjainak elnevezéseit szoros kapcsolatba hozza a
keresztény terminológiával. Ez elnevezések keresztény voltát kétségte
lenné teszi a vasárnap (nedélja) neve, a mely ezt a napot olyannak tünteti
föl, a melyen nem (ne) dolgoznak (délo «opus», délati «laborare»).*) Az
ószlovón sréda pedig, a mely eredetileg csak valaminek közepét jelentette,
nyilván a német Mittwoch fordítása. Nagyon valószínű tehát, hogy a hét
napjainak az összes szláv nyelvekben mutatkozó közös elnevezései olyan
középpontból terjedtek el, a hol a szlávokat eleinte németek térítgettók,
de olyan óriási területen való elterjedésük csak rendkívül kedvező viszo
nyok közt képzelhető el. Mindezek a föltótélek megvannak, ha a nagy
morva birodalomból képzeljük e szók tovább terjedését, részben a szláv
apostolok nagy tekintélyének nyomása alatt. így tekintve a dolgot már
*) Csak az orosz nem ismeri már ezt a nevet, a vasárnapot föl
támadásnak, voshi-esenie-nek híjjá, de a régi név emléke még ma is él a
ponedélbnilcb hétfő nevében, a mely a nedélja-ra következő napot jelenti.
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magában véve sem tarthatjuk nagyon valószínűnek, hogy a magyarok a
hét napjainak szláv elnevezéseit, egyebek közt a szerdáét is már Etel
közben vehették volna föl, mert kétségesnek látszik előttünk, vájjon az:
etelközi szlávok a IX. században már maguk is ismerték-e a hét nap
jainak ugyan közös szláv, de idegen hatás alatt keletkezett neveit. De
hátha a szerda hangalakja keleti eredete t mellett bizonyít ? Nézzük
csak! Az ószlovén sréda-val szemben a magyarban *gisréda-t várhat
nánk, mert ószl. é-nek rendszerint é (néha belőle lett i) felel meg.*)
Mindenkinek, a ki ezt tudja, nyomban föl kell tűnnie, hogy ószl.
sréda-nak szerda felel meg és nem szerda, éréda-nsk eserda — csorda
és nem *csérda — ^csárda, pleva-n&k pelyva és nem *pélyva,
stréha-nak eszterha és nem ^eszterha. Közönséges átvetésröl tehát
szó sem lehet. Hogy egészen más tüneménynyel van itt dolgunk,
azt az összes ide tartozó esetek elfogulatlan vizsgálása világosan
mutatja. E szerint sréda-oől a magyarban először is *szréda lett, illető
leg *szréda hosszú nyilt e-vel. Ilyen állásponton találjuk még a Guarycodexben a derék szót: a drecaba alak t. i. egy drék alak föltevését en
gedi meg, a mely ószl.*dre/cT>-ből lett.**) A szókezdő mássalhangzócsoport
megbontásával lesz azután *szréda-böl *szeréda, a mint a régibb drék-böl
derék lett, a mint ószl. zléb'h-be\ szemben egy helyen a mai zsilip helyett
zselyéb-et olvasunk; így lett blénib-böl belén (fű) — v . ö. a bellény táj
szót — rendesen belénd; ilyen alakulást találunk, nem tekintve a hang
átvetést ós csonkítást, a plesnb-bö\ lett penész szóban is. Hogy a *szeréda alak sem maradt meg, az összefügg a magyar nyelvnek azzal a jól
ismert sajátságával, hogy a hangsúly után álló hangzó nyelvünk fejlő
désének egy bizonyos fokán könnyen gyengül, sőt teljesen ki is vész;
így lett a régi uruszág, ásovány, Zsitova, Zagyává alakokból a mai ország,
ásvány, Zsitva, Zagyva, így a szláv maiina, palica-bó\ málna, pálcza*) Océlh: aczél, bérmati: bérmál, beséda: beszéd, blérvb: belén-íü, be
lénd, *céplo: csép, césarb: (csészár) czászár, cévh : csév, déd% : déd, obéd't, :
ebéd, léph: lép, mélvb : (&nya,-)méh, *mérica: mércze, mézga: mézga, nénvh,
néma, némo: néma, plésnb '• penész, prébéyh: pribég, répa: répa, saséul,:
szomszéd, séno: széna, *szvéthnikrb: szövétnek, tésto: tészta — i-t találunk a
következőkben: kléthka: kalitka, plésí: pilis, rédbk'h, réábka, rédbko : ritka,
sénh: szín «átrium, Flur», teléga: taliga, vétrilo: vitorla, slézi>: ziliz, zléb^:
zsilip.
**) Csak félreértésen és a dolog nem ismerésén alapul, hogy néme
lyek e szó szláv voltában kételkednek; addig míg ezt alkalmilag kimuta
tom vö. a cseh drík «törzs, derék» szót — 1. GEBAUER Historická mluvnice
jazyka ceského I. 40. s k. — és a horv.-szb. drécan «erős, derék» mellék
nevet — L a horvát akadémia szótárában a drijecan czikket.

220

ÁSBÓTH OSZKÁK.

Nincs tehát mit csodálkoznunk, ha *szeréda h. szereda-t találunk, a mely,
úgy látszik, valamikor általános használatú volt (1. NyK. XVIII : 384 1
utolsó 6 sor) és régibb a ma jóval elterjedtebb szerda alaknál. M. e he
lyett valószínűbbnek tartja, hogy mi a szereda alakot külön vettük át
más szláv nyelvből. «Mint itt látható, mondja, a dolgot másképen is föl
lehet fognunk, azaz hogy a szereda és szerda a magyar nyelvtörténetben
egymástól független, külön szláv nyelvekből (orosz és oláh-szlovén)átjött
alakok.» (22. 1. jegyz.) Szerzőnk tehát azt hiszi, hogy a szereda alak az
oroszból került hozzánk. Ezzel szemben rá lehet arra a tényre mutatni,
hogy az orosz még ma sem mondja a szerdát mindig sereda-mik, hanem
igen gyakran él az egyházi szláv sreda alakkal, mert ez a jelentés idegen
ből került és akkor, mikor a magyarok még Etelközben laktak, nyilván
még ismeretlen volt az oroszok előtt, az eredeti orosz sereda akkor való
színűleg még csak általában jelentette valaminek a közepét és 1000
•esztendő sem volt neki elég, hogy teljesen beletalálja magát az új sze
repbe és végkép kiszorítsa az idegen hangzású sreda-t. De ha M. min
denkép az oroszból akarja a sereda alakot magyarázni, kíváncsi volnék
arra, mikép magyarázza a szakasztott így alakult szelemen szót. En azt
tartom, ószl. sléme_-bö\ először is *szlémen, azután ^szelemen lett, *szelémen-ből pedig a nyomatékos első szótagra következő hosszú tí'-nek gyön
gülése következtében lett szelemen. M. talán ezt is az oroszból magya
rázná, de a ki ismeri az orosz nyelvet, tudja, hogy az a szó, ha megvolna
az orosz nyelvben, minden bizonynyal úgy hangzanék, hogy *solomja,
a mint pl. az ószlovén mleko-nak orosz moloko, pléva-n&k polova felel
meg. En tehát szereda-t Hzeréda-hói magyarázom, a szerdd-t pedig
újabb gyöngülés eredményének tekintem és így e két alak egy egész
tüneménysor lánczszemónek tetszik nekem.
A cserda — csorda, pelyva, eszterha szók fejlődését a mondottak
után nem is kell már magyaráznom, áttérhetünk tehát, egyelőre mellőzve
a, sliva : szilva szópárt, a szalma szóra, a melynek fejlődése nagyon ha
sonló volt a szerda-éhoz. M., igaz, azt mondja, hogy ez is hangátvetés
útján keletkezett slama-hól és ép úgy magyarázza a garmada szót is
gramada-ból a balga szót Magio-bóL A garmada szót mellőzni fogjuk,
mert nem bizonyos a kiindulópont, minthogy az ószlovénben gromada
alak is található. A balga szót bátran elhagyta volna maga M., minthogy
tudhatta, hogy régebben csak is balgatag alakot találunk. Mi tehát csak
is a szalma szóval fogunk foglalkozni. Ez állítólag slama-bó\ hangátvetés
útján keletkezett, de miért nem lett belőle akkor ^-szalma, hiszen tudva
levő dolog, hogy régi szláv jövevényszavainkban szláv a<-nak á szokott
megfelelni, a mint ezt a következő példák mutatják: abárolni ( = obariti),
apát (=opatii), bába, bánya, bárány, császár (=césarh), család (=cel-

A MAGYAR NYELVBE KEBÜLT SZLÁV SZÓK.

221

jadh), diák, hála, járom, jászol, jávor, kád és kádár, kalács, kánya, kása,,
kolbász, kosár, kovács, kovász, lapát ( = lopata), mák, málna, máz, pá
linka, pálcza, pára, pázsit, rák, szakács (= sokach), zálog, zászló, závár
(=zavorT>). Én készakarva kihagytam ebből a fölsorolásból azokat az
eseteket, a melyekben a szlávban az a olyan mássalhangzócsoport után
következik, a melynek második helyén r vagy l áll, hogy külön vizsgálat
tárgyává tegyen, vájjon a magyarok nem hallottak-e talán csak ezekben
a kapcsolatokban más a hangot. De ennek semmi nyomát sem találtam:
az ószl. 'povrazrh-ia.dk póráz felel meg, obraziti-hó\ ábrázol lett, drag'h,
drága, drago-val szemben a magyarban drága alakot találunk. A szó
kezdő mássalhangzócsoport, a mely a drága szóban mai napig megma
radt, különben korán eltűnt, a HB.-ben ugyan még brat-oi találunk, de
egyébiránt mindenütt barát-ot olvasunk. így lett brazda-hó\ idővel ba
rázda, prazhnii, prazhna, prazbnoből parázna, prazíti-ból
parázsol,.
vraziti-bó\ varázsol. Szakasztott ugyanazt tapasztaljuk akkor is, ha a la
csoport állt mássalhangzó u t á n : a szláv plasth-ból magyar palást lett r
klasii-ból kalász. Nyilvánvaló tehát, hogy a magyarban eredetileg nem
azon a helyen állt a rövid a, a hol a szláv a, hanem ott, a hol az ószlovénben hangzót egyáltalában nem találunk, a két mássalhangzó közt.
Hogy ez a j á r u l é k h a n g z ó rövid, azon nincs mit csodálkoznunk.
Minthogy azonban a hangsúly a magyarban az első szótagra esik, az ere
detileg mindig hosszú á, a mely a rákövetkező szótagban állt, ki volt
annak az eshetőségnek téve, hogy megrövidül, sőt teljesen el is tűnik,
így hát nem meglepő, hogy ószl. hvrast'h-nak haraszt felel meg, slad^,nak szalad, *kladnja-nak kalangya (1. Nyr. 2 8 : 4-39. kk.). Kalangyá-ból
dissimilatio következtében vagy az l hatása alatt kalongya is lett, a mely
mellé állítható a klada-hó\ lett kalada (1. NySz.), kaloda, a slanina-hól
lett szalanna (1. NySz.), szalonna.*) Drága, kalász, kalada. egy-egy állo
mást jelölnek azon az úton, a melyen keresztül az ószl. slama-val szem
ben várható eredeti *szláma a mai szalma alakhoz jutott. Hogy a közbe
eső állomásokat nem mutatjuk ki épen ezen a szón, az semmit sem bizo
nyít az ellen a föltevés ellen, hogy szalma *szalama, ez pedig *szaláma
*szláma-ból lett. Hiszen a közbeeső alakok vajmi gyakran hiányzanak.
Az ószl. pojata és magyar pajta alak közt egyetlen egy ilyen átmeneti
alak sem mutatható ki, még a *pojta írás (vagy hangzás?) sem, pedig a
ki ismeri a szláv nyelvből átjött szók történetét, nem kételkedhetik abban,

*) így magyarázandó a magyar palota o-jais, a mely helyén a szláv
polata tanúsága szerint valaha á lehetett: ószl. polata > niagy. *poláta>
*palata, palota!
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hogy ez a szó eredetileg *pojáta (vagy ha úgy tetszik *pajáta)-nak hang
zott, hogy ebből eló'bb *pajata és csak azután pajta lett.
Mi tehát abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy be is bizo
nyíthatjuk, hogy szerda, szalma és hasonlók semmi esetre sem jutottak
hangátvetés útján mai alakjukhoz. Más esetekben ezt nem bizonyíthat
juk be, legfeljebb valószínűnek mondhatjuk. Ha ószl. krupa-Y&l szemben
korpá-t találunk a magyarban, kluch-cssd szemben kúlcs-ot, sliva-val
szemben szilvá-t, csak annyit mondhatunk, hogy legalább is nem szük
séges hangátvetést föltennünk, keresztül mehettek ezek is olyan fejlődésen,
a melynek a mai szerda szalma-íéle alakokat köszönhetjük. Az átmeneti
alakokat csak rendkívül kedvező esetekben mutathatjuk ki, mint pl. a
szolga szónál, a mely a Szolgagyór helység nevében a latin okiratokban
reges-régóta sűrűn található. Ha most már a mai szolga helyett régi ok
iratokban gyakran azt olvassuk, hogy szuluga (Zulugageur), ebben nem
lehet mást látni, mint a szintén előforduló szulga (Zulgageur) és a mai
szolga régibb alakját, hiszen szuluga egy az ószl. sluga-nak szorosan meg
felelő és ki nem mutatható *slugá ból szakasztott úgy keletkezett, mint
szláv bratTy (HB.-beli brát)-hól a mai barát. M. egyszerűbbnek és a ma
gyar nyelv hangtani fejlődésének inkább megfelelőnek találja, ha azt teszszük föl, hogy a szolga szót, csakúgy mint a szerda szót, kétszer vettük
át a szlávból. ((Nézetem szerint, azt mondja, itt nincs a két alak közt
nyelv t ö r t é n e t i kapcsolat; felfoghatjuk viszonyukat olykép is, hogy a
szolga elterjedt, keletről hozott régi alak mellett itt (talán csak nyelvjárásilag és szűk körben) átvették pl. a délszlávból (szerb, bolg., újszlov.
sluga) újonnan e szót s ezt a szokásos módon, t. i. a kezdő mássalhangzó
csoport szétbontásával idomították a magyar ejtéshez» (22. 1. a jegyzet
végén). Csakhogy itt még sajátságosabb következtetésekre kényszerítene
bennünket ez a magában véve is nagyon föltűnő kétszeri átvétel, mint a
szereda-szerda szónál. A magyarok M. szerint magával hozták volna elő
ször is az Etelközben átvett szolga alakot; itt a mai hazánkban, nem
tudni hogyan, mert hiszen szláv lakosság M. szerint itt jóformán nem is
volt, átveszik nagyon korán még egyszer a szláv sluga szót, de most máinem hangátvetéssel, mert hangátvetéssel a magyarok csak Etelközben
éltek, és csinálnak belőle szuluga alakot. A régibb szulga — szolga és az
újonnan átvett szuluga olyan békésen összeférnek egymás mellett, hogy
a XIII. században egy és ugyanazt a helységet, hol Szulugagyőrnek, hol
SzulgagyŐmek híjják, de a szuluga alak később eltűnik megint. M. talán
azt mondhatná, hogy a szuluga alak akkor tűnik el, mikor eltűnnek
uruszág, ásovány, Zsitova, Zagyára és lesz belőlük ország, ásvány, Zsitva,
Zagyva, M. tehát azt tarthatná, hogy szuluga később a hangátvetés útján
Etelközben keletkezett szulga — szolga alakkal összeesett ós hogy azért
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veszett el minden nyoma. De hát honnan tudja, hogy a szulga — szolga
alak egyáltalában megelőzte a szulugá-t és nem keletkezett csakis ebből,
mikor a magyar nyelv története ezt látszik bizonyítani és az egyszerű
józan ész is azt mondja, hogy egy magyarázat, a melynél nem vagyunk
kénytelenek a szónak két ízben való átvételét föltenni, magában véve
valószínűbb ? Hiszen ha M. maga is a németből vett kalmár szót kalomár-hó\ magyarázza, mi kifogása van az ellen, hogy mi a szulga — szolga
alakot szuluga-ből magyarázzuk és ne tekintsük a két alakot külön-külön
átvételnek ? Vagy hogy visszatérjünk az előbb tárgyalt csoportokra, nem
emlékeztet-e a kalomár: kalmár viszonya élénken a szereda: szerda
viszonyára, miért lehetett a kalmár kalomár-hól és miért nem szabad a
szerdá-t is régibb alaknak tekintenünk, a minek a középkori okirataink
is mutatják, a szerdá-t pedig belőle származottnak, miért kell amannak
orosznak lennie, emennek pedig egy speciális etelközi hangátvetés útján
egy «oláh-szlovén» szóból keletkeznie?
Minthogy az állítólagos «hangátvetést» a magyar nyelvbe került
szláv szókra nézve nem tartom bebizonyíthatónak, rám nézve egészen
közömbös lehet, vájjon ilyen hangátvetés az oláhba került szláv szókon
észlelhető-e vagy nem. Mégsem mellőzhetem az oláh szók tárgyalását,
mert, a mint látni fogjuk, M.-nak egészen sajátságos titokzatos nézete
van arról a «keleti hangátvetés »-ről, a mi csak úgy tűnik majd ki, ha az
oláh eseteket is szemügyre veszszük. A szerző a magyar esetek tárgya
lása után így folytatja:
«Sajátságosan jellemzi ez a hangsajátság, habár nem is mindenkor
ugyanazon esetekben, melyekben azt a magyarban találjuk, a z o l á h b a
á t m e n t s z l á v s z a v a k a t , pl. a szarka (szl. sraka) szó ott sarca, a
szerb gr adja «zaunwerk» ott is garda, ép úgy mint a magyar gárgya,
valamint a szláv gradrb «kert»: ol. gard «sepes»; a szláv blato «mocsár»
ott: balta (ugyanígy újgörög fíólzr], fiáhog,); az ószl. bnvhno «balken»,
magy. berena ott bírna és brina (olv. birne, brine), a gribi> «gomba»:
ol. chiribá, chribá «boletus, bovinus»; grhlo «torok»: ol.girlá (olv. girle)
«gurges», dnzi) «audax»: ol. dírz (olv. dirz) stb.»
Nyilvánvaló, hogy itt két csoporttal van dolgunk, csakhogy M.
a második csoport eseteit egy ide nem tartozó (grib'h: chiribá) példával
megszakítja. Az első csoporthoz tartoznak az oláh sarca, gard, balta, a
másodikhoz azok az esetek, a hol az ószlovónben ri>, ill. r t - t találunk.
A szerző itt sem törődik annak a nyelvnek az általános hangfejlődésével,
a melylyel épen foglalkozik, mintha nem is sejtené, mennyire magában
állanak az említett sarca, gard és balta, szók az oláhban, ha t. i. hang
átvetés útján közvetlenül a szlávból akarjuk magyarázni, pedig MIKLOSICH már 40 évvel ezelőtt is csodálkozott a balta alakon: «Die Yersetzung
des JI ist befremdend». (Die slav. Elem. im Eum. 15.1.). Sarca bizonyosan
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a magyarból és nem a szlávból került az oláh nyelvbe, nem is ismerik
máshol, mint a szorosabban vett Magyarországon meg Erdély egy részé
ben. Ennek mellékalakja a \arca (olv. czarke) csak Bukovinában ésMoldában ismeretes, ide pedig bizonynyal Erdélybó'l került, a hol egyes
vidéken, a hol a sarca alakot nem ismerik, a \arcd alakból képezett
kicsinyítő farcusa a szarka neve. Más román vidéken sem a sarca, sem
a t,arcá, sem más ezekkel kapcsolatban álló alakot nem ismernek. ALEXICSnak és MÁNDREscu-nak tehát határozottan igazuk van, mikor a sarca,
illetó'leg \arca szót magyar eredetűnek mondják.*) A sarca szó tehát itt
nem jöhet tekintetbe, maradnak a gard és balta szók. Ahhoz a körül
ményhez, hogy ezek a szók, ha közvetlenül a szlávból származtatjuk,
föltűnő alakot mutatnak, hozzájárul még valami, a mi óvatosságra int,
az a tény ugyanis, hogy a két szó az albán nyelvben is ezt a föltűnő
alakot mutatja, úgyhogy eredeti albán szóknak látszanak, a melyek
átmentek az oláh nyelvbe. MEYER ingadozik az albán szófejtő szótárá
ban : «Aus dem Alb. oder Slav., mondja a balte a., ist rum. balta ent
lehnt" és az albán gard-d: és oláh gard szókról pedig így nyilatkozik:
«Der Verdacht ist nicht ausgeschlossen, dass das alb. Wort (wie das rum.)
aus dem Slav. entlehnt ist: doch ist ein Beweis dafür nicht zu führen.»
En tehát azt nem tekinthetem bebizonyítottnak, de még valószínűnek
sem, hogy az oláh gard ós balta szók szláv eredetűek és hogy hangátvetés
által keletkeztek volna gradi>- és blato-ból.
De van egy hely M.-nál, a melyet közelebbről szemügyre kell ven
nünk. «A szerb gr adja «zaunwerk», mondja, ott is (t. i. az oláhban is)
garda, ép úgy mint a magyar gárgya». Első pillanatra az ember nem
érti, hogy mit keres itt egyáltalában egy s z e r b szó és hogy a szerb
gradja-hól mikép lehetett oláh garda, mikor szerb -dja (-<:7a)-ból az
oláhban csakis -gye vagy -dzse (írva -ghia, illetőleg -gia) lehetett volna,
de sohasem -dá. Ha az ember M. forrásait, MIKLOSICH két művét, nézi,
legalább azzal jön tisztába, hogy M. fönt idézett mondatocskája mikép
született meg. MIKLOSICH t. i. egyrészt a magyar gárgya szót hibásan a
szerb gradja-\>ö\ származtatja (Slav. Elemente im Magy. 192.), másrészt
pedig szófejtő szótárában azt írja: «s. gr ad festung. gr adja. garda zaunwerk ist aus dem rum. zurück entlehnt.» (Etym. Wörterb. gördít a.).
Ez a mi szerzőnknek elég volt, hogy beleilleszsze e szókat a keleti hang
átvetésről szóló fejezetébe. Hogy Etelközben szerb szó nem kerülhetett

*) Én a Magyar elemek az oláh nyelvben ez. értekezésemben (NyK.
27 : 340.) nem mertem ezt olyan határozottan kijelenteni, mert még nem
tudtam, hogy ezt a szót Romániában nem is ismerik (vö. MARIANU,
Ornitológia II. 47. s k. L).
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sem az oláh, sem a magyar nyelvbe, hogy szerb gradja-hól hangtanilag
nem is lehetett volna oláh garda, hogy az oláh szó egészen mást is
jelent, mint a szerb szó (sz. gradja «zaun\verk», oláh garda «Wache,
Gr a r d e»!!), mind ezzel M. nem töró'dik, csak úgy mint azzal sem, hogy
SZINNYEI kimutatta már, hogy a magyar gárgya nem is szláv, hanem
oláh eredetű szó és hogy ez csak személyragos alak, a melynek eredeti
gárd alakja is él még nyelvünkben (Nyr. 22 : 491.). Kis utánajárással
M. könnyen rájött volna még arra is, hogy az oláh garda, a mely állí
tólag szerb gradja-hól etelközi hangátvetés útján keletkezett, sokkal
emberibb módon vette eredetét: MIKLOSICH szófejtő szótárában (74. a,
14. sor) két egymásra következő oláh szót, ograda, gard, tévedésből úgy
írt le, hogy az első szónak az -a végzetét a másodikra ruházta: ograd,
garda!
Mielőtt a föntemlített második csoportra áttérek, végezni akarok
a furcsa hiriba vei, a melyet M. hibásan chiribá-nek ír és a melyről szűk
szavú előadása csak ennyit mond: «gribT> «gomba»: ol. chiriba, chriba
«boletus bovinus». Nem világos előttem, hogy a szerző mit akar egy
általában ezzel az összeállítással és miért ismétli harmadfél év múlva a
német kiadásban is. Hiszen ha gribi>-ből hiriba lett, akkor ez csak nem
lehetett hangátvetés útján! Ha hriba mellett hiriba-t is találunk, akkor
ebben nyilván csak járulékhangzónak tekinthetjük az első i-t. De azon
kívül nem is került a szó a bolgárból, nem is «az Alduna vidékén* az
oláh nyelvbe, mert akkor a g megmaradt volna #-nek. A szó a kisoroszból való, a hol g helyett spiránst ejtenek, és bizonyosan Moldvában került
a nyelvbe, a hol hrib és hribá-nek mondják. TIKTIN a járulékhangzós
hiriba alak keletkezését, a mely Moldvában ismeretlen, egyenesen m ag y a r befolyásnak tulajdonítja! (Der Vokalismus im Kum. GEÖBEK Zeitschrift f. rom. Phil. XII. 455.).
Áttérek most már a második csoportra, a melyben M. három olyan
szót hoz föl, a melyeknek mását az ószlovénben 7,rb, rt-vel írják. Abban,
hogy az oláhban a tompa hangzó az r előtt áll (bírna, gírla, dirz), szer
zőnk valami ősrégi hangátvetést lát, pedig csekély fáradsággal megtud
hatta volna, hogy ezek az oláh alakok híven tükrözik a bolgár nyelvnek
egy nagyon is jól ismert sajátságát, a mely szerint az olyan szókban, a
melyekben az ószlovén források különbség nélkül az irrationalis hangzót
az r után írják (r&, rt>), a bolgárban a tompa hangzós elem egyszerű
mássalhanzó előtt az r e 1Ő11 és csak is kettős mássalhangzó előtt az r
után cseng: v. ö. S'brbin'b «szerb férfi», Snbhinja
«szerb no».
A mondottakból látnivaló, hogy az oláh nyelvbe került szláv szók
is egy r, l mellett véghez ment hangátvetés föltevésére vajmi ingatag ala
pot szolgáltatnak. De még ha a nemszakértő ezekben az esetekben hangNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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átvetést látna is, ez a vélt hangátvetés elveszít minden jelentőséget abban
a kapcsolatban, a melybe M. a szórványosan jelentkező eseteket hozza:
itt egy pár magyar, ott egy pár oláh eset arra van hivatva, hogy mi
bennünk egy titokzatos, eddig ismeretlen szláv nyelv sejtelmét keltsék,
a melynek szerzőnk csak félve és mintegy kisérletként ad nevet, mikor
azt a jegyzetben «oláh-szlovén »-nek kereszteli. Ilyen messzemenő követ
keztetéssel szemben legalább azt hinné az ember, hogy ez az állítólag
közös forrásból származó és jellemző «keleti» hangátvetés ugyanazokban
az esetekben mutatkozik egyrészt a magyar, másrészt az oláh nyelvben.
M. takargatja a valóságos tényállást, mikor azt mondja: «de sajátságosan
jellemzi ez a hangsajátság, habár n e m i s m i n d e n k o r u g y a n a z o n
e s e t e k b e n , melyekben azt a magyarban találjuk, az oláhba átment
szavakat». Ez a tényállásnak igen különös föltüntetése, mert még ha M.
összeállításai helyesek volnának is, mindössze % mondd két, esetet hoz
föl, a melyben a magyar és az oláh nyelv találkozik, de a két eset közül
is ki kell nyomban rekeszteni a s z e r b gradja «zaunwerk» szóból ma
gyarázott oláh és magyar szót, mert hiszen ha az oláh garda szó, a mely
különben «g á r d á t, őrséget* jelent és a magyar gárgya (kútgárgya =
kútkáva, -kerítés) tényleg a szerbből valók volnának is, akkor csak nem
kerülhettek Etelközben a magyar, illetőleg oláh nyelvbe és semmikép
sem tehetnének tanúbizonyságot egy különös keleti szláv nyelv mellett.
Ha pedig valaki azt találná mondani, hogy hisz az lehetetlen, hogy a
szerző e helyen a s z e r b nyelvből került szóra hivatkozik, hogy tehát a
szerb szó nyilván csak helyettesíti az ószlovént, mert az ószlovén nyelv
ből talán ki nem mutatható az illető szó, akkor ez nagy tévedés volna,
mert szerb gradja-n&k az ósz.lovénben csakis *grazda felelhetne meg, a
melyből természetesen a magyar és oláh szót még kevésbbé lehetne ma
gyarázni. Különben is láttuk már, hogy a magy. gárgya szó oláh és nem
szláv eredetű és hogy az oláh garda — tollhiba gard helyett! Marad
tehát mindössze a magyar szarka és az oláh sarca mint olyan eset, a hol
a két nyelv egy és ugyanazon a szón mutatja azt a tüneményt, a melyet
M. keletről származtat. De ha a magyar szarka szó valóban hangátvetés
útján keletkezett volna is, a mi egy cseppet sem valószínű, akkor sem
bizonyít az oláh sarca-val való találkozása semmit, mert hiszen ez egye
nesen a magyarból jött ós nem a szlávból! A többi esetekben pedig a két
nyelv szétágazása eléggé mutatja, hogy mennyire nem szabad az elszi
getelt esetekből egy közös okon alapuló titokzatos keleti hangátvetósre
következtetni, a melynek csirája, ha teljesen félre nem értettem M.-nak,
igaz, elég homályos czélzását, már az átadó szláv nyelvben volna kere
sendő. Olyan szók, a melyek nincsenek meg mind a magyar, mind az
oláh nyelvben, mint a magyar szerda, szalma, szilva, oláh gírlo, dírz
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természetesen önként elesnek, a többi pedig "mind más-más fejlődést
mutat az egyik meg a másik nyelvben: ószl. créda magy. cserda {csorda)
oláh cireada (az i járulékhangzó), ószl. pléva m. pelyva ol. pleavd,
ószl. streha, *strésina m. eszterha, ol. streasina, ószl. gramada m. gar
mada ol. gramada, ószl. oZöMjn» (melléknév), blago (főnév) m. balga ol.
blaga (főnév), ószl. krupa m. /cor^a ol. cmpe (több. sz.), ószl. sluga m.
szolga ol. s£w#a, ószl. kljucb, kljucarí m.fcwZcs,kulcsár ol. clucear (elavult),
ószl. grad'b ol. #ar<i m. garád (gárd, gárgya nem szláv, hanem oláh eredetű), ószl. &Za£o ol. 6aZtó v. ö. m. Balaton, ószl. bri>vbno ol. öírwa m.
berena. Valóban érthetetlen, hogy ilyen adatok alapján mikép lehet egy
szláv nyelvet megszerkeszteni, a melyben azokban a hangcsoportokban,
a melyekről szó volt, az r és l hangátvetés következtében helyet cserélt
volna a következő hangzóval. Pedig M., úgy látszik, egyenesen ilyen
külön szerkezetű szláv nyelvre gondol, mert azt találván, hogy az orosz
«ily esetekben* szereda-fé\e alakokat mutat — a mi tudvalevőleg az
olyan esetekben, mint sluga, sliva, krupa, strecha nem áll — és hogy
«a többi szlávság ezekkel szemben mindenkor a szókezdő mássalhangzó
csoportokkal való alakokat mutatja» — a mi épen a bolgárra nézve egy
csoportban (a hol az ószlovén források n>, rb-t írnak) nem áll —• arra
a meglepő következtetésre jut, hogy «kétségtelen tehát, hogy a magyar
a hangátvetéses szláv szókat az oláh és orosz nyelv táján vagyis keleten
lakott ószlovén-fajta nép nyelvéből vehette át»!! (22. 1.)
Végre az ószlovén irrationalis hangzók tükrözése is állítólag össze
vág az oláhban meg a magyarban, no meg az oroszban is: L = o, b = e,
és szerzőnk szerint «az előbbiekkel összefüggésben ez is keleti vonásnak
vehető» (u. o.). M. itt is teljesen a tünemények fölszinén marad, azon
kívül szándékosan elhallgatja, még a n é m e t kiadásban is, hogy ószlo
vén o-nak a magyarban rendesen a felel meg, hogy tehát a magyar
nyelvet és az orosz nyelvet már csak azért sem lehet összemérni, mert
az oroszban eredeti o és L-ból lett o teljesen azonos hangúak, míg a ma
gyarban o-nak a, T»-nak o szokott megfelelni (ószl.• pop'h orosz pop'h ma
gyar pap, de ószl. nvbívh or. mookb magyar moh). Hogy azonkívül a
magyarban a bolgár nyelv két irrationalis hangzójából a mai hazánkban
ép úgy lehetett o, illetőleg e, mint akár Etelközben, azt bizonyítani sem
kell. Az oláh nyelvre való hivatkozás pedig itt annál kevésbbé volt
helyénvaló, mert az a kérdés koránt sincs tisztába hozva, hogy az ószl.
'L-nak tulaj donképen mi is felel meg az oláhban. MIKLOSICH egyenesen
azt tartja, hogy o ilyenkor orosz hatásra vall: «o für Th zeugt für Entlehnung aus dem Bussischen» (Beitráge z. Lautlehre der rum. Dialekte,
Vokalismus III, Consonantismus I, 7. 1. = Sitz.-Ber. 100 : 243). TIKTIN
ellenben egy pár évvel később az o-t mondta az t szabályos másának, de
15*
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csak h a n g s ú l y o s szótagban. M. pedig csupa olyan esetet hoz föl, a
melyben nincs hangsúly az o-n, egyébiránt is szerencsétlen a választása.
Mindössze három példát hoz föl: tokach: iocací, s'hl'h «bote»: solíe «botschaft» és s'brok'h: soróc (14. 1.). Ezek közül csak solíe bizonyít valamit,
csakhogy ez oláh továbbképzés helyett mindenképen magát a tőszót
kellett volna a szláv szóval szembe állítani: oláh sol «Bote, Gresandter».
A tocácí, a melyet a legtöbb szótár, egyebek közt a nagy ÜAMÉ-féle is,
nem ismer, a magyar takács hű mása, leginkább csak is a szorosabb
értelemben vett Magyarországon ismerik, már Erdélyben is alig találni.
Soróc = ószl. stro/cii késó'bb, hangzóilleszkedéssel régibb sdróc-bó\, kelet
kezett alak, az o itt csak úgy felel meg az ószlovén t-nak, mint akár a
noród és woroc-ban az első o az ószlovén a-nak {narod'h, narokTy), a régi
irodalom ismeri még a ndrod, ndroc alakokat. A ki tudja, hogy az oláh
nyelvben a hangzók ilyen kiegyenlítése milyen gyakori tünemény, az
könnyen megitélheti, hogy milyen kevés jelentőség tulajdonítandó annak,
hogy ószlovén 'L-val szemben a mai soróc-beua véletlenül o áll.
Ezzel befejezi a szerző annak bizonyítását, hogy a szláv eredetű
szók nem Magyarországon, hanem már Etelközben kerültek a nyelvünkbe.
A mi ezentúl még következik, ezt a kérdést nem érinti közvetlenül. A mi
tudományomhoz közelebb áll, annak megbeszélését az érdeklődő az
Archív für slav. Phil. ez. folyóiratban fogja majd találni. Csak az érte
kezés utolsó kikezdésére van még észrevételem. Ez így hangzik : «5. Szem
ben a szláv ethnikai és nyelvi hatás ezen ősibb rétegével van egy ujabbkori, a haza területén történt érintkezésből származott réteg is, mely
főkép délszláv jellegű. Ilyen legrégibb állami intézményeink egyik leg
fontosabb szava megye, régi megya is ( = horv., szerb medja), mely, ha
hazánk szláv lakosságának főtömege ószlovén fajta nyelvet beszélt volna,
mindenesetre mesgyé-nek (ószlov. mezda) hangzanék* (30. 1.). Ez való
ban meglepő állítás. Tehát «ha a hazánk szláv lakosságának főtömege
ószlovén fajta nyelvet beszélt volna, mindenesetre mesgyé-nek hangza
nék* a magyar megyének a neve. Mindenesetre ? Talán akkor is, ha azok
a szlávok, a kiket a magyarok itt találtak és lassanként fölszíttak, n e m
is ismerték a megyebeosztást ? akkor is, ha mezda szavuk sohase jelentett
mást, mint mesgyét ? ?
A mondottak után ezentúl is azt tartom, hogy a szláv szók nagy
tömege csak a mai hazánkban kerülhetett nyelvünkbe, de e régi néze
temet nem tekintem az által megerősítettnek, hogy M. állításait olyan
könnyű volt megezáfolnom. 0 egy nehéz probléma megoldásához olyan
könnyedén fogott hozzá, hogy még azt sem sikerült neki, ha mindjárt
akarata ellenére is, bebizonyítani, hogy az ő fölfogása nem lehet helyes.
Könnyen el lehetne ugyanis képzelni, hogy valaki egészen más készült-

A MAGYAE NYELVBE KEEÜLT SZLÁV SZÓK.

229

seggel vizsgálva a kérdést, arra az eredményre juthatna, hogy igenis egy-egy orosz szó került a magyar nyelvbe és hogy a bolgár nyelv már a
Duna torkolatánál is hatott bizonyos mértékig a magyar nyelvre. Addig
azonban, míg valaki ezt a kérdést tudományos alapon újra meg nem
vizsgálja, kénytelen vagyok ahhoz ragaszkodni, hogy a szláv nyelvek a
magyarok régi lakóhelyén mélyebb, még most is kimutatható nyomot
nem hagytak nyelvünkön. Ennél abból indulok ki, hogy a magyar
nyelvbe került szláv szókban semmi speciális orosz vonás föl nem fedez
hető, hogy ellenkezőleg a drága (ószl., bolg. dragi>, or. dorogi}), kalász
(ószl., bolg. klasi*, or. kolos'h), cserép (ószl., bolg. crépi,, or. cerep^), zsilip
régi zselyéb (ószl. zlebh, or. zolob'h)-iéle szók nagy csoportjában egyenesen
kizártnak tekintendő az orosz hatás. Minden hangtani mozzanat a mel
lett szól, hogy a szók többsége bolgár nyelvjárásból származott. Vájjon
egy ilyen bolgár nyelvjárás hatása a Duna és a Dnjeper közt lakó ma
gyarok nyelvét egyáltalában érhette-e, az nagyon is kérdéses, de azon
kívül a magyaroknak Etelközben való tartózkodása is alig lehetett olyan
huzamos, hogy olyan nagy hatás ott véghez mehetett volna. Hogy ellen
ben a bolgár hatás Magyarországon igenis érhette a nyelvünket, azt
maga M. bizonyítgatja, hiszen annyira megy, hogy Pest városának a
nevét a IX. században innen keletre terjeszkedő és a magyarok bejöve
teléig itt is maradt bolgároktól származtatja! Már pedig ez a Pest név
olyan speciális bolgár-szláv vagy, ha úgy tetszik, ószlovén, hogy a ma
gyar keresztény terminológia szláv részével egyetemben a legesleghatározottabb bizonyíték egy a mai hazánkban véghez ment bolgár hatás
lehetősége mellett.
Valami «keleti* typust azon a nyelven, a melyből szláv szavaink
javarésze került, a legjobb akarat mellett sem lehet észrevenni. Sokkal
könnyebb volna annak nyugoti typusát kimutatni. A bolgár nyelvnek t. i.
épen nyugoti nyelvjárásának jellemző vonása, hogy a régi é és ja han
gokat, melyek keleten gyakran, egyes helyeken mindig, összeesnek
(1. NyK. 27 : 86. kk.), élesen elválasztja egymástól; már pedig a magyar
nyelvbe került szláv szók a bolgár e-t mindig tiszta e-nek tüntetik föl,
nem e a-nak, mint pl. az oláh nyelvbe került szláv szók. Az oláh nyelvbe
került szláv szók tehát igenis szintén bolgár nyelvből kerültek ugyan,
de más nyelvjárásból. A ki ismeri a bolgár birodalomnak a IX. század
ban való nagy kiterjedését, különben is könnyen elképzelheti, hogy a
bolgár hatás a magyar nyelvet egészen máshol érhette, mint az oláh
nyelvet, nem is tekintve azt, hogy nem tudjuk pontosabban meghatá
rozni az oláh nyelvet hát tulajdonképen hol és mikor érte ez a hatás.
Egyébiránt nagyon jól tudom, hogy a magyar nyelvbe került szláv
szók megvizsgálása még koránt sincs befejezve, hiszen egy egész sor
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fontos kérdés kutatása alig van megkezdve. Senki jobban nem fog örülni,,
mint én, ha róluk valaki igazán tudományos munkát írva új szempon
tokat jelöl ki, ha ennek következtében még annyira is módosítanom
kellene a szláv szók átvételének helyéről és idejéről vallott nézetemet.
ÁSBÓTH OSZKÁB.

A -vei rag eredete. Ennek a ragnak az eredetét KÉVAi-tól kezdve
többen kutatták, közttik magam is,, de egyikünk magyarázata sem volt
teljesen kielégítő (1. TMNy. I. 693—694.). En korábbi magyarázatom
(Nyr. XVII. 290.) tarthatatlanságát átlátván M.
Nyelvhasonlításomban
(104.) más eredet lehetőségét jeleztem, de ennek ott igért kifejtésére
mindeddig nem értem rá. Most is csak röviden akarom megmagyarázni
a jelzett föltevést. A mi -vei ragunk tőszava az ón nézetem szerint egy a
finn-ugorság több ágában meglevő szónak a megfelelője, a melynek az
alapjelentése «erő.» Nevezetesen : f. vaké- (nom. vaki): 1. «erő, hatalom»;
2. «nép» ; észt vdgi (g. vae) «ero, erőszak, hatalom» | md. vi, vij, vie
«erő» | cser. vi, viá «erő» | osztj. vei, veg, vok «erő, hatalom» (1. tüzete
sebben MUSz. 589-—590.). A lappban olyan jelentésfejlődést találunk, a
mely följogosít arra, hogy a mi ragunk tőszavát is ide sorozzuk. T. i.
vakká 1. «erő, hatalom» ; 2. «sereg, nép» és vakke « s e g í t s é g » (pL
soabbe-vakki vagget «bot segítségével jái-ni») | víkk, viehk, vik 1. «erő»;
2. «hadsereg»; viehk, viehkie, viehkkie, váhhké « s e g í t s ó g » ; vákete-,
vakkete-, vekkete- «s e g í t e n i» ; vayast «(vminek) s e g e d e l m é v e l * ; —
és még egy lépéssel tovább : váhhken « e g y ü t t , - v e i e g y ü t t * (MUSz.
590; FBIIS, HALÁSZ). Ennek a szónak vogul megfelelője vai «erő», a comit.-instr. -I raggal (mint vitel «vízzel», katél «kézzel», nalél «nyillal»):
vá'il «erővel*, s ez utóbbinak a m. -vei (vele-) olyan pontos megfelelője,
mint a ía'íZ-nak tel- (tele-). E szerint a -vei (vele-) korábbi jelentése ((erő
vel* volt; ebből fejlődött a «segedelmével* (instrum.), és ez utóbbiból a
«cum» (comit.) jelentés. A jelentésfejlődés («vminek az erejével* > ((va
laminek a segedelmével* ~> «vmivel együtt*) könnyen érthető. — Az -l
comit.-instr. rag alkalmasint az -l ablativusi raggal (vog. -l;m. -tői, -hői,
-ról stb.) azonos.
Sz. J*

Ismertetések és bírálatok.
Keleti Szemle.
Keleti Szemle (Revue Orientale). Közlemények az ural-altáji nép- és
nyelvtudomány köréből, A Magyar Néprajzi Társaság keleti szakosztályának
és a Keleti Kereskedelmi Akadémiának értesítője. Szerkesztik KUNOS IGNÁCZ
és MUNKÁCSI BEENÁT. Budapest, 1900. I. évfolyam, 1. sz.

A fönnebbi kettős czím alatt többnyelvű évnegyedes folyóirat
indult meg. Mint a szerkesztők a Törekvéseink ez. beköszöntőben írják,
a Magyar Néprajzi Társaság «kibővítve eddigi működéskörét a magyar
faj Ősi rokonságának, az ural-altaji népeknek tudományát is fölvette rend
szeresen művelendő feladatai közé. E feladat gondozása — mint ez esz
mét már HUNFAL VY PÁL hangsúlyozta — Európa szine előtt jóformán
nemzeti tudományosságunk becsületének kérdése; mert kitől várhatja
inkább a külföld a saját fajunkra vonatkozó ismeretek tanulmányát s ki
fejtését, mint épen tőlünk, kik abban természetes hajlandóságainkkal és
nemzeti kötelességünkkel érdekelve vagyunk ? ! Ha valahol, úgy e téren
illik elől járnunk a népek versenyében s megteremtenünk azon segédesz
közöket, melyek fejlődését és fölvirágzását elősegíthetik».
A Keleti Szemle «hivatásának tekinti, hogy kellőleg kifejlődve
tárháza legyen olyan etimológiai, ethnographiai, ennek körében külö
nösen folklorisztikai és tárgyi néprajzi, továbbá nyelvészeti, ős- és mű
veltségtörténeti, anthropologiai és régészeti tanulmányoknak, valamint
anyagközléseknek, melyek a magyar ethnikam keleti alapjait, illetőleg
kapcsolatait megvilágíthatják, vagy ezekhez adatokat tartalmazhatnak.
Szakközlönye lesz tehát az ural-altaji népek tudományának, első sorban
méltatva a finn-magyarság*) keleti (volga-urali) tagjait, továbbá a törökséget». Különös gondot fordít ezek mellett «olyan tanulmányok közlésére,
melyek az ural-altaji népcsalád egyes-tagjainak egymás közt, valamint
idegen, jelesen árja (indo-iráni), kaukázusi, szláv és tibeti népekkel való
külső érintkezéseit tárgyalják nyelvi, néprajzi, történeti vagy műveltség*) finn-ugorság.
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történeti szempontokból*). Mellékletül minden évfolyamhoz valamely
nagyobb forrásmunka (szótár, nyelvtan, néprajzi vagy népköltési gyűjtés)
lesz csatolva.
A hézagpótlónak Ígérkező új folyóirat támogatását sok külföldi
tudós is megigérte, köztük elsőrangú szaktekintélyek is.
Nagyon örvedetes, hogy nálunk is lehetővé vált — bár egyelőre
csak szerényebb terjedelemben — a kiadása ilyen szakfolyóiratnak, a
melyhez hasonló czélú ós szintén többnyelvű kiadványaik északi roko
nainknak, a finneknek, már másfél évtized óta jelennek meg (Journal de
la Société Finno-Ougrienne 17 kötet, és Mémoires de la S. F. Ou. 14
kötet). És nagyon helyes, hogy ezen a téren is kilépünk eddigi elzárkózottságunkból és a többnyelvűséggel kapcsolatot hozunk létre a magunk
és a külföld szakférfiai között, a kik közül eddig csak egynéhányan ve
hettek tudomást a legnagyobb részéről azon munkásságnak, melyet e
téren nálunk kifejtettek.
Az első füzetben a szerkesztőknek magyar ós franczia beköszön
tőjén kívül a következő nagyobb közlemények vannak : KUUN GÉZA gr.
levele a K. Sz. szerkesztőségéhez. A. VÁMBÉRY : Der Wortschatz des AltOsmanischen. W. BACHEB : Osttürkisches aus emem hebráisch-persischen
"Wörterbuche. CL. HUAET: Notes d'épigraphie turque. B. MUNKÁCSI: Kaukasischer Einfiuss in den

finnisch-magyarischen

Sprachen. NAGY GÉZA :

Magyar ethnologiai kérdések. Továbbá ismertetések és kisebb közlések.
Q.
I n d o g e r m á n nyelvészeti folyóirat.
Indogernianische Forscliungen. Zeitsclirift für indogerm. Sprache und Altertumskunde, herausg. von KARL BRUGMANN und WILHELM STREITBERG.

X. Bánd. Strassburg, Trübner 1899. 286 1.
E folyóirat X. kötetéből mindenekelőtt az általánosabb vonatkozású
dolgozatokat emeljük ki.
HÍRT folytatja az előző kötetekben megkezdett hangsúly tanulmá
nyait. A l i . fejezetben az -ei végű tövekről szól (v. ö. most ugyané szer
zőnek Der indogerm. Ablaut 1900 ez. könyvét, 108.1.). Az indogermán
ősnyelvben voltak, — úgymond — éi-ie végződő kétszótagú tövek, vagy
ha úgy tetszik, gyökeinek. Ez az -ei bizonyos mássalhangzók előtt e-vé
vált; gyönge foka i, még gyöngébb i. A külömböző hangsúlyozás szerint
egy -exeii) végű tőnek (az x itt egy tetszés szerinti zörejhangot jelöl) kö
vetkező alakjai lehetségesek : I. Az első szótag hangsúlyos 1. a praasens
egyes számában : ilyenkor az -éxe(i)-böl -e'xi válik ; 2. az s- aoristusban :
-éxi-s. I I . A második szótag hangsúlyos az aoristusban vagy az aoristusprsesensben : -(é)xe. A szláv, litván és görög nyelvbeli tények megfelelnek
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« föltevéseknek, a latinban és germánban eltérések vannak. A görögben
az -ehangzós tő főleg az -qv végű pass. aoristusban van megőrizve;
a fiXáizza) prass. mellett, mely */?A«?rwü-ból magyarázható, éfikáfíqv.
A latinban az eredeti viszonyok elhomályosultak: itt az aoristustypus praesensül használtatott s továbbképzések alapjául szolgált; a
habes, habét, habemus, habetis, habent ragozás egészen megfelel a
görög é-fmv7]v, étjiávv] stb. ragozásnak. Arra nézve kétkedni lehet,
vájjon habeo egy eredetibb habem vagy habio helyébe lépett-e. A ger
mánban is i-ragozású praasensek e- hangzós aoristusok mellett vol
tak. Kétségtelenül régi e-igék voltak pl. a következők: g. pahan, ófn.
dogén, lat. tacere ; g. witan, 1. videre ; g. habán, 1. habere; g. munan, gör.
jiavijvat stb. Néha a j - ragozást általánosították, pl. ófn. sizzu: 1. sedere.
Az úgynevezett ,második tő'-nek e-je tehát — úgymond HÍRT — a gyö
kérnek lényeges alkotórészét teszi: nem lehet mondani, hogy a görög
épávqv alakban r) járult a gyökérhez, sem azt, hogy a u.aivop.ai praesens
-io-val bővült, hanem mind a kettő a menei gyökérnek ablaut-viszonyban
levő alakjai. HÍRT ezután az é \ i hangokat más alakokban, a perfectumban, az ói. -nami, mmeís-fóle prassensekben és a névszókópzés terén mu
tatja ki s egybetartozásukat magyarázza. — HÍRT hangsúlytanulmányainak 12. fejezete a régi porosz nyelv hangsúlyozására vonatkozó megjegy
zéseket tartalmaz, a 13. a litván-szláv hangsúlyozásról szól. — A 14. fe
jezet az idg. e—o ablautot tárgyalja. Emlékeztet ama régibb föltevésre,
mely az o hang keletkezését a svarita hatásának tulajdonította. HÍRT sze
rint a főhangsúlyos szótag utáni szótagon nem volt svarita, sőt ép ez a
szótag volt a leggyöngébb hangsúlyu; szerinte az o összetételek má
sodik tagjaiban keletkezett eredetibb e-ből: «Die zweiten Glieder der
Komposita sind einst tieftonig geworden, habén aber ihren altén Akzent
als Tiefton bewahrt, der alsdann e in o verwandelt hat.» Pl. vélim, de
névolím, nölim; 7tázy]p ellenben aizáttop (azaz eredetibb ^a-Tzazcop).
MEILLET «A propos du groupe -ns- ez. czikkében elvi kérdéseket
fejteget. A nyelvtudománynak nem szabad beérnie a hangváltozásck
constatálásával: meg kell alkotni ezeknek elméletét, fürkészni kell rejtett
okaikat, lehetőleg ki kell mutatni magának az articulatiónak változásait.
A követendő eljárást az -ns- (illetőleg -nz-) hangcsoporton mutatja be.
Az n ejtésekor igen gyönge az elzáródás, az s (ül. z) spiráns képzésénél
egyáltalában nincsen elzáródás. Az átmenetben rejlő nehézséget a külömböző nyelvek külömbözőképen hárítják e l : némely nyelvben az n
explosiója előtt fölemelkedik az inyvitorla s így egy nem orrhangú fog
hang képződvén, létrejön a -nts-, ill. -ndz- hangcsoport. Másutt, mikor
a nasalis szótagot végez, az inyvitorla leereszkedik, mielőtt a vocalis
iépzése be van fejezve, így a vocalishoz egy nasalis-vocalis járul s a na-
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salisatio az egész hangzóra terjedhet (ans > qs). Megint más ecetben az
inyvitorla lebocsátása nem idó'előtti, de minthogy ez a leereszkedés ma
gában véve, valami kisérő articulatio nélkül nem lehetséges, egyszerűen
eltűnik s a hangszalagok rezgései a vocalis képzésénél történő' rezgések
hez csatlakoznak: így beáll az úgynevezett pótlónyujtás (-ans- > -as-).
Megvan az a lehetőség is, hogy az elzárás és a nasalisatio megszűntével
egy j-hez hasonló hang képződik az n helyett (-ans- > -ais-). így tehát
az n elzáródásának megszűnte, a melyet a következő s-hez való hasonu
lás okozott, ily külömböző hangváltozásokra adhat alkalmat. Hasonló
ehhez a -ts- hangcsoportnak -ss-sé válása, — bár azért ama kétféle hang
változásnak nem kell mindig együttesen bekövetkeznie egy-egy nyelv
ben : a hangváltozások párhuzamosságának megvannak a maga határai
s az a változás, a mi pl. az n hang gyöngébb elzáródását éri, érintetlenül
hagyhatja a í-nek erős elzáródását. Más példákat is fel lehet említeni
annak kimutatására, hogy a hangképzés valamely tényezőjének, a be
szélő szervezet egy-egy mozdulatának a módosulása különféle más vál
tozást vonhat maga u t á n : igen fontos ilyenkor a kiindulópontnak
megállapítása. Mindig arra kell törekedni, hogy a hangváltozásoknak
eme mélyebb okait kimutassuk: így ép annak kiderítésére juthatunk, a
mi valamely nyelvnek leginkább eredeti és egyéni sajátsága.
BUGGE a lykiai nyelv hovatartozásának vitás kérdéséhez szól hozzá.
PAULi-val és KBBTSCHMER-rel szemben e nyelvnek az indogermán nyelv
családhoz való tartozását és az örménynyel való közelebb rokonságát
vitatja s nézetének támogatására egyes számnévi alakokra hivatkozik.
A mi az árja nyelvészeti dolgozatokat illeti, BARTHOLOMAE folytatja
Arica czímü czikksorozatát (e kötet a XI. és XII. közleményt tartal
mazza), JOLLY pedig a szkr. dohada és dvaihrdayya orvosi kifejezések
magyarázatát adja.
A görög nyelvészet köréből e kötet csak egy dolgozatot foglal ma
gában : ScHWEizER-nek Griechische Miscdien czímü négy kisebb czikkből
álló sorozatát. Az 1. czikk a homerosi xovi/] alakkal foglalkozik. Többen
magyarázgatták azt a tényt, hogy e szónak í-je 58 esetben rövid hangzó
nak, kilencz esetben hosszúnak van használva. SCHWEIZER kimutatja, hogy
az állítólagos xouty alak a hexameternek mindig csak az utolsó lábában
fordul elő s hogy itt a régi verselőtechnikának azzal a szabadságával van
dolgunk, hogy a hexameter utolsó emelkedése rövid szótagra is eshetik
(tariyot [íeloupot*), tehát ama kilencz esetben is rövid *-vel olvasandó
a xovlii. •— A 2. czikk a görög hangsúlyozás történetéhez közöl egy érde
kes adatot: Euripides Orestesónek 279. versét (ix xufiávcuv yap aod-ig ai>
yalrp? ópS) Hegelochos (400 körül Kr. e.) helytelenül ejtette ki: a hall
gatók a vers végét yalrjv ópco-n&k (menyétet vagy macskát látok) értet-
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ték s erről a komikus balesetről gyakran megemlékeznek a későbbi írók.
Ez arra mutat, hogy az a külömbsóg, melyet mi a ycúcfjv és yakyjv ala
kok között az írásban látunk, akkor igazán hallható hangsulyozásbeli
külömbség volt, azaz, hogy 400 körül Athénben még a zenei hangsúlyo
zás volt az uralkodó. — A harmadik czikk a homerosi oopóq (B 153)
magyarázatával foglalkozik, a szó az ói. ttrya-alaknak felel meg (,Behálter, namentlich ein Ort, wo sich Wasser sammeln, Becken'); a homerosi
alak régibb *öp fóq helyett való, annak az attikai *ópóq felelne meg. —
A 4. czikk az attikai feliratokon előforduló szótag-dissimilatiónak egy
két esetét tárgyalja.
A latin nyelvészet körébe a kötetnek három czikke tartozik. STOLZ
a glória szó etymologiájával foglalkozik. Az ói. qravasyám alakkal való
szokásos egybeállítása nehézségekbe ütközik : a szókezdő hang itt idg.
ÁJ-ra mutat s így *clöria alakot kellene várnunk. STOLZ a szót egy *glörare igéből való képzésnek tartja (mint a hasonló jelentésű adöria főne
vet az adörare-hól), ugyané gyökérből való glaris ,/j.ud-oÁóyoq' ; a gyö
kér eredeti jelentése ,hangot adni, beszélni' lehetett; rokonságban lehet
nek vele az ószl. glasü ,hang,' lat. gallus (*galsos), óizl. kalla ,hívni'. —
SOMMER a latin mille számnév magyarázatát adja. FAY már régebben
egyeztette a görög ~/iha és a latin milia alakokat, az utóbbit egy
*sm(h)%lia alakból származtatva, 1. NyK. 23, 418. Az alapgondolatot, a
görög és a latin ezres számnév egybehangzásának gondolatát SOMMERnél is megtaláljuk, a részletekre nézve azonban eltérő az ő magyarázata.
A latin szó idg. alapformájául t. i. egy Hml gzhl% ,eine Tausendheit'
formát tesz föl, képzője az ismeretes nőnemű gyüjtőnévképző -%-, -ie-;
*smí pedig a +sem ,egy' tőnek szabályos nőneműje (görög /iia) ; a meg
felelő neutrum (*sm-§héslom) az ind sahásram-b&n tükröződik. A latin
ban amaz alakból először *mixli, majd mille vált; az eredetileg nőnemű
szó a régi ducentum, trecentum stb. neutr. alakok hatása alatt vált sem
legessé. — NIEDERMANN Studien zur Geschichte der lateinischen Wortbildung czímtí dolgozatában a következő latin képzők történetével foglal
kozik : 1. A -do- képző (gelidus, lucidus stb.) nem a do ,adni' vagy a dhe
,helyezni' gyökérből ered s e képzések nem eredeti összetételekből kelet
keztek, a mint azt OSTHOFP vélte (szerinte pl. lucidus tulaj donkép vilá
gosságot adó'), hanem két idg. képző : -do- és -dho-ból származtatandó ;
mind a kettő kimutatható a germánságban is : az első a gót lauhatjan
ige föltehető alapszavában (lauhats = lucidus), a másik a g. naqaps =
nudus melléknévben rejlik. E képző melléknévtövekhez járult, a nudus
pl. idg. noOjUö-dhos, a melynek simplexe megvan a litv. nugas, ószl. wagT>
melléknévben. Később főnevekre és igékre vonatkoztatták a képzést (lucidus-t a lux vagy lucere alakokra) s azután egyenesen főnevekből ós
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igékből alkottak új képzéseket. — 2. Az -edida képző, melyet állat-, fő
kép madárnevekben találunk, az edd, ed ,enni' gyökérből származtatható,
&z első képzések effélék lehettek -.ficedula, tjkp. ,fügét evő', ezekből ki
indulva alakultak azután querquedida, nitédula stb. — 3. A tulajdonne
vekben előforduló -eio- képző (Afreius, Apuleius, Canideius, Pompeius,
Velleius stb.), a mint már előbb felismerték, úgy magyarázható, hogy
nőnemű tövek -ái végű sing. loc. alakjához járult a -io- képző (*Servaiios, Servéius); egy részük lehetne azonban patronymicum is : az apa ne
vének ablativusához járulhatott a io- képző (* Served-ios-hól szabályszerüleg szintén Servéius lehetett). — 4. Az -ulento- (-ilento-) képző szerzőnk
szerint az olere igével tartozik együvé (pl. vinolentus), épúgy mint a hogy
a gör. -cóoyjq képző az o£eevigével. Az utóbbiakkal etymologiai kapcsolatban lehet a lat. -öso- képző is : vinösus egy *vino-ods-os összetételből ma
gyarázható, *ods az *odos ,szag' főnév gyöngült foka lehetett. — 5. A vepraefixum alakulását ekkép gondolja szerzőnk : a vehemens melléknévnek
(a mely voltakép a veho ige régi participiuma: *vehemenos) volt egy
allegro-alakja vemens. Ez utóbbit idővel az dmens éadémens melléknevek
mintájára egy ve-}- mens-íele képzésnek érezték és egy ve- féle tagadó
értelmű prefixumot vontak el belőle. Ezután a cor-ból ve-cors s az insa?ius mellett vésanus is keletkezett. A praafixum tagadó értelméből az abnormisnak értelme is fejlődhetett, így vegrandis nemcsak ,winzig klein',
hanem ,ungewöhnlich gross' (a németben így szerepelhet az im-tagadó
praefixum, 1. pl. Unmenge). A ve- praefixumnak az ói. u-vel való egyezte
tése (CURTIUS, EIBBECK, CLBMM) hangtani okokból elvetendő. — 6. A bu-

cítum és bucetum alakok közül szerzőnk az utóbbit tartja eredetinek és
helyesnek, a glossákban gyakran találni t-t e helyett. A szónak második
része, -cetlim, azonos a gall ceto ,erdő' szóval, idg. alapformája *keito-;
rokona a g. haifti (ném. Heide) is, ez az utóbbi idg. *kditid alakból ma
gyarázandó. A -ce~tum benne rejlik ajicetum (eredetileg *föci-cetum), nucétum (*nuci-cetum), quercetum (*querci-cetum) stb. alakokban is, ezek
ben később -etum képzőt éreztek (fic-etum, nuc-étiim) s a képző aztán
ebben az alakjában vált termókenynyé.
A kelta nyelvészet körébe csak STEACHAN-nak egy rövid czikke tar
tozik, mely a kelta neutrális u-tövek többes nominativusáról szól.
Germán hangtani kérdéseket fejteget LOEWE Relatíve Glironologie
der germán. Tenuisverschiebungen czímű dolgozatában. A tenuisok elvál
tozásának egymásutánját egy-két kölcsönszó vizsgálata alapján igyekszik
megállapítani. Az ófn. funko, ebgsz.Jinc, Bvéájink szó szemben az ol. pincione, fr. pinson, középlat. pincio alakokkal arra mutat, hogy az idg. k
hang elváltozása megelőzte a p elváltozását (a szó külömben valószínűleg
kelta közvetítéssel került a germánságba). Lehet, hogy még későbbi az
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idg. t elváltozása, ha t. i. az ófn. pfad, agsz. pcvft megfelelő Ősgermán
alakja a gör. Ttároq szón alapszik. A beszélőknek abban a szűk körében,
a melyből e változások kiindultak, persze egyszerre változott el vala
mennyi tenuis, de a változás továbbterjedése azután kevesebb nehézségbe
ütközött az egyik hangnál mint a másiknál s így magyarázható, hogy a
többféle tenuis elváltozása bizonyos sorrendet követ. Hisz az elváltozások
nak efféle egymásutánját szemmel kísérhetjük a második lautverschiebung végbementénél, emitt (az ófn.-ben) persze ép megfordított sor
rendet találunk : t, p, k. Ha az első, a ,germán' lautverschiebung a Kr. e..
400—250 évek közti időszakban ment végbe, akkor az első actus, a tenuisok elváltozása, körülbelül 300-ban Kr. e. már befejeződhetett.
A germán szóképzéstannak egy többször vitatott kérdéséről szól
BEUGMANN Der Ursprung der germanisehen Komparationsmffixe
-özan-,
- ö s t a - . Az idg. ősnyelvnek egy ismeretes comparativuskópzője -ips- volt
(sing. nom. -iös), gyönge alakja -is- (adverbiumokban és, továbbképezve,
az -isto- superlativusképzőben). A germánban már most az -izon- képző
mellett -özan- alakot is találnak (g. frődöza, ófn. tiurUhhőro stb.). Ez ö-s
alak magyarázatával többen megpróbálkoztak, de mint BEUGMANN kifejti,
ki nem elégítő módon. BEUGMANN magyarázata a következő. A germán
nyelvekben volt egy pár eredetileg -i végű locativusi adverbium, a me
lyek mellett voltak -iz- {-izan-) képzős comparativusi és -ista- képzős
superlativusi alakok (ófn. fari adv. és furiro, furisto adj. comp. és sup.).
BDUGMANN már most azt véli, hogy ezek viszonyának mintájára az -övégű
határozószókhoz is -öz-íéle alakok képződtek, egy *frödö adverbiumhoz
*frödös és +frödöst comp. és superl. adverbiumok, majd frödöza és *frödösts comp. és superl. melléknévalakok is.
KOCK Etymologisch-mythoíogische
UntersucJmngen czímtí czikke a
skandináv mythos egyes alakjairól és ezeknek neveiről szól. Löki isten
ről kifejti, hogy eredetileg a tűz és villám istene volt s hogy neve egy
még kimutatható óizl. löki ,Lohe, Feuer' szóval azonos, ez a szó mellék
alakja a szokásosabb logi ,Lohe' szónak s etymologiai kapcsolatban van
a lat. Volcanus névvel is. Forniótr eredetileg *Forn-ftiótr volt, jelentése
,der alté Heuler', ,der alté Sturm' (fiióta ,heulen'); Fenrir eredetibb
*Fang-rir, *Fengrir az izl. fanga ,fangen' igéből; Gleipnir a. m. ,Spassmacher' (gleipia ,den Mund verziehen, Gesichter schneiden'); a Són ós
Bofin nevek eredetileg *Sopn {Sódn) ,Kochen oder Brauen', és Bopn
(Bodn) ,Einladung zum Gastmahl' voltak ; a Miollnir kalapácsnév a vil
lám egy neve volt s a miollr, miallr ,weiss, glánzend 1 melléknévből szár
mazik ; a Vingpórr név pedig az izl. vega ,schwingen, tödten', ófn.
ivígan ,kámpfen', lat. vinco alakokkal függ össze, jelentése : ,der den
Miollnir schwingende pxfrr.t — HOLTHAUSEN az angol culver ,galamb'
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szót az orosz gólubí alakkal egyezteti, a gyökér *gl volna, mely -bk-vél
van tovább képezve, a szlávságban nasalissal is bővült. — COSIJN az ősgermán nyelv főnóvesített partié, prffls.-alakjaira tesz néhány sornyi
megjegyzést: dentalis nélküli alakok angolszász és ószász emlékekben
kimutathatók, ezek a sing. vocativusában, de meg a nominativusban is
szabályszerűek voltak, ha az utóbbira nézve egy -s nélküli alakot teszünk
fel, erre pedig az ófn. zan feljogosít bennünket.
A balti-szláv nyelvágra vonatkozó hangtani kérdést tárgyal BERNEKER Von der Vertretung des idg. eu im baltisch-slavischen Sprachzweig
czímű dolgozata. Szerinte az idg. eu a balti ágban 'au, a szlávban 'u hanggá
lett; idg. ev megfelelője a litvánban av, a szlávban ov, a lettben valószí
nűleg szintén ev (ew). Speciális szláv nyelvészeti kérdést tárgyal VONDRÁK czikke: Zur Erklarung des aksl. Dat. Sg. p á t i , k o s t i, az idg.
alapforma szerinte *kostei-ai lett volna. E dolgozatra vonatkozik azután
LESKIEN czikke Die slavische Lautverbindung j i, melyben VONDRÁK több
állítását czáfolgatja. A lett nyelv hangsúlyozását tárgyalja SCHMIDT-WARTENBERG dolgozata: Phonetische Untersuchungen zum lettischen Akzent
czímű értekezése, melyben először az e tárgyra vonatkozó eddigi irodal
mat ismerteti, majd a kymograph segítségével végzett saját vizsgálódá
sainak eredményeit mutatja be.
E kötet egy nem indogermán nyelvre vonatkozó fejtegetést is tar
talmaz : KECKENDORF Zur allgemeinen Syntax czímű czikkében az arab
nyelvnek egyes, általánosabb érdekű mondattani sajátságait ismerteti.
PETZ GEDEON.

Kisebb közlések.
A finn-ugor nyelvhasonlítás t ö r t é n e t é h e z . A prágai cseh tudós
társaság a múlt század kilenczvenes éveiben tanulmányútra küldötte
DOBROVSZKY JózsEF-et Oroszországba. A tudós cseh bizonyára ismerte
azon munkákat, melyek a finn és magyar nyelv rokonságát vitatták.
így ébredhetett benne érdeklődés a finn nyelv iránt, melyet Szt.-Pétervárott igen sok cseléd beszélt. Utazásából hazatérvén egy «magyarnak»
levelet írt, a melyet a Magyar Hírmondó 1794. ápr. 25-ki számában
598—99.11. így közölt: «Sok hasznát vettem volna, ha Magyarul értettem
volna. A' született Magyarok tsudálkozva halgatnák beszélleni a' Petersburgban szolgáló Finn Országi (Finlandiai) leányokat. Nem lehet kétel
kedni ezen két nyelvnek atyafiságáról, mellyet bizonyít az is, hogy a'
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Finniai Nyelvnek szintúgy, mint a' Magyarnak nincsenek nemei (genera).»
Azután a Hirmondó fölemlíti, hogy SAJNOVICS egybevetette a magyart a
lappal, ez különbözik a magyartól, s azt mondják a finnek, hogy még
dialektusa sem lehet az ő nyelvüknek. Aztán ezeket közli még DO*BROVSZKY leveléből: «Kívánnám, hogy valamelly tudós Magyar erről bő
vebben értekezne PORTHAN Professor Úrral, ki Finniának fő Városában,
Aboban eggy tökélletes Finniai Szótárnak ki-adásában fáradozik. A' Finniaiak a' halat cala, a' kezet hasi, a' követ kiwi, a' vizet ivesi, a' nyelvet
kieli-nek nevezik» stb.
Ezzel végződik ez érdekes levél. Hogy ki volt az a magyar, kihez
e levél intéztetett, nem sikerült megtudnom. De aligha tévedek, ha
GTAKMATHY-ra gondolok, ki 1794-ben kiadott Okoskodva tanító Nyelv
mesterében még semmit sem tud ugyan a finn nyelvről, de később ő
bizonyította nyelvünknek vele való rokonságát legmeggyőzőbben.*)
Megszoktuk, hogy HELL MIKSA érdemeit ne a nyelvtudomány terén
keressük. Pedig aligha nem nagyobb figyelmet érdemel e téren is, mint
a minőben eddig részesült. Annyi bizonyos, hogy SAJNOVICS-ot ő tette
figyelmessé a lapp és magyar nyelv rokonságára. S idehaza a tudósok őt
tartották olyanul, ki a finn, a lapp és a magyar nyelv rokonságát hir
dette. Erre nézve írja HOEÁNYI ELEK, a tudós piarista, 1771. nov. 28-án
kelt levelében: In id scilicet elaborat vir summus, ut Hungaros nostros
mira metamorphosi in Finnos et Lappones transformet. (Kegyesr. levélt.
Id. Takáts, A budapesti piarista-kollégium tört. Budapest 1895. 256.)
Ez a nyilatkozat egyébiránt arra is jellemző adat, miként gondol
kodtak még tudós férfiak is az új rokonságról.
(1893.)
Kiss ERNŐ.

*) Ettől a M. H.-ban közölt levéltől indítva mindjárt akkor 1794.
május 13-án hosszú latin levelet írt PoRTHAN-nak VERSEGHY F. Levelében
először is idézte (latin fordításban) a Hirmondó czikkét, aztán röviden
kifejtette a magyar nyelv főbb sajátságait, az illeszkedést stb., s egy mellék
letet is csatolt leveléhez: «Elenchus radicum Hungaricarum incipientes per
vocalem a brevern.» A folytatást akkorra igéri, mikor feleletet kap PORTHANtól. VERSEGHY levelét teljesen közzétette SETÁLÁ EMIL ilyen czímű munkájá
ban: Lisiá suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan (Adalékok a
finn-ugor nyelvészet tört., Hels. 1892), függelékül az ötödik értekezéshez,
mely PoRTHAN-nak finn-ugor nyelvészeti törekvéseit s a magyar tudósokkal
való érintkezéseit tárgyalja. Ugyanott olvasható még PERLAKi-nak és GYARMATHi-nak egy-egy levele (1779-ből és 1798-ból).
EL Zs.
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A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
A k a d é m i a i É r t e s i t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott ernlókbeszódeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdek elli étnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent nmnkák- és folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbizbató szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15 én. Évi-előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve k a p j á k : az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtcvői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—X. kötet mégv néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill.

A r c h a e o l o g i a i É r t e s i t ő . Uj folyam. XX. köt. A M. Tud.
Akadémia arcb. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József.
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közönséggel megismertetni, és kisebb arcbaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor h a t nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill.

A t k e n a e u m . Pbilosopbiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Kilenczedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

Irodalomtörténeti Közlemények.
Szerkeszti Szilódy Áron, a bizottság előadója.
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évfolyam.

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.
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XVIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kó'w'g Gyula osztály titkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Értesitő» a M. Tud. Akadémia
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telményeknek megfelelnek. Az Értesitőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
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deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
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bízásából szerkeszti Sziiinyei József.
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a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komárom]) András
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A vogul m\) ősi hitvilága.
(Hatodik közlemény.)

A vogul-osztják pogányság tanítása szerint is egyedül az
istenek istene, Numi-Tq,rém égi atya mindentudó és mindenható;
de a bálványszellemek tudása, ereje és képessége azért szintén
összehasonlíthatatlanul tökéletesebb az emberénél, úgyhogy ez
méltán kereshet amazoknál, mint hozzája némileg közelebb álló
lényeknél támogatást számtalan ügyes-bajos dolgában. Azt a mi
gondolatunkat, hogy isten mindent lát, a vogul istenidéző igék úgy
szemléltetik, illetőleg fejezik ki, hogy a z i s t e n s é g s z e m e
o l y a n n a g y m i n t a z Ob f o l y ó — tehát kiterjed a vogulok
és osztjákok egész ismert világára — ; az ismétlés párhuzamos szó
lásában pedig: o l y a n n a g y m i n t e g y t ó . o-Ob-szemü férfiú
vagy; mint az Ob, oly nagyságú szemedet ragyogtasd lefelé/» (Ás
sampa yum qsén ; Ás jani samén jol-vqUálaln ! II : 325.) mondja
a EEGUL-stól följegyzett egyik középlozvai istenidéző ige, mely
helynek változata a másikban (II : 335.): «Tó nagyságú szemes
férfi, tó nagyságú szemed végét ragyogtasd alá ! Éleslátó szemű férfi
vagy, szemed végét ragyogtasd alá!» (túr janit sampa yum, tür
janit sam-qulén jol váltáláln! nankilén sampa %um qsén, sam-qulén
jol-vqU'álaln!). A Konda folyó Jevra mellékvizének vidékén is mond
j á k : «Ob szemű nagy Törém atyám, tó szemű nagy Törém apuskám
(Oqs sámp jani Tórém- jaum, tür-sámp jani Törém (oqtém; I I : 379.).
A Világügyelő-férfihoz intézik e szavakat: «06 nagyságú szemes
férfi, tó nagyságú szemes férfi, Ob szélességű, szent szemecskéd, tó
nagyságú szent szemecskéd hadd ragyogjon ide! (Ás janit sampa
%um, tür janit sampa yum ! Ás pán/wit jelpin samkén, tür janit
jelpin samkén tV voss postili ! II : 359—60.). A Lozva forrásánál
NSELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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lakó hét «víz szentjének* is mondják: «Ob nagyságú szemű népr
Ob nagyságú szent szemed ide hadd ragyogjon! (Ás janit sampa
ma/um, Ás janit jelpin samén tV voss postilálnüw ! II : 385.), vala
mint a Paszét-bálványnak : «Tó nagyságú aranyos szemű fejedelmecském, Ob nagyságú aranyos szemű fej edelmecském . .. . Ob nagy
ságú szent szemecskéddel óh bár pillantanál ide, fejedelem! (tür
janit sorúi qtérakém, Ás janit sorúi sam qtérakém . . . . Ás janit jel
pin samkéntél, átér, tV voss ánkwatálnün mönt! II : 423.). Hogy a
bálvány látását a sötétség nem akadályozza, igazolja e déli szólás:
popi-sam sortén l(: «a bálvány szemétől /elgöngyölt éjtszaka» = «a
bálvány éber szemétől részeiben összerakott (értsd: átvirrasztott)
éjtszaka» (III: 200.). Megfelelője ennek PATKANOV irtisi osztják énekgyűjtéseiben : töny-sém pétlem át: vbálványszem sötét éjjel)), mely
ben t. i. csak a bálvány szeme lát.
Azt a felfogást, hogy Isten mennyei lakában meghallgatja a
hozzája fohászkodók könyörgéseit, bálványszellemeire alkalmazva
szintén vallja a vogul-osztják pogányság, csakhogy az istenség e
hatalmához rendkívül nagy s finom hallású fület föltételez, vagy
legalább ezzel fejezi ki azt a gondolatot, hogy az istenség halló
képessége túlterjed a természetesség határain. Ép úgy, mint a
szeme, a z i s t e n s é g n e k f ü l e i s o l y n a g y , m i n t a z Ob,
v a g y e g y t ó ; ezért mondja a lozvai istenidéző ige a Világügyelő
férfit «Ob nagyságú füles férfiúnak, tó nagyságú fii les férfiúnak))
(Ás janit pallpá/um, tür janit palpa /urn ; II : 359.), kit a FelsöSzoszva vidékén is ekkép szólítanak : « Tó nagyságú szent fülecskéd,
Ob nagyságú szent fülecskéd ide hadd figyeljen! (tür janit jelpin
paíkén, Ás janit jelpin pal'kén tV voss svjtnüw! I I : 314.). A Paszétbálványt szintén hasonló szavakkal kérlelik, mondván: «Tó nagy
ságú szent fülecskéddel óh bár hallgatnál ide, király!» (tür janit
jelpin paikéntél yqn, tV voss yontémlalnun mönt! I I : 423.). Nyilván
ezen — a szem jelzésének külömben egész szabályosan megfelelő —
kép igen felötlő szertelensége okozta ama változat létrejöttét, mely
ben az istenség füle nem a tóhoz, hanem a t a v i t ü n d ó r r ó z s a
(v. v í z i t ö k ) n a g y k e r e k l e v e l é h e z (tür-löpant) van ha
sonlítva, s pl. a felsőlozvai «Víz -szentjéhez*) így imádkoznak:
<(Tavi tündérrózsa-levél füles nép, tavi tündérrózsa-levél f nagyságú]
érzékeny füled ide hadd hallgatózzék!)) (tür-löpantpal'pá máyum
.. . tür-löpant sa'ilém pal'én ti' voss%q,ntémlálnüw! I I : 385.). Emel-
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lett rendesen kiemeli az istenidéző ige az istenség fülének rend
kívüli é r z é k e n y s é g é t , m e l y o l y a n , m i n t a f e k e t e
k a c s á é (sanki), v a g y a c s á s z á r m a d á r é (qulay), így a
középlozvai imádságban : «Tavi tündérrózsa-levél nagyságú füles
férfi (tür-lapant janit pal'pá yum), tavi tündérrózsa-levél nagyságú
füled végét konyítsd alá (tkp. helyezd le); jóhallású fekete kacsáé
hoz hasonlóan jóhallásií füles férfi jóhallású fekete kacsáéhoz ha
sonlóan jóhallású füledet konyítsd alá!» (sujin sanki sujin palpá
yum, sujin sanki sujin palén jol ünttáln! II : 335.). Ez imádság
változatában a megfelelő hely következő: «Tavi tündérrózsa-levél
fülű férfi, obi tündérrózsa-levél fülű férfi, félénk fekete kacsa fülű
férfi a félénk fekete kacsáéhoz hasonlóan jó hallású füledet ko
nyítsd (csapd) lefelé!» (tür-lápánt palpá /urn, Ás-lqpánt palpá yum,
/uri sanki palpá yum, yuri sanki sujin palén jol-vqytáln ! I I : 325.).
A Világügy elő- férfihoz intézett szavak: «Félénk császármadáréhoz
hasonlóan érzékeny füled, tó nagyságú szent füled hadd hallgasson
ide!» (yuri qulay sa'ilém palén, tür janit jelpin palén ti voss sujtif
I I : 359.); «császármadár porczogós [füléhez hasonló] két füles,
neves Aranyos óh bár ide hallgatnod!)) (sisir-moryo norán kit pal
namin Sorúi, tV voss /öntémlénün mönt! II : 349.); «J"élénk kacsáé
hoz hasonlóan érzékeny fül, hallgasd meg /» (yuri sanki sa'ilém pal,
yöntamláln! II : 323.), mely utóbbi szólás a «Víz-szentjének»
felsőlozvai idéző igéjében is előfordul (II : 382.).
Az isteni mindenhatóság eszméjének megfelelő fejletlen gon
dolat, melylyel a vogul néphit a bálványszellemek természetfölötti
erejét magyarázza : «a b á l v á n y n a k h é t f o g á s a , i s t e n n e k
h é t f o g á s a * (pupV sát pis, tárém sát pis), vagy más kifejezés
sel: «a b á l v á n y n a k h é t ü g y e s s é g e » (pupV sát ápér).
Erre hivatkozik az imádság, midőn a Világügyelő-férfiúhoz a kö
vetkező szavakat intézi: «Az erdő szerencséje elmúlt, a víz szeren
cséje elmúlt: Numi-Tqrém atyád elé bálványi hét fogásoddal, isteni
hét fogásoddal állj te oda (N. T. jajén pupV sát piséntél, tqrém sát
piséntél), könyörögj érettünk» (II : 370—1.). Ugyancsak e ((bál
ványi hét fogásával)) viheti végbe pl. a Világügyelő férfi azt a cso
dát, hogy midőn menyasszonyáért Kul-qtér ipjának házába lép s
ott semminemű lakodalmi készséget nem talál, «a maga lakó vá
rosából rántja oda egyik szögleténél fogva hét ajtótámasztóval zárt
hambárját s fiúnak, leánynak enni való lakodalmi étel jön» ( I I :
16*
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292—3.)-A «lenn lévő lábas istenkék lábbeli hét ügyességét*, veszi
észre a mennyei atya égi hajlékában nevelt zsenge korú Kul'-qtér
s mivel azt tapasztalja, hogy amaz istenkék ügyességük folytán az
emberektől «jeles pénzt, jó áldozatételt szereznek* (jolén q,lné
latién pupi' la'ilén-ke sat ápér totawé: namén qln, jqmés puri tan
vlyét), neki is vágya támad arra, hogy Numi-Tárém atyja a földre
bocsássa, a hol «jeles pénzt, jó ételáldozatot*) ő is szerezhetne (II:
289.). Mert megjegyzendő, hogy a «bálványi hét fogás» egyszers
mind a kuV-oknak, az alvilág szellemeinek is osztályrésze (kut sát
pis II : 289.); minélfogva rendes kapcsolat e fogalom kifejezésére:
pupiy' sát, kut sát pis. Ezt emlegeti a Kaltés-leány nászregéje
(II: 295, 296.), melyben a hőslő ifjú ezen csodaerőnél fogva képes
szárcsontjából egy darabot levágni, abból nyilat faragni, útjában
egymás után elválni lábaitól, testtörzsökétől, úgy hogy csak feje
gurul tovább s ez is egy kovács-műhelyben izzó vasüllőre kerül,
ott kalapácscsal ütik, majd lepattan, visszafelé gurul; eléri törzsö
két, hozzá kapcsolódik; eléri lábát, hozzá kapcsolódik; visszanyeri
eredeti épségét.
A bálványhatalom természetesen nem egyenlő mértékben
osztályrésze minden istenségnek; van «hatalmas isten, erős isten))
(nanrá tarém, várin tqrém; 11:4.), vagy más jelzéssel: «nagy isten,
nagy bálvány)) (jani tarém, jani' pupi'; I I I : 189, 192.) s van
gyönge, azaz ((apró isten, apró bálvány)) fiai tarém, lai pupV; I I I :
227; IV : 94, 95.), illetőleg: úombleveles ág közét járó kis isten,
tüleveles ág közét járó kis isten)) (tqw-yál jálmin mán tarém, tál-yal
jálmin mán pupi'; II : 416.), vagy — mint a medvét nevezik —
uvessző közét futkosó kis isten» (nir-yal yajtné mari tqrém; I I I :
218.). Szinte megvető ez a kifejezés: ajémkitém la'ilin náj, ajémkitém taulin tqrém «apró-cseprő lábas istennőcske, apró-cseprő
szárnyas isten», kik a Leplá-torkolati öregtől «nagyon félnek»
(saka pilawé ; II : 136.). Nagyobb hatalmának érzetében mondja a
lopmuszi isten : ((Magam fölött ha lábas isten jelentkezik, ha szár
nyas bálvány jelentkezik : mint a tó vizét úgy iszom^ meg (num-pálén
la'ilin tarém, tqulin pupV-ke ne'ili : tur-vit aje'im ; I I : 278.) s mint
egykori versengésében győztes félt nevezik ((hét bálvány, hat isten
között győztes férfiúnak)) (sat pupi yalté, sát tarém yalté vorin yum;
u. o.). Ugyanily czíme van a pelimi istenségnek : ((Mindenfelé levő
hét istent szétosztott Aranyos, mindenf 'elé levő hét bálványt szétosztott
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királya (yotal! qlné sat tq,rém urtém Sqrni, yotálqlné sat pupV urtém
yan; II : 403.), valamint a Tuchtá-torkolati női bálvány is nhét
bálványt, hét istent szétosztó istennő)) (süt pupV, sat tárém ürtpéy
naj; IV : 234.). A Jütim-sqs-heli isten hatalmát ekkép adja tudtul
híveinek: «Fiúcskák, ha én hozzám könyörögtök, egy oldali szár
nyamat ha meglebbentem: a föld egész nagyságában megfordul;
más oldali szárnyamat ha meglebbentem: a víz egész nagyságában
megfordul„• hét bojtos szent ostorom midőn meglegyintem : az ülő
szent föld egész nagyságában megmozdúh (II : 430.). Hatalmánál
fogva neveznek több istenséget ^királynak* (yqn), így a lopmuszit
(II : 276.), a pelimit (II : 403.) s a Világügyelő férfit (II : 353.").
Mindenesetre nem terjed a bálványszellem hatalma annyira,
hogy úgy mint a bibliai istennek valamit csak akarnia vagy ki
mondania kelljen ahhoz, hogy az mindjárt meg is legyen. A p o 
g á n y i s t e n e k az ő «hét f o g á s u k k a l ) )
ugyancsak
f á r a d o z n a k , m í g c z é l j u k a t e l é r h e t i k . «Oldalas világ
hét oldala szerűit forgolódunk, módos világ hét módja szerint forgo
lódunk)) (úrin tq,rém sat ur janyeu, artiü tarém sat art janyeu),
azaz «minden oldalát megforgatjuk az ügynek s minden módját
megkíséreljük)), mondják magukról a Pásét menkw-ek czélzással a
sámántól követelt feladat rendkívüli nehézségére. Szintígy emlege
tik a Világügyelő férfira vonatkozólag a hozzá intézett imádság
ban : «Egykor, midőn Ínségünkben hozzád fordultunk, Aranyos
király, midőn egykor téged idéztünk, te mint hét oldalú oldalas fa
forogsz vala (hogy kérésünket teljesítsed; sat urp' úrin jiw, nan
jcinye'in; II : 353.) s ennek megfelelőleg egyik czíme is ez istenség
nek : «Hét oldala oldalas király)) (sat urpá úrin yq,n; I I : 356.). —
Van eset rá, hogy képtelennek is jelentik ki magukat a megoldandó
feladatra, mint a Paszét-bálvány következő szavaival: «Bárha
a mindenfelé levő szárnyas sok istent, a mindenfelé levő lábas sok
bálványt [segélykérés czéljából] a lombleveles fa hét közében mind
megmozgatom, a tűleveles fa hét közében mind keresgélem: a
lombleveles fa hét közéből, a tűleveles fa hét közéből semmiféle
módos fának módját ki nem eszelhetem, semmiféle oldalas fának
oldalát nem győzöm ( = semmi módját nem találom, semmi szerét
nem tehetem), semmiféle tanácsos állat tanácsát nem találom (né
mat ártin jiw ártá at artéleim, ne-mat úrin jiw ura at vermateim,
né-maí lanyin uj lán%a át yante'im; II : 418.). E- szavakhoz azt
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jegyzi meg a közlő, hogy az idézett bálványszellem fölé még sok
más hatalmasabb pupV van helyezve; a sámán ezekhez küldi,
hogy eszközölje ki segedelmüket. Erre az idézett bálványszellem
nem szívesen vállalkozik; «mert fél, hátba amazok megharagusznak reá; azután meg a járása is sok, egyik pupi' a másikhoz kül
dözgeti*.
De bár látja az ember, hogy isteneinek is korlátolt a hatalma,
ne vegye a «bálványi hét fogást» csekélybe s ne képzelje, hogy
ehhez ember is eljuthat. «Egykor»> — így mondja a Kaltés-leány
regéje — «ha az ember korabeli világ fog támadni, az embernek fia
bálványi hét, ördögi hét fogásomat keresve ne erőlködjék /» (%anal,
ülém-yqlés jisin tarém üntti-pél elém'^q,lés-piyén pupi sát, kut sát
pisém ul voss nawlawé !) ; mert úgy jár, mint e regében a Város
fejedelem-öreg fia, ki látván, hogy mikép boldogult az isteni hőslő
(ki valószínűleg nem más, mint a Világügyelő férfiú) a nőszerzésben, maga is úgy akart nőt szerezni s bárha amaz lebeszélni igye
kezett őt vállalkozásától, unszolásával addig nem hagyott fel, míg
az isteni férfit kísérőül nem nyerte. Ennek segedelmével czélját el
is érte, de harmadnapra házával együtt tűz emésztette el: « További
élet fényes napjait megélni ö nem akarta* (elale alné posin %q,tálné
öXunkwé taw at tanjés) — mondja okulásul a rege (II : 310.).
A mindenek égi atyjától nyert h a t a l m u k a t a b á l v á n y i s t e n s é g e k h í v e i k j a v á r a é r t é k e s í t i k , tehát nem afféle,
mindenkép rosszakaratú, csak önzéstől vezérelt démonok, a minők
nek őket az elfogultság s fölületes vizsgálat festi. Az i s t e n s é g
elméje szentséges, aranyos; gondja mindenkire
t e r j e d ő : o l y a n n a g y m i n t a z Ob, m i n t e g y t ó . ((Nyo
morúságos sok kedveskéd, szomorúságos sok magzatkád» — mond
ják a Paszet-bálványnak — «ím hozzád könyörgünk: aranyos
elmécskéd, királyi elmécskéd bár előre buzogna ( = ' b á r megsajnálnál
bennünket; sorni-nq,mtikén, %qn-nq,mtikén elál voss %uTilalnü; II :
425.). A Lozvafő «Víz-szentjei» az imádság szerint: «Ob nagyságú,
tó nagyságú szentséges elméjű nép* (Ás janit, tür janit jelpin nqmtpa
má/um), melyet arra kérnek, hogy «0b-víz, tó-víz [módjára fölbuzgó] szentséges elméjét a futó víz fölé. az omló víz fölé, ide
buzogtassa» (Ás-vit, tür-vit jelpiií namtén tV',voss yutiténülén ! I I :
386.). A Jütim-sas-beli istenkének elméje : nMint az Ob, mint a tó,
[olyféle] aranyos, szentséges elme» (Ás sqrni, tür sarni jelpin nqmt;

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

247

I I : 430.). Az utóbbi két jelzővel szemlélteti az imádság a Világügyelő férfi elméjét is (II: 351, 360.), melyeken kívül még a követ
kezőkkel találkozunk: «Fölbuzgó Ob-vízhez, fölbuzgó tó-vízhez
[hasonlóan buzgó] véráldozatos, ételáldozatos elmen (yuUléné Ás-vit
jirin namt, yul'iléné tür-vit purin namt; II : 362.), na hét földet
körülforgó szentséges elme, fényességes elmen (sát ma jqnyné jelpin
nq,mt, pasán nq,mt; 11:358, 352.), «tarka tomporú szent állatos (t. i.
azt kívánó) elmen (pes yansán jelpin uj nq,mt; I I : 314.). Ezekben a
namt szó a «kedv, tetszés, jó indulat*) kifejezése (v. ö. namtémné
pats «kedvem kerekedett, megtetszett))), a yullli pedig a «forrásvíz
buzgásához» való hasonlítás, a mint világosabban kitetszik az
utóbbi idézetnek következő folytatásából: namtén yuXlléné tür-vit,
yuliléné Ás-vit, ti' voss %ul!ili/ «mint fölbuzgó tó víz, mint fölbuzgó
Ob-víz, buzogjon ide elméd» (azaz: «igyekezzék föltünni»); a köz
beszédben: nqrntém yulilés = ((megsajnáltam, jó indulatom támadt
iránta».
A bálványszellem itt leírt tulajdonságaiból következik az a
Ta i v a t á s a, hogy természetfölötti erejével és képességeivel elő
segítse az ember boldogulását. Mint a gyermek atyjához, az alatt
való urához, úgy folyamodik a hivő a bálványokban ábrázolt isten
ségekhez tanácsért s támogatásért külömböző szükségében s bajai
ban. Ezek mindenesetre közelebb állanak hozzá, mint a magasban
lakó mindenható égi atya; hiszen egykor — ha a mai köztudatban
elhomályosult is emlékezete — e bálványistenségek valóságos
atyáik s uraik voltak, s az ember mindenkor első sorban saját
embertársai közt kereste s keresi segedelme eszközeit. Kisebb
ügyekben, anyagi javak elérésében rendesen elég magának a bálványszellemnek jóindulata; ha az ember ezt elérte, kívánságai
teljesednek. íme egy világosan szemléltető példa népköltési gyűj
téseimből (IV : 247—250.): «Kanysing gazda, ha éjjeli ladikos,
nappali ladikos vadászatának szerencsés útjára indul, hét jávorral
teli ladikkal téreget vissza. Egyszer [azonban azt veszi észre, hogy]
éjjeli ladikos, reggeli ladikos vadászatának szerencsés útja meg
van bűvölve (el van fogva: püwilimé). Kanysing-gazda most igaz
szemű szemes bűbájost keresgél. Földje hosszú földet, vize hosszú
vizet bejárva a híres Pelim-torkolati bűbájoshoz érkezik, ki az
igaz varázslat jó czólját ekkép varázsolja: ,Neked, Kanysing-gazda,
ladikos vadászatod szerencsés útja hogy kitől van megbűvölve?

Í248

MUNKÁCSI BERNÁT.

Hát, a melyet atyád hajlongva imádott, az az ételáldozatot
fogyasztó rettenetes ételáldozatos bálványod (püri yaltém pürin
pupV kapajén), ő bűvölte meg. Ezután ím vékony posztó sok gön
gyölegjét göngyölgesd te, vékony selyem sok tekercsét tekergesd te
[a bálvány részére]; ennek utána ételáldozatos üsttel, esészével
rendezz te ételáldozatot s aztán éjjeli ladikos, nappali ladikos
vadászatod szerencsés útját járd csak te, figyeld meg csak !'» Gaz
dánk megfogadja a bűbájos szavát, régi szerencséje visszatér s erre
ő ((ételáldozatot, véráldozatot fogyasztó rettenetes bálványát)) ép
úgy mint egykor apja gyakorolta «hajlongásaival buzgón imádja».
Halászati és vadászati szerencsét voltakép minden bálványszellem
adhat,. mégis egyesek kiválóan híresek e részbeli befolyásuknál
fogva. Bőven ír már NOVICZKIJ arról, hogy a középobi osztjákok az
«Obi öreget)- (Ás-ansuy) tartják a halak fő adományozójának;
mivelhogy «a hal mind az övé; a vízi állatokat igazgatása alatt
tartja s annyit bocsát belőlük mindenkinek birtokába, a mennyit
akar». A fehérhegyi lúdbálványt ugyané szerző szerint főkép azért
tisztelték, mivel ((leghamarabb ad sok áldást s különösen vizi
madarak zsákmányában juttat nagy bőséget» (l. fent). GONDATTI
értesülése szerint (20. 1.) Aut-já qtér is arról nevezetes, hogy
ő uralkodik a tenger halain s ezekből az égi atya akaratának megfelelőleg ő juttatja mindenkinek birtokába azt a mennyiséget, mely
számára rendelve van.
Máskép áll a dolog, midőn nagyobb jelentőségű ügyekről^
különösen az egészség s élet kérdéséről van szó. Az égi atya, NumiTq,rém az élet ura s a bálványszellemnek bármily nagy ereje sem
képes a megállapított sorson változtatni hacsak nem Numi-Tarém
akaratával s áldásával. Ez esetekben a bálványszellemek hivatása,
hogy k ö z b e n j á r ó i , ü g y v é d ő i l e g y e n e k a z e m b e r n e k ,
az é r d e m e k h í j á n k ö z v e t e t l e n ü l n e h e z e n meg
n y e r h e t ő f ő i s t e n e l ő t t ; szerepük tehát ugyanaz, mint más
vallásokban a ((bűnösért könyörgő szenteké)). Midőn a lozvafői vogulok az «Aranyos fejedelemhez*) imádkoznak, arra kérik, hogy
«Numi-Tqrém atyád elé bálványi hét fogásoddal, isteni hét fogásod
dal állj te oda ; N. T. atyádnak [imitt] megrakott üstben három
véráldozat ; te könyörögj érettünk/» (N. T. jajén pupV sát piséntél,
tq,rém sát piséntél nan l'ülsaln, N. T. jáyénné petém püt yürém jir;
nan pojksén! I I : 371.). Szintígy könyörögnek a Paszet-bálványhoz:
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«Leánynyal, fiúval teljes teli házunk végét a kór ruhaszárnya na
gyon támadja, a betegség ruhaujja nagyon pusztítja; vajha [ama]
hét istent szétosztó királyhoz, hat fekete sas röptényi magasságban
lakó aranyos atyácskádhoz (t. i. N. T.-hoz) könyörögnél te érettünk;
kinek a kelő nap teszi aranyos szemét, a nyugvó nap sugaraival
[tündöklő] királyhoz siránkoznál te érettünk! (II : 424.). Midőn
Ajász-isten hívei egészségükért imádkoznak s e végből az istenség
áldozatokat rendel, megmondja, hogy «a gőzölgő edény gőzét, a
füstölgő edény füstjét» ő veszi; de ezenkívül szükséges, hogy az
áldozati állatok bőrét «az újonnan nőtt kis fa ágára felakasszák)),
hogy ezt «Numi-Sorúi atya jó szemmel, kegyes szemmel nézzen (N. S.
ásdn portin sam, pamin sam sunsi; II : 17.). A Világügyelő férfi,
idéző igéjében is azt emlegetik, hogy az «Ínséget szenvedő sok
leány, sok fiú elsírta, elkönyörögte ínséges siralma, Ínséges könyör
gése a hét fekete sas magasságbeli atya lakó eleven színekkel ékesített
ház hét ajtajához mint menő felhő kis fuvallata hatoljon föl oda, a
hét hímszarvast, hét lovat összekötő áldozatos kötéllel (t. i. az áldo
zati állatokkal) együtt hatoljon föl oda.')) (II: 319.). Hogy miképpen
képzelik a bálványistenség ezen közbenjárását az atyaistennél,
drámai módon adja elő a Világügyelő férfiúnak múnkeszi idéző
himnusa; íme az egyes jelenetek (II : 354—8.):
I. Könyörgés, hogy a Világügyelő férfi menjen föl Numi-Sorni
atyához: «Sörényes állat szent alakjával vagy te, király, igézve.
Mindenfelé levő nyílfegyveres, íjfegyveres sok magzatod könyörög
hozzád, király: tarka csípőjű szent állatod hátán az arany fényes
ségű szent kantárszárat a magasból óh bár ide irányoznád! Ki
[egykor] hét istent osztott szét: király atyádhoz, hét fekete sas
[röptényi] magasságban lakó Fenséges-Aranyos atyádhoz óh bár
emelkednél föl! A Fenséges-Aranyos atyád birtokát tevő arany
vízzel folyó, aranykilincses szent ház belsejébe bár oda belépnél;
az ajtós ház ajtajába, óh király, bár oda állnál».
II. Numi-Sorni atyának a Világügyelő férfiúhoz intézett kér
dése : «Fiúcska, micsoda Ínséges világ Ínsége ért téged, micsoda
szűkös világ szüksége ért téged ?»
III. A Világügyelő válasza: «Aranyos felséges atyám! Egykor
igézettel előhozott abroncskarika módjára forgó hét vidékedet, hat
vidékedet a kór kínja, a betegség kínja ragadta meg. ínséges subát,
ínséges botost Öltött sok magzatod kóros hús kórjától, beteg csont
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betegségétől érintve, fekete subájú alvilági járványvósz ragadja
el őket».
IV. Numi-Sorni viszonválasza : «Hét oldalú oldalas (azaz:
minden oldalát a dolognak megkísérlő) király, fiúcska! Tarka
csipőjti szent állatod hátán menj alá, kedves! A mint később az
alsó égre (azaz : a földre) érkezel, ha kór támadt: a kór kínját osz
lasd el; ha betegség támadt: a betegség kínját oszlasd el! ínséges
subát öltött sok magzatom leánynak, fiúnak járni való egyenletes
föld drága szélét hadd járják tovább !»
V. A könyörgő fogadalmat tesz a Vilagügyelö férfiúnak azon
esetre, ha közbenjárása sikeres lesz: «Az abroncskarika módjára
forgó kerek hét világ, hat világ vidékén ezután hét véráldozattal,
hét ételáldozattal állok előtted; hét vizes üstöt forralok, újonnan
növekedett kis fa tövéhez, a vizét ím oda öntik . . . hét földet
körülforgó szentséges elméd óh bár irányoznád javamra (óh bár
megsajnálnál).
Mint ez idézetből is látjuk, nagy a bizalom a bálványistenségek közbenjárásának síkere iránt; kedves fiainak kérését kegyesen
fogadja az égi atya s a tőlük pártolt, kórtól gyötrött embert «szá
nalmába veszi)) (Numi-Téirém asánélné sál'i' ta% vissentawét • I I :
408.). Természetes, hogy a Világügyelő férfi, kit a vogul-osztják
mythologia Numi-Tcírém legkisebb s legkedvesebb fiának tart, egy
szersmind legbefolyásosabb nála s mint ilyen a leghíresebb gyó
gyító isten. Róla mondja az idéző ige: «Arany-Kworész atyádtól,
Arany-Fény atyádtól, hogy leányod lelkét, fiad lelkét megőrizd, arra
vagy igézetével rendelve (Sorni-Kworés áéénné, Sorni-Pos jáyénné
üyin lili, píyén lili ürunkwé sátwásén • 11:364.) s másutt: ("Bár
merre levő véráldozatos mellű hét magzatkád istent megindító hét
beszéddel indít meg téged [szánalomraj: egy megrakott üst [fel
főttének] ideje [elég, hogy] egy lelket megmentettél (fölemeltél)
legyen; egy teli mert tányér [elfogyasztásának] ideje elég, hogy egy
életet megmentettél legyen» (petém püt-sis lili almélasén ; yüném
aná-sis nqt almélasén ; II : 369.). Az irtisi osztják hősének szerint
Ar-mig yoj («Sok-föld férfi» = Világügyelő) ruhája: «élettoldó
ruha)) (tlt őttetaj tét = vog. lili qltné ta'ilj; ő gyógyított már fiatal
legény korában, midőn Tari-peé-nimal'á-sqiv néven járta a világot
s Páraparséy félszemű, béna es sánta szolgáit lehelletével épszemüekké, ópkezűekké s éplábúakká tette (1: 9—10.). De a b e t e-
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g e k g y ó g y í t á s a nem pusztán az ő képessége és szabadalma,
hanem á l t a l á b a n h i v a t á s a a n a g y o b b t i s z t e l e t ű ,
b á l v á n y o k n a k . A Jütim-sqs istenséget «embert megmentő (föl
emelő) férfiénak (élém-yalés nqn%-álmém %um ; I I : 428.) czímezik,
mivel segedelme oly sikeres, hogy a mint «folyami lúd módjára
pipegő szajacskáját kinyitja, egy éj múltával, egy nap múltával erős
csont, erős hús kerekedik ki a földből, kerekedik ki a vízből)) (II: 429.).
Gyógyulásért folyamodnak a lozvafői «Víz-szentjéhez» is. A lopmúszi istenke gyermekvédő bédvány, a mint következő szavaiból
kitűnik: «Most növekedett falubeli, városbeli sok gyermekem a kór
ruhája, a betegség ruhája szélétől őrzöm őket (is janiméin paul saw,
iis saw naurémaném térén-kSmplinél, %ul!-kémplinél üriáném) . . . a
melyik lányom, a melyik fiam kóros hús kórja érinti, beteg csont
betegsége érinti: a hegyes karddal, az éles karddal járom körül))
(t. i. így gyógyítom; II : 277—8.). A szigvatorkolati istenke nőszerző útjában egy öreg ember házába tért, ki betegen feküdt s
áldozati fogadalom kapcsán könyörgéssel fordult isteni vendégéhez
gyógyulásért: «Te ón előttem minek is könyörgesz ?!» — szól az
istenke — «ezen fekvő oldaladról másik oldaladra fordulj, aztán
állj föl, köpj véres köpést, azzal ím meggyógyulsz)) (II: 359.). B «ren
delés» ugyan mód nélkül egyszerű, majdnem olyan, mint némely
falusi kuruzslónké, de az istenségnek nem kell sok gyógyszer.
A buzgó tevékenység, melyet az előadottak szerint a bálványszellemek az ember boldogulása s kedvező életsorsa érdekében
kifejtenek, méltóvá teszi őket az ember h ó d o l ó t i s z t e l e t é r e
s i m á d á s á r a . Megvan ennek lélektani alapja már a bálványok
eredetében, hiszen ezek az elhunyt atyák emlékjelei, tehát irántuk
a kegyelet ugyanazon erkölcsi érzés kifolyása, melyet a mi vallási
tanításunk ez igében hirdet: ((Tiszteld atyádat s anyádat, hogy
hosszú életű légy a földön !» A bálványtisztelet fejlődésének ezen
kiinduló pontja magyarázza meg azt is, hogy az ember érintkezési
módja istenségeivel nem rideg, hanem bizalmas; majdnem olyan,
mint a gyermekeké valamely idősebb családtaggal szemben. Az
ember bálványszellemeivel, mint már fentebb érintettük, tárgyal,
tanácskozik, alkudozik esetleg illetlenül is, úgy mint ez minden
háztájt előfordul. Az áldozatok alkalmával az ember isteneivel ven
dégeskedik ; a hívők lakomájukhoz meghívják őket, etetik, itatják,
távozásakor elkísérik, úgy mint valamely szeretett, becsült vendé-
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get. Az istenség ilyenkor együtt vígad kedveltjeivel; ezért panaszol
ják az ínségesek, hogy «hét szarvas állat áldozatos tereden vígadó
szárnyas hátü hátas istent [most] nem látunk» (ántin sdt uj jirin
kan num-pdlén ü Hl éne tqwlin sispá sisin tqrém at vayüw; I I :
312.). Az ajándékadás részben hála, részben tisztelet kifejezése;
nem — mint rendesen hiszik — ár, melynek fejében az ember
okvetetlenül valamely megfelelő ellenszolgálatot vár. Kedvező
anyagi viszonyok, sikeres vadászat, vagy halászat ép úgy indítják
az embert tiszteletének ily módú kifejezésére, mint az ínség, a
mely utóbbi esetben is nem a kért dolgok ellenértéke az áldozat,
hanem mintegy kedveskedés avval a természetes emberi felfogással,
hogy ennek kapcsán az istenség inkább buzdul kegyelemre. Nem
külömb ez az eljárás, mint midőn a mi társadalmunk embere szo
rultságában ennek, vagy annak a szentnek fogadalmat tesz; papnak,
barátnak pénzt küld, vagy a szegényeknek áldoz. Áll tehát a bálványtiszteletnél is a mondás: Megérteni annyi, mint félig megbocsátani.
Valamint eltérők a külömböző bálványszellemek hatalmához
fűzött képzetek, nem egységes az eljárás az irántuk tanúsított tisz
telet nyilvánításának módjaiban és terjedelmében sem. A házi hal
ványnál nagyobb tiszteletben részesül a falu, vagy nemzetség bál
ványa s a hódolat még bővebb kifejezéseivel halmozza el a vallási
élet azon istenségeket, melyeket a néphit egész folyóvidékek urai
gyanánt fog föl. Legmagasabb fokon áll a bálványokban ábrázolt
földi istenségek hierarchiájában a Világügyelő férfi, kinek hatás
köre — mint ezt alább bővebben kifejtjük — az egész világra ki
terjed, minélfogva vogulok, osztjákok és szamojédek, bármely föl
dön lakjanak, egyképpen járulnak hozzá könyörgéseikkel. A na
gyobb tiszteletű bálványok egyszersmind régibbek; ezeknek szer
tartásaikat hosszú évszázadok hagyományos gyakorlata szentesíti.
A bálvány tiszteletére való mükifejezés : «a bálvány felé néz», így
egyik szigvai közlőm szerint «az Ural túl felén lakó szamojédok a
lopmúszi istenke felé néznek» (nqr ta-palt cflné jarnét Lqpin-üs
q,jkd nwnpel sunse'it). Altalános követelménye a bálvány tisztele
tének, hogy az ember soha meg ne feledkezzék az istenség iránt
tartozó kötelességeiről, különösen a z a l k a l m i á l d o z a t o k r ó l
s a s z e n t s é g é t m e g i l l e t ő s z e r t a r t á s o k r ó l . Az előb
bieket a részletek bősége miatt külön fejezetben kell tárgyalnunk
(1. alább), az utóbbiakkal a következőkben foglalkozunk.
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Mindenekelőtt ismerkedjünk meg a s z e n t s é g fogalmával.
Ennek jelzése a vogulban : jelpin és pasin (v. pasán), melyeket a
költői nyelv párhuzamos szólásokban egyenlő jelentéssel alkalmaz,
így: süt majanyné jelpin nqmt, %qt ma jqnyni pasán nqmt («hét
földet, hat földet körüljáró szentséges elméje» a Világügyelő férfiú
nak; II : 358.); vojliönli jelpin nqmt, vojlé-önlé pasin nqmt (a
«nagyságos állatocska», azaz medve «szent elméje» ; I I I : 133.);
völ'á sáti'' ünléné jelpin máyum, rösá yqtV ünléné pasin má/um
(((folyófordulókat hét felé, fövénypartokat hat felé lakó szentséges
nép» : a lozvafői vízi istenek; II : 385.); atin uj jelpin ywri, átin
uj pasin %uri («hajas állat szentséges alak» : a Világügyelő férfi
lova; I I : 354.); jelpin nqr, pasin nqr («szentséges hegy»: az Ural;
I : 143.) | [egymás mellett:] sorúi pasán jelpin sermát (a Világ
ügyelő férfi szentséges zabolája; II : 354.); pasin vitép jelpin tár
(a jugrai isten szent tava; II : 135.); lai pasán, piti pasán jelpin
tál («alvilági. fekete szentséges tél»; II : 352.). Megfelelő szavak
az osztjákban: jemin és pesen, pl. a «szent hely» neve : jemin pesen
taga (PATKANOV I : 105.), vagy: jemin pisin mig (u. o. I I : 124.).
A jelpin (TV. ilpin, KLV. jelpin «szent» szónak alapértelme kitet
szik ezen közös tövű képzésből: jelű ((föléled, fölgyógyul, éppé
lesz» (nuk-jelts «fölgyógyult», jeltipti «gyógyító), mi szerint jelpin
tkp. «épséges, teljes, hibátlan», tehát oly kifejezés, mint a német
heilig e mellett: heil («gesund, unversehrt»), vagy a zűrjén vic-ko
«heiliges haus, tempeb) előrésze a vitf: gon-vi$ «gesundheit, unversehrtheit», viga «gesund» szó mellett. A jelpin «ép, teljes» ere
deti értelméből magyarázhatók következő alkalmazásai: jelpin moU% minin ! «igen gyorsan menj !» (tkp. «éppen gyorsan»), jelpin
am ülmim jiwwe «nagyon álmos vagyok», jelpin atin «nagyon
édes» ; ul-jhv jelpin áiim «tűzifa éppenséggel nincs» ; jelpin ámppV! «igazi, valóságos kutyafi!» (káromkodás). — A pasin értelme
tkp. «fényességes», pl. a kondai énekben pasin töri ni (((fényességes
ég») a sémii mé («fekete föld») ellentéte (I : 170.); a fentebb idé
zett pasin vitip jelpin tür szólásban is a pasin a mellett hogy a
jelpin szinonimája, így fordítható: ((fényességes (vizű szent tó)»,
szintígy a sorúi pasán jelpin ser?nát-hen a két első szó «arany
fényességű»-nek («a. f. szent zabola»). Az osztják jemin «szent» a
jeni «jó» szó származéka. — A mi magát a «szent», vagy ((szent
séges* fogalmat illeti, a vogul-osztják pogányság ilyennek vesz min-
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dent, a mi valamely istenségnek birtokához tartozik, így: székhelye:
jelpin ma, házikója jelpin kwol, vize, tava: ;. vit, j . ja, j . tür, szi
gete: ;'. tump, fája: j . jiw, ez utóbbinak ága: j . tqw; továbbá a bál
vány sapkája: j . kent, ostora: j . yaméi, kardja: ;'. sirej, paripája:
jelpin uj, elméje: ;'. namt, a Világügyelő férfiúnak szent regéje :
jelpiri möjt (I : 18.), a halott gyászának első hete: jelpin sat, a
medvének öt szent kiáltása : at jelpin rqnyd (III : 145.) stb. Ezen
kívül a jelpin jelzővel vannak meghatározva a költői nyelvben a
következők is : a f ö l d : ünlép jelpin ma («az ülő szent föld»; 1:47,
II : 99.), vagy ünléné jelpin ma (id. II : 313.), elém yqlés ünléné
jelpin ma («ember lakó sz. föld»; I : 139.), né-yiŰn, yum-yiUn jelpin
ma («nő jeles, férfi jeles sz. föld»; II : 373.), sat sampa jelpin ma
(«hét tájú sz. föld»; II : 317.), yqtél janyéin jelpin ma («nap körül
járta sz. föld» ; I I : 311.), pankin sispá jelpin ma («piszkos hátú sz.
föld»; I I : 318, 319.), sat sqicpa jelpin ma («hét réteges*), v. "bőrös
sz. föld»; II : 145; jelpin sqwin ma II : 133.), kel-pésán jelpiri ma
(«köté]fonásra való kákát termő sz. föld»; II : 416, 417.); tűrum
tadem jemén mi<j («isten teremtette sz. föld»; PATKANOV I I : 82.) | az
U r a l : jelpin riqr, pasin nqr (I : 143.) | a t e n g e r : tqrém-sárn
kélné jelpin sdris («az ég szögletében tükröző sz. tenger»; IV: 308.),
patitá marttal jelpin saris-vit («a feneke mérhetetlen sz. tengervíz»;
I : 140.), pötta jinkép jemén sarai («be nem fagyó vizű sz. tengeri);
PATKANOV I I : 142.), saruén jengpi jemin saris («aranyos vizű sz.
tenger»; KEGULY Natin ar énekében) | a z ö z ö n v í z : sqrni sirpd
jelpin sdkw (II : 318.), qln sirpd jelpin sakw (II : 313.); az ő s v í z ,
melyből a földet előbuktatják: jelpin vit (I : 139.) | a j é g e s ő :
ALV. jelpén %art pdttiláttét «szent holmik hullanak« || a s z e n t
á l l a t o k , jelesen a m e d v e , melynek szigvai nyelven rendes
neve : jelpin uj («szent állat») s az énekben : Tqrém-sirpa jelpin uj,
Kworés-sirpd jelpin uj (III : 479.) | a j á v o r : tqrémné kélem jelpin
uj (a gönczöl-, vagy «jávorcsillagzatban égbe tükröződött sz. állat»,
IV : 308.) [ a k í g y ó s a kígyónak képzelt «KaMeimÍH 3 M M » nevű
csigakövület: jelpin uj (v. ö. a kígyónak KV. pupi-khwor «bálványaiak» nevét) || a h i m l ő : jelpin yojtil («szent kór»), KLV. jelpén
jqn, ALV. jelpin aum.
A «szentséges»-nek ellentéte a « t i s z t á t l a n »
(viksém).
GONDATTI szerint (51. 1.) a vogul néphitben ((tisztátlan állatok» a
béka, gyík és pók, melyeken kívül Xul'-qtér teremtményeinek
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mondja a rege a vakondokot, gilisztát, szúnyogot, legyet, bögölyt
s úgy látszik, általában a csúszó-mászó állatokat (nim-viré; 1:163.).
De l e g f ő b b t i s z t á t l a n s á g a n ő i h ó s z á m (múlás), mely
fölfogás több vallási intézményben nyer kifejezést s a «tisztának»
vélt férfira nézve egész sereg óvatossági rendszabályt tesz kötele
zővé. Hogy a tisztátlanság ideje alatt a nő a férfit s holmijait akár
véletlenből is meg ne érinthesse, ennek tartamára egy külön e
czélra épített kis házikóba (mán kwol) kell vonulnia, hol külön edé
nyekben magafözögeti ételét s maga eszik • innen a tisztátlan álla
pot ezen euphemistikus kifejezései: akis házba jutott» (mán kwolné
pats) és «külÖn üsthöz jutott» (janés pütné pats). A künn álló férjjel
meg van ugyan a beszéd engedve; de nem szabad a feleknek egy
máshoz közeliteni sem: «[törvény szerint] tartják magukat, óva
kodnak)) (ÜrgatéV). A tisztátlan nő férjével együtt ladikra nem
ülhet, szánon nem utazhatik (INFANTJEV III : 566.). Étkezésében is
bizonyos szabályokat tartozik szem előtt tartani; így tiltva van
számára a jávorhús étele; mert «a jávor istentől jelzett állató
(Tqrémnél sqwlém uj) s isten rendelte őt úgy hogy «kis házbeli
állapotban ne egyék (Tarémné to% satwés, máh'kwolin-ta?il ul voss
téwé; IV: 415.)»; ha a nő e tilalmat áthágja, «férje büntetés okába
esik (nakné páti), nyomorogni kezd, jávort [vadászatában] nem
talál» (u. o.). Maga a jávor mondja magáról énekében (IV: 301—2.):
«Ha bűnhödésokozó czipőben (= tisztátlan állapotban) levő no
(nakin nürap né) eszik belőlem, midőn táplálékkal, táplálékkal [élő]
embere vastag rudú rudas magalövö íjját fölállítja: én azt a mily
messze csak látszik, kikerülöm. Hosszú farkú farkas ebét ha reám
bocsátja: rothadt madzagkép vágom szét. Midőn holló orrát zuzmarázó telet alkot [égi] atyám s táplálékkal, táplálékkal [élő] em
bere engem fölkeres, sűrű fajú jegenyefenyves oldalán elrejtő fü
mögött lopózkodik felém : nem veszi észre, midőn [járásomtól] az
ág mozog. A hegyi erdő fáját két szemhatárnyi távolságból tekin
tem, Numi-Tarém atyámtól felülről aláhullott hét arasznyi hava
mat egy éj alatt hullott hómorzsának tartom; vékony fonalkép,
gyenge húrczérnakép húzott úttal húzom én, állat [azon messze
utam = könnyedén elfutok)». Tiltva van a tisztátlan nőnek a
medvehús evése is; Szotyinova szerint «kis-házbeli nő ,bálványka'
(pupakwé, azaz: medve) ,ruháját' (— húsát) egyáltalában nem
,szedi' ( = eszi)»; de GONDATTI szerint (51. 1.) csupán a medve szíve,
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feje és melle, tehát a lélek székhelyei, tilalmasak számára. Ugyanily
törvények alá tartozik a betegágyas nö is, kinek tisztátlansága a
szüléstől fogva három hónapra van kiszabva (yürém janyjy mül'i);
mindeddig tisztátlan ruháiban (mul'ásiű ulam) jár s csak eztán jut
tiszta (sistém) ruhához. Minden alkalommal a vallási értelemben
vett tisztulás hódpézsmával való füstöléssel történik (sistém ma'és
lalwal éáritayti v. lalwal taktélayti, sistémtayti), mely helyett egyen
értékű eljárás az, hogy «a nő kevés pézsmát szétrág a szájában,
pézsmás nyálát vízbe ereszti s ezen vízzel locsolja ruháit s meg
mossa testétw (IV : 415.).
De a női tisztátlanság kellőleg nem ellenőrizhető; ezért a
vogul-osztják nő állandóan szeméremkötöt (vog. &ás,.osztj. vörép)
visel, melyre a dörzsölés elkerülése czéljából sürtin váltott finom
gyaluforgács jön. így is bizonytalan minden lépése; miért is nem
szabad soha átlépnie a férfi ruháit, botosát, fejszéjét, ladiktoló fáját,
evezőjét, üstjét s vadászszerszámait (IV: 416; BELJAVSZKIJ : 110;
INFANTJEV III : 566.): a férfi a szentségekkel érintkezik, vadászata
és halászata alkalmával szent helyeken j á r ; oda el ne vigye a
szentséggel egybe nem férő tisztátlanságot. Nem szabad a nőnek a
háztetőre mászni, vagy a nyári sátor fedő nyírhéját átlépni (IV: 416.);
mert a tető, különösen a füstnyílás «a nap sütötte földeket körül
járó király járó-kelő nyílása*) (najin mat jqnyné yan jálné snrma;
III : 217.), «a kisded bálvány, a kisded isten bünhödéshozó nyílása» (laj-pupi', Iqj tq>rém tiakép surém; III : 227.), vagyis ott jár
nak ki és be a bálványszellemek, tehát szentséges hely. «Befogott
rénszarvasok előtt» — írja BELJAVSZKIJ (110. 1.) — «az osztják nö
nem mehet keresztül az úton, hanem vagy bevárja, míg a fogat
elhaladt, vagy a gyeplő alatt a rénszarvasok s a szán közt csúszik
át a túlsó oldalra» (1. ide vonatkozólag még: FINSCH: 526. 1.). GON
DATTI szerint (53. 1.) vogul nőnek nem szabad ülni, feküdni vagy
aludni a jurta előszögletében (hol a házi istenségnek van a szók
helye); mert külömben a házi gazdának minden dolga szerencsét
len lesz; szintígy nem szabad női holmiknak heverni az előszöqletben.
Ha minden óvatosság mellett véletlenül mégis megtörtént, hogy
egy nö férfiholmin (ruhán, fejszén stb.J, vagy férji nőruhán, vagy
magán a nőn lépett át s a férfi, vagy holmija ily módon ((tisztát
lanná)) lett (jol-viksémlés): föltétlenül megkívánt tisztító müvelet a
pézsmafüstölés (IV : 416; GONDATTI: 53.). Minden kétség kizárása
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czéljából a vadászatra készülő ember nem is indul el házából, mi
előtt pézsmával nem tisztálkodott volna. «Házas helyen járdái» —
magyarázza SZOTYINOVA (IV : 416.) — ((tisztátlan mocskot juttat
lábaira (la'ilayá viksém pánkél nákiayá); ha füstölés nélkül (sdritayttal) megy el, nem lesz neki szerencséje».
Visszatérve immár a bálvány tiszteletének szertartásaihoz,
ezeknek kiinduló pontja s vezéreszméje a b á l v á n y s z e n t s é 
g é n e k hite, melylyel ö s s z e f é r h e t e t l e n , h o g y ő t m a g á t ,
v a g y t e r ü l e t é t t i s z t á t l a n s z e m é l y , vagy t á r g y é r i n t s e ;
tehát női ruha vagy szerszám a bálvány hajlékában s szent ligetében
el nem helyezhető. GEOEGI szerint a vogulok áldozatainál a nők egy
általában távol maradnak (1. fent); ezt azonban én, ki a felső
lozvai vogulok közt egy vér- s egy ételáldozatnak voltam tanuja,
nem tapasztaltam s csupán azt igazolhatom, hogy a főbb áldozati
szertartások végrehajtásában nők nem vesznek részt, még ha a
sámán (mint erre magam is tudok esetet) nő is. De áll az, hogy
a nők a bálvány arczába nem nézhetnek (SZOTYINOVA). Ennek elkerü
lése czéljából a bálvány arczát mindenféle posztódarabokkal be
takarják, a mint ezt POLJAKOV a Paszerczovi jurták közelében talált
halványnál látta (115.). így természetesen a férfiak tekintete sem
fér a bálvány arczához, minek alapján megértjük, hogy miért ne
vezi az idéző ige a Világügyelő férfit «nőnek láthatatlan, férjinak
láthatatlan szent király»-nak (né susstal jelpiü yqn, %um susstal
sqrvi yqn ; II : 362.).
Hogy a tisztátlan nő járta küszöböt a bálvány lába ne érintse,
GONDATTI szerint (11. 1.) a bálványt, midőn a házból kiviszik s
szintígy midőn oda visszaviszik, nem az ajtón, hanem az ablakon,
vagy egy különösen ezen czélra készített falrésen emelik át, ép úgy
mint ez a halottal s az istenke számba jövő, ünnepséggel tisztelt
medvével történik. Erre czéloz az «állat-öreg» ( = medve) kikisérő
éneke, midőn azt magyarázza, hogy a tisztelt vendég az «alsó nyí
láson » ( = ajtón) át ne távozzék; mert az «a kisded leány, a kisded
fiú kárhozatokozó nyílása, ott szőre hegye bemocskolódikn (tot an
laj-ayi, laj pV nakép surém, pun-tal'éy yot-vikéémtawé; III : 225.).
hanem a jobb oldala felé «egy tüfok nagyságú likacska (= falrés)
tetszik elő, arra távozzék)) (III : 227.). Egy másik változat azt
hozza föl okúi az ajtón való kimenés ellen, hogy «az a köldök
vágott embernek az ő járó-kelő nyílása; magadféle réti állatnak,
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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erdei állatnak ottan kikelni nem járja, nem illik)) (III: 217.). Ennek
tanácsa szerint a háznak három nyílása (ajtó, kémény, ablak) közül
a medve «a középső nyíláson*), vagyis az ablakon keljen ki; mert
az «a vesszők közt futkosó kis istenek járó útja)) (nir-yal %ajtné man
tcLrém jalné l'an'/ >' ^ : 218.).
Különös tisztelet illeti a bálványházikót, illetőleg a lakóház
nak azt a részét, melyben a bálványt tartják. NOVITZKIJ azt írja,
hogy «a kondai főb dívány hajlékába senki, még maga a kondai feje
delem sem merészel belépni; csupán egy bizonyos sámán jár be
hozzája» (1. fent). Magam tapasztaltam a szoszvafői Jugra (Jani
paul) faluban, hol hosszabb ideig egy jurtának jobb fölszerelésű
(pléhkemenczével, paddal ellátott s papírtapétával bevont) bálványőrző szobájában (jelpin kwol) volt szállásom, hogy e szobának
küszöbét nő át nem lépte ; hanem midőn a ház asszonya beszélni
akart, a nyitott ajtó előtt állva beszélt s midőn valamit be kellett
volna hoznia, a világért sem tette volna máskép, mint hogy a kü
szöbnél átadta. Ugyanitt történt, hogy midőn egy ízben a jelpin
kwol pléhkemenczójébe a háznép lakta szobának tűzhelye mellől
fát akartam volna vinni, e fát nagy megbotránkozással kezemből
kivették s helyette valamely külön helyen őrizett fanyalábból adtak
egy darabot. Tolmácsom avval magyarázta meg a dolgot, hogy a
bálvány házának kemenczéjóben csakis az ő saját jelpin ma-járól
való, azaz az ő erdejéből vágott fát szabad égetni, melyből külön
helyen mindig tartanak bizonyos készletet; ellenben én a nem
szentséges fából véve «rossz fát tettem volna a tűzre». — Már
fentebb említettük BELJAVSzKunak ama közlését (110. 1.), hogy az
osztják jurtának az ajtóval szemközt eső oldalán álló s a ház gaz
dáját személyesítő rúd előtt nyolczadik évét túlhaladott nőszemély
sem éjjel, sem nappal nem mer egyenesen végig menni, hanem ha
okvetetlenül szüksége van rá, a jurta közepén elhelyezett, soha ki
nem alvó tűz körül oldalt kerüli meg.
Az istenség lakó területe, mint fentebb láttuk, «n ő n e k
é r i n t h e t e t l e n , férfinak é r i n t h e t e t l e n szentföld)):
né rqivtal, yum rawtal jelpin ma, mely kifejezésben a rq,wtal «sértő,
bántó szándékkal)) való érintést jelez (v. ö. ul rqwén! «ne nyúlj
hozzá, ne bántsd!*)). A tisztelet nyilvánításai az ily helyek iránt,
hogy rajtuk nő nem járhat (KÜZNECZOV: 747.); hanem ha útjába
esik, kikerüli, a midőn arczát befödvén (kasti) tekintetével sem sérti
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a szent helyet (IV : 415.). A férfi is csak szükségből közelíti meg,
vagy megy keresztül rajta. A szent helyen vadászni, füvet tépni, fát
dönteni, bogyót szedni, zajongani, vagy az embernek szükségét vé
gezni egyértelmű az istenségnek mély megsértésével (PALLAS I I I :
61 ; POLJAKOV 119; PATKANOV I : 105.). A szent liget fáinak leveleit
tépdesni szintén nagy bűn (IV : 94.). A szent fa előtt elhaladva az
osztjákok beléje tisztelet jeléül egy nyilat lőnek (PALLAS III : 60.),
még pedig BELJAVSZKIJ szerint (92. 1.) olyat, mely vadászat alkal
mával sikeresen szolgált. Szigorúan tilos a szent hegynek meg
mászása (HOFFMANN 77, 9 1 ; KUZNECZOV 747.), sőt megközelítése is
(FEDOROV 292.), a mint ezt kifejezi a szent Uralnak következő jel
zője is: «Ember lábának érinthetetlen szent hegység, ember körmé
nek érinthetetlen fényességes hegység)) (élém-yalés-la'il yantal jelpin
nq,r, élém-yqlés-kivoss yantal pasán nar ; 1: 143.). A lozvaföi Jelpin
'Nq,r ormára a vogulok évenként egyszer mennek föl ősz kezdetén,
a midőn ott a hegyi istenség tiszteletére lóáldozatot hoznak; azon
ban ekkor is csak az egyes családfőknek van megengedve, hogy a
szent helyre léphessenek (FEDOROV U. O.).
Különös szokásokkal és szertartásokkal történik a tisztelet
nyilvánítása a sz e n t v i z e k iránt, melyeknek jelzése mint fön
tebb több idézetben láttuk, szintén: né rqwtal, yum rqwtal jelpin
ja, vagy tóra alkalmazva: né rqwtal, yum rqwtal jelpin tür. Már
PALLAS írja (III : 61.), hogy ezek területén halászni, vagy vizet inni
nem merészelnek, félvén az istenség haragjától. Ha ilyen vidéken
utazni kénytelenek, óvakodnak attól, hogy a csónakkal közel jussa
nak a parthoz, vagy hogy a szárazföldet evezőjükkel megérintsék.
Ha az út hosszú, mielőtt a szent vízszakaszhoz érkeznek, ellátják
magukat vízzel; mert inkább eltűrik a legnagyobb szomjúságot,
mintsem egy korty ital vételére vetemednének az istenségnek szentelt
vízből. POLJAKOV szerint (118. 1.) a víz tilalmán kívül nem szabad
a víz nyugalmát énekléssel, lövésekkel s evezőcsapásokkal hábor
gatni. GONDATTI úgy tudja a dolgot (25. 1.), hogy evezni ugyan
szabad, de nem a víz fenekét rúddal bökdösni (mire akkor van
szükség, midőn a ladikot a sebes vízáram ellenében fölfelé tolják),
sem a ladikot a parton vonszolni. KUZNECZOV a Felső-Lozvába ömlő
Vizsaj (Jelpifí ja) folyó torkolata mellett utazván, tanúja volt
annak, hogy e szent helyen a vogulok a nőket kitették a ladikból a
partra; minthogy nekik nem szabad a szent helyen át utazniok,
17*
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sőt a legszentebb részét a folyónak, t. i. a torkolatot, szemeikkel
sem láthatják. Midőn e helyen áthaladtak, maguk a férfiak is ken
dőt borítottak fejükre, s egy sző ejtése nélkül mély csendben tértek
be a Lozvába, miután a szent helyen áldozatul egy ezüstpénzt dobtak
a vízi istenségnek (747. L). FEDOROV szerint ugyané helyen a vogulok
semmi szín alatt nem merészkednek kimenni a partra, sem pedig a
folyó fenekére állani. Midőn ő erre utazott, az alacsony vízállás
miatt a ladik zátonyra jutott, minélfogva emberei arra voltak kény
szerülve, hogy a ladikot a vízben húzva vontassák. E munkára a
vogul ladikosok semmiképpen sem voltak rábírhatók, hanem na
gyon kérték az orosz munkásokat, hogy tegyék ezt ők meg helyet
tük, mialatt maguk nyugodtan a ladikban ültek (296.1.). A szószvaközépi isten szent vizének tiszteletére nézve a következőkép ren
delkezik: «A midőn az ember korabeli, az ember idejebeli világ
fog támadni férfinak érinthetetlen, nőnek érinthetetlen szent folyó
hadd legyen itt! Ha egykor erre fölfelé utazik ember, ha egykor
erre lefelé utazik ember: e helyen vizet többé sohase igyék ; áldozat
étel-edényt, áldozatétel-üstöt állítgasson!» (yünt tay alyá minné
yum, yünt tay lq,nyd minné yum ti mat vit vassV id oss aji; püridni, püri-püt oss ünttáli ! II : 180.). A tavdamelléki «Szent tó»-ra
(llpéh tö) vonatkozó vogul néprajzi közlés szerint (IV : 408.)
régebben «ezen tót a szélén álló ligettel együtt szentnek tartották;
nők nem jártak közel hozzá, a liget fáit nem vágták, vesszőt nem
törtek benne. Ha ezen tóból halat fogtak, a halat nem tisztították
vaskéssel, hanem fakéssel. A levágott tehénnek vérét a tó vizébe bo
csátották a ,Vízi Fej edelem'-nek (Ut-khaneun) áldozatul)).
Eégebben, midőn a pogány vallási szertartások nyilvános
gyakorlását még nem akadályozta a hivatalosan elismert keresz
ténység, a bálványok tiszteletének az a módja is dívott, hogy ő k e t
helyről helyre, egyik bálványházikóból a másikba
h o r d o z g a t t á k , olykép a mint különösen az oroszoknál szokták
házról házra s templomból templomba vinni a csodás erejűnek
tartott szent képeket. Ily eljárásról a bálványokra vonatkozólag
több helyen tudósít NOVICZKIJ. AZ egyik szerint «a kondai főbálvány oly nagy tiszteletben állott az osztjákoknál, hogy az Ob s más
folyók vidékeinek bálványpapjai el szoktak volt járogatni annak
birtokosához s ajándékokkal kérlelgették őt, hogy engedje rövid
időre elvinni a bálványt helységeikbe. Ha ehhez az engedelmet meg-
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hapták, a szegénységben sínylődő sámánok saját lakóhelyeiken
kihasználni igyekeztek az alkalmat áldozatok rendezésével a maguk
javára». Másik ily adat az «Obi öregről*) szól, kinek «két halványtemploma volt: az egyik az Irtis torkolatánál, a másik alább a nagy
Ob folyó mellett; a bálvány e templomaiban fölváltva három-három
évenként tartózkodott*. Ugyané halványról írja NOVICZKIJ, hogy
sikeres halászat esetén «tisztességadással előveszik s mint valami
érdemes tárgyat egyik bálvány templomból a másikba viszik s míg
kisérik, különböző ördöngös játékokat űznek* (1. fent). GONDATTI
szerint (20.1.) megvan a bálványhordozás gyakorlata ma is a felsőszoszvai voguloknál, kik a Jelpin nar szentjét, a 'Nqr-qjka bálványt
minden három évben egyszer elviszik a pelimi istenséghez «testvéri
látogatóba*).
Nagy megsértése a bálvány tiszteletének, h a n e v é t k o m o l y ok n é l k ü l e m l e g e t i k , v a g y i d é z ő i g é j é t s z ü k 
s é g n é l k ü l e l m o n d j á k . «Ne vedd a te urad Istenednek ne
vét ajkaidra hiába; mert nem hagyja Isten bosszulatlanul azt a ki
az ő nevét hiába ajkaira veszi», mondja a tízparancsolat is; de ez
a bálványistenségekkel szemben sokkal nagyobb jelentőségű, mint
hogy az «idézés» (kástul) alkalmával, ők — mint fentebb fejte
gettük — rendkívül távol eső székhelyeikről az idézés helyére meg
is jelennek s az idézőt kérdőre vonják, hogy miért hívta őket. Az
ok nélkül való emlegetés s idézés ily módon a pogányságban való
ságos zaklatása, az istenségnek, mely kénytelen esetleg legszebb
kedvtelését az idézetre abba hagyni s az idézőnek rendelkezésére
állani. Két ízben volt alkalmam az ezen képzeletből eredt bajt
személyesen megfigyelni. Az egyik eset Jugrában történt, hol az
öreg Kavrila Petöris Sont'in-t hosszas rábeszéléssel és külömböző
ígéretekkel sikerült rábírnom, hogy számomra a Világügyelő férfi
idéző igéjét (II: 320.) elmondja. Az öreg hozzáfogott, de csakhamar
félbeszakította a közlést; nógatásomra megint hozzáfogott, majd
ismét abbahagyta, egyre emlegetvén, hogy anagyon fél, hátha a
bálványörtg megneheztel érte* (saka pileHm, érin pupi'-qjkán narné
vlwé). Ezek után magyarázásra fogtam a dolgot, kifejtvén, hogy
nem czélom az istenségnek gúnyolása, vagy sértése; sőt ellenkező
leg azt akarom, hogy a hozzá intézett szentséges igék feledésbe ne
jussanak s fenmaradjanak a jövő nemzedékek üdvösségére. A fölvilágosítás emberemet megnyugtatta; mindamellett a közlés be-
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fejeztével fölállott ülő helyéről s a szállásomon levő bálványszekrény felé fordulva hajlongások közben kért bocsánatot az istenség
től, mondván: «Aranyos halvány-öreg meg ne neheztelj érte!*
(somi pupi'-qjka narné ul vojáln !). A másik eset izgalmasabb volt.
Ez Berjozovban történt 'Semén-pV Botivon Rompant'op közlőmmel,
midőn tőle a Paszét-bálvány idéző igéjét följegyeztem (II : 415.).
Miután a följegyzés megtörtént, emberem kiment az udvarra, hol
mindenféle testmozdulatok kíséretében vitatkozott az előidézett
szellemekkel, azt hozván föl tette mentségéül, hogy nnem nevetségbői idézte őket; hanem kényszerből, mivelhogy t. i. a ,nagy ember'
ültette le öt a kaj-saw elmondására (müyintim at kástésaném; jani*
yumné ünttuwásém).» Ezután bejött s én arra kértem, hogy a föl
jegyzés pontosságának átvizsgálása czéljából mondja el még egy
szer az idéző igét, most már folyékony előadásban. Alighogy az
ismétléshez hozzáfogott, egyszer csak elkezd egész testében remegni,
rázkódni, végül rémes ordításban fakadt ki. Arra a kérdésemre, hogy
mi a baja, azt felelte, hogy a ménkw-ek újból megjelentek s nyilakkal
bökdösik, erősen is kapkodott a karjának ahhoz a helyéhez, hol a
bökdösést érezte, hogy a nyílszúrásokat elhárítsa.
Mint ez esetek is mutatják, a néphit szerint a z i s t e n s é g e k
i r á n t t a r t o z ó k ö t e l e s s é g e k n e k m e g s z e g é s e , vagy
tiszteletüknek
megsértése
azok
neheztelését
v o n j a m a g a u t á n . Az istenségek ily lelki állapotának vogul
műneve: nár, nar. «Ha leányos falut, fias várost ezentúl is fogsz
bántani» — inti Ajász-isten a jugrait (II : 156.) — «Numi-Tarém
atyád elvégre rossz néven fogja venni tőled (N. T. ásénné ta% nári
vlwén))). A Torna-énekben azt a medvét, mely a vadászhőst szét
tépte rmar-szerző réti állatnak (nar varém nürém-uj» ; III : 462.)
nevezik, melyben a nar a «neheztelés, harag)) értelem mellett egy
szersmind azt fejezi ki, hogy e lelki állapot «oka a bekövetkező
bűnhödésnek, kárhozatnak)). Ezen utóbbi jelentés domborodik ki
a melléknévi narin, narift képzés következő alkalmazásaiban •
simén rawtal l'ül latin, majtén rqwtal narin latin «csúnya beszéd,
melynek a szívet nem lett volna szabad bántania; kárhozatokozó
beszéd, melynek a májat nem lett volna szabad bántania» (a medve
sértő dicsekvés; III : 511.); /ul'%q,nttal nárin tq,n/ «a betegség lát
hatatlan átkos útja» (melyet az istenség neheztelése, haragja
nárin-gé tesz; II : 408.), yin %ajtné narin vanya «kór futkosó kár-
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hozatos sírgödör» (II : 402.), puma yard narin sárié «füve ritka
átkos tengere*) a Kórfej edelemnek (II : 409.). Mivel a szent helyek
tudatos, vagy szándéktalan megsértése legkönnyebben idézheti elő
az istenségek haragját, azért az ily helyek gyakori jelzője a narin,
így a jugrai isten laka : «szent fájú kárhozatszerzö sziget» (jelpin
jiwép narin tump ; II : 133.), tava : «szent vizű. kárhozatszerzö tó»
(jelpin vitep narin tür; II : 152.); a szigvafői istenke «fája, füve
kárhozatszerzö városhalmon» (jiwá narin, puma narin üs-éayl;
II : 263.) lakik s a szigvatorkolati lakó földjének szintén ilyen
jelzője van (jiwd narin narin má~lq,mt, puma narin narin malamt). Az alvilági A/wi-szellemek dolga csupa baj és kárhozat;
ezek jelzője: «erdőből jött, vízből jött átkos ördög» (vöméi kwalém
narin kid, vitnél kwalém narin kul; IV : 55.).
Az a cselekedet, melylyel az ember az istenség haragját s
büntetését kihívja, tehát a mit közönségesen «bűn»-nek nevezünk,
vogul münevén : nak (1. e szó eredeti jelentésére s képes alkalma
zásaira nézve: Vog. Népk. Gyűjt. I : 182.); «bűnbe, bajba hozó
vétségbe esett»: nakné pats. A «bűnös keblű ember»: mq,sin kayrép
yum (III : 53.), a «bűntelen»: mostál kayrép yum (III : 50.), mely
ben mos tkp. «hiba, fogyatkozás)) (aum-mos «testi hiba, betegség))).
Minden baj, mely az embert éri, az istenség haragjának ki
folyása, a bűnökért való b ü n t e t é s , melynek az a hivatása, hogy
az embert kötelességeinek tudatára ébressze s annak belátására,
hogy sorsa az istenség kezében van. «Isten viszi életem ügyét*
(törém am ölné vorém tatilité), mondja a vallásos ember a pogányságban i s ; uisten megtalálta (tq,rémné ycíntwásém == «isten keze
utólért») ez a szava, ha baját isteni büntetésnek érzi. Már WITSEN
közöl némely nézetet a bálványszellemek büntető hatalmáról, jele
sen hogy beteggé, bénává és sántává teszik azt, ki nem kellő mér
tékben járul eléjük áldozatokkal (639.1.), továbbá hogy az áldozati
tárgyak eltulajdonítása avval a veszedelemmel jár, hogy az illető
eltéved a sűrű erdőben s nem tud addig kijutni belőle, míg az isten
ségnek szentelt tárgyat kezéből le nem tette (313, 632.11.). Magam
hallottam a következő történetet: Az alsólozvai Télém-tit naj bál
vány puttonyában évek óta adománykép egybegyűlt sok ezüstpénzt
Jevdjej és Pável Batjinjov, Saburov faluból való orosz parasztok,
kik a bálvány szent helyének vidékén egy mellékvíznek halászatát
kibérelték, ellopták. Ezért csakhamar utóiérte őket az istennő
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büntetése; mert a két paraszt beteg lett s egy év alatt meghalt. Egy
kondai ének beszéli (IV : 251—4.), hogy az «Obi-lúddá [változott]
szamojéd ember öreg» (Oqs-lgnt joryén khom ansuy), mely való
színűleg azonos az «Obi öreg» = Ás-ansuy-halvány nyal, két feje
delmi vadásznak csak azon fogadalmára «tárta föl állati halálos,
halálos [módon megsebezhető] helyét», hogy «nős vidékre, férfias
vidékre ha megérkeznek, őt (t. i. a bálványistenséget, ki lúd alak
jában magát lelőni hagyta) hét arasznyi zsírtartó füles nyírhéj bödönybe helyezik», ezenkívül ((férfitől soha föl nem öltött posztó
ruhába, selyemruhába göngyölik». A két fejedelmi férfi becses
zsákmányát haza vitte; de fogadalmával mitsem törődött. ((Semmi
féle hót arasznyi füles nyírhéj-bödöny nincsen, semmiféle posztó
ruha, selyemruha nincsen ; az öreget az üres pajta zugába dobták.
A szamojéd öreg erre megharagudott: ,Kutyafiak — mond — meg
csaltatok engem !' A két fejedelem elméjében megzavarodott; veszekesznek.» Csakhamar észre térnek, fölismerik bajuk okát s ele
get tesznek a fogadalomnak. Most az istenség kiengesztelődött
(«visszaolvadt» : pari talés), «a fejedelmek egészségesek lettek s
megszűntek egymással veszekedni)). A ki szent helyről való czirbolyamogyorót eszik, annak földagad a hasa (IV : 297.). A ki a
Ne-pupí ur («Nőbálvány-hegy») szent ormára fölmászik, írja
HOFPMANN (77—78. 11.), azt a rögtönösen támadd szél a mélységbe
taszítja ; az ily szelek miatt nevezik zürjénül e hegyet Töl-pos-nak,
azaz «Szél-fészek»-nek. KUZNECZOV fölrándúlván a Jelpin 'Nar
nevű szent Uralbérczre, másnap heves fogfájást kapott, mire vogul
munkása megjegyezte, hogy az onnan van, mivel e szent helyet
megsértette; ha ezt vogul ember teszi, meghal, vagy komolyan meg
betegszik (747. 1.). Hogy a szent helyek tisztelete mindenkire köte
lező, arról GONDATTI is hallott, ki szerint az Alsó-Szoszvának egy
szent folyószakaszán (Já'irim-paul közelében) az oroszok sem utaz
hatnak veszedelem nélkül; mert mindig valami szerencsétlenség
éri ott őket, vagy a. ladik kap léket, vagy az evező törik el, vagy
a vitorla szakad szét (57. L). Többször emlegeti a bálványok bün
tetésetői való félelmet NOVICZKIJ, ki szerint a hittérítés alá fogott
emberek mindig arra kérték Feodor püspököt, hogy «segítse őket
imádságaival a tőlük tisztelt bálványokban lakozó tisztátlan szel
lemek megrohanása és ármánya ellen. Többek közt Javlak sámán
arról panaszkodott, hogy a hittérítők megérkezése előtt bálvány-
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szelleme «elővette őt, sokáig kínozta, megverte, ilyen szavait hallat
ván : ,Eddig veled voltam, most pedig te eltaszítsz engem; ha te
ellenem az igazság tanujeleit fogod nyilvánitani, testeden súlyos
kór fog jelentkezni"». A mester «megvédte» emberünket — folytatja
NOVICZKIJ— s ((fölszerelte a (nyakába akasztott) kereszt fegyverével;
ettől t. i. amaz ellenség remeg és reszket, nem állhatván ki ennek
erejét» (1. fent). A vogul-osztják ember aligha lehetett teljesen egy
nézeten a hittérítőkkel a kereszt ily csodás védő erejét illetőleg;
mert az én fentebb említett Rompantyop közlőmnek is lógott nya
kában kereszt, mégis erősen fájlalta a Pásét méfikw-éknek haragos
nyíldöféseit.
A büntetésnek, mint említettük, általában az a czélja, hogy
az embert a jó útra térítse; az istenség külömben nem kívánja az
ember kárhozatát, ha ez megtér s szíve töredelmót könyörgésekkel
s áldozatokkal nyilvánítja, az istenség haragját a kegyelem érzelme
váltja föl (nqmtd yulili) s a bűnös bocsánatot nyer, a bálvány
szellem «sajnálatába fogadja» (sáli vissentawé). De az emberi
indulatoktól és szenvedélyektől a bálványszellem sem ment;
hiszen lényegében nem is más, mint ember. Megesik ennélfogva,
hogy némely alsóbb rendű bálványszellem megfeledkezve magasz
tos hivatásáról, egészen olyan lesz, mint az ellenséges indulatú,
rossz ember, mint egy kul. A medve pl., ha magát az embernek,
a nélkül, hogy ezt bántaná, illően megadja, ha egyszerűen «leszáll»
(va'ili) az ember hajlékába: ünneplésre méltó kedves istenke; de
ha embert ölt: «nagyszemű ugató» (samin vutép ; 111:525.), ha
hangjával az embert megrémíti: ez már «pupi-tgr, khwul-tor =
bálványhang, ördöghangn (III : 127.). Midőn az istenke harczi má
morában se lát, se hall, csak vagdalkozik; ez a rosszindulatú elme
köd: pupV-séiikw, kul'-smkw = «bálványdüh, ördögdüh)) (II : 43.);
midőn «bálványi hót fogását, ördögi hét fogását» arra használja
föl, hogy az embernek vagyonát magához harácsolja, az: pupV
selém altul, kul' sélém qltul = vbálvány szerezte vagyon, ördög sze
rezte vagyon* (II : 75.). Az ily szellem már nem méltó az ember
tiszteletére; az egy rettegett kul, melylyel szemben az ember úgy
hadakozhatik, a hogy tud. Az e m b e r a b á l v á n y t r o s s z
i n d u l a t a , v a g y h a j t h a t a t l a n s á g a m i a t t m e g is
b ü n t e t h e t i . E pontra nézve igen tanulságos s érdekes elbeszé
lést találunk a PATKANOvtól följegyzett Son-yué városbeli hős éne-
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kében, melynek tárgyunkra vonatkozó részét ide iktatjuk (II :
82—87. 11.):
«Son-yus yoj, az erős hős, a föld hét tájáról, hét úri nőt,
hét asszonyt hozott feleségül; de ezen hét asszonynak egyikétől
sem született számára ijját fogó ijjas kezű hős fiú, sem tűjét fogó,
ujjhegygyel dolgozó úri leány. Erre a birtokában levő medvebőr-,
jávorbőr-subás bálványnak (ion%) pusztatáji hét hambár sok be
cses prémjét áldozta; a kicsüngő nyusztfarkak, a kicsüngő evet
farkak tavaszi halászmadár [nyúzott] bőre módjára lebegtek a szél
ben. Midőn a megöregedett ember mégis így [gyermektelenül] volt
kénytelen meglenni: száraz szénát tett a ladik reves közébe, ott sok
nyelvű (lángú) vészes tüzet (tárén-tüt) gyújtott s a pusztatáji hét
hambár, erdőtáji hét hambár sok becses prémjét a sok nyelvű vészes
tűzbe tette. A medvebőr-, jávorbőr-subás bálvány öreghez bár öt pánczélos testű ember közeledik: a bálványöreg a bőrös (réteges) földjével
együtt mozog ( = « a földbe vert bálványkarót az emberek megingat
ják ugyan; de kihúzni nem tudják»). Midőn Son-yis yoj, az erős
hős, haragos kézzel, haragos lábbal odament s a medvebőr-, jávorbőrsubás bálványt sok hajat növesztett fejénél fogva megragadta: őt
bőrös földjével, szőrös földjével együtt kifordítottam. Erre a bálványt
a sok nyelvű vészes tűzbe tette; de az hímczoboly módjára felszök
kenve eredt tova.
Most az öt pánczélos testű férji, vasbotot, vaséket hoz elő..
Miután a vaséket a farába dugták s a vasbottal reá vertek : a bál
vány fája két darabba esett szét. A sok nyelvű vészes tűzre úgy rak
ták, mint ételt a gyomor fenekére. Alidon az első füst fölszállott,
érdes falatként akadt az meg az Aranyfény-atyának
(Sorni-sanka
jigeda=Numi-Tarém)
torka közepén(=az égi atyának nem tetszik
a bálványnyal való ezen eljárás). Aranyfény-atyja Sok-földet[járó]-férfiú fiának (Ar mig yoj, kale yoj = Világügyelő férfi) szól:
,Szállj alá [az égből alácsüngő] vasláncz drága végén a halállal
haló bőrös földre!'. A Sok-földet-járó-férfiú leszáll: Son-yus yoj,
az erős hős, a sok nyelvű vészes tűzhöz majd hátával, majd mellé
vel fordul. A Sok-földet-járó-férfiú szól: ,Mintha itt valami harag
gerjesztő dolog (néréii = vog. narin), kellétlen dolog történt
volna; Arany fény-atyámnak torka közepén a füst érdes falatként
akadt meg'. Son-yus yoj, az erős hős, felel: ,Medvebőr-, jávorbőrsubás bálványöregemnek pusztatáji hét hambár, erdőtáji hét ham-
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bár sok becses prémjét áldoztam; ijját fogó ijjas kezű hős fiam,
tűjét fogó, ujjhegygyei dolgozó úri leányom még sem született;,
ezért tettem én őt a sok nyelvű vészes tűzre'. A Sok-földet-járó
férfiú ismét fölszállott Aranyfény atyjához; kettősen összehajtott,
összetett hírt hozott neki. Aranyfény atyja erre zelniczemag nagy
ságú három morzsát adott át, hogy vigye el Soü-yus ^oj-nak s ez
adja oda legkedvesebb nejének, hogy megegye. Mindez meg
történt s a mint az asszony a morzsákat lenyelte ,aranyosselyem drága gombolyaga gömbölyödött méhében'. Tíz holdhónap
leteltével ,nők ülte [szülő] fa tövéhez ült le s az ijját fogó ijjas kezű
hős fiú megszületett'. — Látjuk ez elbeszélésből, hogy a bálvány
büntetésének egyszersmind az a mellékczélja van, hogy ily módon
ráirányuljon az égi atyának figyelme a tőle kirendelt bálványszellemnek arra az engedetlenségére, melylyel voltaké]) az ö parancsát
hágják át. Az égi atya a bálványszellemeket az egyes vidékek gon
dozására, lakóinak boldogítására küldte le a földre; midőn tehát
a bálványszellemek e hivatásukat elhanyagolják, sőt az embereket
sanyargatják, méltán illeti őket a büntetés, melynek az ember
végrehajtója. Az itt leírt esetben is az égi atya jogosnak itéli az
ember fölháborodását s maga igyekszik helyrehozni azt, a mit ki
küldött szolgája, a bálványszellem megtenni elmulasztott.
A pogányságnak ilyetén fölfogása — vagyis hogy a mindenek
égi atyjától kirendelt alsóbb rendű istenségek csak addig méltók
az ember tiszteletére, míg feladatuknak az ember érdekeinek elő
mozdításával megfelelnek; ellenben megvetésre, sőt büntetésre
érdemesek, ha megbízatásukban nem fejtenek ki kellő buzgóságot-—
igen alkalmas tárgyúl kínálkozott a hittérítőknek oly végre, hogy
vele a vogulok és osztjákok régi hitnézeteinek alacsony színvonalát
bemutassák. NOVICZKIJ ismételve visszatér az e felfogásból eredő
cselekedetek részletezésére. «Hogyha a kívánt javakat» — írja egy
helyt -— «az osztjákok meg nem kapják, leveszik a halványról a
neki ajándékozott ruhát s mindenféle gyalázások kíséretében valami
illetlen helyre dobják; utóbb azonban ismét visszahelyezik tisztele
tének előbbi méltóságába». Az «Obi öreg» bálvány leírásában
különösen is megemlékszik arról, hogy a mennyiben a tavaszi
halászat kezdetén az osztjákok «nem találnak gyorsan tengeri
halra, nagy gyalázkodásokkal visszatérnek, a bálványra támadnak
s megfenyítik ekkép szólván : ,Ez az arczátlan már olyan vén, hogy

268

MUNKÁCSI BERNÁT.

hálátlanul elfeledve atyáink s dédatyáink tiszteletét és mitsem
törődve a halászattal, éhséggel pusztít el bennünket'. Miután gya
lázásokkal illették, csakhamar tettlegességben nyilvánul a fenyítés :
kidobják a bálványt lakából, vesszővel megverik, mindenféle piszkos
helyre vonszolják, lábaikkal tapossák, leköpik s addig tartják ily
tiszteletlenségben, míg a halászat eredménye javulni nem kezd».
Ugyanitt elbeszéli szerzőnk, hogy «egy bálványimádó nagy sze
génységben bement a bálványtemplomba s arra kért valamely
bálványt, hogy adjon neki Ínségében némi szerencsét; a bálvány
fejében pedig egy darab arany rejlett. Miután sokáig imádkozott
hozzá, de semmitsem szerezhetett, megfogta a bálványt s a földhöz
vágtán. Az ekkor kigurult aranyat a szegény ember a következő
szavakkal vette föl: «Imádkozással mit sem értem el; veréssel
inkább lehet tőled áldást kapni*. Szatika, kondai fejedelemről, mint
«az isteni gondoskodási) kiválasztott eszközéről, mondja el NoVICZKIJ, hogy miként pusztított el sajátkezűleg több bálványt. Az
eset következőkép történt: A fejedelem két fia megbetegedett s a
bálványoknak hozott áldozatok mitsem használván, a gyermekek
meghaltak. «A fejedelem erre telve a legnagyobb fájdalommal,
elővett egy fejszét és sok bálványt összerombolt. Midőn ugyan ily
szándékkal a nachracsi főbálványhoz kezdett volna közelíteni s ezt
is szét akarta volna rombolni, a nép könyörgésre fogta a dolgot
s valami váltságjutalommal lecsendesítette. Épségben hagyta tehát
ezt, míg a többieket tűzben égette el, ekkép egyengetvén előre az
evangélium hirdetésének útját» (1. e helyeket fent). A bálványoknak
ilyetén megbüntetéséről tudósítanak BERNHARD MÜLLER, PALLAS
(III : 59.) s BELJAVSZKIJ is (99. L). Az utóbbinál azt az ujabb rész
letet találjuk, hogy midőn az osztjákok a vadászat sikertelen ered
ményén fölingerülve a bálványtőkéket szétvagdalják, a széthulló
apró fadarabokat a nép elöljáróinak kezeibe szétosztják. Ez az eljárás
nyilván annak kifejezése, hogy a bálvány megbüntetése valóságos
népitélet, melyhez mindenki közakarattal hozzájárult. A megsemmi
sített bálványbábút csakhamar új készítmény váltja föl s ezzel a
régi szellem hatásköre is új «kézbe» került. PATKANOV szerint
{I : 112.) a bálványbüntetésnek az irtisi osztjákoknál már nincs
divatja; de ha a tőle várt eredmény nem válik be, az osztják em
ber bosszúból a, templomba megy s ott a szentképeknek imádkozik,
meggyújtott viaszgyertyákat állítgatván eléjiik. Ha eztán a szerencse

A VOGUL NÉP ŐSI H1TYILÁGA.

269

j ó r a fordul, h ü m a r a d a kereszténységhez; de egy sikertelen halá
szat, vagy vadászati kisérlet is elég ahhoz, hogy megint otthagyja
a szentképeket s régi istenségeinél keresse sorsa javulását. Nem
nagyon fogunk csodálkozni ez ingadozáson, ha meggondoljuk,
hogy szükség esetén orosz parasztok is elfogadják a pogány istenség
segedelmét. Ilyen esetet beszél el GRIGOROV (23.1.), ki a Vasz-Jugán
folyó szent földfokának (IIIaüTaHCKÍH: MHCL) a m a fáján, melynél a
bálványnak szánt áldozati tárgyak voltak elhelyezve, nyolcz rőf
nyi vásznat látott fölakasztva. Ezt az 1881-ik év őszén A. Szosznyin kozák, a vaszjugáni gabonatár őre, tette oda egy sámán aján
latára, kihez t. i. ő a végből folyamodott, hogy gyógyítsa ki régóta
kínzó hideglelésébői, mely ellen s e m m i n e m ű orvosság n e m h a s z 
nált. Megjegyzi GEIGOROV, hogy m i u t á n az orosz kozák a v á s z n a t
a szent fára felakasztotta, a hideglelés elhagyta.
MUNKÁCSI BERNÁT.

Esperes(t). Ezt a szót azért nem lehet a latin presbyter-ve vissza
vezetni, mint SZINNYEI J. a NyK. XXVI. 486. 1. akarja, mert az s itt a
román nyelvterületnek egész keleti részében már korán eltűnt (a vulg.
lat. prebiter-re nézve v. ö. ,Vokalismus des Vulgárlateins' ez. munkámat:
II. 355). A német Propst szóra sem, mint JACOBI Gy. a NyK. XXVII.
324. 1. akarja, mert a p itt nem tűnhetett el (MELICH J. NyK. XXVII.
470). De igenis a Propst szónak egy nagyon közeli rokonára, t. i. az olasz
preyosto, prevosto-va, mely a velenczoi nyelvjárásban preosto-nak hangzik;
a MELicHtől az id. h. fölhozott tiroli német prást, práust, praust alakok
közvetlenül a tiroli ol.preosí-hoz csatlakoznak. A labiális spiráns kiesését
a rákövetkező labiális magánhangzó okozta (azért van a spanyolban és
a portugálban is prioste). Az olasz szó jelentései: prépost, főbb pap, dékán,
plébános; TORQTJATO TASSO fölsorolása: d l papa, il cardinale, il patriarca,
l'arcivescovo, l'abbate, l'arciprete, l'archidiacono, il prevosto». Azt sejtem,
hogy ös-pöröst az archipraepositus = archipresbyter mássá, a melynek
az apyi- előtagját dpyaioq-nak vették.
SCHUCHARDT HUGÓ.

Cseremisz szótár.
(Hetedik közlemény.)

sera (est.) bierwürze Gn.
serbá kőrisfa; esche Tr.
serbáká csorba; scharte Tr.
serda orr; nase (?) — tolzostak tendan serdagecen lekmesko
telanda kockást a sol lies egész hónapig míg o r r o t o k o n kijön,
lesz nektek enni való hús; einen ganzen monat, bis es euch an der
nase herauskommt, werdet ihr fleisch habén Ist. 79.
sere kovásztalan, sótalan; ungesalzen; ungesáuert Gn. Bd.
Tr. sírd (m.) Bd. sire (m.) M. 71. íd. édes; süss Ocs. 90. sere id. P.
20. 45. — sere Idnde pogácsa; fiadén Ocs. 90. sero kindo id. Ist.
128. sergínde id. Tr. s.-usmén rettig; ŐyiiiMa, serem-temen fogát
elvásította; hat sich die záhne stumpf gemacht, untatta; war ihm
lástig Tr.
serem (cs.) gőz ; dampf Tr.
ser-embál v. ser-bál id. Tr.
seremét szegényke, kedves; der arme, liebe Bd. seremét
MHJTHfi, JII06e3HHH T r .

seréne keszeg; cyprinus rutilus Tr.
serenge fűzfa; weidenbaum P. 45. — cf. t. jirek erle.
serenge (cs.) : s.-sin§an barna szemű; mit braunen augen P.
47. — cs. süren.
serewa (r.) rovásos fa; kerbholz Gn. loos Tr. — - cf. r. iKpeŐiö
werkzeug zum wahrsagen Gn.
sergalűar- (cs.) tele, végig kiabál; mit geschrei erfüllen P. 56.
cf. sigrém.
sergaltám bokrétát szétszed; ein stráussehen auseinander
theilen; eltép; zerreissen Tr. — cf. t. jirt- (acNpT- Voskr.) cs. sort-.
sergaltém reng, hullámzik; sich schaukeln, fluthen, sergáltos
hullámzás; wallung Tr. — cf. t. sir- sich wiegen.
sergas (cs.) gyűrű; ring P. 56. Ist. 41. sörgas Ocs. 30. sergás
{m.) sárgás (m.) sirgds Bd. id. sergás id. Tr.
1. seryé fésű; karom P. 26. rpeöeHb Tr. M. 29.
2. serge drága; theuer Gn. serge Bd. Tr. sergo M. 71. sergo
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Ist. 64. serga Bk. 20. id. — serge akasan wertvoll Ocs. 46. sergeukán Tr. sergakán (m.) Bd. sergakán M. 75. id. sergakán edelstein,
rubinstein M. 64.
sergestár- drágává tesz; vertheuern Pu. 17.
(wed-)sérgelts hullám; welle Tb. 247.
serektől- fűszerez; würzen P. 51. — cf. sere.
sermeí fék; zügel Tr. — sermet (k.) sermec (ny.) Weske
35. id.
serna fűzfa; weidenbaum — s. gecko barka; osterpalme;
eepőa Tr.
serpestar- szétforgácsol; zersplittern, serpest- sich zersplittern
Tr. — cf. s&rpe.
sert (r.) ördög, elkárhozott; teufel, verdammter; qopT"b, OKaaHHHÉt Tr. sii-t gonosz ; bőse ; 3JLOH Tr.
sertne fűzfa; weidenbaum NyK. 6, 200. sertne-pu ji03HHa Tr.
seske meny; schwiegertochter; jüngere schwágerin Bd. Gn*
Tr. seske M. 8. seská (m.) seska (m.) Bd. id. — cf. saske nörz;
HopKa cs. saske kirg. seske Zol.
seste (r.) rúd, pózna; stange; niecTt Gn.
setém (cs.) kikel, kicsirázik; aufgehen, aufkeimen — sitem
(m.) setém id. Tr. setedem fr. sitiktem (m.) caus. Bd.
sevoks, seveks nagy bőrzsák ; ledersack Bd. seweks id. Tr.
sewer (est.): s.-wastár fürdőseprő ; badebesen, sibir-w. id. Tr.
si . . . v. se . . . se . . . sii . . .
si ezüst; silber Gn. Tr. a fa rétege; baumsehicht; cJiofi
^epeBa Tr. — si-punűő silbergeld P. 17. si-kol harcsa; hecht;
COMI. Tr. M. 43. si-gol (m.) salmo salax Bd. bohne; 6061. Tr.
siam megver; schlagen Bd. Tr. Ist. 276. kovácsol; schmieden
M. 67. csépel; dreschen P. 4. — siam (m.) Bd. M. 67. siedem fr.
sidem (m.) fr. siedalam fr. Bd. siedálás (m.) sich herumschlagen
M. 37. — siktem (m.) vereti magát; sich schlagen lassen Bd. —
wujom s. panaszol; klage führen Gn. Bd. Tr. Ist. 136.
sialtalam fütyül; pfeifen Gn. 75. sialű- hangzik; erklingen
P. 27. vijjog; schreien (habicht) P. 55. — cf. cs. soívla- t. saula-.
siálűos fuvola; flöte P. 27.
siarsás brustlatz der frauen aus münzen auf ein rothes bánd
genáht Tr.
siba (cs. m.) sors; das loos Bd. sivá (m.) sva (m.) id. sewá,
sowá id. Tr. siba (m.) NyK. 6, 213. — sibam á^a^das loos werfen Bd.
sic (imperat.) ülj le; setze dich P. 6. sicse (imperat.) mögé
stehen bleiben P. 32. —- sicma&am ültet; setzen Km. 5. sicme,
secme ver ülőhely; sitzplatz Bd. — sieme csendes; ruhig P. 18. —>
cf. singem.
sic korom; russ Tr. — cf. seks, siks.
síelem araszszal mér; mit der spanne messen Gn. — cf. sec.
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sidd (ra.) fabél; mark des holzes Bd.
siÉe harag; gyűlölet; zorn, hass Gn. Bd. Tr. Ocs. 9. — sede,
sedd (ra..), sida (ra.) Bd. sede Bk. 47. Ist. 33. sede (ny.) sédé (k.)
Weske 26. id.
sideském haragszik; zürnen Bk. 45. Máté 21, 15. —sideském
Tr. sedeském Car. 35. j . sedesk- M. 92. sedeském Bd. sideském (ra.)
Bd. id. sideskends CBHp'kirETL Tr. — sidest- megharagszik; zornig
werden G. 21. — sidestdr- megharagít; erzürnen (trans.) Km. 13.
sidastarem Bd. sidestarem Tr. sidektarem Tr. id.
siderds fon; spinnen Tr. — cf. süder.
sides abroncs; reif (am fasse) Tr. séden id. ibid.
sidrálús lábával kapar, bókol; mit den füssen scharren, sich
verbeugen; mapKaTi Hor-aara Tr.
sigás lerág; abnagen; TO^ETL, HBT.'k.naTL (o iiepBaxt) Tr.
siga (cs. m.) féreg; wurm ; .npeBecHHÍi qepBb Tr. — cs. süge.
sigalás újra kijavít; vom neuen ausbessern; nepe^HHHBaTb Tr.
sigiltes (m.) alkalom, ok; gelegenheit, ursache Bd.
sikdlas (cs.) kopogtatni; klopfen M. 42.
sikár (t.) czukor; zucker Pu. 44.
sil klaftermaas; arfepa CL caaceHL Tr.
sil-sirpn szegecske, czövekszeg; nietnagel; 3ayeeHnn;a Tr.
sil'-sirpes id. ibid. — cf. r. IIIHJIO + serpe.
sikítja falánk, éle vlminek; stachel, schneide, kígyó nyelve;
zunge der schlange; atajio Tr. — cf. sil (-sirpe).
sil'tás összeforraszt; zusammenlöthen; cnaHBaTL, caHBaTb
Tr. — cf. siratem.
sittes hókéreg; schneerinde; qepeni. CHBJKHBIH Tr.
sime, sim'é v. seme.
simel sok; viel Gn. 47.
simlém kikutat; ausforschen; BbiBi^HBaTt Tr. — cf. t. sinaprüfen.
simsér (t.) falánk; vielfrass, gierig; oŐacopa, jKa^Hbifi Tr. —
t. samsra- oŐHcupaTtca Voskr.
sin (r.) sín; schine Tr.
sinaltds kínál, megvendégel; bewirfren, zum essen nötigen;
no^HBaTi. Tr.
sindern v. sendém.
sindek (est. m.) láda; kiste Bd.
sinterlas kiver pénzt; ausprágen (münze); BMieKaHiraaTL Tr.
sinzis kék; blau; CHHÍH — sinzimemdds blau fárben, sinzisemam, — simdl'tdm kékül; blau werden Tr.
sintfa szem; aucje Gn. sinzd Tr. Bd. sinSd, sin$a, sinzd (ra.)
sinzd (ra.) Bd. sinca Bk. 48. sing a NyK. 6, 196. id. — blick G. 50.
— Ossz. s.-sol szemöldök; augenbraue G. 76. s.-ol, s.-ul id. Bd.
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s.-yal id. Tr. s.-pnn szempilla; wimpern Bd. s.-pudd hályog; staar
Tr. s.-ras augenlied Tr. — vüt-s. kútfő; quelle Bd. Uf. 87. j . ener-s.
id. Uf. ibid. pamas-s. id. Uf. ibid. pel sinían félszemű; eináugig Bd.
singan üsse varázsló ; zauberer P. 12. Bd. — sincalan kojso sichtbar Ist. 7. sincas kojso id. Ocs. 6. sincaskojdemo (kojtomo) unsichtbar ibid. cf. sonca.
sinzaddr gálicz, vitriol; Kynopoci. Tr.
sinial só; salz — sanzdl (m.) sanzdl (m.) Bd. soncdl id. Tr. —
sinzaldn gesalzen Bd.
sinZalán-sudo sóska; sauerampfer Tr. — cf. sinéal.
sinZaldem sóz; salzen Bd. soncaltém id. Tr. singaltem NyK.
6, 195. sanZaltém (m.) id. bosszant; erbittern Bd. sanzalaltam (m.)
megsózat; einsalzen lassen Bd.
sinialuk szemüveg; augenglas Bd. soncálok id. Tr.
1. singem tud, ismer; wissen, kennen Gn. — singem P. sincem Bk. Ocs. Ist. singem Bd. sinzem Bd. singem NyK. 6, 195. sinzás
Km. 17. songem Pu. 35. soncém Tr. id. •— sinéeme tudvalévő, isme
retes; bekannt Bd. sincot&me unbekannt Ocs. 14. sincedemo id. Ist.
18. — singem besuchen G. 67.
2. singem megáll; stillstehen Gn. — ül; sitzen Gn. sinie'm
Bd. singem P. id. sencám id. Tr. sinc- Bk. Ocs. singold- G. 42. sinzeldam fr. Bd. — singam leül; sich setzen Gn. singam Bd. singam
P. 6. singam NyK. 6. 195. singam untergehen (von der sonne) Gn.
— iiniiktem leültet, marasztal; zum sitzen einladen, zurückhalten
(den gast), sinZeldem szálldogál; flattern (von einem sitz zutn anderen) Bd. — kosken sincon elszáradt; verdorrte Ocs. 38. kece sin£as a nap leáldozik; die sonne geht unter Bd. kece secmas sonnenuntergang Bd. — cf. secme, sic, sindem, sondem.
sip (r.) sonde; myni. Tr.
sipka bölcső; wiege Gn. 48. Bingw. sepkd id. Tr. sépka Bd. —
cf. r . 3HŐKÍ1.

sipkáin (m.) konkoly; lolium Bd. spergula; Topnija Tr. szalma;
stroh NyK. 6, 213.
siratása veszedelmes; verderblich; rHÖejiBHMH Tr. — cf.
sirt, sert.
sircd v. sirt, sert id. Tr.
1. sire (m.) gyakran; oft Bd. Tr. háufig Tr. seren oft Bd.
üppig, weitláufig Tr. — ? cf. r. iirape.
2. sire (cs.) borona; egge M. 33. — sirás boronál; eggen M.
21. Tr. — cs. síire.
sirge lombos fa, erdő; laubholz, laubwald Tr.
sirnalás széttipor, szétnyom; zertreten, zerdrücken; pa3,a;aBJiHBaTi. Tr. sirlem zerfallen, einstürzen ibid. — cf. serem 2.
sirsasluk (m.) kenőcs; salbe BL. 23, 56.
[setzen Tr.
sisdalás (sindalásí
sic) felállít, elültet; aufstellen, verNYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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sisér-suda vad saláta; wilder salat;

^HKÍH

cajiaTt,

MOJIO*!-

HHKI> TpaBa Tr.

sisgátá IIOJIOCLI Ha Heöli Tr. — cf. t. sizik strich.
siskal'tás (t.) fütyül; pfeifen — siskilaltén-girás kifütyül; auspfeifen, auszischen Tr. — t. sizgir-.
sispok (cs.) fülemile; nachtigall Tr. — cs. sepcek.
sistarém viaszszal beken; mit wachs einreiben Tr. — cf.
siste 1.
1. siste (siste) viasz; wachs Tr. Gn. 56. — seste Pu. 45.
söste, sostá (m.) Bd. söste M. 18. süstö NyK. 6, 201. — sárga;
gelb Gn.
2. siste harkály; specht Gn. Tr. NyK. 6, 201. siste id. M. 41.
siste id. P. 27.
3. siste (t.) pohár; becher s. kuder korka becher aus maserholz G. 74. — t. sisá kleines fláschchen Bál.
4. siste szíj; riemen, sista id. Bd.
sit (cs.) negyed; viertel M. 56. qeTBepTt apinHHa Tr.
sitkada (m.) tökéletes, erős; vollkommen, stark, — kivált ;
besonders Bd. sitkada, sitkadala (m.) id. ibid. sitkada nagyon,
kivált; sehr, besonders Tr.
sitlem v. siólem id. G.
siwal nyál; speichel — siwál'am köp; spucken — siwál'sasajtán csiga; schnecke; yjiHTKa Tr. — cf. cs. silige t. selagáj
speichel.
(fiiam (est.) érez, tapasztal; fühlen, empfinden, erfahren Gn.
Bd. fölébred; erwachen Bk. 40. siiám (m.) id. Bd. — seéam Tr. —
siéam lát; sehen Ocs. 40. Ist. 210. erwachen Ist. 246. si&deák wdrúg
kolomds váratlan, hirtelen halál; unerwarteter, plötzlicher tod Tb.
244. — sistar- fölkelt; aufwecken Bk. 94. sistarém npHBOHty BI.
qyBCTBO, BHymaio Tr. — cs. sis- t. siz-.
sizmds szív; herz M. 68. — cf. sizam.
se . . . v. se . . . si . . . sü . . .
sebaga (t.) sors; loos Ist. 142. sibaga Tr. sewaga Ocs. 100.
sobagam koskas sorsot vetni; das loos werfen Ist. 142. sobagam
kudalten ulut id. Ist. 185. — cf. sibá.
socmo: kockás s. gócén ózno mielőtt enni leülsz; bevor du zum
essen dich setzst Bk. 57. — cf. secme, sieme.
secka mogorva; mürrisch Gn.
soUay búza; weizen Gn. Tr. sedáng id. Bd. sidán NyK. 6,
193. — sem soday pohánka; buchweizen Bk. 34. seme s. id. Tr.
sédán rossz; schlecht M. 11.
sogán (cs.) csipkerózsa; hagebutte Tr.
sogar koporsó; sarg Tr. — sigar sír; grab Préd. s.-weném
sír; grab sogdrtla temető; kirchhof Tr.
segöLás lehámoz; absehálen; JiyriHTL M. 92.
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sogoXe szömörcs; warze Gn. Tr. segeXe id. Bd. segol' id. Tr. —
cf. CB. sobon id.
sogoltos hiba, gyarlóság, fogyatkozás; mangel, gebrechen;
nopoKi., He^ocTaTOKi> Tr. -— sogoltosán KJiay3HHKT. ibid. — cf. cs.
éogam- t. jugalt- verlieren.
sógor szűk; eng P. 3. sógor id. Ist. 211. Tr. sögör, seger id.
Bd. sigor id. Gn. —- sürgős, sietős; eilig P. 8.
[sigircik
sogorcok, songorcok (est.) seregély; staar Tr. — cs. soygorc t.
sógorém szűkít, szorít; beengen Tr. sogaremdém id. Tr. sögöremdém id. Bd. sogoremd- bedrángen Tb. 207. segerem szorít; drücken, beengen Bd. sögóremam eng werden Bd.
sokő-sokö (ónomat, das geráusch beim aufpicken der hühner) Tr.
soksdm füstöl; rauchen — sok-soktém ráuchern, rauch machen — soksaydm geráuchert werden, mit rauch bedeckt werden,
soksaydém (trans.) Tr.
sol hús; fleisch üf. 36. Car. 34. Gn. Bk. 39. Ocs. 21. Hl Bd.
siX Tr. sel (m.) sél (m.) Bd. id. — silgoc lektés húshagyó; letzter
faschingstag; silisko-purá húsvét; ostern (der erste neischtag nach
den fasten) Tr.
solem elfut; weglaufen, entrinnen Bk. 56. Ocs. 72. Ist. 109.
sildm id. Bd. sittás id. Tr. siltem (m.) elfordít; abwenden (das
auge) Bd. — silse saldak szökött katona; desertirer Bd. silse landstreicher Tr.
solam elrejtőzik; sich verbergen P. 1. 58. Gn. Uf. 7. Car. 7.
solam (ny.) sulam (k.) titkol; geheim haltén Weske 24. sildm sich
verbergen Tr. silanás id. ibid. — solon titkon; geheim (adv.) Ist.
212. Ocs. 24. Zag. 41. solon utaralt- retten Ist. 111. solon ilemo wer
menedék; asyl Ist. 111. — solt- elrejt; verbergen Ocs. 64. verheimlichen G. 16. — solastas verbergen Uf. 7. Car. 7. siXtém id. sich
verbergen Tr.
solá-kol (cs.) süllő, fogas; lucioperca Tr. — cs. solla pola
cf. sol zahn.
soldormd orsó czérna nélkül; spule ohne zwirn; irífcBKa ÖWL
HHTOK/b

Tr.

solojá (r.) hámszíj, nyakló; kummetriemen; uijiea Tr.
solkamá őponma Tr.
soltal-: kaíokom osalon ilomostlan soltala ulmas a népet rossz
élete miatt korholta; er schilt das volk wegen seines schlechten
lebenswandels Uf. 96.
solddr salddr onomatopoetisches wortgebilde, das eine (flatternde, brodelnde) bewegung darstellt Gn. 78.
solűérgo szép, édes, hízelgő; schön, süss, schmeichelnd (?)
oder: klingend (? t. saltira- cs. saldort-): s. sere somdk süsse worte
P. 19.
220
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seleé a ló dereka; der untere theil des rückens, das kreuz
(bei pferden) Gn. 59. HM die gegend am kreuzbein NyK 6, 201.
sem, sec, sna, sta (sém, sec k. Weske 26.) v. es.
séma (t.) sima; glatt Gn. 71. Tr. semese id. (?) Zag. 66. —•
s.puc engelwurz; angelica (pflanze) Tr. — s.-wuc id. P. 51. schilf
P. 24.
semdkse a fejkötő lelóggó hátsó része; der herabhángende
hintere theil der tscheremissischen weibermütze P. 28.
semarém a szájat a harapáshoz összeszorítani; den mund
(zum beissen) zusammenziehen Gn.
sematém vigasztalni; trösten Ist. 250. Bk. 46. hízeleg, vele
érez; schmeicheln, mitempfinden Tr. semaytém id. ibid. — sómatlás geschmeichelt werden Tr.
sémát v. semdkse id. rubus saxatilis Tr.
sey sűrű; dicht, fest Tr.
1. seyas megijeszteni; erschrecken Car. 46. Uf. 48.
2. seyas (t.) próbára tesz; auf die probe stellen Car. 31. Uf..
32. — t. sina- prüfen, versuchen Bál.
sena-soweéo a cseremisz asszonyok hegyes fejkötője; die
spitze haube der tseheremissenweiber Gn. gesticktes (spitziges)
hütchen G. 70.
seyd (es.) szúnyog; mücke Gn. Ocs. 43. Ist. 60. Tr. éengá,
singd (m.) Bd. id. seyá-ivia insekten M. 60. — ord-s. légy; fliege
Bd. Tr.
se-yal- illik; passen tor alasat torta koklas ok s. der braune
wallach passt nicht in die gabeldeichsel Pa. 42. befér, kiwitka
körges ok s. nem fér el a szánban; hat nicht raum im reiseschlitten
ibid. — cf. sendal-.
seydlek (cs.) ponyva; placke G. 47. szúnyogháló; netz gegen
mücken Tr. sengálok id. Bd. seyálök (m.) bettvorhang M. 29. —
seyalek omas vászoneátor; leinwandzelt Ocs. 50. Ist. 70.
soncd szem; auge — i. wozen behexen (mit den augen), s.sortd szem feketéje; augenstern, sencalek szemüveg; brille, s.-pun
szempilla; wimpern, s.-oso hályog; augenstaar, s.-wüd könny;
thráne — sencdn, lisel-s. kurzsichtig, sörn-s. saik-s. schielend,
pozomik-s. kurzsichtig, pel'-s. félszemű; eináugig — sencd-nus
hexenmeister; 3Haxapi>, s.-komdes szemhéj; augenlied Tr. — cf.
singa.
soncalém nyerít; wiehern Bk. 32. sinéalam, sinlaledem fr. Bd.
sencer (est.) láncz; ketté Ist. 41. Tr. sin&er id. Bd. — sen^eran pi lánczos eb; kettenhund P. 51.
sendarém v. soném.
sendém ültet, letesz; setzen, stellen Gn. Tr. állít; stellen Bk.
16. sendém M. 28. tindem ültet, letesz; setzen, stellen Bd. smdedem, sindolam fr. id. ibid. — sendém setzen, placieren P. 6. épít;
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Taauen P. 34. süskon sonűén úlot teletömték; sie stopfen voll P. 6.
éenűal- letesz; stellen Pu. 36. — sindiktem (m.) caus. Bd.
soygortos v. seygercek id. Tr.
sonosas (cs.) megátalkodottság, makacsság; verstocktheit Zag.
62. — cs. somé-.
soysdl'o gyík; eidechse P. 31. soysale id. Gn. seysdle Tr. Ist.
322. id. senksdle id. Bd. seysále id. Tr. sigsále NyK. 6, 193.
sep (cs.) halkan, lassan, csendesen; sachte, still (adv.) Gn.
Tb. 93. geheimniss Ks. 18. s. umor stilles wetter Máté 8, 26. sepak
csendesen; still adv. Ocs. 69. Ist. 97. Zol. sepaken id. Zol. ergo£dec
sepak fia tudta nélkül; ohne wissen seines sohnes P. 12. — sep
Bd. síp Tr. v. sep id. sip (m.) titkon; geheim (adv.) Bd. poloses sip
kalasas a fülbe súgni; in's ohr flüstern Máté 10, 27. sep ok csendes;
still Bd. — cs. soppen.
1. ser természetes hasadás a fán; ritze, spalte am baum —
omo-L finné Tr.
2. sor szar; unrat, koth Tr.
serem szétdob, széthurczol, ellop; auseinander werfen, verschleppen, entwenden Tr. — cf. serem 2.
seratem (cs.) olvaszt; schmelzen Gn. siratem (m.) Bd. siratem
Tr. id. — soranem olvad; schmelzen (intr.) Gn. siranem Bd. siránem Tr. id.
sered rozsnok; bromus secalinus Tr.
sorca (cs.) kaláris; glasperle Gn. 48. soréa esőcseppek a leve
leken ; regentropfen auf den blattern Tr.
sorcal- gyöngyöt felvarr; perlen aufnáhen G. 48.
sorco (cs.) jászol; (heu)krippe Ist. 185. Pu. 43. sorceid. Tr. —
cs. soros.
sorcok (cs.) sáska; heuschrecke Gn. 58. sorcok Ocs. 44. 61.
id. CBep^OKTb Tr. — sereik szökése; grashüpfer Bd. éircik NyK.
6, 193.
sorconém (cs.) nedves lesz; nass werden Tr.
sorddn (cs.) kolbász ; wurst Tr.
sorgdlce makkrécze; kriechente; anas querquedula Tr.
soroém fogát csikorgatja; die záhne fletschen Tr. — ? cf. cs.
sol zahn.
sorka (cs.) bibe; staubfáden Gn. 58. sir/d (m.) id. Tr. •— sorkalandarem die staubfáden befruchten; fruchttragend machen
ibid. — cs. sorgd t. serkd.
sorkama (cs.) mellcsat; brustspange Gn. brustlatze mit silbernen münzen (pockama) Tr. — cs. sülgeme.
sorpe (est.) czövek, ág; zweeke, zacken Gn. sorpe, sorpdk
szálka; splitter Tr. sorpd id. Zol. sérpe id. Bd. Tr. — cs. sorbok t.
serpe Zol.
seser tej, milch M. 18. sozer id. Tr.
222
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sose cer (est.) poklosság; krátze Ist. 221. sej só cer id. Ocs.
97. — cs. sos-cir t. ses.
1. sosem hét; sieben (?) (veraltet) Gn.
2. sosem: kok s. jot két egymáshoz teljesen idegen; zwei einander völlig fremde G. 57. s. kösö vadkecske; wildgais G. 40. sosem
(od. som) püngÖ fichte G. 40.
éeivás köp; speien M. 92. sevem (m.) id. Bd. — cf. éüwalam.
sé'weú (cs.) emelőrúd ; hebebaum; p u ^ a n . M. 63.
sowercek (t.) záptojás; verdorbenes ei Tr.
sowerdem: s. é. jür toles prasselnd u. tropfend kommt der
regen P. 45. (viell. sowordon cf. cs. suiv- regnen, schneien, oder:
t. siuart- begiessen).
sezirgás fűrészt élesít; ságe einfeilen; 3yőpHTi> Tr.
soée ősz; herbst Gn. éo£o Tr. seze, size (m.) Bd. — sezem?
siíam (m.) im herbst Bd. sózom id. Tr.
sezektem fecskend; sprengen, spritzen Gn. Tr. éiéiktem NyK.
6, 193. sezektem, sezektelam fr. seiektedam fr. id. Bd. sezoktarém
kiont; vergiessen Tb. 169. sezektaldam sich bespritzen Bd.
sözwSk (cs.) fülemile; nachtigall M. 42. — cs. sopcok.
skal tehén; kuh M. 33. Tr. skol id. Km. 87.
skal'á tudniillik; námlich W. 206. Tr. Bd. — cf. skalá.
éke, sket v. eske, eske id. skenéom éke önmagát; sich selbst
(acc.) Ist. 176. Ocs. 124. — sketan magános ember, családtalan;
ein alleinstehender mensch M. 71. — ékemen, ékemden, skenztn,
skemán, skendan, skemeéton ich, du, er, wir, ihr, sie, selbst; MOÖ,
TBOŐ etc. coöcTBeHHHH. Tr. cf. éketem, (pers. 1.) ékecok (pers. 3.)
éketesta, ékecest (plur. pers 3.) ich etc. alléin W. §. 85. — ékenJim
éke ojla bevall; eingestehen, ske tüleé ludám magamban olvasok;
ich lese für mich selbst Tr
élol (r.) iskola; schule Gn. ékola id. Bd.
émá v. uérrtá id. Tr. sma popos pofa; wange ibid.
éo . . . v. éa . . .
éocam születik, n ő ; geboren werden, wachsen Gn. Bd. wachsen P. 45. pajK^aTLcn Tr. cocám id. Bd. — éoceld — geboren werden
Pn. 40. wachsen P. 35. — socektém szül; gebáren Bk. 76. wachsen
(trans.) P. 20. pajK^aio Tr. cocuktem gebáren Bd. — cf. sacam.
éocoé nemzetség, család; geschlecht, familie Tb. 247. ajdéman
cela éoceszom des menschen ganzes geschlecht Tb. 84. Jessejan
éoces der stamm Jesaja's ibid.
soco (gen. éocen) rokon; verwandter P. 48. G. 69. socegeliebter G. 63. — éocen awa gazdagság anyja; mutter des reichtums
P. 29. éocen reskal glück G. 68.
socmo hétfő; montag Bk. 34. éoemet godéen -ok seit deiner
geburt Bk. 42.
éocso gyermek, utód; kind, nachkomme Uf. Car. 3. nemzet223
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ség; geschlecht Ist. 79. socsom estet du wirst gebáren Car. 16. —
socso szerető; geliebte G. 65.
sodor sodor giebt eine plötzliche bewegung an Gn.
éocto tüdő; lunge Gn. Bd. sádá, soda (m.) Bd. éodö M. 6. id.
soda-sudo üröm; wermut (artemisia absinthium) Tr.
soe (m.) ritkán; selten (adv.) M. 48. Tr. ritka, gyér: undicbt
Bd. soje id. ibid.
soerás megtréfál; foppen, zum bestén habén; no^niymiBaTB T r .

iogem áll; stehen Gn. P. 2. marad; bleiben P. 8. ér; kosten,
wert sein ik mutso soga teyg-akasjeáes wort von ihm ist einen rubel
wert G. 66. — kren soges megver Ocs. 39. Ist. 55. sogalám áll; ste
hen Pu. 19. türedás s. kezd; anfangen P. 8. sogolam megáll, föláll;
stehen bleiben, aufstehen Bd. sagalam (m.) id. ibid. sogalám BCTaio
Tr. — sogaltém fölállít; aufstellen P. 15. sogaldem id. Bd. sogaltém
CTaBJiK) Öcs. Tr. Bd. megválaszt; erwáhlen, bestellen (kugu£alan
zum könig) Ocs. 73. Bd. cf. kugo2alan sogaltas zum könig machen
Uf. 77. k. sogalon er wurde könig ibid. 81. k. sogen er war könig
ibid 81. — sogaltol- id. Ocs. 124. sogokt- Tb. 157. sagaltem (m.)
Bd. — sogolaldam pass. Bd. — cf. solgem.
sogás hebeg; stottern; 3aHKRTi>cH Tr.
sogá (est.) eke; pflug Gn. Tr. s. wui id. P. 26. saga M. 33.
s.-sowalá csoroszlya; pnugsehar Tr. cf. r. coxa.
sogalém szánt; ackern Tr.
sogán (est.) vörös hagyma ; zwiebel P. 25. sogan Bd.Tr.
sogertén szarka; elster P. 24. Gn. 34. Nyk. 61, 194. — sogertán Bd. sögerten Gn. Bk. 18. sogertén Tr. sagarten (m.) Bd. id. —
cf. cs. soygerc.
sőyos füst; rauch P. 25.
sogo hebegő; stotterer; 3aiiKa Tr.
soj: olá-soj kacsa-fajta; mergus albellus Tr.
1. sója (cs.) hazugság ; lüge Gn. Bd. Tr. hazug; lügnerisch Gn.
kérkedés; prahlerei Bd. Tr. — saja (m.) lüge Km. 71. fecsegés;
geschwátz Bd. sajaes lügnerisch (adv.) Km. 70. — sojáce lügner Bd.
betrüger, schwátzer Tr. sojánzek lügner Tr.
2. sója: s.-korem. halánték; schláfe Tr. saja-gorem (M.) nyakezírt; nacken Bd.; s.-korka nyakszirt; nacken Gn. Tr. — r. mea
(?) Bd.
sojak hazugság; lüge Bk. 38. prahler Zol. — sojakes lügne
risch (adv.) Ks. 51. — Ossz. s.-jumo götzen Ocs. 124.
sojaklém megcsal; betrügen Ocs. 43.
sWik: so\k-so,ik süspekse die nachtigall mit ihrem schlageP.56.
sojostám hazudik; lügen Uf. 44. sojestám hazudik, rászed, kér
kedik ; lügen, betrügen, prahlen Bd. sojstám lügen, betrügen, verwöhnen Tr. saistam (m.) beszél, reden, sajist- (m.) id. lügen Bd. —
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sajstas pa3CKa3HBaTB, pa3roBapHBaTi> ,npyrB CB ^pyroMt. M.
92. roBopHTB B3ŐopB, JiraT; 3acTBHaTB, TGMHHTB Tr. sajsma hazudás; das lügen Km. 71. — sojstém a világosságot elvenni; das
licht einem benehmen; 3acTBHjno, 3ac.iiOHaio Tr. elrejt; verbergen ské cureétam mej gocém it- sójste dein antlitz verberge nicht
vor mir Tb. 206. sojstalt- wird verborgen Máté, 4, 14.
sojlan mögött; hinter (wo) Ocs. 47. sojeklá mögé; hinter (wohin) Tr.
soklá (t. m.) gödrös hely az utón; ausgefahrenes loch am
wege Tr.
sokláká (r. m.) ujj Ízület, könyök-bütyök ; fingergelenk, ellen bogenhöcker Tr. — r. mHKOjma (csigolya).
sokmak (t.) ösvény pfad Gn. — cf. sokmak.
soH ruhaujj; ármel Gn. 72. Bd. Tr. sogs, so%s id. Gn, - cf.
jakut siáy.
soksemam melegül; heiss werden, sich erwármen soksemdem
melegít; wármen Bd. — soksestes forró; ist heiss Sdr. 5.
sokso G. meleg, forró; warm, heiss Gn. Bd. sokse Tr. sokse P.
18. sokse (m.) M. 70. sokse (m.) soksa (m.) Bd. id. sikóu (m.) hőség;
hitze Bd. — sokso cet fieber Máté 8, 15.
soktá kolbász ; wurst P. 25.
soktem hangszeren játszik, hangzik, cseng; (auf einem instrumente) spielen, klingen Gn. Bd. őpeHqy, H3^aio 3BVKH Tr.
soktedem fr. Bd. saktem (m.) Bd. M. 44. id. — kiált; schreien Ist.
11. Ocs. 9. soktal- fuvolyázik; auf der flöte spielen Pu. 44.
soktam szitál, kiszemel; sieben, sichten Gn. sieben Bd. saktas
id. M. 93, CÍJH) Myity Tr. — sokmas szitálás; das sieben G. 47.
sokte szita; sieb Gn. Bd. Tr. — s.-süder siebengestirn Gn. —
sokte liszt; mehl Pu. 19.
1. sol (cs.); kit-s, karperecz ; armband Gn. P. 53. kid sola Ist.
25. sol id. Tr. — cs. sola.
2. sol (cs.): s.-tul izzó tűz, parázs; gliihendes feuer, kohle
Bd. — cs. solu OrHHBO.
1. solam fő, bugyborékol; kochen, sieden Gn. Bd. Tr. soledem
fr. id. solem (m.) fő, olvad; kochen, schmelzen, soldem főz, kochen
(trans.) soltem (m.) id. soltolam fr. Bd. soltem Tr. soldem gar ko
chen P. 23.
2. sol- folyik; fliessen tudó mlandosto cenak sör i rím sol&n
sin ca azon a földön valóban tej és méz folyik ; in diesem lande
fliesst wirklich milch u. honig Ist. 80. Ocs. 57. soleman jur solen
es regnete hagel Ocs. 43. — solokt- hervorquellen, fliessen lassen
kuremas ilomasem solokten-lukso pamas das ewige lében hervorquellende qnelle Ist 205. — ? cf. cs. éuic- regnen, schneien, hageln.
3. solas (r.) pajzánkodik; mutwilíig sein; raajiHTB Tr.
söí- das hintere: söl'nö megett; hinter; sö'l'an, söí'kö mögé;
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hinter, sölc(en) mögül; von hinten her, hinter — hervor; söl'sö,
sblnose megett való ; hinten befindlich Gn.
sola (m.) tolvaj; dieb Bd. solo. id. Tr. — sola karem diebshöhleBM. 11. 17.
sola (cs.) öcs, unokaöcs; jüngerer brúder, neffe Bd. Gn. sála
Bd. — solo id. Gn. 27. Tr. atyafi; verwandter Ist. 266. —sol'asGn.
sola M. 8. jüngerer brúder.
solaaaj (est.) b a l , linké (hand) Gn. Ist. 145. sola id. Gn. solac)aj Bd. Tr. solayaj Zol. salayaj (m.) Bd. Tr. — solaste, -ske\ -g.ee
auf, nach, von der linken seite Gn.
soláye, soléye Tr. v. saláye, saleye.
solcók ajtókilincs; thürklinke Tr. — cf. 3auj,ejiKa.
solcok bugócsiga; brummkreisel; BOjméKt Tr.
soldorga (a híd) szétválik; (die brücke) löst sich auf G. 62.
soldo v. suldo.
soldomandém csörög, dobol; klirren, trommeln — suldomandém id. Tr.
sóidra (cs.) darabos; grob; KpyiiHbiíi Gn. Tr. saldra id. M.
72. soldora id. Bd. — undicht (?) Gn.
söl'dra palló; diehle •— s.-umbál wandbrett Tr. — cf. éedrá.
sole v. sülő.
solem jégeső; hagel G. 58. Bd. Tr. kúj soleman fur kőeső;
steinregen Ocs. 65.
solgem áll; stehen Gn. P. 21. Bd. Tr. mlgem (m.) id. — solgoldam megáll, álldogál; stehen bleiben, solgoktem állít; stellen
salgaktem (m.) Bd.
(tul) solg&m (cs.) izzó parázs; glühende kohle G. 14. solgem
Zag. 7, solgom Tr. — sol cs. wom feuer Zol.
sólesiám lop; stehlen Bk. 122. Ocs. 51. Ist. 71. Gn. Tr. Bd.
solastam, solstam id. B d . — solostám NyK. 6, 201. sol&p titkon;
heimlich Gn. Zag. 26. solopon id. Zol. solon id. Tr. Ist. 183. solokon
id. Tr. solepso tolvaj; dieb Tr. —• sol&p ojlém fiüstern Gn.
solok (r.) tetőoromzat; die firste Pu. 38. — noöopbi, cöopbi Tr.
solkamá (cs.) az ing mellén való csat; schnalle an der hemdbrust Bd.
sóikon (cs.) hidegség; kálte Kingw. — cs. solgon.
solnem (cs.) dülöngözni; hin- und herwackeln (im schlitten,
auf absehüssigem wege) Bd. salnem (m.) hinabrollen Tr. lenyugszik;
(die sonne) geht unter Bd. solnestes ferde hely a szánuton ; absehüssiger schlittenweg Bd.
1. solo bél; darm Gn. Bd. ml id. Tr. M. 6.
2. solo szilfa; ulme Gn. Bd. Tr. sole Pu 41. sol M. 45. — solerlá szilfaerdő; ulmenwald, ter solo querholz am schlitten Bd.
3. solo (est.) talphajó; fáhre, floss Gn. Bd. Tr. — s . küwar fáhren-brücke G. 62.
22G
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solop (r.) eresz; dachrinne Gn. 30. Tr.
sornak (est.) szó, beszéd; wort, rede P. 19. 43. Bk. 47. Bd^
Tr. — samak (m.) Bd. Km. 4. — cf. jomak.
somaklaném pöröl, veszekedik, megdorgál; zanken, schelten
Bd. Tr. — samaklaném (m.) szó], prédikál; reden, predigen Bd. —
samaklanmas rede BK. 1, 2, 4.
son agyag; lehm Bd. Tr. sun (m.) Bd.
soy bab; schaum Gn. 29. Bd. Tr.
1. sön ín, ér; sehne, ader Bd. Tr. Zag. 62. sün (m.) id. Bd.
sen NyK. 6, 193. — s. supses görcsöt kap; krámpfe habén Tr. luskada sön cerán gutaütött; vom schlag getroffen Bd. — cf. cs. senor
t. seyer id.
2. sön fösvény; geizig — sönlanem fösvénykedik; geizig
sein Bd.
sonem (est.) gondol; denken Bd. Gn. sonaldem mom. sanem
(m.), sankalem (m.) fr. Bd. sanem (m.) Sm. 10. id. — sonem kivan;
wünschen G. 63. — sonokt- gondolni enged; denken lassen Bk.
68. sandarém biztat, hiteget; hoffnung machen jemanden, vertrösten Tr.
soyalme öregség; altér Ocs. 14. soyemme id. Ist. 19.
soyaltem magára ölt; kleiden, anziehen Gn. — soyalaltam
refl. Gn. 49.
sonán-pel szivárvány; regenbogen P. 27. Car. 22. soyan-pel
Ist. 15. sonánbul Tr. — sona-pel Car. 22. j . sana-pel (m.) M. 47. id.
sondr pil Bd. s.-pel Tr. s.-pol Uf. 23. s.-wül'o Uf. 23. j . sanál
pjül (m.) Bd. v. sonán-psl id.
sondále (cs.) üllő ; ainboss Tr.
1. sondas kenderkefélő; flachsbürste Gn. 13. sondásY. 24.
2. sondas üllő; amboss Tr. sondos id. Zol. —- cf. sondále.
sondo húgy; úrin Gn. Tr. einer der oft uriniert Tr.
soyemám öregszik; alt werden Ocs. 18. Ist. 24. Bd. Tr. soykemám Uf. 72. soygememdem fr. soygemaldám Bd. id. — soyestarém
alt machen Tr.
soyestam habzik; scháumen Bd. Tr. soyestelam fr. Bd. soyaygám Tr. id. — soyaygdám, sosgestás caus. Tr.
soygo öreg; alt Gn. Bd. Tr. soyga (m.) Bd. Bk. 41.
sonomas gondolat; gedanke Bk. 46. sonemás P. 23. sonoma
Bk. 48 sanama (m.) Bd. id.
[igei Tr.
sóyse sündisznó; igei Pu. 29. Gn. bóka; frosch Ocs 42. soyse
sontán árnyékszék; abort Tr.
sönfialam nyerít; wiehern G. 47.
sÖ7i$al só; salz Gn. 56. Ocs. 17.
sopke rezgő nyárfa; espe P. 2. Bk. 18. Bd. Tr. — sopokeGn.
sapki (m.) Bd. id. — sopkerlá nyárfaerdő; espenwald Bd. sopkér
id. Tr.
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sopém savanyodik; sauer werden Gn. Bd, — sapem (m.) Bd.
M. 92. sopedem fr. Bd. id. — sopoktarem sáuern, sopoktaredem fr.
sapemdem (m.) id. Bd.
sopo savanyú; sauer Gn. Bd. Tr. sape, sopo id. Weske 2 1 .
kovász; satierteig Bd. sape kwasz M. 19. — é. sudo sóska; sauerampfer Tr.
sops orsó a fonállal; spule mit zwirn Tr.
sopsár létra; leiter (aus einem astigen baume) Gn. P. 23. Tr.
auf den zaun aufgelegtes ástiges holz um das übersteigen zu ver=
hindern Tr.
sopter ribiszke; johannisbeere Gn. sopter, saptar (m.) id. Bd.
sor szar; unrath Bd. Tr. P. 25. sur P. 25. Tr. ér, sor id. Tr.
soram szarik; scheissen Gn. Bd. Tr. soredem fr. Bd. — cf. cs.
sos id.
sőrém tapos; treten ; TOHTaTb Tr. — soram átlép, áthág;
übertreten; HapyniaTB Tr.
sor-wondo gereblye; rechen, harke A Gn. 6. Tr.
1. sör szöglet, -él; kanté Gn. Bd. P. 49. sör Bd. sör id. Tr. —
sörön egyik oldalára fordulva, dőlve; auf eine seite geneigtBd. sörn
id. Tr. sörön kuwa krummes mütterchen P. 28. sördkdn geschliffen
Tr. — cf. ser 2.
2. sör t e j ; milch P. 9. Gn. sör id. Gn. Tr. — s.-wal tejfel;
sahne Gn. — cf. ser.
sör-: sörén onga — haragosan tekint; schaut finster drein
G. 75. — sor- (m.) veszekedik; streiten, zanken Bd. — sürca hara
gos, vad, veszekedő; zornig, streithans — sürcalanem veszekedik;
streiten, sürcanedem id. Bd.
söras eljegyez; verloben G. 75.
sörem felbont, felfejt, lebeszél; auftrennen, abrathen Gn. Tr.
Bd, sörkalém fr. Bd. megszüntet; einstellen (den zorn) Tb. 244.
sőrém loswickeln, losflechten; pa3BHBaTB Tr. — sort- felbomlik :
sich auflösen Máté 24, 12. — sörekt- : sedom sörekten kostse die
friedfertigen, die ihren zorn einstellen Tb. 166. Bk. 82. íst. 208.
soráks mocsáros hely az erdőben; sumpfige stelle im walde Tr.
sorápa v. saráya Tr.
sorandds behomályosít; trübe machen; cflluiaTB TVCKJIBIMB Tr.
soránne gombafélék, a melyek fatörzsön nőnek; pilze, die auf
"baumstummeln wachsen; HBHnieHBe Tr.
sordo jávorszarvas, elennthier Gn. 60. Bd. Tr. — s. seder
nagy medve-csillag; der grosse bár (gestirn) Tr. — s.-modo áfonya ;
vaccinium uliginosum ibid. sorto-moto id. ibid.
soré sirály; sterna hirundo Tr.
sörgém a zsinór végét megköti, hogy föl ne bomoljék; das
ende der schnur binden, damit sie sich nicht löse — sörgaltém cso
mót, hurkot köt; einen knoten binden; 3axjiecTBiBaTB Tr.
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sörgd hurok; fangsehlinge; CHJIOKT. Tr.
sörgas (est.) gyűrű; fingerring Gn.
sorqonZe (cs.) serke; nisse Bd. sorr/énce, sorgene id. Tr. sorgenge
NyK. 6, 196.
sőrék (est.) j u h ; schaf P. 25. Tr. sorok Bd. sarok (m.) M. 33.
sarak (m.) sarak (m.) Bd. id. — s.-sudo, s.-puc bürök; cicuta Tr.
sorok sírás; das weinen Ocs. 35.
soroktam sír; weinen Gn. 4. Tr. soroktam, saraktam (m.) sdraktam (m.) soroktedem fr. Bd. sortám P. 32. Bk. 37. Tr. id. sorton
sonoma zerknirschung Bk. 74. — sortokt- megríkat; weinen machen
Bk. 69. soroktarem, soroktuktulam Bd. id.
sorkmo sírás; das weinen Step. 19. sorokmas id. Bd.
sorlem : sorlaltem megingat; zum wanken bringen — sorlektem botránkoztat; skandalisieren Bd. — sorlema feslett, kicsapongó;
ausschweifeiid Tr. sorlemas kicsapongás; ausschweifung Tr. hábo
rúság; tumult, zwist Bd.
sori- elterül; sich ausbreiten (der rauch), söröktem ausbreiten ;
pa3ciflBaio Tr. — cf. sáréin.
sörlem kijózanodik; sich ernüehtern, sörlölam fr. Bd.
sörmoc fék; zaum Gn. 2. sörmüc, sermic (m.) Bd. id. sörmec
peMeHHaa y3,na, s.-purgo, s.-kel gyeplő; leitseil Tr. sermec NyK.
6, 195.
sorom-pondo gereblye; rechen NyK. 6, 201.
sors üröm ; wermut Tr.
sortnalt-ico.éam megbotlik, elesik; stolpern, fallen Tr. sertnaltkeds id. M. 91.
sörtnö arany; gold Gn. Bd. sörtne (m.) Tr. Bd. sörtna Bk. 20.
sörtni M. 64. sörtna (m.) Bd. sertne NyK. 6, 193. — sörtnedam meg
aranyoz ; vergolden, sörtnedelam fr. Bd.
sorwá (est.) serbet Pu. 15. P. 21. ital; trunk G. Ql.jasman é.
mischung von bier (ohne hopfen) u. honig Gn.
sosgestám v. sonestám.
éoéo tavasz; frühling Bd. Zol. sása Bd. sósom, sósam (m.) tavaszszal; zur frühlingszeit Bd. — sosem frühling Gn. 62. P. 8. Tr.
M. 52. zur frühlingszeit Tr.
söstém elsötétít; beschatten Gn. 1.
sot (r.) számadás; abrechnung Máté 25, 19. Tr. sotdomo unzáhlbar Zag. 68. — ser sot rechenbrett; cxieTi>i Tr. — kok i soterak
ilásawlám die noch nicht zwei jahre lebenden W. §. 140. — cf. cot*
sotkém vaczog (a foga); (mit den záhnen) klappern Tr.
sotlém kiszámít; berechnen Tr. recbnen Ist. 239. — toi üdoretlán sotlén asnendt lányodnak tartva őt felnevelted; du hast sie
als deine tochter (gerechnet) auferzogen P. 2.
sowas (cs.) akó; eimer P. 58. sowáks-wocko, s.-lenéz kleidertruhe Tr. — cs. sobaska.
sove vessző; ruthe in der falle lúdö kaska genannt Bd.
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éowoco abrosz; tischtuch P. 15. kabát; rock Pu. 35. éowoco
tuch (kopf, handtuch etc.) Gn. 28. SOWŐC id. Tr. soboc Máté 27, 51.
soboc NyK. 6, 194. éoboco schweisstuch Ist. 251. — éovul^o, sobulgo,
éogulgo, éaboc (m.) id. Bd. éowolco kopftuch Tr. — (<c éowor).
éowon (est.) szappan; seife éovun, saván (m.) Bd. éobon Zol.
NyK. 6, 194. éawon Zol. id.
éoivor (cs. vászonkabát; kittel aus grober leinwand Bk. 14.
Gn. 72. Tr. sovur, sávur, savar (m.) frauenkleid aus leinwand Bd.
éobor NyK. 6, 194. — cs. éobor t. ciua cf. ciuar.
sowo kwas, kofent Gn. 23.
éowokt- savanyít; sáuern Máté 13. 33, éobokt- id. Ist. 228.
éoz árpa; gerste Gn. 80. Bd. M. 20. Tr. éa£ id. Bd.
éoégoéám leszakít; abreissen Tr. — cf. cs. sozar- id.
éralaé betaszít; hineinstossen (ein messer) M. 92.
érdé M. 48. v. éüraké, éüraé id.
éráidé olvaszt; schmelzen M. 92.
ére v. műké.
éremdém gyakran tesz, ismétel; oft thun, wiederholen Tr. —
cf. éire.
étan (r.) alap; fundament Bd. — stan id. stan kelesema bizo
nyítás ; beweisung BJK. 1, 2, 4. to stafanók uyle.ma daraus erkennen wir BIs. 1, 4, 6.
ste lem káposztaleves; krautsuppe M. 18.
étem = ostem Gn. P. 21.
éter-wostor söprű; besen Tr.
étik (r.) érezdarab; metallklumpen Gn. 51.
éter Tr. v. ostor id.
étolm (r.) oszlop; sáule Bd.
étop (r.) flüssigkeitsmaas Pu. 43.
étrap (r.) büntetés; strafe Tr.
étraé (t.) durva posztó; tuch (gewebe) Gn. Tr. —posto-étr. id.
Tr. cf. öétercié.
étukld fl^epHaa najiKa» nrpa BT> npaTHniKH Tr.
éu . . . éü . . . v. si . . . SŐ . . .
1. éu: ime é. tűfok; nadelöhr Gn. Bd. Tr. ime éuzo Ist. 244.
im iüi (m.) Bd. id.
2. éu korpa; kleie Gn. Tr. pelyva; spreu Bd.
3. éu: sosna éu serte; borste Tr. Gn. sima éu id. Bd. — ci
ca, sus haar.
4. éu (cs.) egészséges; gesund Tr. Bd. — cs. su.
1. éü szén; (kalte) kohle Gn. M. 27. Bd. éu, éű id. Tr. éüj id.
Tr. tulán-éüj Tb. 16. a fáklya hanva; die vom kienspan herabfallenden verkohlten schnuppen Pu. 27. — éin£a-éü csipa; augenbutter Bd. éu-nalme hamvvevő; lichtscheere Tr.
2. éü nyak; hals (passim) éű Tr. Ocs. 21. éüj Ocs. 25. id. éűjá
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id. Tr. — Ossz. sü körém halánték; schláfe Tr. (cf. soják.), sü-sawe
nyakkendő; halstuch M. 15. sü-jer nyakláncz; halskette Bd. — cf.
T. niea.
3. sü genyedtség; eiter Gn. su, sű id. Tr. Süj id. Sdru. 3.
süj Tr.
éüam, süjam genyed, rothad; eitern, faulen, modern Gn. Ist.
59. suam gáhren, P. 51. reifen Bd. — éüam faulen Bd. suam eitern
P. 51. éüam id. Tr. Ocs. 42. éüedem fr. Bd. — éüéa gang ^er (m.)
poklosság; aussatz Bd. éüév cer id. Máté 8, 2. éüéo jóra id. Uf.
57. j . éüsö verfault G. 35. — cf. éükéö, éükiem.
suam odaér, megérkezik; gelangen, ankommen Bd. Tr. Gn.
fölér vele; gleich sein P. 52. soam (m.) Bd. Tr. M. 67. — kidéom
suen er streckte die hand aus Ocs. 88. kocmem sues ich will essen
Gn. Un sues megtörtént; hat sich erfüllt Ist. 40. luat kok i éun ulmas
er war zwölf jahre alt Ist. 191. sun készen van ; fertig sein Gn.Bd.
éuun id. Gn. 28. — pundaske wolen wozin suták mihelyt a fenékre
estek; sobald sie auf den boden gefallen sind Ocs. 115. —wijét
sumo dene ereje telhetőleg; soweit seine kraft reicht Step. 16. wiem
sutomé id. Zag. 23.
ske, -dek, vak sumeske -ig; bis Bd. — éuktem
= suam, eine sache zu etwas führen Bd. Tr. P. 20. — luűen s. meg
olvasta ; hat gezáhlt P. 30. iktat aksom sukten ogol keiner Wollte
den preis bezahlen Pu. 41. suktam einholen Tr. —palen suktedéma
unbekannt, geheim Bk. 72.
1. suem evez; (mit einem ruder) rudern; Gn. — sualtém rudern; rpecTH BCCJIOMÍ Tr.
2. sues (sing. 3. pers.) gyalul; (er) hobelfc Pn. 38. suas (infin.) ;
rewe s. rüben beschneiden Gn. 4.
3. suem vet, dob; werfen Bd. P. 11. M. 93. sült- (m.) fr. süldfr. Bd. pascbinaTB, KH^aTL Tr. sulden-pustas agyon dobál; todt
werfen Bd.
süaltem mosogat, öblöget; spülen Gn. sűaltem id. Tr. sualtem
wásche spülen Tr. kirtnim s. OTnycKara JKejrfe30 Tr. — ate süaltdso
spülicht G. 59. — sualt-kes folydogálni kezdett; fing an zu tráufeln,
fiiessen; 3apa6tJio, 3acTpyujiocb Tr.
suan (cs.): s.-wónűo csipkerózsabokor; hagebuttenstrauch P.
26. Tr. s.-bondo id. Ist. 211. — cf. sulan.
süayd- szénné éget; verkohlen G. 51.
suáp viszonzás, visszafizetés ; entgelt; B03Me3,a,ie, B03^aaHÍe
Tr. — cf. suáp.
suar mozsár; mörser Gn. Bd. Tr. — cf. surem.
suarém eisen hárten; KajiHTL Tr.
suármo-ivaks zúzómalom; stampfe Tr.
süás gallér; kragen M. 15. sűás Tr. süésla nyakas, makacs;
halsstarrig Bd.
sub- egyesit; vereinigen ; coe^HHaTt Tr.
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sübal- ráolvas, varázsol; durch sprüche bezaubern — sübalmo
loktomo zauberer Ist 104. sübolt- id. Tb. 219. — cf. süwalam.
subedás v. süwalam.
subok rokonság; geschlecht Tr.
sabon (cs.) karó; pfahl (hebebaum, pbiiarb? sic) Tr. — cf. cs.
mbün 3acTyni> ^epeBeHHbiö.
svbor Tr. v. sowor id.
subos v. suwos.
subs . . . v. süps. . . .
süc korom; russ Gn. süc id. Bd. süc Tr. soc (m.) Tr. sücán
verkohlt P. 9. — sücaíjgem megkormosodik; russig werden, sücalgem russige farbe bekommen Bd. sücaydém ráuchern; KOiriy, sücedám lehanvaz; cinmaTL KOIIOTB Tr. — ? cf. r. caata.
sucko (= tüsdomo) alaktalan; gestaltlos Zag. 55. 29. — cf.
süksö.
éüűem parancsol; befebien Gn. Bd. Uf. Car. 10. — sűdém Bk.
36. Tr. Ks. 15. südám Km. 20. sudém Tr. Bd. südedem fr. Bd. id. •—
südas 3BaTb, npnrjrainaTb M. 92. suda.lt- parancsot kap, engedel
meskedik ; einen befehl erhalten, gehorchen Tr. — om südö tilt; verbieten Bd. — südomo parancs; befebl Bk. 48. s.-ogol tilos; es ist
verboten Ist. 323.
sudalám szid, megátkoz; fluchen Gn. Ocs. 22. Ist. 29. Máté
5, 44. Bd. (m.) Tr. — südalam id. Bd. — sudal koltemo elátkozott;
verűucht Ocs. 7. svdaltma id. Bd. — sudalektém verfluchen lassen. Tr.
sudayás füvei benő ; mit gras bewachsen — sudaydás caus. Tr.
süder (cs.) csillag; stern P. 26. Gn. — südür Tr. süd&r Bk.
37. södör, seder, sidar (m.) stder Cm.) Bd. sodor Tr. id. südür
NyK. 6, 195.
2. südor (= südö -ur) rubel P. 39. südör, süder (m.) sudur
(m.) id. Bd.
3. südor orsó; spindel Gn. P. 26. südür Bd. südür Tr. süder
Bk. lQ.södr M. 32. tengely; axe Gn. südür id. NyK. 6, 201. —
orawa s. karrenspeiche G. 31. ocb TejTfirH Tr. arawa sedr achse
M. 32.
südore'm, südréin fon; spinnen Gn. südürem, sidirem Cm.) sidrem (m.) sederem (m.) Bd. südürem Tr. süder- Bk. 16. sederas M.
92. id. — húz, vonszol; ziehen, schleppen Gn. Pu. 29. sudrás
Tam,HTb, Tep3aTb Tr. — südomém vonszolódom; sich schleppen
Pn. 11. G. 6. südür ném id. Tr. koske südürnén kaja die schlange
kriecht Tr. süÉdralt- wegschleppen G. 6. — südürmö fonat; gespinnst, faden Bd.
südos abrincs; fassreif Gn. 48. Pu. 36. kötél; strick P. 26.
südes id. Tr. südüks Bd. südüks Tr. id. — koszorú; kranz Tr. südos
id. Máté 27, 29.
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sudo fű, széna, növény; gras, heu, pflanze, kraut Pu. 29. Gn.
— sudo Bd. inda (m.) Bk. 24. Tr. sude M. 21. id. — osal sudo tö
vis, konkoly; unkraut, lolch Ist. 225, 227. sap sude sauerampfer
M. 21. klop s. wermut M. 21. kömbe Japán s. klee M. 21. oso s. rozsnok; bromus secalinus Tr.
Sűdö száz; hundert P. 26. Gn. südö Bd. Uf. Car. sudo Ocs. 9.
Tr. süda Ist. 11. Bk. 51. sűdö Ocs. 11. sűde Máté 19. 29. süde (m.),
suda (m.), südu (m.), sudu (m.) id. Bd. — sűdo-wic-ur dreissig ko
peken, s.-nel'-lur vierzig kopeken, s.-pacás dömböcz; labmagen Tr.
suduluk rét; wiese Tr. NyK. 6, 201.
1. sue: kutko s. hangyaboly; ameisenhaufen Gn. 48. Bd.
2. sue récze; ente Bd.
3. sue fésű; kamm ; rpeöeHKa Tr.
4. éué ritka, gyér; undicht Gn. Bd. Tr. soe (m.) id. Bd. —
éuen ritkán ; selten Gn. Bd. Bk. 26. soje (m.) id. Bd. — suemam,
suengam ritkul, gyérül; undicht werden, suemdem caus. Bd.
sue'-wondo csipkerózsa; hagebutte, heckenrose Tr.
cf.
sue'r v. suár id. Tr.
[suán-w.
súgás vet, hajít; wegwerfen Tr.
sugár sír; grab Uf. 53. Gn. Bd. súgartla Bk. 98. Ist. 27. sügárla Ocs. 37. id. — sügarlá temető; friedhof Bd. sűgártlá, sugártlo
id. Tr. — v. segár cf. t. a. zijarat Voskr. sirat Bál.
sugaremdém = segeremdém Tr. v. seger.
suge mennydörgés; donner Ist. 303. sujge id. Ist. 302. — cf.
caya, sugertal.
sugertal- dörög az ég; es donnert M. 49. — cf. cayer t. siygirda- klingen.
súyes (cs.) féreg; wurm P. 27.
sugór (cs.) gallér; kragen Tr. sűgór id. ibid.
suguno (cs.) emelőrúd; hebebaum Tr. — cf. suben.
sujem kinyújt; ausdehnen Pu. 45. Gn. sujnem sich ausdehnen,
sich verlángern — kece sujná der tag wird lánger, keske sujná die
schlange entrollt sich Tr.
suja kakas sarkantyúja; sporn (des hahns) Gn.
sujéo fajdkakas; auerhahn Gn. 66.
sujmen jégtörő vas; brecheisenstange, neiUHa Bd. Tr.
sűjrukt- porrá zúz; zu pulver zerreiben Tr.
sük (cs.) szemét, törmelék; kehricht, schutt, pilá s. fürészpor;
ságespáne Gn. — gaz ; unkraut Ocs. 7. szemétdomb; kehrichthaufen G. 36. 79. — cf. sük.
sükem taszít; stossen Gn. sűkém Tr. sükal- id. G. 27. sökálM. 91. — sükem tol; wegschieben sikem (m.), sukem, sükedem, -delam fr. sükalam, -kaldem mom. id. Bd. sűkálám id. Tr. sükalaldam
pass. Bd. — ? cf. cs. sakk- t. suk- schlagen.
sűkáltes toló zár; riegel; 3a^BHacKa Tr. — cf sükem.
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sukco (t.) angyal; engel G. 55. sukco Üf. 3. Ocs. 6.
sukemam sokasodik; sich vermehren Bd. sukajemam (m.) id.
ibid. sukemam id. Tr. sukam — id. Ocs. 10. sukemalt- id. Tb. 83. —
sukemdém szaporít; vermehren Bd. sukemtém id. Tr.
sukersek sokáig; lange (adv.) Step. 3. sukersen, sukersek rég
óta ; seit langem Bd. sukersek id. Tr. sukersen (m.) id. Bd.
sukertak régen; lángst Ist. 150. oft Zag. 32. sukérte Bd. Tr.
sukerte Ist. 186. sukerda (m.) sukerde (m.) Bd. id. — sukerdo ag'él
vor einigen tagén ; HaMe^HH M. 12.
suklan- paráználkodik; huren Tr.
suko sok; viel (passim) suka (m.) Bd. sukö M. 97. id. — sokat,
soká; viel, lange (adv.) Bd. Gn. Ist. 12. nagyon, legfelebb; sehr,
höchstens Bd. sokkal; viel (mehr) Bd. — suko lec suko sehr viel
Ocs 86. sukon sokan; viele Máté 27, 55. sukes sokára; nach langer
zeit Bd. — sukesak sokáig; lange (adv.) Uf. 74. sukok id. Ocs. 123. —
sukaná (== suko-kanak) oft Tr.
suks (cs.) féreg; wurm M. 61. Gn. 58. Ocs. 102. Bd.
süksondal fürdőszobai manó ; badstubenkobold Gn. 51. süksiiksö v. süktém.
[sendal id. ibid.
süktém trágyáz ; düngen Tr. süktém id. M. 91. süktém rothaszt;
verfaulen lassen süktedem fr. Bd. suktám kendert áztat Bd. suktalgáhren lassen P. 5 1 . — sűkse rothadt elviselt; verfault, abgetragen Tr. süksö, süyse (m.), suksa (m.) id. Bd. —• siiksö schlecht
(wenn auch neu) Gn. — sűksemaltsaslek rothadás; fáulniss Tb.
164. — cf. süam.
siiktar- bántalmaz; beleidigen ajdemom somak-deno siiktarmo
Zag. 17. — cf. sükém.
suktosáslok : sudome'tam isten suktosáslokom pú add hogy meg
tegyem parancsodat; verleihe mir die erfüllung deines gebotes Bk.
70. — cf. suam, suktem.
sülém (est.) lélekzik; athmen Gn. sülem Bd. sűlém id. Tr.
sülaltas B^oxHyTL M. 91. sülálten -goltas (m.) sóhajt; seufzen Bd.
éo£-ca£-s. röcheln; xpnnjiio Tr. sűlál'tarén-koltás, sülal'toktén koltas
megfojt; erwürgen Tr. — t. suli- cs. sowlasulám metsz, szel, szab; schneiden, schnitzeln. zuschneiden
Gn. Bd. Tr. sídost- zerschneiden G. 51. suluktém (m.) kiherél; kastrieren Bd. kdokt — id. Tr.
sulem olvad; schmelzen (intr.) Gn. 52. P. 32. NyK. 6, 194.
sulen-kaja verschmilzt G. 50. hü kuruk-samecat síden kaját selbst
die felsen bersten Tb. 24. — suloktar- caus. Uf. 66. suluktar- pa3BeCTH, paCTBOpHTL T r .

sulak (cs.) egészség; gesundheit Km. 51. sulek id. Tb. 4. Tr.
suluk (m.) id. NyK. 6, 213. •— skat sídekan li a te egészségedre;
zu deiner gesundheit (antwort auf kócosét perikán lize) Tr. — sulukán (m.) adiect. Bd. — cf. su.
NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.

aojf,
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sulan (cs.): s.-wondo csipkebokor, domstrauch Uf. 56. Gn. —
cf. suan-w. — cs. solan dornbusch.
suláyge fulánk; stachel; 3KaJio Tr. sláyga (m.) id. Bd.
sutdal- megérkezik; ankommen P. 51. G. 73. monare wüdlan
suldalat wie viel wasser wird dir zu theil, mennyi vizhez jutsz Pn.
39. — cf. suam.
suldal- szid, pirongat; zurechtweisen; atypnTt Tr. — cf.
ittdal-.
suldo olcsó; biliig Gn. Tr. iuldé (m.) M. 65. sulda (m.) Bd.
xoldo Bd. id. — suldestarém wohlfeiler machen Tr. P. 17. suldemám
wohlfeil sein Tr.
suldor szárny; flügel Gn. Tr. suldur, solder (ni.), suldor (m.)
id. Bd. — uszószárny; flosse Gn. kol-s. id, Bd. — suldoran adiect.
Ocs. 4. suldrán (m.) suldurán (m.) id. Bd. s.-kaik vogel Tr.
suldos szelet; schnitt (brot) G. 33. suldos id. Bd. Sültei Ocs.
90. sultos Ist. 128. id. iuldui id. Tr.
sülé sün; igei; eaci> M. 39.
salos : kem s. csizmaszár; stiefelschaft (? von sulam) Gn. suluks id. Bd. Tr.
1. sülő (est.) zab; hafer Bd. Gn. iűle Bk. 34. sülü Tr. éSle M.
20. sile Zol. id. — s.-kaik kerti sármány; emberiza hortulana;
OBCflima, kup-s.-kaik szajkó; corvus glandarius Tr.
2. sülő öl; klafter Gn. sülő, sel (m.) id. Bd. — éüte armlánge;
MaxoBaa caaceHL Tr. éole id. ibid.
sült- elvetődik ; wird weggeworfen; ópocaeTca, Ky^aeTca Tr.
M. 93. — cf. suem 3.
sültkas kopog; klopfen; cTyqaTb M. 91.
sülüs, sülüks (est.) lélekzet, lélek; athem, geist Bd. sűlüs Ocs.
4. sülős Ist. 104. Ocs. 74. Tb. 4. sulis Tr. sülié (m.) éuUi (m.)Bd. —
sülesttám lelkendezik; keuchen Tr.
1. süm, süni szív; herz (passim) — süman, süman szives
buzgó; wolwollend, eifrig — sumán liebhaber von etwas Tr. sümem
jula fáj a szivem, sajnálom ; das herz thut mir weh, es ist mir leid
Bd. süm korsta schmerzen habén unter der herzgrube (beim magenkatarrh) Tr. — sümbel brúder Bd. Tr. verwandter Gn. sümpel brú
der M. 8. sumbel (m.) id. Bd. sümbel' id. Km. 48.
2. süm halpikkely; fischschuppe Gn. Bd. héj; baumrinde P.
27. Gn. schale Tr. som id. Tr. — cf. sem.
sumem köszörül; schleifen, schárfen Gn. Bd. Tr. semas M.
29. id. — sumedem fr. Bd. swmaltás pass. Tr.
sumam. elfárad; müde werden, ermüden Gn. Bd.
sumás szétmetsz ; zerschneiden ; pasp'BSHBaTt Tr.
sumaktem zúg, lármáz; lármen. brausen Bd.
sumala (m.) gyarló; hinfállig NyK. 6. 213.
sumat (cs.) s.-keée- szombat; sabbat Ist. 287. Bk. 34. Bd. Tr.
235
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sümed- genyed; eitern — sűmálá rothatag;
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verweslich;

TJTBHHHÍÍ T r .

sűmestar- szívesnek lenni; gefállig sein ; yroat,n;aTb Tr.
sün Gn. Tr. M. 6. v. sön id.
sun agyag; lehm Gn. 23. Tr. NyK. 6, 194.
süncal Car. Uf. Bk. v. söngal id.
sunén-ilém utazik, vándorol;reisen, wandern; CTpaHCTByioTr.
sűngá röpülés ; flug der vögel; ÜTH^ÍH no-ien, Tr.
suyga kopogás; das klopfen; CTVKI) sünga id. — suygás, suy
gás kopog, dörömböl; klopfen; CTyqaTb Tr.
suygá domb ; hügel Tr. sűygá id. ibid. süygá (m.) id. NyK.
6, 213.
suygaltam arczra esik, alábukik ; auf das gesicht fallen, tauchen Gn. — tauchen G. 47. Tr. suygaldam id. Bd. stolpern, fallen
Tr. wujéo dene suygalt kajen fiel rücklings auf den kopf Ocs. 72.
suygáldes mély gödör; tiefe grube Bd.
supká iszap ; schlamm; HJH> Tr.
supsám húz; ziehen Gn. 15. Bd. Tr. Ocs. síupsám id. Gn. 46.
subsám Ist. Bk. sopsám (m.) Bd. suwsám ránczigál; zerren Pu. 28.
söps- M. 91. — szopik; saugen Tr. Gn. cizem s. id. Bd. — dohá
nyoz, tobákol; tabak rauchen od. schnupfen Tr. Gn. tamaka s.,
pipka, trupka s. id. Bd. — supsalam fr. Bd. supsidam zupfen, reissen Tr. supsedem fr. Bd. supsedektem (m.) hurczoltat; wegschleppen
lassen oder befehlen Bd. sopstem (m.) zu wagen führen, supstem
czipel; schleppen Bd. sepstás BO3HTB M. 91. — supsedás, dektás,
supskedds 3a^epriiBaTjb Tr. — supsen nalas wegnehmen Bd. suwson n. id. Pn. 11. supsunluktam id. Tr. subsekten kajas führen Bk.
26. supsul-pocas fölránt; aufreissen (die thüre) Bd. — supsuktás
ziehen, rauchen, führen lassen (caus.), supsultás gezogen, geführt
werden Tr.
supsal csók; kuss Bd.
supsalam, suwsalam csókol; küssen Gn. supsalam id. Bd. Tr.
— sepsalam id. M. 92. subsalam id. Ist. 223. megölel; umarmen
Ocs. 24.
1. sur szarv; horn Bd. Tr. — surdema szarvtalan; ohne horn
Bd. surán mit horn Tr.
2 sur szar; dreck, koth Gn. Tr. P. 24. ssür Tr.
surem (cs.) mozsárban tör; (im mörser) stossen Gn. surám,
suralás id. Tr. — cs. sora-.
surem (cs.) taszit, tol, szúr; stossen, schieben, stechen Bd. —
suraltém stechen Ocs. 67. Ist. 94. Tr. Bd. suraldem Bd. suralam
(m.) durchstechen Bd. saralam (m.) stechen Bd. — surkal- szur
kál; stechen (fr.) Ocs. 92. surkedelám id. Tr. suraltol- id. Ist. 130.
— sural-goltas, sral-g. kiszúr; ausstechen (die augen), letaszít;
hinunterstossen, zörget; pochen (an der thüre) Bd. — suralt-son-
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dém BTHKaTb Tr. — suraldam sich anschlagen, anstossen, einbohren Bd. — sűrgedás TbiKRTh, KOJIOTB Tr. — cs. sor-.
1. sürem (cs.) hálóval vagy varsával halász; mit netz oder
reuse fischen Gn. — cf. sűrágá.
2. sürem (cs.) mázol, ken; schmieren Gn. Bd. Uf. 43. Car. 42.
Zol. surém Zol. sűrem Ist. 36. Tb. Tr. serem (m.) serem (m.) érem
(m.) Bd. sirem (m.) Bd. Km. 24. id. — sürkalem fr. sürkalem Tr.
Bk. 37. fr. id. — sürált- sich einschmieren Tb. 47.
3. sür- (cs.) szűr; seihen Sdr. 6. — cs. sur-.
sűranem (cs.) megolvad; schmelzen Ist. 73. surandarém caus.
Tr. — cf. soratém.
surayg- elsötétül, elhervad; sich Verdiinkéin, verwelken;
noTeMHtTt, noÓJieKHVT Tr. — suráygon ocKOMima HaŐHjiact Tr.
süraks dara; gries, graupe Bd. — süraks Tr. süras Gn. 60.
P. 11. süras Gn. sűras Ist. 67. sűrás Ocs. 48. surás Tr. id. —
surásma-sudo uti fü; plantago Tr.
[cf. sürő.
sürca v. sör-.
suré (cs.) halháló; fischnetz; HeBO^B Tr. — cf. sureká.
sűré, sür ét Tr. v. sür ét id.
1. suré, sujré (cs.) borona; egge Tr. süra id. Bd. — surem bo
ronál ; eggen Bd. sirem (m.) id. Bd. M. 91. sujrds id. Tr. — cf. süra'.
2. suré (est.) poszméh; hűmmel NyK. 6, 201. — cf. suré.
sureká (cs.) Tr. v. sürágá id.
surém Tr. v. sűrén id.
sürgő arcz; antlitz Gn. 48. sürgő id. Bd. sürgú id. Tr. Ist. 276.
serge Weske 48. M. 4. — s. soweco törölköző; handtuch G. 48.
sürg-üstös id. Bd. sűrg-űstos id. Tr. s.-tacká wange Tr. towar-s. fejsze
lap ; axtblatt Gn. Bd.
sürgő nagy erdő; grosser wald Bd. sürgő TiepHOJitcBe Tr. —
serge (m.) id. M. 45. serge (m.) sirga (m.) Bd. erdő; wald — s. kesd
vadkecske; wildgaiss Bd.
surka alterthümliches festliches kopfzeug der weiber Gn.
mütze Pu. 42. schopf; XOXOJIB Tr. — ? cf. serka.
surl- (cs.) mormog, dorombol; schnurren, knurren Tr. —
cs. sürle-.
surmaygés hiúz; luchs Pu. 17. surmayg&c id. Tr. surmayse id.
Bingw. Tr.
surno gabona; getreide Gn. 55. Tr. surna (m.) id. Bd. s-vuj
kalász; áhre Bd.
sürő káposztaleves; kohlsuppe Gn. 21. sür Bd. sür Tr. sűrű
Bk. 14. id. pursan sűr linsengericht Ocs. 21. — cf. cs. sürbe.
surse balha; floh M. 61. iurso P. 25. Tr. Bd. sursa(m.) Bd. —
? cf. cs. sort- beissen; KycaTL.
sürto ezérna, fonál; garn, zwirn Gn. Bd. Bk. 16. serte M. 28.
sűrto id. Tr. sü/Wgedreht P. 27. — drót; draht Gn.
237
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sürtnem (t.) botlik; stolpern Gn. 56. 60. sürtnem id. Tr. Tb.
140. sürtnem id. Gn. — cf. sürtnem.
surtus mész; kaik Tr. surtus id. ibid.
susa (t.) vetélő; weberschiff Gn. Bd. Tr. M. 28. — t. susa.
süsa nyakravaló; kragen — cf. sü hals Gn.
süs genny; eiter Sdr. 3. — cf. süj.
susel korpa; kleie Tr.
suskán (t. m.) süket; taub Bd. — cf. suskán.
süskám töm, betöm ; einstecken, hineinstopfen Gn. Bd. süs
kám id. Tr. köpül; buttern; naxaTb Tr. seskds coBaTB M. 92. —
pöcal s. puskát tölt; gewebr laden Bd. sűskám id. Tr.
süskem fütyül; mit dem munde pfeifen Gn. suském id. Tr.
süskalt- Pn. 36. süskalü P. 54. id. suskalám, suskaldém id. Tr. —
cf. sis haltai-.
susked- csepüvel bedug; kalfatern Tr.
süskelám vág (állatot); schlachten Gn. 23. süskűldmicLTr.—
süskülám öl; tödten Bd. siskil- (m.) Bd. süskűl-, süskül Bk. 36. •—
sSskislds M. 93. id. — sűskültás 3ap1}3biBaTLCfl Tr.
susko habszedö kanál; schaumlöffel Tr.
susmako (r.) paradicsom; paradies Zag. 42.
süstne köpült vaj; gescblagene butter P. 51. iüsmá torok sajt;
káse Tr. — cf. sáskám.
suso érett; reif — kapes-s. felserdült; mannbar Tr. — cf.
suam.
süspek (cs.) fülemile; nachtigall Gn. 54. süspük Bd. süspűk
Tr. id.
susr (cs.) nyomorék; missgeburt; ypo,n,i> M. 13. suser seb, hegedés; wunde, kruste (an der wunde) Tr. wunde; krank Bd. v. su
ser •— susert- megütni; anschlagen M. 117. susertem, susergem v.
susergem.
sustdm lábbal dörömböl; mit den füssen klopfen — sistdm
id. Tr.
süstö . . . v. siste 4. id. sűstö id. Tr. — süste-wuj bőr kantár ;
xiemenzaum Pu. 36. s.-kowáste weissgegerbtes ledér Tr.
sut Tr. v. set id. — sutém kapzsiskodik; gierig verlangen;
íKa^HH^aTb T r .

sütém (t.) átfúr; durchbohren Gn. 1. ^OJIÖJIIO durchlöchern,
eine wuhne aufhauen Gn. fölbont, megbont; auflösen Bd. Gn. 27.
pacnyTHBaTb, pa3BH3HBaTi>, pasBHBaTL Tr. pa3BH3aTb M. 91.
sich ausrecken; BHTarHBaTBCfi Tr. sütném refl. Tr. —sütedem tr.=
sütem Bd. — sincazom siiten joktaren liess ihm das auge ausstechen
(ausfliessen) Uf. 96. — sütkal- lyukat rág; ein loch nagen P. 1. —
sütlém felpattan; aufbrechen (die blattern) Sdr. 3. pa3Bfl3biBaTbca
Tr. — sűten kolten (der same) keimte auf Ist. 225. Tr. sütlen lektes id. (prsesens) Zag. 55.
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süwálam (cs.) köp; spucken Gn. süiválam Bd. sűwálám Tr.
subalam Tb. 32. éival- (m.), sevem (m.) Bd. id. süwaleűém, süweűem
fr. Gn. — süwedem ráolvas; zaubersprüche íiüsternd hersagen Gn.
sűwedám 3aroBapHBaio Tr. Zag. 29. subedám id. BopoaciiTB, rabára
Tr. sűwalaktasa ráolvasó; zauberprophet Ks. 49. siwálaktasa id.
Km. 67. — süwálme köpedók; spucke Bd. — v. süwel.
süwel-wüt nyál; speichel Gn. siivül-vüt Bd. sűwül'-wűd Tr. id.
sübül NyK. 6, 195. — cs. silige.
süwer (cs.) duda; sackpfeife Gn. 49. P. 24. harnblase Gn.
sűbur id. Tr. — cf. seber, seiver.
suwes tömlő; schlauch, lederner sack Gn. suwes M. 67. subes
schlauch, sack, quersack Tr. Bd. kosár; korb Bd.
suwesked- küzd, vitatkozik; streiten, kámpfen mej nergenem
nune ia-samec-dene suke suwoskeden sogest; meinetwegen habén
sie viel mit den teufem gekámpft Zag. 33. — cf. t. sugis- kámpfen.
1. süwö áldozatra szánt darab kenyér v. h ú s ; opferstück (vom
brot und fleisch) Gn. 61.
2. éüwö (cs.) borkenkáfer, holzwurm Gn. — cf. sügö.
smvo: ige -suwo — gyermek; kind Gn. 61. sábo id. Bd.
suwo : kurwalanas kumel suwesem senen jen ein mensch, der
seine begierde zum ehebruch besiegt. Zag. 35.
suéo fajdkakas; auerhahn Gn. 46. svjzo id. Gn.
suz káka, szittyó; röhricht Tr.
suZém éhezik; hungern Bd. megéhezik; hungrig werden Gn.
Bd. — suMm hungern Tr. suzeso hungernd, hungrig Tr. iuSén kő
ién illet starben vor hunger P. 6. suiasa id. BL. 1, 53. — suiéú
éhség; hunger Tr.
éuMar nőtestvér; schwester Ocs. 24. Ist. 32. húg;jüngere
schwester Bd. Gn.
suzeí Tr. suzl M. 29. v. süzl'ö id.
éüíer tej; milch Bd. suiér Tr. sisér (m.) Bd. — süéer-val
obers Bd.
süíge oldalszurás; seitenstechen Gn.
suzo hasonló; vergleichlich, ebenbürtig Gn. 65.
T
ta . . . v. to . . .
ta (pron. demonstr.): Bd. ta hű valaki; jemand, ta mam va
lami; irgend etwas, ta magáíia egyvalaki; ein gewisser, W. §. 68.
ta-kü, ta-ma, ta-magána Bd. — íaűosíezek; diese Ocs. 124.
ta (m.) vagy; oder — ta-ta entweder, oder Bd.
tábém felduzzaszt; aufbláhen; nymiTL tábén sinzen aufgeblasen; BcnyTffljii> — tawá ny^HTt jre^Xi Tr.
1. tabá (t.) serpenyő; pfanne Tr.
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2. iába (m.) pehely, csepü, rongy; flocken, werg, fetzen;
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OXJIO-

IIOKT., KJIOK^ Tr. — tabán verfilzt; KJIOHHCTHÖ Tr.

tabák-suer TaÖaiHaa Meabmiija Tr.
tabe (m.) kút; brunnen — t.-wedrd vödör; eimer Tr.
tabes (t.) haszon; gewinn Bk. 26. Tr.
tace m a ; heute Gn. 55. Tr. Ocs. 50. Bd. taca Ks. 37. Bk. 26.
tace Tb. 3. taáce Tr. id. —tacel&k a mai napra; für heute bestimmt,
das heutige Tr. taőal&k id. Bk. 64. tacolok id. Tr. — cf. tagáce.
taga (est.) kos; schafbock, widder Gn. Bd. taga M. 33. tágd
(m.) Bd. taga Tr. id. — tagás kleiner hamm el, kacaká-taga ziegenbock, jumon-t. schnepfe; öeicacT. Tr.
tagáce M. 52. tagáce (m.) Bd. Tr. tagaca Km. 5 1 . tagaclok
Ks. 34. v. tace, tacelok id.
tágan (est.) patkó ; hufeisen Gn. Bd. Tr. tágan P. 26. — tagarilém patkol; (mit hufeisen) beschlagen Bd. Tr. taganlelam fr.
Bd. — taganloktém szerszámmal patkol; mit einem werkzeug be
schlagen Tr.
tagana (est.) teknő; trog; HaneBKH Tr. tagana id. M. 31. tagna
id. Tr. — tagna lisztes láda, kosár; mehlkufe Gn. 6. mehlkorb P.
50. — tagdna id. Gn. — cs. tagana t. tigdna.
tagárse mai; der heutige tag Tr.
tagdús (taydus, tandus?) barát; freund NyK. 6, 201. —
cf. tan.
tagom-kebék bizonytalan meddig; nicht bestimmt wie lange ;
HensB'ECTHO #0 KOHXTB u o p t Tr.
tajá zwei ráderchen, an welchen die wiert (9) auf- u. abgehen
(Beguly) Bd.
tajal- (est.) meghajt; beugen, biegen Pn. 36. tajem, tajedem
fr. tajaldem fr. id. Bd. — tajném hajlik; sich biegen Gn. Bd.
tajnelam fr. id. Bd. — tajném beugen; HaiciOHHTL, npHKJiOHflTb Tr.
tajnostás sich bewegen, wanken; maTaTLca, MOTaTbca Tr. tajnandarás (m.) beugen, einer sache sein ohr leihen; HaKüOHflTt, npnKjiOHHTb yxo Tr. — cs. tajel- t. tajil.
tajém (r.) elrejt; verbergen M. 88. tájait elbújik; sich verbergen Tr. — r. TaHTb, TanBaTb.
tajel lankás lejtő; (nicht steiler) bergabhang Gn. tajil Tr. -—
cf. tajal-; cs. tajlek HaKJiOHHbiH, nOKaTbifi.
tajyá (t.) fejkötő-féle; eine art haube für mádehen Tr. — cf.
takja.
tajn (r.) szentség; sacrament Tb. 9. tajnstwo id. Tb. 12. tajna
id. titok; geheimniss Bk. 90. Bd.
tajsen titkon; geheim (adv.) W. p. 207. cf. tajem.
takes (ce.) babona; aberglaube Ks. 49. Km. 68. t. idol hamis
bálvány; falscher götzen ibid. í. salgat sie stehen unbescháftigt
BM. 20, 3. t. nanpacHO, #apoMi> Km. 70. Bk. 46. Tr.
240
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takja (t.) mennyasszonyi főkötő; kopfputz der braut Gn. —
taklá főkötő; haube Pn. 42. — t. takja achselband.
takor (t.) letaposott; hartgetreten Pu. 39. Tr. yjnmHbiü Tr.
taker kemény, egyenes ; hart, geebnet Bd. — hely; platz Pu. 39.
ugar; blachfeld Bd. ^BopHHa Tr. — t. talár.
takortém letapos, kitapos; festtreten, festsfampfen Tr. takertem Bd. — takor-takortosa utód, örökös; nachkomme, érbe Tr. takorgém festgetreten werden Tr.
1. takmak tánczdal; tanzlied («mit vielen worten») Gn. 78.
2. takmak v. tápnak Tr.
taktá vad (méz); wilder (honig); AHKÍH (Kaacerca ME^I>) Tr.
tákta id. NyK. 6, 212. — taktá (m.) darázs; hűmmel Bd.
tálém (t. m.) törvénykezni vlkivel; processieren Bd. tálas id.
Tr. — cf. t. daulas- id.
[sturmwind.
tal: kuga -tal mardez vihar; gewitter Bk. 54. — cf. t. dauil
tát Bd. v. tajel id.
tála bátor; tapfer Tr. talo erős; stark P. 16. Tr. tal serény,
egészséges; flink, gesund Bd. pes talon sehr P. 9. talon stark (adv.)
Sdrc. 3. találok kühnheit, jugend, stárke Tr. — cf. t. daula- gewalt
anthun.
taláka kicsi; kleiner (puse kahn) P. 48.
talán szerencse; glück Bd. Tr. siker; das gelingen Tr. — cf. t.
a. taliga id.
tálasa (t.) rabló ; ráuber Tr. — t. talauci.
taté v. kosa-tate.
talgoúe csikó; junges pferd, füllen (von 1 bis 5 jahren) Gn.
15. talgede Bd. talgode stute, weiche noch keine füllen geworfen
hat Tr.
talgostolám ide-oda lebeg; herumflattern G. 56. talgostém in
der luft herumfliegen (wie ein hopfenkopf) Gn.
taliyga (r.) tányér; schüssel Pn. 38. Zag. 50.
talosná forró láz; hitziges fieber; ropaifca Tr.
talmo az övnek azon része, a hova a fejszét akasztják; der
theil vom gürtel, wo das beil eingesteckt wird Tr.
táluk (est.) esztendő; jahr Gn. Tr. talok Gn. Bk. 34. talikBd.
tauluk Gn. íd. — talik (m.) tálik (m.) idő, időszak; zeit, zeitabschnitt Bd. — i-talik jahr Bd. i-talok jáhrlich Ist. 64. i-daluk: jahr
Bd. jáhrlich Ocs. 46. — talukds egy éves; ein jahr alt Tr.
talwe öv; gürtel Gn. t.-küzö (t.-towar) messer (od. axt), die
am gürtel getragen werden Gn. 56.
tam (t.) íz; geschmack Gn. Bd. Tr. — tamle izes; schmackhaft. Bd. Tr. támla Ist. 6. tamlo Ist. 67. tamle Ocs. 5. tamán id. Tr.
tamolon Ízesen, torkosán; schmackhaft, gefrássig (adv.) Zag. 18.
45. tandemé ohne geschmack Bd. — támlán- ízessé lesz; wird
schmackhaft Ocs. 48. — t. tam, támne.
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tamaka (t.) dohány; tabak Bd. Tr. Gn.
tamakci kicsi, finom, sekély; klein, fein, seicht Tr. — cf. t.
tam tropfen.
tamga (est.) ismertető jel, folt, kézjel, czél; merkzeichen, fleck,
handzeichen, ziel Gn. tamgá bélyeg, folt, bepiszkolt hely; stempel,
fleck; Tr. — tamgaemdém bepiszkít; beflecken, tamgaemám refl. Tr.
tárnok (est.) pokol, alvilág; die untere welt, hölle, todtenreich
Gn. Tr. — tamuko hölle Bk. 51.
tan tisztelet; éhre G. 78. hír; ruf, leumund Gn. tán hír; hí
resség; ruf, berühmtheit Ocs. 13. — tay jóság, szépség; güte,
schönheit — tatján derék, szép ; stattlich, schön — taydemo unstattlich, unschön Tr. — tanle híres, berühmt Ocs. 22.
tay (cs.) egyenlő; gleich Tr. kortárs; altersgenosse Tr. barát,
társ; freund, kamerád Gn. Bd. tdyg (m.) id. Bd. tay neben einander
Gn. gemeinsam (adv.) P. 36. — ik taygas egykorú, kortárs; alters
genosse Bd. — tayot (= tay-kot) annyira mint; so weit als Tr. —
es. tan t. tiy jak. tay.
táya (t.) rubel M. 55. tcinká (ny.) tenke (k.) Weske 28. táyga
pénz ; geldstück Bd. — tayak pelak anderthalb rubel M. 55.
tayastar-, tayastar- (cs.) hasonlít; vergleichen Uf. Car. 8.
tayastarém magasságban kiegyenlíteni; in der höhe anpassen;
ypaBHHBaTb Be.raliHHbi Tr. táygastaréni (m.) egyenlít, hasonlít;
au3gleichen, vergleichen Bá.táygástárás id. M. 89. táygástaraltás id.
pass. tdygostáremla leicht vergleichbar; y^oőocpaBHHMtifi Tr. —
tdyás- versenyez; wetteifern, wetteifernd arbeiten Tr.
taygata fatőke; holtzklotz NyK. 6, 213.
tanok (t.) tanúság, tanú; zeugniss (zeuge ? sic) Gn. zeuge Tr.
NyK. 6, 201. — tanokos tanúság; zeugniss Tr.
tdyol- cseng, hangzik; klingen, tönen; 3BeHtTb Tr.
tanostar- tanúskodik; bezeugen Tr.
tanlandar- dicsőit; rühmen Ocs. 122.
[(adv.) Tr.
taporon (m. r.) néha, változékonyan; zuweilen, unbestándig
tapném merészel; sich erkühnen ; ocM^ejraBaTtca Tr.
tápnak, tápnak (m.) uti táska; reisekoiíer Bd.
taplan- megszárad, kiszellőzik; trocknen, gelüftet werden;
iipOBH^aTB, npo*iaxHyTL, npoB^TpaBaTbca Tr.
taptém kovácsol; schmieden; KOBaTB Tr.
táptarem (cs.) szorít, nyugtalanít; bedrángen, beunruhigen —
gyönyörködtet; ergötzen Bd. — cs. taprat- cf. tariuanem.
1. tar (est.) puskapor; schiesspulver Gn. Bd. Tr. — uzar-tar
vitriol; KynopocB — payea-t. mák ; mohn Tr.
2. tar (cs.) bér; miethe, lohn, gehaltTb. 167. Gn. 61. Bd. tara
id. Tr. tár{m.) id. Bd. antheil Tr. svátoj tar jümö (m.) das heil.
abendmahl Bd. tares puras sich verdingen Bd. tarom juktás részesí
teni; theil gebén — tarom jnas részesül; theil bekommen Tr.
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3. tar (est.) köles; hirse Tr. Zol. t. tari cs. tora.
tar-: tarám ol'at (bedeutung unbekannt) P. 58.
tara (cs.) túró; topfen M. 18. — cf. torok.
taraj vörös pamutszövet; rothen baumwollenstoff P. 58. Bd,
tarakán (t.) keleti csótán; blatté kaberlak P. 3. Tr.
taraltém a szivet érdekli, gyönyörködteti; das herz interessieren, erfreuen Bd. taraném buzgó, lelkesül; eifrig oder entzűckt
werden — taratem érdeklődést kelt, biztat, rábeszél; interessieren,
aufmuntern, überreden Gn.
tarázd (cs.) kútgém; brunnenschwengel Tr. — cs. tarázd
wage.
tarazém kifeszít; überspannen; nepeTSTHBaTt — tarazaltám
pass. Tr.
tarb- hasít; spalten; OTKajitiBaTb, BLiKajitiBaTB Tr.
tárca, tdrza szolga; diener Tb. 247. tarozó, tarco id. Car. 32.
j . tarce béres; lohnarbeiter Bd. Tr. tarozó Tr. — cf. tar 2.
targoktarém visszatart, erőt vesz rajta; zurückhalten (wider
wunsch), überwáltigen Tr.
tarlém bérel, bérbe fogad; miethen, dingen Ist. 229. Bd.
Tr. tdrlem (m.) Bd. M. 89. — tarlalt- pass. Zag. 21. — tarlema oksd
fizetés, bér; lobngeld Bd.
tarok (r.) aludt tej ; sauére milch M. 18.
tarmán vagyon, birtok; vermögen Bd. szerszám; werkzeug Tr.
tárta rúd; deicbsel M. 32.
tartom: t. posten elhatározta; beschloss (páter wastares lektas gegen den beiden zu ziehen) Ocs. 76.
tarwaném (cs.) megindul, mozdul; sich bewegen Bd. Gn. Tr.
Ist. 233. tarbaném Ccs. 69. tarvánem (m.) tarbdnem (m.) tarvanulam
fr. Bd. tárwánelas M. 89. id. — tarwatem mozgat; bewegen Gn.
Bd. tarbanem (k.) Weske 22. tárvátem (m.) tarbátem (m.) tarvatelam
ír. Bd. tarwatolam Ist. 98. id. — tarbalt- nyugtalanít, megrendít,
felizgat; beunruhigen, erschüttern, aufwiegeln; TpeBOJKHTL, KOJieöaTL, CMymaTí, Tr. — cs. tapran- t. tibren-.
tarwas forgács; spáuchen M. 46. tarbás id. Tr.
táskás gyolcsdarab, melyen az esküvőn a jegyesek állnak;
ein stück leinwand, worauf das brautpaar bei der trauung steht
Tr. — cf. toském.
taském v. toském.
taslém kiárad; überschwemmen. Gn. Tr.
tasmá (t.) szalag; bánd Gn. Tr. tasmá id. Tr.
tata ezompó; cyprinus tinea Tr.
taton (t.) egyetértve, barátságosan; eintráchtig, in freundschaft Gn. 65. tatoloktome egyenetlenkedve; uneinig Gn. — t. tatiu
eintracht.
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tátká v. táktá id. Tr.
tatulas- (t.) kibékül; sich versöhnen, Ocs. 24, 64. — cf. taton
t. tatiulan-.
tau (t.) köszönet, hála; dank, dankbarkeit Gn. Bd. Tr. M. 68.
tau kelesas (m.) hálát mond; sich bedanken Bd.
taulo surt palota, palást, Uf. 81. j .
tauluk Gn. v. táluk id.
taustém hálálkodik; danken Zag. 66. G. 55. Tr. — taustulam
fr. taustarem id. Bd. — taustolá mit dankbarkeit, dankbar Tr.
tau-em (cs.) kapar; scharren (die erde mit dem hufe) Gn. 46.
taivalam Gn. tawaltém Gn. 13. id. TonaTt Horon Tr. tawém npHTOniiBaTB HoraMH; nepeMiraaTLCfl CTE. Horn Ha Hory Tr. — cs. top
tawan szántalp; schlittenkufe Gn.
[t. tapta.
tawo kút; brunnen P. 26. tave id. Bd. Tr. tabe Ist. 203. —
tawe (kút)gém; (brunnen)schwengel Gn. (? sic!) Tr.
tawel hinta; schaukel Tr.
tawolém hintál; sich schaukeln — taw&ltém, caus. Tr.
taw&s (t.) bőség, élés; vorrath G. 60. haszon, nyereség; nutzen,
gewinn Gn. Step. 10. — cf. tabes.
tawiikán helyenként; stellenweise Tr. távukan id. Bd.
taza (est. p.) egészséges; gesund. Gn. Bd. Tr. taia id. Uf. 42.
Car. 41. (m.) Tr. — kövér; fett Bd. M. 76.
tazálők egészség; gesundheit Ocs. 73. Tr. tazalek id. Bd.
tazalém kövéredik; fett werden; Bd. Tr. jó szinben van; gut
aussehen Bd. tazalandarém hizlal; másten Tr. — tazarg- meggyó
gyul; genesen Zag. 63. tazaygam, tazalanem id. Bd. tazart- meg
gyógyít; heilen Ocs. 83. tazaydem, tazalandarém id. Bd.
tazolán sikos, nyálkás; glatt, schlüpfrig, schleimig Tr.
te . . . Y. ti . . . t& . . . tü . . .
te t i ; ihr (plur. 2.) passim td (m.) Bd.
teák, tejak még mindig; noch immer Gn. — cf. tegak.
tebe v. tewe.
teg, tegók többé; noch (in der zukunft) Bd. tegak (= ereak}
immer Uf. 8. j .
tegena (m.) (= tugaja) ilyen, olyan; solcher Bd. Km. 84.
tegéúe Tr. tegena (m.) Bd. id.
teaet (r.) nyirfadeget; birkentheer Gn. teget Tr. Bd. Ist. 167.
Ocs. 117. teget Gn. id.
teksorl- (t.) megvizsgál, kipróbál; untersuchen, erproben;
HcnHTHBaTb Tb. 29. 39. 247. — t. tikser-.
tekte vad méhraj; wilder bienenschwarm Gn. t. müks id. Gn.
59. •— cf. táktá, tátká.
telddrem pajzánkodik, lármáz, zajong; muthwillen treiben,
lármen, tőben •— telűormas, -me pajzánkodás, zenebona; ausgelassenheit, tumult Gn. — cf. t. tiler- nárrisch werden.
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tele tél; winter (passim) teld (m.) Bd. tel M. 52. — telem té
len ; im winter Bd. telim Tr. — telese, telemse téli; winterlich Bd.
tele: vüt t. mocsári szalonka; scolopax gallinago Bd.
teletlá különös, különösen ;besonderer,besonders; ocoőeirahra,
ocoŐeHHO Tr.
temam megtelik, jól lakik; voll, satt werden Bd. Gn. témám
(m.) temam Tr. temedem fr. Bd. id. — vüt t. a víz n ő ; das wasser
steigt Bd. Ist. 14. telge t. a hold telik; es wird voll mond Bd. kocken t. sich satt essen Bd. kockon temmenost ivar a nachdem sie satt
geworden sind Ist. 220. — temenam jól laktam; ich bin satt Bd. —
temneske telesteli; ganz voll Ocs. 92. t. juktá megitat; satt tránken
Ocs. 19. —pel i temme keeesteSe a fél évet befejező napon; am
tagé wo das halbe jahr zu ende ist Zag. 51. — temdeme telhetet
len; unersáttlich Bd. — temektem sáttigen Bd.
temem megtölt ; füllen Bd. Gn. Tr. jól lakat; sáttigen Bd.
Gn. temedelam fr. Bd. — temal- megtölt; füllen Pn. 36.
urnán (cs.) tömjén; weihrauch Tr. Zol.
temedem nyom; drücken Gn. Bd. rányom; aufdrücken Bd.
(m.) fojt; ersticken Bd. temdalam mom. drücken Bd. HaaotMaTL
Tr. (m.) elnyom; bedrücken Bd. temdeétam fr. oft drücken Bd. (m.)
tapogat; betasten Bd. temdestám id. Tr.
tembáko közelebbre, ide erre az oldalra; náher, auf diese seite
Tr. tembak-tumbak ide-oda; hier-her, dorthin Krest 13. tembakeumbáke id. Tr. — tembál innenső oldal, diese seite Bd. Gn. Uf. 40.
külső oldal; aussenseite Gn. tembál.ne innenső félen; auf dieser seite
Bd. tembálno id. Tr. tembalan auf diese seite Bd. tembac innenről:
von dieser seite Bd. tembácen id. Tr. (— passim).
teme tele; voll Tr.
temen mindannvi; sámmtlich mlánda ümbálnoéo temen ílesa
sámec sámmtliche auf der erde lebenden Tb. 181. — megelégedett;
zufrieden P. 18. — kurukiulak lecat kűskö temen kűzen (das wasser)
stieg höher als die höchsten berge Ocs. 11.
temlese kérő; freiwerber Bingw.
t'emuská (r.) kis gyékényzsák; mattensáckchen Tr.
ten te; du — tin, tön, tej, tin (m.) ten (m.) id. (passim).
tene (cs.): tenes puras keresztelkedni; sich taufen — tenes
purtas keresztel; taufen Bd. tenes id. Tr. Ist. 193.
tene az idén; dieses jahr, heuer Bd. Gn. tene id. Gn. tenéj id.
Tr. tene-e, tene-i id. B d . — tenéje, tenejés, teneise idei; heuriges
P. 8. 57. tenese id. Bd. — tene most; jetzt W. 207. Bd. tene wará
nun aber BG. 4. 9. teáéi (m.) terlésa (m.) mostani; das jetzige gegenwártige Bd.
Une, dene, dene bei; mit, sammt, und; entlang, über, durch;
mittelst; von, aus (welchem stoff, welcher ursache) (vgl. ter : térne)
— teke, deke, deke zu (vgl. ter: terhe) Gn.
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teye így; so M. 13. Km. 22. Kani, TO^HO Tr. tiyge id. BM. 3,15.
teyeld ilyen; solcher — teyeláok ebenso M. 57. teyeláok id.
Km. 12.
tenersa mostani; das jetzige, gegenwártige Tr.
teyge (t.) rubel Gn. 66. Tr. geld Pn. 35. NyK. 6, 201. teygelek
groschen Ist. 220.
teygece (— tey- kece Uf. 56. Car. 53.) tegnap ; gestern P. 2.
Tb. 173. teygece Gn. Tr. tengeca W. 207. teygece M. 52. id. teygése
tegnapi; gestrig Tr.
teygel (cs.) pad; bank Bk. 26. P. 24. Gn. teygel, t'eygel' (m.)
CKaMefiKa Tr. t'éyg'él id. M. 27.
tenes ide; hierher Gn. 1.
teye£ (est.) tenger; meer Gn. Ist. 65. teyec Tr. tayeZ Tr. teyez
Ocs. 46. teygez NyK. 6, 196. teyge£, taygaz" (m.) taygoé (m.) tanas
(m.) Bd. id. — t.-on-kugo-jumo, t.-kugo-pvjroso, t.-awd meergötter Tr.
tepená verem; grube in der riege; OBHHHaa AMaM. 38. — cf.
dn-tepena.
teptér fejtegetés, fogalom ; lebre, begriff, idee; TOJIKTB, noHaTÍe
—• kíváncsi, tanulékony; neugierig, lernbegierig; ntiTJiiiBbiií —
tepterlém untersuchen; HcnuTbiBaTb Tr.
ter szán; schlitten Gn. Tr. ter, tir (m.) Bd. M. 32. tor (m.) Bd.
id. — ter kudáltemo pairém gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe ;
Maria verkündigung (feiertag) Tr. — ter-dovan szántalp ; schlittenkufe, ter-solo a két talpot összetartó keresztfák; kreuzbaum zwischen den schlittenkufen Bd.
1. ter kövér; fett — tériem hízik; fett werden — terlektarem
hizlal; másten Bd. — cf. t. tere lebendig.
2. ter: térne, terhe, terc(en) (gewöhnlich mit possesiysuffix)
otthon, haza, hazulról; im oder zu hause, ins haus oier nach hause,
von hause Gn. 28' Ocs. 80. (terke, terec, ter'écén) Tr. terán mellé;
neben (wohin) P. 3. teres otthon: zu hause Uf. 49. j .
terén (t. m.) görbe, meghajlott; schief, gebogen, tiren (m.)
id. Bd.
tergas (t.) fölállítani; aufrichten Zag. 61. — cf. t. torgoz-.
teres (est.) ganéj, trágya; mist dünger Tr. teres id. Bd. — cs.
tiris, t. tires.
terke (cs.) tányér, schüssel Gn. NyK. 6, 201. tereké id. P. 22.
•— cs. tirik.
terkiís v. tervus id. Tr.
terlaltém v. törXatém Tr.
termen : krest termen pudalaltsa yristos a keresztre feszített Kr.; auf's kreutz genagelter Kr. Km. 26. — cf. ter 2.
tornalce pornalée Gn. nachahmung der stimme der kráhe u.
a. Gn. 35. tdrnalce wemalce id. ibid.
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ter<pem (r.) tür, szenved; dulden, leiden Tr. Bd. terpen bete
gen ; krank (adv.) Tr. P. 2. terpese geduldig M. 69.
tersiak jeges bukdár; colymbus articus Bd.
terstám v. törgestám Tr.
tértei kör, körület; kreis, umkreis — tirdes (m.) id. — tér
teiké kerek; rund — terteskem kerek lenni; rund sein, terteskaldam
dim id. — tertestem kerekít; rundén Bd.
tervús hegyes, keskeny karimájú süveg; spitzer schmalkrámpiger hut Bd. Tr. — terkús id. Tr.
teste sammlung von zehn Gn.
tetej mánnliches glied (bei kindern) Gn.
tétele háló; fischernetz; cfcTb, KOTopoíiJIOBST'L ptiŐy, IIJIHBH:
BT. ^Byxi. jio^RaxT. Tr.
tetrad (r.) füzet; heft Bk. 28.
tewe ime; siehe Gn. Bd. Tr. tebe id. Bk. 53. Bd. tebes(m.) id.
Bd. tavié id. Ocs. 61. — teve most; jetzt Bd. — tebe kuze követke
zőkép; auf folgender art Ocs. 50. tebe tege der folgende Ks. 31.
tewák majdnem; beinahe Gn. tevők id. mindjárt; sogleich Bd.
tevún a minap, nem rég; jüngst, nicht lange vorher — tevu•nesen nem rég óta; es ist nicht lange her, vor kurzem Bd.
ti . . . v. te . . . te .. . tü . . .
ti tetű; laus Pn. 28. Bd. tü Pm. 25. te (m.) Bd. tő M. 61. Tr.
ti pron. demonstr. v. te.
tiak (r.) deák; schreiber Gn. 75. teák id. Tr.
tic tele; voll Gn. ticak id. G. 44. tic, ticak, cic, cicok W. 30.
cic, cee, cecók, tic. tii! Bd. id. — téc Tr. tecák Tb. ganz voll.
ticmaüaném teleképüvé, vastaggá lesz; ein volles gesicht bekommen, fett werden Bd.
ticmaslek teltség; füllé G. 56. ticmas Bd. ticmas G. 55. id.
t. kinde még meg nem kezdett, egész kenyér; unangebrochenes,
ganzes laib brot Bd. cf. óngel-ticmas die noch unberührte (speise)
P. 21.
tigr (r.) tigris; tieger Bk. 32.
tigeűe kicsi, finom; klein, fein Gn.
timalme ki van, tele van varrva; (voll) ausgenáht Gn'. 70.
{? temalme, cf. temem).
tines (t.) békesség; friede Tb. 13. tinéslek id. Bk. 100. tenec
ilás békében élni; in frieden lében Ist. 19. tnnis id. Tr. — t. tinié,
tiniclik.
tir Bd. v. tür id.
tii tele; voll — tic, cic (m.) cec (m.) cecók (m.) id. Bd.
tiste: kit-t., kitteste kézjegy; handzeichen Gn.
tize v. cize, ciée Tr.
tizek fecske; schwalbe Tr.
te . . . te v. te . . . tü . . .
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te, ti (pron. demonstr.): teűe, teda, teile, tödé, tide, tidá, tedd,
üde ez, (az); dieser, (jener) — teddldn Km. 84. tedlanin (m.) Tr.
azért; darum — tegé P. G. tige Bd. tenge (m.) Bd. így; so tegak,
tiak id. Step. 14. -— tegáno Uf. tegajo Car. tegáne Tr. tegena (m.)
Bd. ilyen; solcher — tegelaj jey közönséges ember; ein gewöhnlicher mensch Car. 28. Uf. 66. — teletla többé ezután; nachher Uf.
22. Car. 21. weiter Uf. 96. — tenár Tr. tenár (m.) Bd. tinard (m.)
Bd. tinare Bd. ennyi; so viel — tendren so viel wert M. 117. —
teyke mogor az innenső oldal; diesseits Car. 38. telec teye^e ezen
túl ; von nun an Zag. 40. — tesan Ocs. Ist. teián Tr. itt; hier tesak
id. G. 1. tiste, testa (m.), tistd (m.), testd (m.) Bd. teste Tr. id. testa
ott; dórt Km. 29. — teske G. Ocs. tesko Ist. tesko Tr. tiske, tis, ti£ak, tiSagen, toska (m.) tiskd (m.) teskd (m.) Bd. teke Tr. ide; hierher — teseí Ocs. tesec Tr. fdie<? Gn. tesecen Ocs. íifec, tizeden, tesec
(m.) tesecen (m.) ííáec (m.) íesec (m.) innen; von hier — téskebék
(m.) Tr. Bd. tiskebek (m.), teskebek (m.) Bd. tiskeren, tisken Bd. eddig ; bis hieher — tenam (m.) tindm (m.) tendm (m.) ekkor, akkor;
damals Bd. — íenos most; jetzt Bk. 86. tesagen ezalatt; wáhrend
dessen Ocs. 31. te-müngö, te-meyga (m.) ezután, azután; nachher Bd.
te-te és-is; sowohl—auchP. 52.
tecák v. tic.
teganekt- elkoptat, megsemmisít; abnützen, vernichten; H3HOCHTÍ, yHKraTOHCHTB Tr. — cf. t. tigen unnütz (adv.).
tegir (cs. m.) tükör; Spiegel Tr. — tegar id. Bd. tigir NyK.
6, 213. — cs. tügürt.
tegeűe apró, kicsiny; klein Pu. 37.tögede, tegede, tugúda(m.)
id. Bd. tigide NyK. 6, 193. tegede id. finom; fein Ocs. 48. tegede
Tr. tegedo Ist. 67. tegede M. 24. t. oksá aprópénz Tr. — sűrű; dicht
Pn. 28. — ? cf. t. tigiz eng, dicht gedrengt (kamm, rechenzáhne) Bál.
teyáláök (m.) szüntelenül; unaufhörlich; nenpecTamio Tr.
te%aláok még, többé, mindig; noch, immer Bd. t. elam megmarad,
(kitart); ausdauern Bd. — cf. toka, tokáles.
tejem Ocs. 70. v. tajal- id.
tekéit-: t. sagalas támaszkodik ; sich stützen, lehnen; onapaTtcfl M. 88.
teklace (cs.) mutter des schwiegersohnes oder der schwiegertochter, CBaTba M. 9.
tekwa (r.) tök; kürbiss Ist. 144. Ocs. 102.
tel v. pantasá P. 24.
tel toll; féder Gn. NyK. 6, 201. cf. pestéi Gn. (= poc-tel f)
tel: t. kii tűzkő ; feuerstein M. 64. tel-ip szikra, funken M. 27.
telek (cs.) árva; waise M. 71.
telep (r.) gallér; kragen M. 16. — cf. tidup.
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toloze hold, hónap; mond, monat Gn. telező Uf. Car. 10. tilezo Uf. 10. j . teléé P. 26. teléé Tr. telze P. 18. NyK. 6, 196. tdfa,
tüze (m.) telza (m.) Bd. id. u tolozan ujholdkor; am neumondMáté
17, 15. telezaé egy havi járó (át); ein monat Janger (weg) G. 65. -—
tocmás t. vollmond, u-t. neumond, — t. pujroso-kugo-jumo, t.-on,
t. awá mondgötter Tr. — t. volgodo mondschein Bd.
telmattem (t.) tolmácsol; dolmetschen - telmac tolmács; doimetscher Gn. 61. NyK. 6, 201.
temensÖ tanuló; schüler M. 10. tanult; gelehrt M. 77. tem
etése tanító; lehrer M. 10.
temek szélcsend; windstille Gn. béke, csendesség; friede,
ruhe, stille Tr. — cf. tmek.
temelge nedves; feucht Gn. 63. frisch Gn.
top (est.) erő, kezdet, lét; kralt, anfang, dasein — teygoé kaém
ich verliere die kraft. — Tr. est tin seele, verstand.
tendas kikeresni; durchsuchen Uf. 51. j .
tongá bremse (kleiner als pormo; schlagt nicht nieder) Gn.
crpoKa Tr. — cf. songa.
tonos v. tines.
teneslandar- meggyógyít; heilen Tb. 5. tnnislandarém lecsen
desít megnyugtat; beruhigen, besánftigen Tr. — cf. tines.
tenoslok (t.) nyugalom, békesség Pu. 20. nevekedés; gedeihen
Pu. 15. — cf. tines.
tennenni duda hangja; laut des dudelsackes (ónomat.) Tr.
tepak (cs.) nyugodtan, csendesen; still, ruhig Step. 8. Gn. —
cs. toppon.
toplaném megszűnik beszélni, elhallgat; zu reden aufhören,
still schweigen Gn. Step. 9.
[79. — t. tir, dir.
1. tor, űor (nachgesetzt) valószínűleg; wahrscheinlich Gn.
2. tor zsiros; fett Tr.
3. tor (t.) serény; flink Gn. — toro-al-deno kodso-samoc az
élve maradtak; die lebendig gebliebenen (eig. mit gesünder oder
frischer kraft) Zag. 55. — t. tere lebendig.
4. tor (in.) éle, széle valaminek; schneide, rand; ocTpie, Jie3BÍe, Kpaá Tr. Bd. der id. Bd. pisa torán (m.) éles élű; scharfschneidig Bd. — cf. tür derasta (m.) szélén; am rande. dirbá (m.) hozzá;
zu, dorgoc (m.) tőle, szélétől; von, vom rande Bd.
tér: izi t. kis szánkó; kleiner schlitten, darab fakéreg; stück
holzrinde; cajrasKH, jryöoKi. M. 44. — t. kádé vadgalamb; turteltaube M. 41.
terd'ér búgó csiga; brummkreisel; BOJI^ÖKI. M. 44.
torgém csörgedez, habzik, kilocscsan; rieseln, scháumen, ausspritzen ; acyptiHTi., paőtTb, njieeKaTLCfl Tr.
torgdémsa partijeg, jégtorlódás; ufereis, eisstauung; 3aKpairaa
Tr. — cf. torgest-.
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tergest- (est.) tolakodik; sich stürzen, drángen BMK. 3, 10.
W. §. 108. — tergestarém taszít, bevet; stossen, hineinweríen';
TOJiKHyTB, BBepraTB Tr. — cs. terén- 3aiiiraa'ri>ca5 yTbraaTtca t.
tört- stossen, törtön- sich anstossen, in etwas hineingerathen.
terhese türelmes; geduldig M. 97.
t'ér'éí- (m.) tapos, gyúr; treten, kneten, MaTb — tereisendas
H3MSTL — terézalt- pass. M. 89. — cf. túriam.
terke fiatal fenyő; junge kiefer Gn. 37. 48.
terker fenyves; fichtenhain G. 61.
terlém felelevenedik; lebendig werden Tr. trlén kinilat feltá
madnak ; sie werden auferstehen Ks. 28. Tb. 169. trlekt- föleleve
nít; lebendig machen trlektén kenel'tá liess auferstehen Tb. 169.
trendar- feléleszt; beleben, lebendig machen Ocs. 91. -— t. terel-.
terma (t.) borona; egge Pu. 28. t. tdrma Gn. t. tirma.
ter-suluk eresz ; dachtraufe Tr.
ters (t.) fáradozik, iparkodik; sich bestreben Ocs. 57. Step.
8. — t. tiris-.
tortest kikerekít; abrunden Tr. — cf. t. tira rund um.
tertes gömbölyű; rund Tr. — cf. t. tira rund um.
tertúa (est.) daru; kranich M. 40. — cf. túrna.
terwe ajak; lippe U. 4. — cf. tilrwé Tr.
testo bélyeg, czél; stempel, ziel; KJieíiMO, M*Ta Tr.
tesk- ragaszt, enyvez; kiében, leimen M. 89.
teslem megfedd, megdorgál; einen verweis gebén, ermahnen
Bd. — (m.) megvizsgál; besehen, prüfen; pa3CMaTpnBaTi> Bd.
te érnék segg; arsch (?) P. 24. — cf. t. tiéek.
teéte : kocáin teste- kérne — ősömtől kijelölt út; der vom vorvater bezeichnete weg Pu. 16. — cf. tuétem.
töt (= téde jedem) ezen éjjel; in dieser nacht Tr.
tötök vétek; schuld — tetekán bűnös; schuldig — ártalmas;
schádlich — nem messze; nicht weit Tr.
teterá v. tütra.
tetr- (m.) ködbe borúi, füstöl; nebelig werden, rauchen BL.
9. tetralte- id. Tr. cf. tütra.
tmana M. 41. v. tumana id.
tmen- tanúi; lernen M. 115. tmen éoaé (láktaé) mesterséget
megtanulni; ein handwerk erlernen M. 67.
tmin (r.) kömény; kümmel Máté 23. 23.
tmek béke; friede; MHpi, Tb. 248. csendes; stillBk. 24. Tr. —
tnám akkor; damals M. 13.
[cf. temek.
tnes Tb. 31. v. tenes, tines id.
. to . . . v. ta . . . tu . . .
tobalektem összezavar; verwirren NyK. 6, 201. — cf. towanem.
tobsá (t.) ajtósark; thürangel Tr. imTa y nojieBHX'í. BOpoTi
ibid.
NYELTTUD. KÖZLEMÉNYEK
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töcem törekszik, akar; streben, wollen Gn. 3. tö'cém Ocs. 17.
P. 7. tocem Bd. tocém Tr. id.
tocás (r.) mindjárt; sofőrt Bd.
tod (est.) íz; geschmack Km. 28. cf. tut.
[dem fr. Bd.
1. toűam fon; flechten, stricken P. 54. G n . M . 30. Bd. tode2. toűam (cs.) tör; breehen (transit.) Gn. ein brot aufbrechen
Bd. kindom todolon brach das brot an Ist. 220. — todolam letör;
abbrechen Bd. todolam Tr. — todoledem fr. todolaldam pass. todolkoldas abreissen, todostam tördel; breehen Bd. — cs. tat- pBaTb.
todolam behajt, összegöngyölget; einbiegen,zusammenrollen;
3arHŐaTi>, CBepThraaTs Tr. — todolm küzo zsebkés; taschenmesser Tr.
togdájem (r.) eltalál; errathen P. 13. togadajem (m.) gyanít,
észrevesz; vermutén, bemerken Bd. togadajtem, -ajdlem észrevesz,
bizalmatlankodik; bemerken, misstrauen Gn.
tögedemdem aprít; zerstückeln Bd.
togon (t.): orawá t. keróktalp; radfelge; oóo,a;'L KOJieca Tr. —
kürino-tognan orawa ein bereifter wagen P. 49. — t. tugim.
to/atka, do/átka (m. r.) találós beszéd; parabel Bd. — r.
^ora^Ka.
toj (cs.) sárgaréz; messing M. 64. Gn. Bd. Tr. — toj kosko
anguis fragilis Tr.
tojem (r.) elrejt, eltemet; verbergen, begraben Bd. Gn. Ist. 20.
toem id. Tr. Ocs. 39. Ist. 54. tajem (m.) Bd. tajsen (m.) titkon ;
heimlich (adv.) Bd. tojdeak nyíltan; offen (adv.) Ks. 23. tajdeak id.
Km. 32. — tojalt- begraben werden Tb. 53. tojald- sich verbergen
Tr. — cf. tájait-, tajem.
tója (cs.) bot; stáb, stock Gn. Bd. Tr.
tojalém támaszkodik; sich stützen — tojalomo tojá bot; stáb
Tr. Ist. 57. — cf. tója.
tójmo temetés; begrábniss Bk. 86.
tok vagyonos; wohlhabend, vermögend Gn. — cf. t. tuk satt,
zufrieden, voll.
toka, (tokán) egy kevéssé, alig, imént; ein wenig, kaum, soeben Gn. Bd. tokarak id. Bd. U ka TOJibKO ^TO Tr. toko kaum, nur
Wied. p. 207. tokó-tokó (m.) kaum Bd. toka-toka id. ^epea^ cnjiy
Tr. tokáles csak egy kis időre; auf kurze zeit Bd. — cf. to%al'aok.
(oka (m.) leány; mádehen Tr.
tokta : t.-ludo búvár; colymbus ; rarapa Tr. tukta-l. id. ibid.
tolém (t.) rabol, lop; rauben, stehlen Gn. Bd. Tr. — talem
(m.) id. Bd. — t. tála-.
tolám jön; kommen (passim) — toledem fr. toloktem caus. to
lóid— fr. toldal- fr. G. 69. tolsas jövő; zukünftig, nalen tolás bringen Bd. — tolásén mién odafutok; ich laufe hin Bk. 74. tolastarsiettet, indulni késztet; zum gehen auffordern Ist. 22. talasem
-J5l
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(m.) siet; eilen Bd. M. 88. tolselá auf dem wege hierher; no uyTH
cio^a Tr.
tőle (cs.) tiló; hanfbreche Gn. — tőlem tilól; (hanf) brechen
Gn. — cs. tolla t. talki.
totane menyasszony; braut (?) wo ?
tolasem bajlódik, erőlködik; sich anstrengen Gn. sich abmühen Bd. Ocs. 86. Tr. iparkodik; sich anstrengen Bd. Bk. 44. talasem id. Km. 18. sich beeilen M. 88. — tolastarem bajt okoz;mühe
verursachen Bd. antreiben, belástigen Tr. — ? cf. cs. tawlas-, talaZi. daulas- streiten (od. zu tolam ?) t. daula- gewalt anthun.
1. tolk (r.) tartozás; schuld Gn. — tolga (m.) dolga (m.)
id. Bd.
2. tolk (r.) értelem, ügyesség; verstand, geschicklichkeit Gn.
tolka (m.) Bd. — tolkan okos; klug M. 74. tolkadeók (m.) oktalan;
unklug Bd.
tolko (r.) csak; nur P. 57.
tóikon (t.) hullám; welle Gn. Tb. 24. mardeé-tolkon szélvihar;
windsturm Ist. 215. — t. tulkin.
tolkenlan- fáradozik, bajlódik; sich abmühen Tb. 157.
tolota (r.) véső; meissel M. 66.
tom mag; kern Tr. püks t. nusskern Bd.
torna (r.) ház; haus M. 24. Bd. domá id. Bd. — tonna otthon;
zu hause M. 117.
tornám üres, sovány; leér, mager Tr.
tomasá (t. a.) zavar; verwirrung Pu. 42. efcwas ausserordentliches P. 50. gond, fáradság; sorge, mühe Tr. — t. tamása.
tomaZikt- gyengít; schwáchen, entkráften ; HCT0in;aTi> Tr. —
cf. tomasá.
tomboro (r.) balalaikaspiel G. 79. tombdro balalaika Gn.
tomona (cs.) bagoly; eule P. 48. — tómana Bd. Zol. tomná
P. 26. tumana (m.) Zol. id. — cs. tumana.
tomlandarém rátukmál; aufnöthigen Gn.
tomnoj olvasztó kemencze; hochofen Gn. 51.
tor) mag; kern Tr. id. dióbél; nusskern NyK. 6, 213.
toném (t.) eltagad; verláugnen — sich von einer sache zurückziehen; 3annpaTbCíi, — OTpfcKaTtca ő r t coBepuieHHHxt
^ H C T B Í Í Í Tr. — t.

tan-.

tonatá tuskó; klotz Tr. tanatá id. M. 46. — cf. t. tiimgak.
toygél (est. m.) ágy; bett Tr. Bd. — cf. tengői'.
tongezemás vánkos; polster Bd. — cf. toyget.
top (est.)labda; ball (zum spielen) Gn. Bd. Tr. ágyú; kanone
Bd. Tr. — tobé (m.) puska; flinte Tr.
töp (onamot.) klatsch Gn. 17.
topán (est.) talp; sohle; nojiost Tr. — cs. tóban, t. taban.
toplá Myxa (nrpa) Tr.
20*
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toplót mindig; immer M. 12. HenpecTairao Tr.
topros törvényszéki vizsgálat; gerichtliche untersuchung Gn.
1. tor (est.) pej ; braun (pferd) G. 70. Pu. 38. Tr. — cs. tor
t. túri.
2. tor (t.) szűk, szoros; eng M. 73. Bd. Tr. tőr id. Bd. szorult
ság ; drückende verháltnisse Bd. — t. tar.
tor: toresto felől; über, von Uf. Car. 4. — cf. der, dor.
1. tör (t.) díszhely; ehrenplatz Pn. 34. az ajtóval szemben
levő sarok; die ecke gegenüber der thür Gn. —• t. tür.
2. tör (cs.) egyenes; gerade Bd. tör id. Tr. tör sík, lapos; eben,
flach M. 65. Pu. 36. Gn. magas; hoch Pn. 34. — igaz; rechtschaf
fen Bd. csendes; ruhig (v. túra) Bd. tör, tör eben, rechtschaffen
Gn. — igazán,jól; richtig, gut adv. Bk. 54, 55. — törők, török (m.)
Bd. törák Tr. — ik törak egyforma; gleich Ks. 6. Pu. 36. ikanák
török Km. 16. tör P. 47. id. ik ganák törés esten egyformára tette;
machte gleich Ocs. 37. ik töremak isten id. Ist. 51. — ik töras egy
korú ; vom gleichen altér Bd. — t'or-kecenes tag- u. nachtgleiche
Tr. — cs. tűre t. töz.
3. tör v. tür.
törem hallgat; schweigen Bd. — v. turlem.
torém kiszélesítek; breit machen P. 26. — eltávolít; entfernen Gn. pasM^iraaio, pa3^,Boaio Tr. torlém eltávolodik, elválik ;
auseinander gerückt werden, sich absondern Tr. torlal- sich entfernen P. 48. — cf. tora.
tora (cs.) távol egymástól; weit von einander Gn. ^aaeKO Tr.
széles; breit Bd. tores keresztül; quer Bd. Gn. Tr. törés (m.) szé
lesség; breiteBd. M. 57. — torés-towar kapa; hacke; MOTtira Tr.
törésiek bélfonal; einschlag (im gewebe) — cs. turu% ^iiraa,
B^OJIb.

tora (est.) ú r ; herr Gn. 43. előkelő; vornehmer Bk. 38. tora
bojare Pu. 34. biró; richter Bd. törd (m.) id. Bd. törd, t'ord magnat,
richter Tr. — cs. tőre t. tűrd.
torakan (t.) moly; schabe G. 79. kakerlak Gn.
tördlem (m.) itól; urtheilen Bd. toralem id. Tr.
tora (r.) kereskedés; handel Gn. torg (m.) Bd. torgo Tr. id.
törgém szökik, ugrik; hüpfen, springen P. 16. Gn. Tr. —
törgalt- P. 33. törgestem, tergest- (m.) törgestelam fr. Bd. tergestel(m.) M. 44. törgestám Tr. töretem Ocs. 41. Gn. 3. Pu. 28. törstelPu. 9. tör étiem Tr. töstem Gn. torostól-, terost-, törtsaldém Tr. id.—
törstel- tánezol; tanzen G. 48.
torgajém (r.) kereskedik; handel treiben Bd. torgaém Tr. torgejem (m.) Bd. torgajtlem Ist. 199. id. — torgejesa (m.) kereskedő;
kaufmann Bd.
törgalt- nem ragad; sish nicht ankleben; OTJiiinaTLca Tr.
torgomsek kalmár; kaufmann Pu. 40.
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torgostal- heveskedő, indulatos lesz; heftig, zornig werden Tr.
torgóvaj (m. r.) kereskedői; den handel betreffend Bd.
torok (cs r.) aludt t e j ; geronnene milch Gn. TBoponb Tr. to
rok kvargl Bd. — vuj t. agyvelő; gehirn Gn. Bd. t. wúd savó; molken Tr. — es. tore% r. TBoport.
töri- itél; urteilen Ocs. 79. törlás id. Ocs.A49.
törlém (cs.) egyenget; ebnen, glátten, törlóíam fr. tör istas
(m.) id. Bd. — tériem sich demüthigen lassen; CMnpiiTbca M. 89.
törlanem egészséges lesz; gesund werden Gn. Zag. 69. nüchtern
werden Gn. megjavul; sich verhessem Ocs. 96. Bd. törlanem id. Tr.
törlanem (m.) id. Bd. — törlatem megigazít, megjavít; verhessem
Bd. törlém (m.) id. Bd. törlatem Tr. Ocs. 105. törlataldam megigazo
dik ; sich verhessem Bd. — törlalt- helyreállít; herstellen Tb. 5.
törloktar- gyógyít; heilen P. 2. törlatokt- herstellen lassen Ist. 150. —
t'orlokt- ebnen, gleich machen Tr. — törletem igéretét, az elvállalt
mun' át teljesíti; sein versprechen, die bedungene arbeit erfüllen
Zol. türlaltem (m.) id. ibid. törlém yiuiaquBaTt Tr. — cf. cs. tilrlet'-.
torlém (m.) dorgál, szidalmaz; zurechtweisen, schelten Bd.
tormakan (t.) ágas ; gezweigt kuű-t. tume sechs gezweigte eiche
Pu. 35. — t. tarmak.
torna : t. pöcös moháfonya ; vaccinium oxycoccos Bd. — cf.
túrna, türna.
ioro&mo heves, indulatos; heftig, zornig, t'orza-conán id. Tr.
törser egyenetlen ; ungrad törsir (m.) Bd. — íorsír igazságta
lan ; ungerecht, t'orsirlek ungerechtigkeit Tr. — cf. tör 2.
törsoremd- halmossá csinálja; hügelig machen tör molandom
törsoremden den glatten boden hügelig machend G. 77.
torst-, törstel- v. törge'm.
torta (est.) rúd; deichsel, fiemerstange P. 6. Bd. Tr. Gn.íortólek id. P. 6. — torta schlittenbaum Gn. torta-puncáltos Tr. v. pungaldes — cs. torda, t. tárta Tr. Zol.
töréa (t. p.) ablak; fenster Gn. 31. törzá Pu. 28. — t. tarázd.
tos (cs.) barát; freund Ocs. 77. Gn. szerető; geliebter G. 80.
barátság; freundsehaft; ^pyatöa Tr. — toslas barátságot kötni;
sich befreunden — toslá barátsággal; freundschaftlich (adv.) Tr. —
cs. tos.
tos (cs.) késfok; messer rücken Gn. Bd. fejszefok; hammerrücken Bd. Tr. axthammer Gn. — cs. tus.
tosa sovány; mager M. 76. Tr. — tosca id. Uf. 46. — r. TOiu,aa cf. tornám.
tösák v. tüsak.
toskem lép, tapod, tipor; treten, zer-, niedertreten Gn. 22.
Bd. Tr. — toskedem, toskestam fr. toskalam, mom. toskaldam, toskalaldam pass. Bd. toskaltam pass. Tr. — taskem (m.) Bd. M. 89.
taskalam (m.) Bd. M. 25. id.
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toskáltoslépcső; treppe Tr. Pu. 37. toskáltes iá. lépés; schritt
Bd. taskaltas (m.) treppe taskáltos (m.) Bd. taskaltesM. 31. id.
töstem v. törgem.
tokám mer, merészel; wagen, sich erdreisten Gn. Tr. magá
ban bízik, mer; in sich vertrauen, wagen Bd. — tostem (m.) tostedem fr. id. Bd.
tostarj- elavul; alt werden Tr. tosteman id. Bd. tostemdem elavít, elkoptat; veraltern, abnützen Bd.
tosto régi, ó; vorig, alt Gn. Bd. Tr. — tosta (m.) Bd. tost»
Ocs. 9. Uf. Car. 3. id. — t. godom régente; früher (passim) tüy t. g.
im voralter zeit Uf. Car. 3. t. godsa régi; alt Bd. — toston adv.
Ist. 12. tosdon Máté p. 32. tost&n olsa das vergangene Km. 2 1 .
tostan ulsa id. Ks. 16.
t'ötá (r.) nagyapa; grossvater Km. 46. t'otá id. Tr. M. 8. t'otiin
átáéö urgrossvater M. 8.
totar tatár; tartar G. 46. todar Tr.
totest- (m.) megédesít; ansüssen Tr. megkóstol; kosten Tr.
élvez; geniessen Bd. totestalt- pass. Tr. — cf. tut.
totla v. tutlo.
totó JIHHB Tr.
towa (est.) halmocska; hügelchen Gn. 57. hegy; berg Gn. 74.
vorgebirge, insel Gn. — cs. tűbe t. tuba.
towa (cs.) eskü; schwur Ocs. 34. tobalmas id. Zol. tovatlemas
id. Bd. — cf. towatát.
towalas- megesküszik; schwören Ocs. 21. towalasembűnbánó ;
reuig sein Bingw. towaüém id. Tr. Bd. towalástar- megesket; schwö
ren lassen Ocs. 106. towal'ektem Bd. towaloktot- iá. Ist. 15. —
cf. towa.
tovan (est.): ter-dovan szántalp; schlittenkufe Bd.
towanem, towayam megbonyolódik; sich werwickeln Gn. tovangam iá. Bd. — tovaygdem Bd. towatem bonyolít; verwickeln Gn.
towar (r.) fejsze; axt Gn. Bd. tavar (m.) Bd. M. 65.
towatát (cs.) igen-igen, bizony; ja-ja, wahrlich Tr. tobat id.
Zol. toivat istenemre; bei gott Bd. — cs. tobada.
towok (t.) pulwuj t. térdkalács; kniescheibe G. 53. — t. topik.
towol kegyes; gnádig; MHJIHH Tr. towdlen gnádig (adv.) G.
55. — towalém pártol; beschützen, verteidigen Tr. toívdlém genehmigen Gn. — cf. cs. tobala- cy^HTL.
towolgo (r.) bajnócza; spierstaude P. 57. báumchen G. 69.
towró valószínűleg; wahrscheinlich P. 14.
tozgon zivatar, vihar; sturm, wetter Bd.
toéo (r.) is ; auch Gn. toáa (m.) de mégis; dennoch Bd.
traktir (r. m.) vendéglő; gasthaus Bd. — traktírsik vendég
lős ; gastwirt ibid.
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tran (r.) piszok, hulladék; unreinlichkeiten, kehricht; #paHL.
tran (m.): í. caska tál; schüssel Bd. tran sótartó; salzfass
Tr. — ? cf. tren.
tranca (cs. r.) lécz, vékony deszka, zsindely; latte, dünnes
brettchen, dachschindel Tr. — trenga id. Gn. 7. terancá gespaltenes (nicht geságtes) brett Bd.
tredas ami; ernten M. 21. nyír; scheeren M. 34. Tr.
tren, tren Tr. v. terén id. — trinem meggörbül; sich krumm
biegen Tr.
trlém v. torlém.
trés (m.) vége; ende; OKOHe^HOCTL Tr.
tritorter füstkata; coccinella Tr.
trma Bk. 16. v. terma id. — trmal- boronál; eggen Bk. 26.
trop (r.) srét; schrot Gn. Bd. jégeső; hagel Gn.
trri (est.) pacsirta; lerche M. 41.
trts Tr. v. tertes id.
trudítlem (r.) dolgozik; arbeiten Gn.
trujem (r. m.) fárad, dolgozik; sich bemühen, arbeiten —trujektem fáraszt; bemühen (trans.) Bd. trujse szorgalmas; fleissig
M. 13.
trujbá (m. r.) fáradság, munka; mühe, arbeit Bd.
truk (r.) egyszerre; plötzlich Gn. Bd. triik id. Ist. 209.
trűtká pásztorkürt; hirtenhorn Tr.
truwá (r.) trombita; trompete Tr. — trubá (m.) id. Bd.
trwal eresz; dachtraufe M. 25.
ÍM . . . v. to . . . , tii . . . v. te . . . tö. . .
tu, tudó az ; jener (passim) tudó Zag. 32. tudó keconak ugyan
ezen a napon; am selben tagé Ist. 293. — tulecla azontúl; nachher Ocs. 39. (— tudlecon utla Ist. 54.) tutlec mert; weil Ocs. 74. —
tugé úgy; so P. 12. tugák szintúgy; ebenso P. 13. (tugé, tugák)
tugeák Tr. tugéla Bd. tugelá Tr. tuge gona tehát; alsó Máté 17, 26.
t. gonat mindamellett; trotzdem Zag. 32. — tugák ok teljességgel
nem; durchaus nicht P. 12. tuyát (m.) id. Bd. — tugaja hasonló;
áhnlich Bk. 22. tugane, tugaje olyan; solcher Ist. 73. tugát H TaKT>
HirayTb Tr. tukadár annyira; so sehr Ocs. 10. tugadár id. Ocs. 92.
— tumbálno távol; in der férne ta^fálno (m.) id. — hier; TVTB,
tumbáko, tumbácin in die —, aus der férne Tr. tulec tumbak azon
túlra; darüber hinaus Bd. — tündén ennélfogva; daher alsó P. 3. —
tunarn akkor; damals Bd. tunamse id. Ocs. 9. tunamsa akkori; damaliger Bd. — tunar, tunáre annyi; so viel, tunarosko annyira ;
so sehr, tunaraska annyiszor; so oft Ks. 48. tunarolan annyiért;
für so viel (theuer). — tu-cólo annyi; so viel Tr. — tuso ottani;
dortiger Ocs. Tr. tuso id. Bd. tustoso id. Ist. -— tusto ott; dórt, tu
sán, tusakon id. Uf. Car. Ocs. tuskén id. Ocs. 31, — tuskó oda;
dorthin tuskó Uf. Car. tuskat Ist. tuMk Bd. Tr. tuéagen Bd. tuéa256
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gen P. 8. id. tuséc Tr. tusecon Ist. Ocs. tuzéc Bd. tu£eé&n P. 16. onnét; von dórt —• tuskebé bis dahin Tr. — tuéagát dazu noch P.
21. — tusakak azonnal; sogleich Ist. tusakenak Ist. tusagonak
Ocs. tusának Uf. id.
tü tetű; laus P. 25.
tu zászló, bélyeg; fahne, stempel; 3HaMfl Tr.
tüém (t.) szétdarabol; zerstückeln Gn. 51. szétzúz; zerstossen
Gn. tüjem id. Gn. 2 tüém TOJTKy, pyö.iio KanycTy Tr. Zol. — tüjesona vágó deszka; hackbrett Gn. 6. — t. töj cs. tüw.
tuák (cs.) egyszerű (ember, paraszt: hivatal nélkül); einfacher
(mensch, bauer: ohne amt) — ingyen; umsonst (estas,puas arbeiten, gebén) — tuákes ingyen, hiába; umsonst, vergeblich tákes (m.)
id. Bd. Tr. — tuák id. Tr. tuák-kece hétköznap; werktag Tr. — cs.
tugak t. tik.
tuámbalo (m.) hiába; vergeblich Tr. — cf. tuák.
tuará (cs.) sajt; káse Tr. Gn. P. 46. —- cf. tara.
tuán (est.) atyafi; anverwandter t. erga rechtmássiger sohn
Bd. - cs. tuwan, t. tugan.
tuarém Gn. (est.) kifog (lovat); abspannen (pferde) Gn. Bd.
Tr. tuarkalem fr. t. tuar- cs. tuwar-.
tuatkal sajtos lepény; káseküchen M. 17. — cf. tuará.
tub . . . v. tuw . . .
tubái páros szám ; gleiche zahl v. tügat id. Tr. — ? cf. cs. tübá
theil, loos.
tubur v. tugur.
tübütök v. tüwet.
1. tüc- bezár; schliessen opsam die thüre Ist. 13. Bd. tücensenden ulut bezárkóztak; sie versperrten sich Ist. 262. — cf. tükő,
cücam.
2. tüccm fogát csikorgatja; knirschen mit den záhnen Tr. cf. cucém (? t. tes zahn).
3. tüc- csepeg; tropfen — mlandosko tücen, a földre hullt
(izzadsága); (sein schweis) tröpfelte zur erde Ist. 272. tuc- id. Tr. —
cf. cücem, őuckém.
tuc- úgy tetszik, érződik; es scheint, wird so gefühlt Ist. 55. —
cf. cucam — einem zweeke zustreben Zag. 64. Tr.
tuca (r.) csapat, tömeg; schaar, menge Tr.
tűcá nyom; spur; C J I ^ I . Tr.
tückoden gyakran; oft Uf. Car. 13. — cf. cüekeden.
tücü v. cücü.
tüé(cBt.) teve; kamel Tr. — tűje id. NyK. 6, 201.
tüemlá engedetlen, ellenkező; ungehorsam, widerstehend Tr.
tugém tör; brecben Gn. paren tuga •— széttöri; schlágt entzwei G. 41. — tug&lÉém törik; bi*echen (intr.) Gn. 10.
tügál' páros szám; gerade zahl Tr.
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tüganem elkopik; sich abnutzen, abgetragen werden Gn. Bd.
tüganem id. Tr. — tügatem elkoptat; abnutzen, abschleissen Gn.
köszörül, leköszörül; abschleifen, schleifen Bd.
tüganctomo- végtelen; unendlich Pu. 16. — cf. tüganem.
tugeoto kicsi, finom; klein. fein Gn.
tügel Gn. (lockungswort) Gn. 22.
tüg'ó v. tiinö.
tugok közönséges (ember); gemeiner (mensch, aus dem volke)
Bd. — cf. tuak.
tugulace (es.) nászom, lányom napa; schwiegermutter der
tochter oder des sohnes Gn. 47. tugdlace id. Gn. — tugelar schwiegervater der tochter oder des sohnes Gn. — tugular leánykérő;
brautbewerber tugularce brautbewerberin NyK. 6, 201. — cs.
tu/lac.
tugum (est.) nemzedék, nemzetség; geschlecht — tugumtes
rokon; verwandter Tr.
tugur ing; hemd Bd. Tr. togor (m.) tugor (m.) Bd. t'ég'ór (m.)
M. 15. — tubur Bd. Tr. tuwer P. 3. tuwdr Gn. tuwur Tr. id.
tugurdek halom; hügel Tr.
tugurlek ingre való; stoff fik das hemd Tr.
tüel külső; áusserer — tüel'c kívülről; von aussen Gn. tül id.
Bd. — cf. tün'ó cs. tol aussenseite.
tuják (r.) olvasó; der leser NyK. 6, 201. — r. ^baicb.
tvjesk- beteg lenni; krank sein Zag. 70. — cf. tuju.
tűjmo mozsártörő; mörserkeule Tr. — cf. tüem.
tujs edény hársfaháncsból; gefáss aus birkenrinde; öypaKt,
qnjiaKT. T r .

tvju beteg; krank tuju Ute gecak betegség nélkül; ohne krankheit Ocs. 5. tuj krank Tr. Ist. 213.
tük szarv; horn Gn. 26. tükö Tr. t'úke Car. 32. — cf. cs. tüí.
tuk, tukum v. tugum id. Tr. — tukum, tüknm Tb. 247. tukem
Uf. 4. j .
tük-mansa-kek (m.) pirók ; gimpel (loxia pirrhula) Tr.
tükem (cs.) érint; anrübren Bd. Tr. taszít, meglök; stossen,
anstossen Gn. TporaTt, cryKaTJb, 6o,3i;aTb Tr. t. opsam an der
ihüre klopfen Ist. 326. komdek tüken kolta auf den rücken fallen
lassen G. 4. — tüknem anrühren Tr. ér; gereichen (von der erde
bis zum himmel) Ist. 17. Ocs. 13. sanaskose kű mién tüknen-da der
stein bohrte sich in seine stirne Ist. 176. tükna ménen jelmem meine
zunge stottert Uf. 58. — tükalam, tükaldam,, tükedem Bd. tükálem
Tr. anrühren — tikálam (m.) tekal- (m.) Bd. tekál- Tr. id. — - tekém
(m.) kopogtat; anklopfen Bd. — tükalt- közeledik; sich náhern
Ist. 70. tükedal-: was t. egymással öklelődzik; gegen einander stössig sein P. 33. tükedelám mozdít; bewegen; ^BuraTL, befühlen, betasten Tr. teklalt- (m.) rugdozni; mit den füssen stossen Bd. — ong
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tükalas das kreuzeszeichen macben (eig. die brust berühren) Bd. —
cs. tiUc-.
tűkalá mindenfélekép, különfélekép; auf allerlei, auf verschiedene art u. weise Tr. — cf. tilkö 1.
tukált-, tukn-: tode ivátam tukáltosa- samoclan jázekestom kudálto bocsásd meg bűneiket a kik ezen asszonyt ápolják; verzeihe
ihre sünden, denen die diese frau pflegen Tb. 6. cf. tedo wato belén
tuknöso-samoc Tb. 21.
tükelem bereteszel; verriegeln Bd. tüklém 3a,HBHraTB Tr. tü~
keledem fr. Bd. tükdltám sich einschliessen Tb. 16. Tr. tiikáltes zá
vár, retesz; riegel Tr. — cf. tilkö 2.
tüken mustra, bánásmód; muster, manier Tr. — cf. tükem.
tukláce Bd. Tr. tuklár (cs.) brautbewerberin, brautbewerber
Tr. v. tugulace, tug&lar id.
1. tükö : kuni t. — háromszoros, háromféle; dreifach, dreierlei
Gn. 55. wes t. másféle; anders beschaffen, verschieden Gn. — cf.
tükalá.
2. tükö (t.) kilincs; thürgrifí Gn. 48. retesz, tolózár; thürriegel Bd. Gn.
1. tul tűz; feuer (passim) tel (ny.) Weske 24. tol (m.) Bd. —
tul-kü kova; feuerstein, t.-solom láng; flamme Bd. Tr. t. sawame
tűzszerszám; feuerzeug Bd. t.-sol glühende kohle, t.-wondo ofenkrücke, t.-olmo tűzhely; brandstelle, tul-wuj üszök; glut NyK. 6,
201. t.-on-kugo-jumo, t. pujroso, t.-awá gottheiten des feuers Tr.
2. tul szél; wind PÜ. 37. vihar; sturmwind Wied. 19. — cf.
cs. tuwel, tut t. dauíl.
tül v. tiiel.
tulem kiabál, lármáz; schreien, lármen Bd. Tr. háborog; tumultieren Uf. 68. j . — it tulo hallgass; schweig Bd. — cf. t. daulagewalt anthun daulas- cs. tawlas- streiten.
1. tülem elszaporodik; sich vermehren Ist. 12. 18. Gn. Tr.
tülándar- megszaporít; vermehren Tb. 67. — tül-wuján termékeny;
fruchtbar Pu. 16. tülö wujan Gn. tüle-ivujan Tr. id. — ? cf. t. tulvoll werden.
2. tülem (est.) megfizet; zahlen Bd. Gn. Tr. Pu. 43. Ist. 239.
tüledem fr. Bd.
tulac, tular P. 48. tulárce Tr. v. tuklace, tuklár id. — tulárcemo verlobt; croBopeHHtiö, cocBaTaHHLiíi Tr.
tule (cs.) kendertiló ; hanfbreche — tulem tilol; hanf brechen
Bd. •— cf. tőle, tőlem.
tülés : ske-t. magában (olvas, gondolkozik); bei sich (lesen,
denken) Tr.
tuletta többet, többé (nem); (nicht) mehr Bd. — cf. tulcela
sub tu.
[cs. tüne.
tülék (t.) kémény; schornstein Gn. 46. - t. tünlük Bd.
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tulom ismertető jel; merkmal, kennzeichen; npHMtTa Tr.
tülosas adós; schuldner Ist. 223. tülosaélok-joy id. Ist. 239.
tülö = tü?'lö. G. 57.
1. tulo Tr. v. tule id.
2. tulo kemény, kegyetlen; hart, grausam Tr. — cf. cs. teld
t. tula grobes tuch.
tulo-mardeé vihar; sturmwind Tr. — v. tul 2.
tulso tüzes; feurig (vom pferd) Tr.
tuluk, tulok (cs.) árva, özvegy; waise, wittwe, wittwer Gn. Tr.
Bd. t. vate wittwe, t. pörjwjg wittwer Bd.
tülügen héja; falke Bd.
tuluktomo cKOnem& Tr.
tulup (r.)báránybőr-suba; schaafspelz Bk. 14. Tr. tulep Pn. 43.
tülűrgém elájul; magán kivül lesz; in ohnmacht fallen, bewusstlos werden Tr. — cf. tűlűig-.
tűlűég- kimerül; sich erschöpfen — tűlán- fárad, iparkodik,
törekszik valamire; sich bemühen, sich eifrig bestreben einer sache
Tr. — cf. tolasem t. tal- müde werden.
tülzo hold, hónap; mond, monat Bk. 28. tül'za Bk. 37. 48.
tum (schallnachahmend) Gn. 34.
tüm-tüm (ónomat.) laut der trommel Tr.
twtná (cs.) halom; hügel Tr. cs. tüm'.
tumajem (r.) gondol; denken. meinen.
tumán (est.) köd; nebel Gn. Tr.
tumaná (cs.") bagoly; eule Pn. 26. Zol. Tr. tumoná G. 34. tumdná Gn. tumna Pn. 43. tomana Bd. Zol. tomnd Pm. 26. — cf.
tumanl- czivakodik; sich streiten Uf. 55.
[tmana*
tumbak (m. r.) ólom; blei Bd.
tümbor halverő bot; plumpstock, störstange Gn.
tumegéle makk; eichel Tr. tumlege id. ibid.
tümen (t.) ezer; tausend Gn. türnerí id. P. 20. tűrném millión
Tr. tümém id. NyK. 6, 201. számtalan; unzáhlig P. 26.
tűmén kánya; habicht Tr.
tumenám (m.) tanul; lernen Tr. Km. 3. tumenam (m.) tomendm (m.) Bd. toménam (ny.) W. 24. tumdém tanít; lehren Tr. Bd.
tomdem (m.) tamdakalem (m.) id. Bd. tomdem (ny.) W. 24. tomdektem (m.) unterrichten lassen Bd.
tumer cserfaerdő; eichenwald Pu. 37. tumerlá id. Bd.
tumonego makk; eichenzapfen P. 51.
tumos folt; flick Gn. P. 24. (m.) Bd. — tumoz (m.) Bd. turnus
Bd. Tr. id.
tümlém v. tüylem id. Tr.
tumo cserfa; eiche Gn. Bd. Tr. — tumo Uf. 29. Car. 27. tuma,
Bk. 32. id. — í. sogole gubacs; eichapfel t.-kol garda; clupea alosa;
ŐíjmeHKa puőa t.-kaik császársas; goldadler Tr.
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tümür (r.) dob; trommel Bd. Tr. — tümürzö tambur Tr. t. tója
dobverő pálcza; trommelschláger Bd.
tumustém megfoltoz; flicken, einen íleck ansetzen Bd. 3 amia^HBaio, ÍHHH) Tr. — tumastem (in.), tumustulam fr. Bd.
tüy tővég, kezdet; wurzelende, anfang Gn. — fa töve, kezdet,
eredet; baumwurzel, anfang, beginn, echt Bd. tun, leng (m.) tiyg
(m.) id. Bd. — tüy KOMejit Tr. — t. kugezo-aca urahn; patriarch
Uf. 20. Car. 19. tüp-aéa id. Tb. 72. t. ilise urbewohner, tún-ajdem
ősember; urmensch Tr. t. Iwmiö sein echter nahme Bd. — tüygö
hozzá; zu : püngö t. zur flichte G. 40. — tüylan : kinűo-tüylan, oksat. suas ok li lehetetlen kenyérhez, pénzhez jutni; es ist nichtmöglich zu brot (geld) zu kommen P. 57.
tüyam (t.) megmerevedik, megfagy; erstarren Bd. Gn. sich
biegen, vor kálfce krumm werden Gn, tüygedem fr. Bd. tüyen- Tr. —
tiíyűem meghajt, meggörbít; biegen krümmen Gn. Tr. erstarren
Tr. feszít, hajlít NyK. 6, 201.
tuna (est.) tinó; farse, junge kuh Gn. Bd. M. 33. Tr.
tüna (t. a.) világ; welt NyK. 51. P. 48. Tr. Tb. 13.
tüyalam kezd; anfang, beginnen Pn. 11. Bd. tüyalam Tr. tunalam Bd. Tr. — teygálám (m.) teygalam (m.) tiygdlám (m.) Bd. id.
(hilfszeitwort für das futurum) Bd. tunalam NyK. 6, 194.
tüy altos : kezdet; anfang Bk. 48. en- tüyáltos ajdém- a legelső
ember; der erste mensch Tb. 71. karúm t. örökkévalóság; ewigkeit
Bk. 48. tüyaltesdemo örökkévaló; ewig ibid.
tűnd- görbít; biegen — tűnduktas H3orHyTh — tündéé ráncz,
hajlás; falsé Tr. — cf. tüyam, tiiydem.
tunemam tanúi, megszokik; lemen, sich gewöhnen Gn. P.
NyK. 6, 194. Bk. Tb. (k.) W.: 24. -tunemam Bd. Tr. tünemedem fr.
Bd. id. — umgang pflegen mit jemandem P. 12. sich aufhalten
irgendwo G. 42. tan&ktem tanít, szoktat; lehren, unterrichten, ge
wöhnen Gn. P. tuuuktem Bd. Bk. Tb. (k.) W. 24. tünüktem Bd.
Tr. — tünüktedem — ktelam fr. Bd. — tünüktüktem taníttat; unter
richten lassen Bd.
tunémso tanítvány; schüler Bk. 118. tunemsa id. ibid. 20.
tuygor vastag fakéreg; dicke baumrinde Gn. pa tuygur id. Bd.
tünok (t.) kémény; rauchfang P. 24. tanuk Tr. NyK. 6, 195.
tűnűk id. Tr. — cf. tüno.
tunoktomas tudomány; wissenschaft Ist. 157.
tüylem csudál, bámul; staunen, bewundern Tr. — cf. cs. túl
ién-, t. tayla- Zol. tayga kalmak Bál.
[3opaTbca Tr.
tilnldnem (est.) elpusztul, tönkre jut; zu grundé gehen; pa3tüno (cs.) füstnyilás; rauchfang Tr. tuno id. Bd. — cs. tüne.
tünö künn; draussen Gn. 49. tüan id. Tr. — tüaö ki; hinaus
Gn. 6. tügö BOHt H3i» KOMHaTH Tr. tüga hinaus Máté 9, 24. tügo
Ist. 218. tügo Ocs. 35. id. — cf. tüol, tül, tüno — t. tis.
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tunuktoso tanitó ; lehrer Bk. 28.
tüyültem elszokik; abgewöhnen; OTBtiKaTL Tr.
tünü (cs.) : tünüika purtema keresztelés; das taufen Ks. 18. —cs. tüne, tene taufstein.
tünga (cs.) világ; welt Gn. — tiingá Bd. tünca Tr. Uf. Ocs.
tünze Tr. tü/rh Tr. id.— t.-ümbál ég; himmel, t.-kugo-jumo, t.-kugopujroso, t.-ümbál socon awá gottheiten der welt Tr.
tüng&gem (t.) fuladoz; ausser athem werden Gn. tüníügem
megfúlad; ersticken (intr.) tiínzüktarem megfulaszt; ersticken
(trans.) Bd. — tűnzoz- ersticken rjioxHyTb, tűnzozélek taubheit
rnyxOTa (?) Tr, — t. toncok-.
tünük v. tűnek.
tuö sovány; mager Ocs. 29. tue üres; leér Ist. 40. temteme tuö
wuj-wlak Ocs. 29. tues kod&c üresen maradtak; sie blieben leér Ocs.
29. — cf. tuju.
tup hát; rücken Gn. 60. — t.-lu hátgerincz; rückgrat Bd.
t.-rűdo id. Tr. — tupen háttal fordulva; mit dem rücken zugekehrt,
rückwártig Bd. P. 19. G. 59. tupen istas ellene cselekszik; zuwider
handeln Ist. 312.
1. tüp; t. ömne rudas ló; deichselpferd Bd. tup-omni id. Tr.
tüp-imne id. Gn. — cs. tüpri t. töb at Zol.
2. tüp (igen) régi; (sehr) alt Gn. tüpsö id. Step. 6.
tupká csepű, kócz; P. 24. werg Tr. guzsaly, kunkel.
tupras das füllsel von erde auf dem oberen boden Gn. (cs.
tupra t. tuprak?) cf. tuwrás-rok id.
. tur alap; unterlage Gn. fundament Bd. sáulen unter einem
gebáude Tr. zuro id. Tr.
tur: tur-gede, t.-káda (m.) gerlicze; turteltaube Bd. — v. kede.
tűr szól, part; rand, strand Bd. Gn. seite Gn. tör P. 24. tür
P. 26. Éür P. 53. — türen ferde; scbief (adv. Gn. — türesko mel
lett ; an der seite Ist. 55. türusko Ocs. 40. türesto előtt; voi Uf.
87. töreste P. 24. türstö mellett; bei Ocs. 19. turas id. Ist. 25. —
t&rwré legszélső; letzte; Kpanmft Tr. — cf. tür.
tür (t.) eleje, kezdete; vordertheil, b e g i n n — t.-ivolák eresz
dachtraufe Tr. — cf. tör 1.
tufa (cs.) hímzés; stickerei Tr. tür P. 53. 26. tüfö id. G. 22..
türö brodüre Gn. — cs. tür.
turá (t.) meredek; steil Gn. P. 47. Bd. Tr. tu.ro id. Gn. — t.
sir meredek part; steiles ufer Bd. — egyenesen szemközt; gerade
gegenüber Gn. Bd. tűre, dure (m.) id. Bd. túrák id. P. 11. dennoch
Bk. 55. — túra fölött; über, oberhalb nunon túra über ihnen Ist.
194. túra on%as mereven néz ; starr hinsehn Bd. — törés (m.) ellen ;
gegen Bd. turas szembe; entgegen Ist. 237. Ist. 242. turas tolmo
megérkezés; ankunft: sajrak £ap t. tolmem wucen kosten wartete
bis eine günstige gelegenheit sich darbietet Máté 26, 16. turas to262

318

SZILASI MÓEICZ.

Ion erreichte sein ziel Ist. 202. turusto = túrás Tr. — turaske (tu
raske?) ázat. mien suun a gyermekhez ért; gelangte zum kind
Máté 2, 9. •— t. túri, turuk. cf. cs. tűre.
túra (est. m.) csend, béke; ruhe, frieden, Bd. turá id. Tr. —
csendes, békés; ruhig, friedfertig Bd. tör id. Bd. tur id. Tr. — t. wissudo lathraea squamaria Tr.
turangdem meredekké csinál; steil machen Bd.
turbóé: port turbasom pocen ulut a szoba tetejét fölnyitották;
sie deckten das dach des hauses auf Ist. 216.
türbé v. türwö.
türeűam vág, arat, nyír, borotvál; schneiden, ernten, scheren,
rasiren Gn. ernten, scheren Bd. Ocs. 67. turedám (m.) Bd. — cf.
tredám.
turgóc allgütig; BceÖJiariö Tr.
turgén (m.) lúg; lauge Tr.
turgustar- nyugtalankodik; unruhig werden — turgut- conán
haragos, heves; aufbrausend, heftig Tr.
túri (cs.) pacsirta; lerche Gn. Bd. tori id. Tr. tűri id. Tr.
coccinella Tr. — t. lem suppe M. 18.
türes (est. p.) egész, ép; ganz, unversehrt Gn. — türüs, türüsok Bd. türus Tr. id. türüs con£o dene mit seiner ganzen seele Ocs.
70. t. jen rechtschaffener mensch Ocs. 73. türüs joratoma aufrichtige liebe Tb. 67. suditlomém mejn t. mein urteil ist gerecht ibid.
171. türüsen őszintén; ehrlich (glauben an gott) ibid. 63.
turkém szenved, tűr; leiden, dulden Bd. Tr. hallgat; schweigen
Tr. — turném (m.) Bd. Km. 5. — tercem (m.) Bd. turyalem Tr. turyektém caus. turyemla tűrni való; zu erdulden Tr. tur/amala id.
Km. 64.
turká goromba, kemény, csökönyös; grob, hart, eigensinnig Tr.
tarka sűrűség; clickicht Uf. 33.
turlem (est.) leülepedik; sich kláren (vom wasser) — lecsil
lapodik, nem kiabál, elhallgat; sich beruhigen, nicht schreien,
schweigen Bd. Tr. törem (m.) schweigen ibid. — turlokt- caus. Tr. —
cf. törlem.
türlém (cs.) hímez; sticken Bd. Tr. P. 53. Gn. 22. — türlömas stickerei Bd. türlemo id. Tr.
türlö (est.) különféle; verschieden (passim) türlé Uf. Car. 10.
türlü mód, minta; art, kategorie Tr. Bd. Zag. 47. tide türl'ön ekképen; auf diese weise Bd. türl&ca különfélekép; auf verschiedene
weise Ocs. 108. türlü-türlü iá. Tr.
türmá (r.) börtön; gefángniss Bd. Gn. türma Ocs. 28. türomá
id. Bd.
turmalém boronál; eggen Tr. — cf. termalém.
turmo hiúz; luchs Tr.
263
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túrna (est.) daru; kranich Gn. Bd. türna id. Tr. — türna-pö<:ök moháfonya; moosbeere Tr.
turnoj (r.) ostoba, pajkos; dumm, muthwillig Gn. — túrná
engedetlen, ellenszegülő; halsstarrig Bd. túrna Tr.
türö v. tűr a.
tűrtem összeveszít; zank stiften Tr.
turtektem ránezol; runzeln, faltén Gn.
turwa (r.) cső; röbre Gn.
türwongam prüsszög; niesen, schnaufen Gn. — türwüncam
Tr. türvencam, türvencedem Bd. terbencam Tr. id.
türwö ajak ; lippe Gn. Bd. — türwé Tr. Ocs. 69. tiirbe Ist. 98.
tervá (m.) tirva (m.) torba (m.) Bd. térbe id.
turzam dörzsöl; reiben Bd. Gn. turSém (k.) W. 24. t&rzem ny.
W. 24. — turgam tapos, gyúr; treten, kneten; MSTb turzaltám
pass. Tr.
1. tűs ír.) cylindrisches gefáss aus birkenrinde Gn. 23. — r.
Tya3ri>.

2. tűs (est.) kép; bild Tr. — jumon tűé szentkép; heiligenbild Bk. 14. Tr. tüsan götzen Bk. 122. — tiisún különféle, külön
félekép ; verschieden (adiect. u. adv.) Tr.
tus bűnjel; schuldbeweis; nojiiHHoe Tr. — ? cf. tüs.
tűsem (est.) kiáll, kitart, eltűr; ausstehen, dulden Gn. 72.
Ocs. 32.
tusarém álmot fejt; traum deuten — sejt; ahnen Tr. — cf.
t. tös traum.
tűsio tükör; spiegel Tr.
tus (est.) (dió) magva; kern (der nuss) Gn.kernZag. 55. Tr.—
<5S. tüs t. tös.
tüs v. tM.
tüsak (est.) párna; polster, matratze Gn. — tűsük Tr. (m.)
Bd. tösak Bd. tösák Tr. id.
tüéka bokor; gestráuch Ist. 56. tüsko id. Bk. 32. tüskei Tr. toske
Bd. id. — sereg, tömeg; schaar, menge Tr. tüska id. Bd. — ?
cf. tuca.
tuskaltem bemárt; eintunken Gn. tuskaltal- fr. Gn. 36.
tusi- figyel, kikutat; acht gebén, erforschen Tr. — tustám ki
találásra felad; zum erraten aufgeben, rátsel vorlegen tustem id.
<jn. Tr. — tustem kitalál; erraten (ein rátsel) Bd. tustulam fr. Bd.
tusman (est.) gonosz; bőse Gn. gonosz lélek, ember; böser
mensch, geist Bd. ellenség; feind Bd. Tr. hexenmeister Tr. Bd.
tusto rejtvény; rátsel Gn. 45. Bd. példabeszéd; parabel Ist.
226. rechenaufgabe Tr.
tustom- v. tustam id. Tr. — tustom- tustomas kétértelmű; zweideutig sein Tr.
tut (cs.) íz, édesség; guter geschmack Gn. Bd. Tr. Zol. tot
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(m.) id. Bd. Zol. — tutlo édes, ízes; süss, schmackhaft — totla (m.)
Bd. Tr. totle M. 71. id. — tutielek lieblichkeit G. 56.
tút tele; voll Pu. 16. tuto Tr. Ist. 40. — v. tit'- cf. t. túli, tutirC= tuldir-).
tütan vízözön; sintflut Uf. 20. Car. 19. hitén áradás; überschwemmung Tr.
tutes v. tutusak.
tütküném hebeg; stottern Tr. tütkenoso stotterer Ist. 58.
tutlemam édesedik; süss werden — tutlemdem édesít; süss
machen Bd. — tutustém id. üdít; laben Tr. — cf. tut.
tutlega (ménen jolmem) akadozik az én nyelvem; meine zunge
stottert Uf. 58. — tutén ojlas id. Tr.
tuto tömött, szilárd; kompakt Gn. érett; reif Tr. — tuten ke
ményen; fest G. 58.
tütrém füstöl; ráuchern Gn. Tr. tütürem, tetrem Bd.
tütra (cs.) köd; nebel Bk. 54. Gn. — tiitra Tr. tufára G. 52.
tütüra, teterá (m.) tótra, (m.) Bd. tetera (ny.) W. 25. id. — tiltüran
ködös; nebelig Bd. tütrán Tb. 242. — t.-kugo-jumo, t.-kugo-pujroso
gottheiten des nebels Tr.
tutusak gyakran; oft Ks. 37. tutusok Ks. 23. tutesok Km. 50. —
tutes (m.) id. mindenütt; überall Bd.
tütiit pásztorkürt; hirtenhorn Tr. — cf. cs. Mit.
tüwá (t.) balom; hügel Tr.
tüwállek egészség; gesundheit P. 21. — cf. t. a. daiilát.
tüwe: tüwem porcom (kudaltend) samenkörner (wir sáen)
Pu. 19.
túwor v. tugur.
tüwercek szaporulat; zuwachs (der heerde) G. 57.
tuwertes (cs.) aludt tej; geronnene milch, (ungebackener)
kásestoff Gn. tuburtás id. Tr. tuvurtos túró; topfen Bd. tuburs id.
Zol. — tuvurtos vüt Bd. tubursus vüd Zol. savó; molken.
tüwö ni csak; sieh da G. 15. t. tode sieh dieser Ocs. 117. tiiwos id. Gn.
tüwot: oj t. iéer o, ein solcher dummkopf Gn. — tüvüt, tüvütok éppenséggel, egyátalában (nem); durchaus (nicht) Bd. tűbűtök
= ^IHJIT (allé ohne rest ? plötzlich ?) Tr. — cf. tüwö.
tuwras padlás; der obere boden Tr. tuwras id. t.-rok das füllsel auf dem oberen boden P< 26. tuvuras id. Bd. — cf. tupras.
tuwulem oltalmaz, véd; vertheidigen, beschützen Km. 55. Ks.
43. — tubulém id. békéltet; frieden, stiften Tr. szabadít; befreien
Bd. tubulosa békéltető; friedenstifter Tr. tubulemas védelem, ótalom; schutz Tr. — tüvülö holmiját megkímélő, jól őrző; der auf
seine sachen acht gibt, sie schont Bd.
tűé (t.) fürge, dólczeg; hurtig stattlich Gn.
tűz- (t.) rendel; verordnen (ein gesetz) Ocs. 115. — tüzat265
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kijavít; ausbessern Máté 4, 2. díszít, ékesít; schmücken, verzieren
Ist. 172. tüzatokt- schmücken ]assen Ist. 150. tuéat- helyreigazít;
in stand setzen Pu. 19. — tüzlanem fölékesíti magát; sich schmü
cken, tüzlandarém fölékesít; schmücken Bd.
tüzá (t.) öltözet; kleidung P. 26. — tüzö ékesség; schmuck Bd.
tiii{%.) t.-iual külső oldal; aussenseite Gn. Bd. t.-walna künn;
draussen Máté 12, 47. t.-wálno id. Tr. (üzwalnosQ külső; áusserer
Máté 22, 13. tüitvalnoső Ist. 258. — tüzwdk ki; hinaus Pn. 11. tü£ivake Máté 13, 48. tüz'wakö Tr. tüZbako Ist. 256. id. — tüzwacen
von draussen Tr. -— t. tis cf. tüol, tünö.
tüi terhes; tráchtig (kuh, sau) Gn. 57. P. 16. tué, tű£go id.
Tr. iüs, tűz (m.) id. Bd.
Utéem ezer; tausend (passim) tiíem (m.) Bd. tezem (m.) Bd.
Tr. tuéem Tr.

U Ü
ü u j ; neu Gn. (m.) Bd. u P. 20. Tr. (m.) Bd. — ugoc újból;
von neuem G. 67. ugec (m.) Bd. ugecen Bk. 72. id. uges G. 27.
80. idL
ü vaj, olaj; butter. öhl Gn. Bd. ü Bd. Tr. — skal-ü tehénvaj;
milchbutter, pu-ii faolaj; baumöhl Bd. — ü-arna tejes hét; butterwoche (vor den fasten) Tr.
uém (t.) őriz, véd; hüten, schützen (z. B. der vogel seine jungen) Gn. — t. uja wach sein.
ua fűzfa; íilzblátterige weide, Bépőa M. 45. Bd. TajitHHKi.
Tr. — joksar ua salix capraea Bd. — ualá füzes ; weidenhain Bd. —
cs. ywa.
uac, uac (hangutánzó szó a nyúlról mondják; ónomat, vom
hasén) Pu. 40.
uáks gázló, zátony; fúrt, sandbank Tr.
üal- iszik; trinken u£ar-körgan korkaz'o üales a zöld belsejü
merítő kanál iszik; die inwendig grüne kellé trinkt P. 47.
uán bizalommal, bízvást; zuversichtlich, getrost; Ha^éaíHO Tr.
uanem (m.) bízik, remél; vertrauen, hoffen Bd. Tr. — uanmas remény; hoffnung M. 68. uanedemas kétségbeesés; verzweiflung Tr.
üc: űcum konda emlékezetbe hoz, megemlékezik; in erinnerung bringen, sich erinnern Ocs. 37. — cf. us.
ücasem veszekedik; zanken Gn. vcasem id. Uf. 82. Ocs. 114.
Ist. 187. Tr. ücasem Bd. ücasem Ocs. 86. - cf. t. üc-; ücik- sich
argern.
ucenik (r.) tanuló; schüler Bk. 22.
ucenom (r.): u. jen- tudós; gelehrter 0 . 102.
ücorém (t.) otthon talál; zuhause treffen Tr. — t. ocorat-.
NYELVTUD. KÖZLEJIENYEK. XXX.
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uco (t.) előkelő; vornehm Step. 6. — cf. uca stütze, gönnerschaft Eadl.
üdém vet; sáen Bd. Tr. üdedem fr. Bd. — üdeso ajdémo föld
műves; bauer Tb. 241. — cf. wüdem.
ude (r.) sovány; mager Uf. 46. j . uda rossz; scblecht, scblimm
Tr. Bd. — r. xy^oft.
uditlen (= wasken) tolón gyorsan, robanva jött; er kam
schnell, eilend Zag. 34. — cf. cs. ywatla CHJrbHbift; udetldnem Tr.
udetldnem mohón kivan; begierig verlangen; aía^HHiaTt
Tr. — cf. cs. ywatlan- sicb anstrengen, sich bemüben.
nÉolám imádkozik; beten Gn. imád; anbeten Pu. 16. — udelam beten G. 28. udolam id. Tr. rufen; 3BaTB Bk. 66.
uűor (cs.) vakondok; maulwurf Gn. Tr. — cs. udur bisamratze.
üdor leány; tochter, mádchen Gn. P. üdür (passim), eder (m.)
idir (m.) idor (m.) id. Bd. — ü.-vel' mostoha leány; stieftocbter Bd.
Tr. kajse üdür. braut, ü-kudon, ü.-guin (m.) kranzelmádchen; no,npyra HeBECTbi Tr. ü-araka hochzeitswein G. 75.
udore'm vakar, gereblyéz; kratzen, harken Tr. udrem kratzen,
ritzen, harken Gn. 24. kratzen P. 13. — uduralám id. Gn. — uduralam kratzen Bd. udoraldm id. Tr. udurkalem fr. Bd. udorkalém
fr. Tr. id. uduraldam sich kratzen Bd. — udurkalem (m.) aggódik;
besorgt sein Bd. Tr. — cf. t. üdor- reiben, abreiben Éadl.
üdorá v. übürd id. Tr.
udoraltos vonás; strich Máté 5. 18.
üűoramas asszony; weib P. 58. — üdür ama s Tr. üdüramas~B&.
üdoramasjop Ist. 5. üdüramas Bk. 76. üdramas Uf. Car. 11. üdrámásjen Ocs. 4. ederámás (m.) idoremás (m.) idrámás (m.) Bd. id.
udoroktoso rüh; krátze ; lecoTKa Tr.
udral vonás, vonal; strich, linie Tr. udralmas id. Bd. — cf.
udore'm.
udralam jelt ad, int; winken Gn. udralam (m.) id. Bd.
udur fogas borona, földvakaró ; karst (rastrum) Bd. — cf.
udore'm.
[udore'm.
udurkalmás gond, aggodalom; sorge; cyeTa Tr. - cf.
üé fűzfa; weide Tr. — cf. uá.
üeűam tisztsl, dédelget; ehren, liebkosen Gn. — cf. osm. t.
óját lobenswert ujg. ögd éhre Radl.
uemám megújul; sich erneuern Bd. Tr. uemedem fr. Bd. —
uemde'm megújít; erneuern Bk. 78. Bd. Tr.uemdar- id. Tb. 34.
uemaltsdslok megújhodás; erneuerung Tb. 45.
uestám v. ustám Tr.
ugol (r.) sarok; ecke Tr. Bd. uqvl id. Gn. ogol (m.) Bd.
ugurso müks fiatal, egyéves méhek; junge, einjáhrige bienen
Bd. ugursa (m.) méhraj; bienenschwarm Tr.
á67
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üj Ocs. i í . v. ü id.
üjeÉam Gn. v. üeűam id.
ukales nincs; es ist nicht Pu. 38. — cf. uke.
uke nincs, nem; ist nicht, nein (passim) — uke-gen különben;
übrigens Bd. •— uke semmi; nichts Tb. 12. uka (m.) id.Bd. uke-samoc vagyontalanok; vermögenslose Zag. 23. ukem ojloso hazug;
lügner Ocs. 79. ukemak koklalen lügnerisch verláumdend Ocs. 27. —
ukelanak lügnerisch (adv.) Ist. 37. egytől-egyig; allé insgesammt;
bis auf den letzten; molo pop-wlakomat kandasle wic popom, ukela
nak pustokten koskokten die übrigen priester; 55. priester allé bis
auf den letzten Hess er mordén Ocs. 79. — ukeán kinek nincs sem
mije ; der nichts hat, ein habenichts Máté 25, 29. Tr. ukán id. Bd. —
kuát-uke erőtlenség, tehetetlenség; kraí'tlosigkeit, ohnmacht Tb. 5.
ívina-uke ártatlanság; unschuld Tb. 20. uke-godom abwesenheit Tr.
ukelok szegénység; dürftigkeit, armut Tr.
ukora (r.): u.-sud schnittlauch (? sic) P. 49. ukrá fokhagyma;
knoblauch Tr.
uksos (r.) eczet; essig Gn. uksac Bd. ukéec Tr. id.
uks, u%s ág: zweig, ast Gn. Bd. Tr. uaos P. 24. uksa (m.)
Bd. id.
uksic-, uksec- v. uksongam.
uksongam, uysongam (t.) okád; sich erbrechen Gn. oksoncám
Tr. uksinéam, uksinzedem fr. Bd. uksoé- G. 3. uksec- Ocs. 56. uksicIst. 243. id. — t. ukso- rülpsen, übelkeit habén Badl.
üksőkt- (t.) lehüt; meghidegit; kait werden lassen, abkühlen
M. 90.
ül valaminek alja; das untere ( p a r t i k e l - s t a m m ) ül! Tr.
— ülöl alulvaló; das untén befindliche G. 59. Bd. ülül Uf. 70. —
iilnö, ülnd (m.) Bd. ütno Tr. alul, lent; untén (loc.) — ülnösö ülnsa
(m.) Bd. ül'nos~6 Bk. üUnasa Ks. ülnasa Km. untén befindliche —
ülük, ülükö, ülka (m.) ülká (m.) Bd. ülkö G. ülko Tb. üleko Ist. ülkö
Ocs. ülükö Tr. le, lefelé; abwárts — ülkók aljáig; bis unterst, ülkilarák weiter hinunter Bd. — ülán alá; hinunter (lat.) — ülüc, ülec
<m.) ülec (m.) üUecen (m.) ülic Tr. alulról; von untén (ablat.)
ulám vagyok; ich bin (cf. ólam, elam) — ulo, ulo van; ist minden a mi van, összes; alles was vorhanden ist, all, ganz: ulo
kalokso űene mit allén seinem volke G. 60. cola ulo atomom pogen
allé vorhandene gefásse nahm er her Uf. 93. ide wíéo űeno mit ganzer kraft P. 9. mo ulo pogogom cola uZala alles was er hatte sein
ganzes vermögen verkaufte er Ist. 228. moéo ulo etc. Ist. 233. ula
(m.) id. Bd. — ulan a kinek van; vermögend Máté 25, 29. Gn. pis
u. Has bővölködik; in überfluss sein Bd. — ulgéce ha, hacsak; wenn,
wenn nur Tr. — uldales van; ist Pu. 44. G. 64.
ulá (est.) előfogat; vorspann Gn. Tr. Bd. — cs. olaw t. iiaa
alt. ula.
268
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•
ulák (est.) magányos; einsam Gn. Bd. Tr. csendes, rejtett hely;
emsamer ort Bd. magányosság; einsamkeit Tr. Ist. 220. az ifjúság
összejövetele; gesellschaft junger leute Tr. olák (m.) Bd. — ulakosko titkon; heimlich (adv.) Máté 2, 7. cs. ola% t. aulák alt. ulak.
ulemd- jóakaró lenni; wohlwollen Tr.
ulica (r.) utcza; gasse Bd.
ulmo ske pora ulmoio semon az ő jósága szerint; seiner güte
gemáss Bk. 49. u. godom jelenlót; gegenwart Tr. — v. uldm.
ulmo (t.) férj; verheiratoter mann Gn. 73. ulmu férj, u r ; ge
mahl, herr Bd. — cf. t. ul, ulim.
ulmo: u. kür aus lindenrinde genáhter, (ein klafter langer)
kasten Gn.
ultém imádkozik; beten Uf. Car. 9. NyK. 6, 198. Tr. uldem
Ks. 29. uldem id. P. 2. — odolen ultenet imádkozásban voltak; sie
waren beim beten Bd. — ultemas imádság; gebét Bd. uldomo id. P.
2. •— cf. jumuldem Bd.
um- terem; wachsen sem i surno pes umomo (socmo) godom
Ocs. 30.
üma száj; mund (bei kleinen kindern) Gn. üma P. 47. —•
üínam, ümaűom pu gieb einen kuss ! Gn.
iima: ümáste tavai, a minap; im vorigen jahr, vor einigen ta
gén — ümdsen, ümdstegec tavai óta; vom vorigen jahr an — iimáse
tavali; vorjáhrig Bd.
umalém alszik; schlafen Gn. Bk. 116. Tr. — cf. málém.
umalmo ágy; bett G. 69.
ümat csók; kuss Pu. 43. — cf. üma
umbal túivaló, túlsó rész; jené seite, férne ( p a r t i k e l s t a m m ) — umbálne, umbálna (m.) Bd. umbálno Tr. tul, valamin
t ú l ; jenseits; Ha 3a (loc.) — umbáke, umbák, umbáka (m.) Bd. umbako Tr. túlra; jenseits hinüber (lat.) — umbácon Tr. umbécen túl
ról; von jenseits (abl.)
ümbal Gn. P. Bk. Ist. ümbdl Bd. ümbdl Tr. Ocs. a felseje va
laminek ; die oberfláehe, das obere — als adject: ü. wurgem oberkleid Ist. 134. iimbalsá w. id. Ocs. 12. ümbalan id. G. 60. — um
bálne, umbálne Bd. ümbalna, ümbalno P. ümbálnö felett, rajta;
darüber, obenauf — ümbalnoso (adject.) Bk. 74. Ist. 150. — ümba
lan Pn. 34. Ocs. 9. id. •— iimbalke Ocs. 9. ümbak Bk. P. ümbák
rája; darauf (lat.), ümbálan Bd. ümbalan Bk. 34.umbalanBd.id.—
iimbác Bd. ümbac, ümbacon P.felülről, róla; von oben herab (abl.).
urndola (est.) poloska; wanze Gn. 79. Tr. umdula Zol. undula
NyK. 6, 196. — cs. y&ntla t. kandala.
uműor (est.) hód; bieber Gn. 66.
umdo ösztöke, szurony, nyárs; stachel, picke, bajonnett, bratspiess Bd. umdó id. Tr. úmdo bratspiess Bd. P. 7. dárda, lándzsa;
spiess, lanze Ist. 287. Uf. 79. undo NyK. 6, 196.
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umela, umla (est.) komló; hopfen Gn. umld Tr. umula, omala
(m.) omla (m.) umla (m.) Bd. — u.-ivatréye komló-inda; hopfenranke, u.-wará hopfenstange, a. kaik tengelicze, u.-suks MaxaoHL
(ein wurm) Tr.
ümol (cs.) árnyék; schatten Ist. 144. — ümül Bd. ümül' Zol.
ümül Tr. ümol Tb. 154. ümol W. 25. imil (m.) ümülüks, ümülkd,
emelká (m.) Bd. id. — imílka schattenbild, gespenst Bd. — ümüluksán schattig Bd. — cs. ümül'ge
ümoltém beárnyékoz; beschatten Ist. 247. ümüttém Tr.
ümülkd v. ümol . . .
ümülüks v. ümol.
umor (cs.) meleg (idö); warm (vom wetter) P. 50. Gn. 58.
csendes (idő); ruhiges (wetter) Tr. ümor id. Tr. umor, umur ruhiges
(wetter. wasser) Bd. umur nedves; feucht Tr. — cs. amor.
ümor (est.) életkor; lebenszeit Gn. ümür Bd. üműr Tr„ Ocs.
9. — ku&u umoran li hosszú életű légy; lébe láng Uf. 101. — ümrei örökké; ewig Ocs. 3. ümresak id. Uf. Car. 7. ümürdömö id. Bd.
umosa száj; mund Gn. 36. umsa id. Gn. P. 14. NyK. 6, 196.
umuléin megért; begreifen Bk. 22. ummulém id. Bk. 108. Tr.
sich erinnern Ks. 33. — umuldarém megismertet; verstándlich machen Bk. 72. — umoldarém belehren Tb. 185. umlandarem id. Ocs.
106, erkláren Ist. 227. ummultarém belehren Tr. — cf. t. uyna-,
ay-, ayar- wissen uynat- belehren Badl. — v. nyelem, önglem.
umurlanem megcsendesedik (a szól); der wind legt sich Bd. —
of. umor.
uy ész; verstand G. 58. — ef. t. ay.
uyem (t.) buján nő, tenyészik; üppig wachsen, gedeihen Gn.
73. — t. uy- id. Badl.
üyds (t.) turbékol; girren M. 37. — t. ün stimme, ündaschreien Badl. öndá- Bál. cf. oyarem.
1. uná (t.) amaz ; joner — t. ana Tr.
2. und (cs.) vendég; gast Gn. 31. Bd. Tr. yana{m.) ynna (m.)
yuná (m.) id. Bd. — undla kajem zu besuch gehen Gn. 31.
unaloktém megvendégel; bewirten —yunalem (m.) vendéges
kedik ; zu gaste sein Bd.
unalomét vendégség, lakodalom; gastmahl Máté 23. 6. unálok
id. Bd.
und(o)r Gn. undur Bd. Tr. v. umdor id.
undo Tr. v. umdo id.
imdula Bd. undola Tr. v. umdola id.
undrém kínlódik, gyötrődik; sich abquálen; My^HTtca — undralt- M3MyqHTbca Tr. —- cf. t. ontó- stöhnen; seufzen Radl.
üygö (cs.) bagoly; uhu. Bd. Gn. Tr. üyge P. 56. üyg'é M. 41.
üygo Zol. üngd (m.) Bd. — cs. üge.
uyolém (t.) megért; begreifen Tr. uylo emlékezzél; erinnere
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dich Ocs. 50. — uygoldarém megtanít; belehren Ist. 151. Km. 3uneltarém id. Tr. — unglem (m.) ungaldarem (m.) unglandarem (m.)
Ad. — v. önglém cf. un, umulém.
[(m.) Bd.
unoka (r.) unoka; enkel, enkelin Gn. unuka Bd. Tr. mnuka
ünose, ünse csendes, szelíd; still, mild Gn. iingse, ünsö Bd.
ünse Tr. ünse Bk. 47. ünsa Bk. 68. üyso Bk. 80. — üijeson lisaslok
alázatosság; demuth Bk. 106. — cf. t. anc, ancü ruhe, friede Radl.
unsan eszes, bölcs; weise Bk. 36.
üngsemdem kibékít; versöhnen Bd.
üngürcük lassú, buta; langsam, dumm Bd. — cf. t. anorlangsam, ohne autmerksamkeit handeln; nícht wissen, was man
thut Badl.
üngürcükemam megbutúl; verdummen Bd.
ungelo fejjel lefelé; mit dem kopfe nach untén Gn. 53. —
üntfülük Bd. üncülük Tr. uncoli Zag. 64. id.
1. üp haj; haupthaar (passim) — üpüne-purgo hajfonat; haarzopf Tr. üponem porkó id. Bd.
2. üp szikra; funke Tr. — cf. ip.
upkalem (t.) harapdál, nagyon étkes; herumbeissen, gefrássig
sein Gn. Tr. sehr hungrig sein G. 20. —• t. up- verschlingen, upkln
vielfrass.
ups sapka; pelzmütze P. 35. Gn. Tr. — ups-tür paszománt a
sapkán; besatz an der mütze Tr.
üps illat; geruch Gn. 55. Bk. 94. Bd. Tr. ü<ps, üws Gn. upos
Bd. — üpsán duftig Bd.
üpéem szaglik; riechen (intr.) Bd. üpsam id. Tr. NyK. 6, 198.
üpsáltam id. Ocs. üpsaltam bűzlik; síinken Tb. 167. üpsaldam
überall duften, riechen Bd. üpsaltam Tr. — üpsinzam riechen
(trans.) Bd. Tr. üpsinzam id. üpsinzedem fr. Bd.
upsa száj; mund Gn. 29. Tb. 248. Tr.
upsal- sapkát fejébe teszi; die mütze aufsetzen Pu. 43. Bk.
60. upsal- id. Ocs 45. upsalal- id. G. 74.
ur mókus; eichhorn M. 39. Bd. Tr. Gn. kopeké ig-ur, kok-ur
eins, zwei kopeken Bd. s'émur zwei kopeken M. 55. wezur halbe
kopeké ibid. kmur eine kopeké ibid. — lur, luras zehn kopeken Bd.
drei kopeken M. 55. wislur halber rubel Bd. weclur id. M. 55. südör
rubel (100 kop.) Bd. kemle ivzur 10 kopeken stück; rpHBeHHHKi> M.
55. — semiuras tana 20, 25, 50. kopekenstück M. 55. — uromtupán-kol'a mezei egér; feldmaus Tr. ur-poc-sudo equisetum Tr.
1. ur- behányni földdel; bewerfen miterde; oŐBajiHBaTb Tr.
2. ur- elszakíttatik, elsodortatik (a föld a viztői); weggeschwemmt werden (erde vom wasser) Bd. úron keds beszakad; ein^
stürzen; npOBajiHTJbCíi Tr. — elpusztít; zerstören; pa3pymaTL Tr.
— uruktarem elsodor; wegschwemmen Bd. — urukt- lever, leüt;
herumschlagen; cnraŐHTb Tr.
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ura félénk, gyáva; furchtsam, feige Gn.
urbal- (m.) kever; mischen Bd. für das vieh futter mi
sében Tr.
1. urdém öntöz, kiöblít: begiessen, ausspülen; 3ajiHBaTB,
npoMHBaTB Tr.
2. urttem (jószágot) tart; haltén (haus, vieh, diener) Gn. el
tart, megóv; aushalten, behalten Bd. ernáhren Km. 21. erziehen
Tr. fortsetzen, beaufsichtigen, haltén Tr. — cf. urlok, urman.
urdemas kereset, foglalkozás; erwerb. gewerbe; npoMHnuieme Tr.
urém (t.) utcza; gasse Ist. 143. P. 10. Ocs. 101. t. uram.
urgem varr; náhen Gn. 35. Pu. 44. Tr. (m.) Bd. urguzo, urgoco
szabó; schneider Tr.
urgos varrás; nath P. 58. urgus id. Tr.
uromto csikós evet; sciurus striatus Tr.
url- elválasztatik, elkülönittetik; getrennt, vereinsamt werden Tr. — cf. úr- 2.
urlek (est.) vetőmag; same Gn. 58. Bd. Tr. táplálék; nahrung
Ocs. 10. Ist. 13. nemzedék, nachkommenschaft, geschlecht Car. 4.
Ocs. 14. Ist. 18. — urluk Bd. Ocs. 10. Ist. 13.
urlokas vetőmag; samen P. 48. wüdas urlukas id. Step. 18.
urman gyarapodás ; wachstum, gedeihen Bd. urmán szerencse;
glück Tr. — cf. urűem, urlok.
urmás vízmosás; wasserriss; pLiTBHHa Tr. — cf. ur-, url-.
urmozam vonít; heulen Gn. Zag. 3. Tr. — urm'éZam M. 40.
urmuzam, urmuz'edem fr. urmu£aldem mom. urmoéam (m.) Bd. id.
urak (r.) leczke, tanítás; lection Bk. 30.
urumeto Gn. v. uremto id.
urus (cs.) aczél; stahl Tr. Bd. urs Bd. urso Tr. — cs. yors.
urwál himzés; stickerei Pu. 29. urbál szeges; saum Tr.
urwalde szeges; saum Gn. szoknya; schoss G. 58. urwdldo
ing; hemd P. 26. — urwalto schoss, saum Tr. — (< ürgém) cf.
orválde Bd.
urweze Gn. 59. v. orwoée id. urbéze Tr. — NyK. 6, 194. (ürbeze ? ibid.)
urzo marék; handvoll, die hohle hand Ist. 128. urzö Ocs. 90.
urzá Tr. — cf. cs. us, uzé id. t. üs Radl.
uréa (r.) rozs; roggen P. 9. Pu. 39. Tr. —M.-aw;ácnopBiHHTr.
uékar- uszít; hetzen Tr. — r. ycLKaTB.
üskürt csökönyös; halsstarrig; ynpaMBiií Tr. — ? cf. t. iskdr
arbeitsam Radl.
uslówo (r.) szerződés; vertrag (schriftlich) Tr.
üsso a pogány pap segédje; gehülfe des heidnischen pristers Tr.
usta (cs.) kézműves, mester; meister, handwerker Gn. Tr.
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üstel (r.) asztal; tisch üstét Gn. üstöl Ist. östel Ocs. ustel, stel
Bd. id. —• üstembalan auf den tisch Zag. 8. (= üstel ümbulan
ibid.). f
üstelem (t.) hozzátesz; hinzulegen Gn. — t. listáid- Badl.
us ész, emlékezet; sinn, vernunft, gedáchtniss (passim) ns
(m.) as (m.) Bd. <ss (m.) M. 67. «« Tr. id. — usán eszes, okos; gescheut, weise ustomo esztelen; dumm, ustema (m.) id. Bd. — cf. cs.
us t. us Badl. is Bál.
üs bunkó; (hölzerne) keule Gn. Tr. sulyok ; schlágel Tr. kalapács ; hammer Bd.
usem (cs.) egyesít; vereinen, verbinden Gn. 52. Tr. Bd. volúkem ikverez u. a marhát összehajtani; das vieh zusammentreiben
Bd. — hozzáad; hinzufügen Tr. Ocs. 43. — usnem egyesül; sich
vereinen, sich verbinden Bd. usnalem id. Pu. 39. uslaném id. Bd.
Tr. übereinkommen Tr. — ustarem hozzácsatol; hinzufügen Bd.
egyesít; vereinen (m.) Bd. Km. 45. Ks. 33. uslandarém id. Tr. (m.)
Bd. in übereinstimmung bringen Tr. — usal- magával visz; mitnehmen P. 42. — usar- megegyeztet; anpassen, in übereinstimmung bringen Tr. — cs. yos .
usakel bölcseség; weisheit Tr. Bk. 60.
usanem (t.) szomorkodik; betrübt sein Pn. 40. Tr. usanal- id.
G. 71. — t. usan- sich langweilen, eckel empfmden Badl.
üéaném (t.) hisz, bízik; vertrauen Ocs. 14. Ks. 5. Bk. 74. Ist.
50. Zol. — üsandar- vertrauen einflössen Ist 172. — t. isancs. san.
üsandarem nyugtalanít, háborgat; beunruhigen, störenBd. —
cf. usanem.
usestarém oktat; belehren Bd. emlékezik; denken an etwas,
bedenken Ocs. 45. éke jaSeksom seine sünden Ocs. 66. — üsondarbelehren Tr. — cf. us.
üsok (t.) árnyék; schatten, védelem; schutz (gegen wind, regen) Gn. 64. — t. oZok windstiller ort, zufluchtsort Badl.
uskal tehén; kuh Gn. Bd. Tr. — cf. skal.
uskalém vetélkedik, törekszik; eifern, streben; peBHOBaTB Tr.
üskei ökör; ochs G. 44. — bika; stier Gn. Ist. 199. üsküiid.
Bd. Tr. — wiiÉ-ü. daru; weiher P. 17. vusko ü. ochs Bd.
üskurém (t. m.) fölindít, fölingerel; aufregen, reizen Bd. — t.
icékla-.
usmá száj; mund Bd. Tr. cf. ima — u. tokmak szájpadlás ;
gaumen Tr.
usmén (cs.) retek; rettig Gn. 47. Bd. usman M. 23. salták-u.
kohlrübe Pa. 28. sir-u. id. M. 23. koce-u. rettig Tr. joksar-u. czékla;
rothe rübe Bd. Tr.
usnomas egyesülés; verbindung Bd.
usluk bölcseség; weisheit Bd.
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üstam tisztít; reinigen P. 21. törül, seper; wischen, kehren
Bd. Gn. üstam id. Tr. Hetedem fr. istálam (m.) istolam (m.) megtö
rül ; abwischen Bd. üstolal- seper; fegen G. 75. üstolam kehren,
abwischen W. 25. üstolam, üstürám id. Tr.
[cf. us.
ust-:ustomo (= uses nalmo) említett; erwáhnt Zag. 50. —
ustam ásít; gáhnen Gn. Tr. Bd. ustedem fr. ibid. — beten
(= kumal-) Zag. 50. — ustalam: ustal koltem egyet kiált; einmal
schreien Gn.
üstolam, övez; umgürten P. üstálám Tr. istal (m.) stal- (m.)
Bd. id. •— üstáloktém umgürten lassen, befehlen Tr.
üstéi (r.) asztal ; tisch P. 15.
üstef'WÓstor seprű; besen P. 26. Gn.
üstos : sürgö-ü., kit-ü. törölköző ; handtuch Gn.
ustos werst Gn. (m.) Bd. — uitM M. 56. ustds Tr. (m.) Bd.
ustos Bd. ustus Step. 18. id. — sem ustes meile M. 56.
üstö öv; gurt, gürtel Gn. Tr. Bd. — iste (m.) este (m.) síd (m.)
Bd. id. — üstöled (-dea ?) ohne gürtel, losgeknöpft Tr. üstlé tárvanyitva; sperrweit-offen (adv.) Tr. — stövdr (m.) derék; taille
{gürtelplatz) Bd.
üsté (t.) hideg; kait M. 19. — t. üsü- frieren Badl.
utas (cs.) segíteni helfen Ocs. 40. utlém megmenekül, meg
szabadul; sich retten, entgehen Gn. Bd. Tr. atlem (m.) id. Bd. —
megszabadít; befreien Ocs. 45. utarém megment, megszabadít; befreien, erretten Bd. atare'm (m.) id. ibid. bewahren Gn. üdvözít;
selig machen Ist. 245. utaraltám megmenekül; errettet werden Tr.
üdvözöl; selig werden Ist. 245. — Mariit lekmo befreiung Ist. 64.
utlen kajme id. Ocs. 46. — utaroso megváltó; erlöser Ist. 24. —
cs. yudel-.
utém fölös lenni; in überfluss sein Bd. Tr. ütemeiké mértéken
t ú l ; übermássig Bd. utomesko zu viel, mehr wie nötig Ist. 79. —
utestam megnövekszik; anwachsen, zunehmen utemdem megnöveszt;
vermehren Bd. — cf. uto.
uia ajtó ; thüre Bd.
utaraltmas szabadulás, ü d v ; rettung, heil, cnaceme Bk. 116.
Tr. utarosas kiszabadítás; rettung (trans.) Ocs. 42.
utém; u.-tügáU (cs.) páros vagy páratlan; paar oder unpaar?
Tr. — cs. őt-tigel! id.
utlá (cs.) több, többet, sokkal; mehr als nötig, zu viel Bd.
Gn. 36. Tr. Zol. — utlarak- inkább; vielmehr, eher Máté 10. 7.
több, többet, többnyire; mehr, öfters Bd. — cs. etla.
uto (cs.) fölös; überflüssiges Gn. Bd. ute-site id. P. 21. —
uta (m.) egyebeknél több, kamat; mehr als das andere, zins Bd. —
cs. ette.
utarg- (t.) megzavarodik; verwirrt sein, utart- verwirren, aufregen Tr. — t. után- sich schámen, verwirrt sein Radl.
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uwá pej; schwarzbraun (pferd) Tr. — cf. t. klua Voskr.
uwaltém (t.) rág;,kauen G. 28. fal; fressen G. 21. harap;
beissen Gn. — t. up-, ub- verschlingen fressen cs. y&p-.
uwer kuwa (t.) boszorkány; hexe G. 17. nwer id. Gn. 30. —
t. ubir.
uwér (est.) hír; nachricht Gn. Tr. Zol. uver, ubér (m.) Bd. —
uweremdem hirűl adni; benachrichtigen Tr. uberlem (m.), uberlandarem (m.) hirdet; verkünden.
iiwora (cs.) igen kicsi légy; sehr kleine, fiiege; MoniKa Tr.
üwra Gn. üwrá Ocs. 43. id. iivürá szúnyog; gelse Bd. übüra id.
NyK. 6, 195. — cs. üpre.
üwes- szaglik, illatozik; duften Pn. 39. cf. iipsem.
uwos kalap ; hut P. 52. főkötő ; haube P. 25.
uwsa Gn. upsa id.
uzaktarém (est.) elkísér; begleiten Bd. Tr.
üzem (t.): u. puseye szőlővessző; weinrebe Uf. 23. Car. 22.'—
t. jözöm.
uéo (cs.) hím; mánnlichen geschlechts Bd. Gn. Tr. uzo, oza
(m.) Bd. Zol. oza (m.) Zol. uzo P. 57. — cs. aza.
uémak (t.) paradicsom; paradies Step. 9.
uzúklém (r.) uszít; hetzen; ycbuaTb Tr.
uzam lát; sehen (passim) tisztel'; verehren Ocs. 117. uíakb&m
caus. Bd. uíaltám pass. Tr. celám uzmo jumo allsehender gott Bk.
61. cer&m aMe ohne krankheit Ocs. 10. — uion og ket irigyel; beneiden Bd. u£en ak kert (m.) id. ibid. u£en it kert (pers. 2.) Máté
5, 43. UÉOH kertde irigykedve; beneidend Bk. 124. uion kertdemo
irigy; neider Bk. 120. — uéén kertemas irigység; neid M. 68. u£on
kettemas id. Bd. — koges u£se kevély; stolz M. 68. kuyulán uéso
id. Bk. 100.
ülam Gn. hív, meghív rufen, einladen Gn. 69. Bd. Ocs. 37.
üMm (m.) Bd. Tr. üZiiktem meghivat; einladen lassen Bd. — ü£aktem Bk. 40. üz'ektém Tr. id.
uM ár; preis Bd. rész; theil P. 16.
u£alem elad; verkaufen Gn. Bdi Tr. vuialem (m.) Bd. Tr. vusalem Bd. — éalkalem, £aledem fr. Bd.
u£alsasluk eladó; zu verkaufen Bd. uSalomslek id. P. 17.
uZar (attrib.) zöld; grün Gn. 43. P. 25. u. kap zarter körper
G. 66. fiatal; jung (wuj kopf) G. 66. u. ajéan kapse kis gyerek
teste; der körper eines kleinen kindes Ocs. 98. — cf. t. jás, jasel
Bál. zás, Msel Voskr. Ostr.
üiár göndör, eres, bütykös; kraus, maserig; Ky^peBaTbifi,
CBHJieBaTsifi Tr.
üzara, ilara (t.): er ü, er i. hajnalpír ; morgenröthe Gn. 50.
üzará (morgen oder abend) röthe P. 32. üMrá, éará id. Tr. — t.
zárd Tr.
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uéarge (absol.) zöld; grün G. 69. Pu. 38. Bd. Tr. éarga
(m.) Bd.
uéargem zöldül; grünen uzargemam, id. uzartem, uÉargemdem
zöldit; grün fárben Bd.
uzas rész; teil, anteil Ocs. 65. Ist. 92. Gn. uza(k)s id. Tr.
nol u. négyszeres; vierfach Ist. 246. kok u. zwiefach Máté 23, 15.
südo u. hundertfach Ist. 225.
uzaslém megoszt; teilen Máté 25, 8. Tr. Gn.
uiatém (est.) elkisér; begleiten Tr. Gn. 72. Ocs. 15. Ist. 20. —
cf. uzaktarem.
uiawá (r.) béka; frosch P. 31. Tr.
uégá bunda; pelz P. 26. Bd. Tr. zga (m.) Bd.
üzgar mesterség; gewerbe Gn. üzgar, üzgar szerszám, eszkö
zök, holmi; werkzeug, geráth, allerlei sachen Bd. —• üzgará allerlei
sachen Bk. 55. zgar (m.) id. Bd. üzgar, üzgar cőpya, HHCTpyMeHTi.,
allerlei arbeitsgeráth Tr. •— Ömne ü. lószerszám; pferdegeschirr,
vocko ü. konyhaszerek; küchengeráthe Bd. — ü&garan tevékeny -r
betriebsam Gn. üzgarteme munkanélküli; gescháftslos Gn.
üz&wer ein kleiner vogel (nachtigall ?) Gn. kendericze hánfling G. 69. pinty; fink G. 67.

W
wa ... v. wo . . .
wabs háló; netz zum wild- u. fischfang Ist. 297. waps, waws
id. Tr. waps M. 43. — waps háló, gyalom NyK. 6. 203
wacak (est. m.) tűzhely; heerd M. 26. herd, ofen Bd.
wac: waíellenére, daczára; wider, zuwider Bd.
wacas: süűo-wacasán— száz retű; hundertfáltig P. 27. —
cf. ucas.
wace váll; achsel, schulter Gn. Bd. Tr. ivaca id. Bd. — cf. t.
%ca cs. wice.
wackak Tr. v. ivacak id.
wackalt- kézzel üt; mit der hand schlagen; TpenaTh pyKyio Tr.
wacke (r.) sajtár; zuber M. 28.
wacmaltém csipog; zwitschern Pu. 18. Tr. — cf. t. awaz stimme,
awazla- schreien Bál. Radl.
wacrépgo (karó a növények mellett; stange neben den gewáchsen-): umlá-w. komló karó; hopfenstange P. 32. u.-wacorénge
id. P. 27. winograd w. szőllőkaró; weintrauben-stange Bk. 39.
wada (m.) este ; abend Km. 43. Bd. Tr. wade M. 53. — watna
Bd. wadna abends Km. 42. wades este felé; gegen abend ibid. 44.
— woűo este; abend, wotno gestern abend Gn. Tr.
wadár tögy; euter Tr. Bd. wodar id. Gn. 24. Tr.
wadoz (cs. m.) bálvány; götzenbild Km. 67. Bd. wod&é id. Tr.
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védő szellem; schutzgeist G. 55. kobold Gn. gonosz szellem;böser
geist Tr. tul w. feuergeist G.
wayé malom; mühle Gn. wags P. 19. wagos P. 27. id. —
v. waks.
ways- bevetni az ágyat; zusammenlegen das bett G. 45. ki
terít ; ausbreiten (einen teppich) G. 67.
wayses pelenka ; kinderwindel G. 30.
waja hosszú szőr az állatbőrön, gubancz; die lángeren haare
an fellen; die zotte an wollenstoffen Gn.
wak czél, szándék; ziel, vorhaben; npe^MeTi. Tr.
wake (est.) lék a jégben; wuhne im eis Gn. 27. Tr. — wakeroé id. Gn. 27. wakeroi id. Gn.
wakekt- émelygést okoz; übelkeit erregen; TOIIIHHTB Tr.
waklán-ludo pirók récze; anus tadorna — búvár; mergus Tr.
waks malom; mühle, tved w. wassermühle, niardez tv. windmühle, imni w. (pferde) tretmühle srds itrdjme w. daratisztító ma
lom M. 31. — waks, waks (m.) Bd.
waks ágy; bett NyK. 6, 203.
waksam, waysam kiterít, padlóz; ausbreiten (den fussboden)
dielen Gn. 67. waksám nocTHJiaTL Tr. tvaksektem caus. Gn. 68.
wakses ágy, ágynemű; bett, bettzeug Gn. — wakses bett Tr.
wakstes, wákses (m.) id. Bd. — wayses id. Gn. — ajza tv. pelenka;
kinderwindel G. 30.
[Bd. Tr.
waktem (m.) csepeg; tropfen — paklem id. Bd. waktalt- id.
1. waktos kis vejsze; kleine fischreuse Gn.
2. waktos csepp; tropfen Gn. Bd.
wal, bal oldal, fél; seite hálfte: tembal diese seite, tumbal
jené seite, ümbal oberfiáche, kecewal dél; mittag, tüzwal külső ol
dal; áussere seite Gn. — wal- valaminek föle, szine; oberfiáche —
walne, wiilnö, wülnd (m.) wilna (m.) rajt; auf (loc.) — walan, wak,
wiildn, wülkö, wülke (m.) wüke (m.) wilka, wíka, wldn (m.) r á ; auf
(lat.) — wac, wülec (m.), wilwec, wilwecen (m.) ról; von Bd.
wala, wöla : jola-tv. mindenféle fortély, rágalom, boszorkány
ság; allerlei ránke, verláumdungen, hexereien Gn. 60. 56. Pu. 19.
walówaj (r.): w. üsküz ökör; ochs Bd.
waneni leselkedik, figyel, őrködik; lauern, aufpassen, wache
haltén Gn. 5. waném id. Tr. waygem les; lauern, wdygem (m.), waygedem fr. id. Bd. — wane'm v. ande'm id. Tr. — wáyém őrködik;
aufsicht habén Tr. — wdngen kasa (m.) kém; spion Bd. wáyasa
edém álnok ember; ránkesüchtiger, schlauer mensch Tr.
wanfiak, wancak v. wonfjO.
waps v. ivabs.
warém. összekever; mischen Ist. 284. Bd. Tr. warném kevere
dik ; sich vermischen Tr. — warém, warlém beken, bepiszkít; beschmieren besudeln Gn. tvarlalt- pass. G. 59.
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1. wará (cs.) későn, azután, később; nachher, spát, de, még
pedig; aber, denn, doch (passim) — wararák spáter Bd. warás ké
sőre, későbbre ; nachher, auf lange hinaus Bd. későbbi, warása id.
NyK. 6, 213. warazo nachher Bk. 37. warazem spáter Ist. 7. Ocs.
6. — waraéa későbbi; das spátere Bk. 52. wárasa (m.), waráse id.
Bd. — cs. wara.
2. wará pózna; stange; wiit-w. vederhordó pózna, wassertrage Bd. Gn. Tr. umlá-w. hopfenstange Tr.
[6, 203.
waraksim fecske; schwalbe Pu. 28. 54. waraksén id. NyK.
warasem fecske; schwalbe Gn. 56.
warasénge fecske; schwalbe P. 18. warasénga Tr.
waras ölyv, héja; habicht P. 23. 51. varaké id. Bd. Tr. warás
M. 41. — w. átá, wáte mostoha apa, anya; stiefvater, stiefmutter M. 9.
waréak (r.) ohrschmuck aus gánsedaunen Gn.
warkendar- v. wakekt- id. Tr.
warna v. párna id. P. 46.
warsitlas csipog (a fecske); zwitschern (die schwalbe) P. 54.
waúa vejsze-íéle; fischergerát aus latten; KOTIJH Tr,
ivasartöl- undorodik, fitymál; eckeln; 6pe3roBaTb.
wás összefüggő; zusammenhángend, verbunden ; CJIHTHO Tr.
was szemközt, ellenében; gegenüber, gegen einander (pas
sim) wás (m.) Bd. — w. Has szemben találkozik; sich begegnen
Bd. Tr. tv. tolám szembe jön; entgegen kommen Tr. — w.-omsa
doppelthüre P. 56. — was-was-tene egymással; mit einander, gegenseitig, wás id., w.-w.-tek egymáshoz; zu einander Bd. wasákse
Űéne id. Pu. 20. was-was kostas együtt élni, keveredni; zusammen
lében, sich vermischen Ocs. 123. Ist. 175.
wasák maradék; rest P. 20. lem-w. leves-maradék az edény
ben ; suppen rest im gefáss — sadrá-w. blatternspuren Tr. —
jer-wasák kreis, umkreis (?): kasán j.-w. polpomos Tb. 187.
waskalém bepiszkít; beschmutzen Tr. waskala.lt- pass. Zag. 3 1 .
waske (cs.) gyors; schnell Bd. gyorsan, mindjárt; bald, schnell
(passim) waskerak id. Gn. 27.
waském (cs.) siet; eilen Bd. Tr. Bk. 47. ivaskese hamarkodó;
übereilig Bd. — ivaskektém caus. Tr.
waslandarém v. waskalém id. Tr.
wast v. wost.
wast- v. wostarém id. Tr.
wastaltém változtat, cserél; wechseln, tauschen Tr. ivastaldem, wastalUm (m.) Bd. wostaltem Gn. 68. oksám tv. pénzt vált;
geld wechseln Ist. 199. ivastaltoso geldwechsler Ist. 264. —wastaldam változik; sich ándern, wastalaldam cserélődik; sich umtaugchen Bd. — wastalteók változatlanul, örökké; unveránderlich,
ewig Km. 6.
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wastaltemas változás ; veránderung Bd. wastaltos (m.): orolaw. őrváltás; wache-ablösung Bd. — kok wastaltos wurgem két öltöző
ruha; zwei anzüge Ist. 139.
wastár jávor; acer platanoides Bd. Tr. P. 47.
wastares eleibe, ellen; entgegen, gegen Bd.
wástos ágy; bett (v. waksos) Tr.
wate asszony, feleség; weib, ehefrau (passim) wato Gn. 2.
Ocs. Ist. watá (m.) wáta (m.) Bd. wate M. 82. — watedeme nőtlen ;
ledig, wátdn edér ndlée házas; verheiratet M. 71. aza socmasko
kostso w. hebamme Ist. 53. Ocs. 38.
watér (r.) szállás; quartier Tr.
watolek feleség; gemahlin Ocs. 83. Ist. 118. watelukes nalas
feleségül venni; heiraten, zur frau nehmen Bd.
watrépge v. wacreyge id. Tr. — cara w. denevér; fledermaus Tr.
waze hagyma; zwiebel Tr.
wazár (m.) csökönyös; widerspenstig Tr. keményszívű.; hartherzig (m.) Bd. — wazaraygam (m.) hartherzig sein Bd. — ? cf. t.
sza zorn, ezarlo beleidigend Badl.
waéök rézsútos; schief P. 6. Gn. Tr. waiok id. Bd. — wazoketndem rézsútossá tesz; schief machen Bd. — cf. t. aus schief
Kadl.
wa£on kettéágazás; gabelung Tr. eyger wazonosto an der gabelung des flusses NyK. 3, 135.
wázok öl; klafter Bd. wazok-kut caateHt ^JIHHEI Tr.
we ... v. toi...
wecerna (r.) vecsernye; wesper Ocs. 92. Ist. 131.
wéco kerítés; zaun P. 16. kert; garten P. 25. — wece: kudo
w. udvar; hof Bd. ívica karám istálló; viehhof, stall Gn. 57.
weckes v. wickiz.
weckezemam vékonyodik; dünn werden — iveckeSemdem vékonyít; verdünnen Bd.
wedra (r.) veder; eimer Gn. 27. wedra Bd.
wejá prém; gebrame; ónyniKa Tr.
1. wek (t.) tagadó igével: soha; mit negation: niemals G.
67. w'ek Step. 8. Ocs. 30. — wekat Gn. w'ekat Ocs. 32. toegát id.—
ivekát talán; vielleicht Bd. wekat gewiss Tr.
welam leesik; hinunterfallen G. 67. kihull; ausfallen (haare)
Bd. welam id. Gn. allmáhlig nieder- oder umfallen Gn. — welem
elejt, elönt; fallen lassen, giessen Bd. Tr. Gn. elszór; verstreuen
Tr. giessen P. 15. iveledem fr. wilem (m.) Bd. Tr. fémet olvaszt;
metall schmelzen (eig. giessen) Uf. 66. Tr. welokt- schmelzen lassen ; sörtnö dene welokten sondokten Hess es mit gold belegen (vergolden) Ocs. 54.
[(m.) wel (m).
wele csak; nur Gn. Ks. Km. vele Bd. wele Uf. Car. P. welá
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wete h á m ; innere baumrinde Bd. Tr. wile Tr. wel'o P. 47.
welez ék, ék alakú ereszték a ruhában; keil, zwickel (im gewande) Gn. welez einsatz im kleide, wo die geraden streifen des
zeugs nicht hinreichen Bd. — cf. t. bül- abscheiden, zerteilen bülem abschnitt, kapitel Bál. ülüs anteil, abteilung Badl.
wem velő; mark Gn. Bd. — u im (m.) Bd. M. 6. — wuj-w.
agyvelő; gehirn Gn. ívuj-ivim (m.) id. Bd. — cf. mernék cs. mimé.
weye vő, sógor; schwiegersohn eidam, der mann der jüngeren schwester Gn. Tr. wenge Bd. wiygö iá. M. 9.
wencajem (r.) megesket; trauen w'encajalt összekel; sich ver^hlichen Tb. 67r wencajame tajn- házasság szentsége; eheeacrament ibid. 86.
loenec (r.) koszorú; kranz Bd. wencá id. Tr. wencá (m.) Bd.
wenok (r.) fürdő seprő; badequaste Gn. 45. wenek P. 25. wenik Tr.
wer hely; stelle, platz Gn. P. Ks. Km. Bd. wer Bk. Gn. Ocs.
Zol. ivar (m.) (per) Bd. — weré, wercon helyett, miatt, végett, róla;
anstatt, wegen, von Gn. — werec, werecen, weric, werec (m.) werecen im..) perec (m.) Bd. wercen P. 11. iveiden Bk. werc Ist. 283. M res (m.) Bd. id. werecin 3a, o, pa^H, no npirainríi Tr. — werem id.
Bd. — Home wer lakás; wohnung Ist. 46. —cf. cs. woron stelle,
platz.
wera (r.) hit; glaube Gn. wera Bd. w'era Tr. Bk. Ocs. Ist.
werblud, welblúd (r.) teve; kamel Bd. Ocs. Ist.
weremja (r.) idő ; zeit Tr.
weremtém helyet elkészíti valami épület alá; platz bereiten
unter ein gebáude Tr. — werestam valahová j u t ; irgendwohin geraten Gn. Bd. fogságba j u t ; gefangen werden Gn. talál; finden (als
etwas) Bd. Ist. 245. Máté 24, 46. nona^aTBCH, npH'iHTatBca, npnHopOBJiaTCH Tr. — wereitedem fr. Bd. — werestarem megtalál,
elér; erreichen, auffinden Bd.
werei gerenda; dachsparren G n . — árr; pfrieme Bd. weröz
id. Tr.
[(m.) Tr.
werge vese; niere Gn. Bd. werge id. Tr. lép; milz Tr. waíge
werkes lápföld, ingovány; moorgrund Tr.
werme v. werge id. Tr.
w'erno (r.) igazán ; wirklich Ocs. 70.
wersók (r.) hüvelyk; zoll P. 26.
wesa vederhordó rúd; wassertrageRingwall. — cf. Btcu wage.
ívese, wes más, második; ein anderer, der zweite Gn. Bk. Tb.
wíse, wes Bd. weson-wesen oskenostem egymást; einander (acc.)
Car. 24. ikten-iveson id. Uf. 25. ikta-wese id. Bk. 59. - wes-were,
wes-wereste másutt; anderswo — wes-weres máshová; anderswohin — wes-wergec másunnan; anderswoher -— wes-kana máskor;
andersmal Bd.
280
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wesl'a (r.) evező; ruder Tr.
wet (r.) hiszen; ja, námlich Gn.
wet-wulno ólom; blei; CBHHCITL Tr. NyK. 6, 204.
wi . . . v. ive . . .
wi (cs.) erő; kraft Bd. Tr. wiá (m.) Bd. — ívies erőszakosan ;
gewaltsam (adv.) — wipes alig; kaum Tr. wipes istose (•= osalam
ist.) gonoszul cselekvő; bőse handelnd Tb. 167.
wias- egyenes (kue nyírfa) gerade (birke) P. 58. Gn. wijas id.
Gn. igazságos; gerecht Gn. — wijakse, wiákse őszinte, őszinteség ;
aufrichtig, aufrichtigkeit Bd. wijas (m.) szerény alázatos; bescheiden, unterwürfig Bd. •— wijáks mild, ruhig, gerecht Tr. — wiaAam
csendesen; ruhig (adv.) Ks. 43.
wiaslek igazságosság; gerechtigkeit G. 70.
wic, wic v. wii.
wic viz; wasser G. 4. — v. wüt.
wicasem (t.) veszekedik; sich streiten BMK. 9, 34. Tr. wica
sem id. Tr. — cf. ücasem.
icicerayge, wicorayge venyige, inda; rebe, ranke Gn. umolaw. hopfenranke G 45. WOÉO w. denevér; fledermaus Gn.
wicke (m.) kegyesen, hízelgőén, gyengéden; gnádig, schmeichelnd, zártlich (adv.) Tr.
w. purtas, nalas befogad, fölvesz; annehmen, finden w. kolostas meghallgat; anhören Bd. — wickialtkézzel vereget (hizelgésből; leicht mit der hand schlagen (schmeichelnd) Tr.
ívickoí vékony, finom; fein, dünn wicki£ Pu. 44. — wickez,
wickedá Bd. weckes Bd. ivockoz Tr. w'éck'éz M. 20. id. wickié NyK.
6, 193. — wickoZ mardeé erős szél; scharfer wind Gn. 72.
widaydém elsülyeszt hajót, eláraszt; versenken ein schiff,
überschwemmen; IIOTOÜJIHIO Tr.

ívigák v. wik id. Tr.
wij == wi Step. 4. wijge mindnyájan; allé Ocs. 11. wojge alles
G. 3. wijtok erőszakosan; mit zwang Ocs. 52. bites id. Ist. 72. ívionlok erő; kraft G. 61.
wijanmás szelídség, alázatosság; sanftmut, demut Tr.
wik egyenes ; gerade (adiect.) Bd. Tr. adv. Gn. icikost den&
kalasas gradaus (aufrichtig) sprechen Zag. 16.
wikslandarém bepiszkít, bekeD ; verunreinigen, beschmieren
Tr. — cf. uksongam t. vkso-.
íviktarém kiegyenesít; grade machen Bd. Tr. kinyújt; ausstrecken (die hand) Bd. Máté 12, 13. Ist. 66. eligazít, gyógyít;
zurecht machen, heilen Bd. korabl'am ív. hajót kormányoz; das
schiff lenken Ist. 142. — wiktárás lenken, regieren; npaBUTt
M. 34.
wil' (m.) = wel: wilna Km. 11. wil'násá Km. 18. — wlan BL.
1, 35. wike BM. 5, 23. ivek Sm. 8. wckö Sm. 12. ívika BM. 5, 1 1 . —
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willecen Km. 60. wlec M. 18. wil'wec BJ. 6, 32. v. ívelne — welan—
welke — welic id.
wilam (cs.) megdöglik; krepieren Tr.
wil'a (cs.) dög; aas Máté 24. 28. Tr.
wilk (r.) vessző, ág; gerte, zweig Bk. 72.wilikid. Tr. — wilka
villa; gabel (esszeug) Tr.
wiie növény-nedv; fruchtsaft M. 46. — cf. t. ülam pflanze.
wima (t.) segitség; hülfe Tr. (m.) Bd. wima iá. Bá.— gemeinsame unentgeltliche hilfarbeit Tr. — t. ömá.
winem kiegyenesül, kinynjtózik; gerade werden, sich ausstrecken Gn. Bd. Tr. ivejne'm id. Tr. gesund werden Gn. winem so(jalem sich erheben Pn. 11. — winal- fölegyenesedik; sich aufricbten G. 64. winaldam sich ausstrecken Bd. — cf. wik.
winamat (r.) bűnös ; sündig Ist. 47. wijnamat Ocs. 35. winamato bűn; sünde Ist. 37. wijnamnte id. Ocs. 28. wujnomat (m.)
Bd. Tr.
winamatlas (r.) vádolni; anklagen Zag. 14. ívujnomatlandarém (m.) id. Bd.
winem gödör; grube Gn. 22. Ocs. 92. wenem, wánam (m.)
Bd. wnema Bk. 37. wnem Máté 8, 20. wenem P. 6. Ist. 131. Tr.
id. — pincze; keller Gn. medve téli tanyája ; winterlager des bá
rén G. 79. — cf. münem.
winer vászon ; leinwand Gn. 17. wöner, wener id. Bd. wener
Tr. — cf. miner.
winograd (r.) szőllő; traube Uf. 23. Car. 22.
wir (r.) világ; welt Bd.
wire (cs.) köles; hirse Bd. wir Tr.
1. wisem mér; messen, wágen Gn. Tr. wisen suktodemo meg
mérhetetlen ; unermesslich Ist. 42. wisem, wisedem, wiskalem Bd. —
wisaldam das mass treffen (intr.) Bd. — cf. cs. wié-.
2. ívisem (cs.) repül; fliegen Tr. — cs. wié- t. oc-.
ívisa mérték; mass, gewicht Gn. Bd. mérleg; wage M. 54.
wiéadeak mértéktelenül; masslos Ks. 60. — cs. wizi r. B^CL,
BtCbl.

wiskor: w.-ludo récze-fajta ; irgend eine entenart Gn. wisker
id. Bd.
wislaném ellene kel, rátámad; losgehen gegen jemanden, angreifen Gn. wislánem (m.) id. Bd. — megsért, megbőszül; beleidi
gen, ráchen Tr. wistarém verwirren, in aufregung bringen; MHCTH —
antreiben (das pferd), noroHHTL (jioma^b) Tr. — cf. ücaéem u. t.
üsná- widersprechen, üstás- sich anfeinden Badl.
wiéte tönköly; spelt Gn. wiste Bd. Tr. puri-wiste (m.) id. Tr.
wié nyitott; olTen Bd. Gn. Tr.
wiskoűe folyékony, híg; flüssig Gn. — íviskodo Tt. íviskSdé
M. 65. wiskede Bd. weskéde M. 71. wiskede, wisk'od'o W. 30. id.
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wiskedemam higúl; flüssig werden, sich verdünnen — wiskedemdem caus. Bd.
wisnöpka (r.) cseresznyefa; kirschbaum M. 45. — r. BHnraff.
ívisrás köles; hirse M. 20.
wii öt; fünf Bd. wic P. Gn. wic (m.) wiz (m.) Bd. — wiéet
(abs.) Gn. ívizot Ist. wizit (m.) Bd. Tr. — wisle ötven; fünfzig Gn.
Bd. wizle (m.) wizlu (m.) wislu (m.) Bd. — ívizemise, wizemise, wizitise, wizimsa (m.) wizimse (m.) ötödik; fünfte Bd. — wic-or fünfkopekenstück Pu. 39. wzur M. 55.
wit erőszakkal; mit gewalt, gewaltsam Bingw. wites id. Zag.
33. Máté 5, 41. bitéi Ist. 72.
wita : tumer wostet tul wita a tölgyesen keresztül a szél fú;
der wind weht durch den eichenwald Pu. 37. kuer wostet jür, lum
wita eső, hó járja át anyirest; der regen, schnee schlágt durch den
birkenwald ibid.
cs. wit'- t. üt-.
witá (cs.) istálló, ól; stall Bd. Tr. wita (m.) Bd.
witnem kór, imádkozik; bitten, beten Gn. 55. witneze ,a;oKjia.niHKT. H3T. qHCJia MejiKHXr& őoroBi. Tr. — t. üten-.
witnalal-: witnalal- witnalal kaina fortwáhrend antreibend
(? sic.) fahren wir P. 58. — cf. wita.
wizatka (r.) megvesztegetés; geschenk zur bestechung (B3HTKa) Gn.
w& . . . we . . . v. we . . . wi. . . wo . . . wu . . .
ivocomatém csipog; zwitschern Gn. 57.
wcckezemd- vékonyít; verdünnen M. 80. ... cf. wickog.
1. wöjáks font, rőf; pfund, elle Tr.
2. wejáks gerades holz, tauglich zu kienspánen Tr. — cf.
wijaks.
wor elrepül; wegfliegen P. 11.
wora (m.) nemzetség, származás; geschlecht, herkunft Tr. •—
cf. cs. wur samen.
worceán (m.) szép; schön, hübsch ; KpacnBLiö Tr.
wor ék: kastá w. rúd, pózna; stange P. 27. — cf. kastá 1.
worém belső, kebel; HÉ^po Tr. — cf. cs. ivoron — t. urintin
insgeheim Bál. urun heimlich Badl.
worgeske gömbölyű ; rund Gn.
w&rloc pautz (ónomat.) Gn. 1.
worlok (cs.) mag; same Zol. wurlok id. Tr. — cs. wur cf.
urlok.
worivoká hengeralakú; cylindrisch, walzenförmig Tr.
wose sovány; mager Tr.
woswurak (r.) összes; allé insgesammt Ocs. 43.
wladika (r. m.) fejedelem; fürst Bd.
wlast (r. m.) hatalom; macht Bd.
wiec, wnem v. wilec, ívinem.
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wo . . . v. wa . . . wu . . .
woc: wocan farkú; schwanzig G. 59. — r. XBOCTÍ..
wociná (r. m.) ország, vidék, haza; land, gegend, heimat Bd.
wotciná ibid.
wocők öl, mérték; klafter, mass M. 56. wocik Tr.
wocko (r.) sajtár, bödön; zuber P. 56. Ocs. 90. Tr. Gn. wocka
Bk 14. w. üzgar konyhaszerek; küchengerát Bd.
wocma lefekvés; das sich niederlegen Ks. 31. wacma Km. 42.
wGcmo leesés; das niederfallen Pn. 11. — v. wozam.
wocmalt- csipog; zwitschern Pu. 38.
woco reves, korhadt; maserig (holz) Tr.
wocsas járandó; was jemandem gebürt (zufallt) (tar der lohn)
Zag. 46. — wocsaslek járandóság; der gebührende (zufallende) anteil Ist. 233. v. wozam.
wodo piitüránge denevér; fledermaus NyK. 6, 204. — cf. wada.
woer vad; wild — woerlan- menschenscheu werden; ^aqaTb
— woerlandar- caus. Tr. ( < r. öoii, ÓopeiVb ?)
wojinca (= Űene) vele, szerint; mit, gemáss: jumon kűstö'mö
w. gottes befehl gemáss Ocs. 41. ivojnca id. 118. — ? cf. wojna.
wojna (r.) had; heer Uf. 96.
wokolmas, ivokolmus szégyenérzet; schamgefühl Bk. 50.
woksom dér; reif G. 53.
[baum) Bd.
woktam megnyes, lehámoz; beschneiden, abschálen (einen
wokten (woktena) mellette el, hosszában; neben, entlang
Bd. Tr. rajta; an Pu. 28. woktenák P. 11. B03JTJ&, no^ji'B, OKOJIO Tr.
wol (cs.) kis teknő; trog Gn. Bd. válú; rinne Bd. — wal (m.)
Bd. wolo jászol; krippe Ist. 185.
wolém leszáll, leereszkedik; sich herablassen, herabsteigen
Gn. Bd. Tr. woledem fr. B d . — walem (m.) id. Bd. lenyugszik (a
nap); (die sonne) geht unter M. 50. wolen-kajem elmerül; untersinken Ist. 221. ivoltem leszállít; herablassen Bk. 108. Ist. 288. Tr.
woldem, waltem (m.) Bd. íviden w. levezet; hinabführen, supson w.
lehúz; hinabziehen—wolt&kt- levetet; hinabnehmen lassen Ist.
287. — wolald'en wojées leesik; falit hinab G. 44. wolen-wozes
id. Tr.
icola (r.) akarat, szabadság; (freier) wille, freiheit Gn. Bd. —
tágas; geráumig M. 73.
wolak (cs.) válú; rinne Pn. 40. Gn. 71. Tr. — cf. wol.
wolqaltam (wolgaldam Bd. wolg&ltam Tr.) világít; leuchten
G. 50. Tr. fénylik; glánzen Bd. Gn. villámlik; blitzen Bd. világos
lesz; licht, hell werden Gn. — walgaltam id. M. 81. — wolgaldedem fr. Bd. — wolaaltarem megvilágít; erhellen Gn. wolgoltarém
id. Tr. wolgaldará villámlik; es blitzt Bd. wolgoncá id. Tr.
wolgáltme napfény; tageslicht P. 27. wolgaltmo hajnal; dámmerung, tagesanbruch Ist. 33. wolgaltsas id. Ist. 289.
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wolgénze villám; blitz P. 1.9. — wolgenge Gn. 58. — wolgunzo, walganzá (ni.) wálganca (m.) Bd. walgenzes M. 49. wolgon^o
NyK. 6, 194. ivolgonéo id. Tr. — kukso w. wetterleuchten Tr. w.kugo-jumo, to.-kugo-pujroso gottheiten des blitzea Tr.
wolgoÉo világos; hell, leuchtend Gn. 50. lüolgodo id. Tr. kell,
glánzend Bd. világosság; licht G. 50. — kece tv. napfény; sommerschein Bk. 49. wolgodolok világosság; helligkeit G. 56.
wolgozam hajnalodik; es tagt Tr. ivolgozsam id. ibid. —
wolgozam id. Bd. wolgozsas hajnal; dámmerung, tagesanbruch
Car. 38.
wolgodemam megvilágosul, fényesedik; hell, glánzend werden
— wolgodemdem caus. Bd.
wolywo (r.) bölcs, jós; weiser, wahrsager Máté 2. 1. Ist. 188.
wol'ek (cs.) jószág, marha; vieh Gn. 35. — ivol'uk Bd. wolek
(m.) Bd. wolik Ocs. 10. Tr. Bk. 48. (m.) Bd. id. — w.-socon-kugojumo oder kugo-pujroso oder awá, w.-sayce, w. kaznacej, w.-serl'agose
vieherhaltende gottheiten Tr.
wolos (r.) község; kommune Gn. — wolosnoj prsefect einer
ivolos Bd.
wolnaj (r. m.) szabad; frei Bd.
wondo szál; stiel, stengel Gn. id. bot; stecken Bd. Tr. bokor;
strauch Tr. panda (m.) Bd. wondo P. 47. toja-w. bot; stáb Gn. ay galtos panda (m.) id. Bd. tul-w. piszkafa; feuerkrücke Gn. suar-u\
mozsár; stössel Gn. Bd. kugo-wuj wondo weberwalze Bd. löckapanda (m.) tüskebokor; dornbusch Bd.
wontfem vizén átkel; über ein wasser gehen od. waten Gn. —
wonZem, wanzem (m.) Bd. woncem Tr. über etwas hinübergehen —
wonjdktarém hinübertragen Ocs. 64. über ein wasser hinübergehen
lassen Tr. — wonzuktarém Bd.
wónjo átkelés; überfurt P. 21. woncák gázló; fúrt Tr. ivánzak
id. NyK. 6, 213.
wops méhkas egy faüregben; in einen wachsenden baum ausgehölter bienenstock Gn.Tr. iv.-mora id. G. 59. w.-kandra ein strick,
vermittelst dessen man zum bienenstock klettert Tr.
LCOT tolvaj; dieb P. 22. Gn. Tr. — cs. wura r. Bopt.
wor-piro farkas; wolf Ist. 211. — cf. cs. wurum-yüre id. (eig.
lang-schwanz.)
worotá (m. r.) kapu; thor Bd.
ivorwange, worwange árnykép; schattenbild Gn.
ivosko (m.) v. niiéke id. Tr.
woét keresztül, át; durch (passim) wait (m.) Bd. Km. wastak
(m.) Tr. wostak kezdettől fogva; von anfang an Zag. 26. — jüt ív.
die ganze nacht P. 11. — w.-ónc&mo tükör; spiegel Tr. wastkajsa
átlátszó ; durchsichtig Bd. was kajso id. M. 65. wait tumendema klar
gelehrt Km. 23.
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woétarem v. won^ektarém id. Bd. Tr. — wastem (m.) id. Bd.
wostares eleibe, ellen; entgegen, gegen Gn.
wostolam nevet; (laut) lachen Gn. P. 3. Tr. Ocs. 12. wostolam
Ist. wostulam, ivastalam (m.) Bd. id. wastelam M. 80. — ivosteltém
megnevettet; lachen machen Tr. wostuldem, wostuldolam fr. Bd.—
cf. t. ezai- lácheln Badl.
wostelmás nevetés; das lachen Tr. wostulmas Bd.
wostuldos nevetség; lácherliches Bd.
wostor vessző; ruthe, gerte Gn. reis P. 24. tuostor, wástor,
mastar (m.) waster (m.) Bd. — ster-w. fürdőseprő ; badebesen Tr. —
cf. üster- w., kertni w. drat M. 64.
wot feszes kötél; gespannter strick, eyeremse w. garn (nicht
gewebe) der spinné Gn. — wod egeremse pókháló; spinnengeivowá gödör; grube Tr.
[webe Bd.
wowos P. 26. v. wops, wowes-kerém P. 25. v. wops-kandra,
wowosán puséygo ein baum mit einem bienenstock P. 25.
woiusek (r.) teljesen, általában; ganz und gar, im allgemeinen Tr.
wozam esik, lefekszik; fallen, sich legén Bd. Ist. wazam (m.)
Bd. — wozam, ivojzam niederfallen, sich niederlegen, haften, anschlagen; gerathen, kommen Gn. — wozam gelingen, von statten
gehen; Jiaat} CL, wolen-wozám niederfallen Tr. •— wojzam sich nie
derlegen Ocs. 23. — tvoc (pers. 3.) er legt sich nieder P. 3. wocso
(prt.) P. 30. wocde lefekvés nélkül; ohne sich niederzulegen Uf. 23.
Car. 22. — taríom monaro wozes telanda puem den lohn, der dir
gebührt, gebe ich dir Ist. 230. wozedem fr. ivazalam (m.) mom. —
wazaktem (m.) wazektem (m.) ejt, helyez ; fallen lassen, stellen Bd. —
keca wazalma napnyugot; sonnenuntergang Bd.
wozém ir; schreiben Bd. Tr. Ist. Tb. wojzém Ocs. wozaldam
pass. Bd. — wozén koltemo levél brief Tb. 168. wozemás id. ibid.
248. oyas wozemö tiis festmény; maierei (bild) Zag. 11.
icojzak, wozak (cs.) tűzhely; herd Gn. 17. ivoéak Tr. id. wozak
id. kályha eleje; platz vor dem ofen ivacák (m.) Bd. — wozaka
kályha; ofen P. 51. — cs. woca-/_ t. ucak.
WOÁ gyökér, ág, fog; wurzel Gn. Bd. korno w. keresztút; wegscheide Gn. Bd. wozon ágas, kétágú; zweizinkig Bd. — waé (m.)
id. Bd.
icoZolám szégyenli magát; sich schámen Tr. — wozolám Ist.
Ocs. wozdlám Gn. wozlám Bd. wazlam (m.) waéalam (m.) Bd. waéelám M. 80. id. — woÁoltarém megszégyenít; beschiimen Tr. Ocs.
70. wozoltarém, waZaltaréin {ra..) id. Bd. woéolt- szomorkodik, le
vert ; niedergeschlagen sein; yHbiBaTb Tr. — wazSlsö szégyenlős;
schamhaft M. 74. wozuUan id. Bd. wazelteme szemtelen; frech M.
74. woiuídomo Bd. woéoldemo Bk. 68. id. woguldók szégyen nélkül;
ohne scham Bd. — cf. t. iza scham Badl.
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wozolmás szégyenkedés, szemérmeteskedés; scham, blödigkeit
Tr. szemóretntest; scbamteile Ocs. 15. Ist. 20. woSolmas lelkiisme
ret; gewissen NyK. 3, 149. — w. pam schándlicbe that Ist. 37.
w. somák unsauberes, ungeziemendes wort Bk. 59.
wozlanem gyökerezik; wurzeln — waiangam (m.) id. wazanektem (m.) meggyökereztet; wurzeln lassen Bd.
wr-gecő, wrgenej v. ivür . . .
wüc, wic (= wüt) folyó; fluss G. 58. os w. der fluss Bjelaja Gn.
toucem vár; warten Gn. Tr. Bd. kivan; wiinschen Bd. wocem
(ny.) W. 23. woZem (m.) wuzem (m.) Bd. — wucedók váratlan; un
erwartet Bd. wucodemo godomak unerwartet, plötzlicb (adv.) Bk.
66. — wucomés nálam bitéibe vesz; auf borg nehmen, wucomés
puém auf borg gebén, leiben Tr. wucas puérn kölcsön ad; leiben
Zag. 23.
wückem vállát veregeti; auf die scbulter klopfen Bd. simogat;
streicbeln G. 57. — wiicken örvendve; eucb freuend G. 55.
wücö rovátka; kerbe Gn. Bd. piks-w. nyil-rovátka; pfeilkerbe
Bd. — wücü czélgomb a fegyveren ; fii ege an der ílinte Tr.
1. wüdém vet; sáen Gn. 42. Bd. — szór; streuen Gn. — wűdém sáen Tr. Ocs. 9. — cf. üdém.
,
2. wüÉem vezet; leiten, führen Gn. — wadém Bk. 18. wedem
Ocs. 122. widem Bd. Ti.
wűdanem vizessé, nedvessé lesz; nass, feucbt werden — wüduSgém id. Tr.
wüdolam begöngyöl, fölteker; wickeln Gn. wüdelam, ivödelás
M. 81. widelam (m.) id. ívidedelam fr. Bd. wúdoldm einwickeln Ist.
185. wüdul- id. Ist. 29. wűdülám Tr. betakar, bepólyáz; einhüllen,
wüdüláltám pass. Tr. — wüdülen oZas badarva beszél; scbnell reden,
scbnappern Bd.
wüÉnales vizessé lesz, megvizesedik; feucbt werden P. 50.
wudül'ká tekercs, nyaláb; rolle, ein stück; cBepTOKi., nrryKa
MaTepia Tr. — cf. wüdolam.
wug.dl hangutánzó, a mint valaki a vizbe megy; ónomat, wenn
man ins wasser geht G. 27.
wuj fej, vég; kopf, gipfel (passim) kalász; ábre Gn. Tr. Bk..
40. —• éke wujsto dene ojlen ulut sprachen für sich Máté 9, 3. jer)
wujes ik kuwsinem puen fejenként egy korsót adott; jedem einzelnen gab er einen krug Ocs. 68. kudo wues bázanként; von baus
zu haus Ocs. 45. — wujan fejes Bd. sörtiíö ívujan si sörgas ein silberner ring mit goldener fassung G. 73. — ivwjgok, wojge, wojgen
minden; alles Gn. wiljge id. Uf. 59. luujgók egészen, mindenestül;
gánzlich Bd. wujgeak teljesen; völlig, gánzlich Zag. 63. —• Ossz.
w.-seyél nacken, géniek, w.-koprák agy; scbádel, w.-korka (m.) id.,.
w.-tórok agyvelő; gehirn, w.-p'ordém fejtető; spitze des kopfes, w.287
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sawertos szarufa; dachsparren (papká m.) — wuj-dene ojla im fieber phantasieren, w. ümbáV-kugo jumo (kugo-pujroso) beschützer
des kopfes Tr.
wüja§szerény, szelíd; bescheiden, mild NyK. 6, 213. — cf.
wijas.
wvjém ez nyakszirt, agy; naeken, schádel Tr.
wuingorka halottak emlékünnepe; gedenkfeier für die todten
— w. ciiktas eine solche feier haltén Bd.
wujlok főnök; vorgesetzter Ocs. 94. wulik id. Tr. wujluk, wulik (m.) gubernátor, fürst Bd.
wujstok (m.) a fej alja; der untere teil des kopfes; BHH3T. roJIOBOIO Tr.

wujsanem (= wujs-sanem) gondolkodik; denken Bd.
wujzr ár; pfrieme M. 29. wujzor id. Tr. — cf. w'ér'éZ.
wül (m.), wil (m.) Bd. v. wal id.
wula (r.) méhkas; bienenstock Tr.
wulaca : olaca-wulaca tarka; bűnt P. 58. — cf. ola, 2.
wuldurcán fürj; wachtel Tr.
wulén megsárgult; wurde gelb Tr.
wulno ólom, ón; blei, zinn Gn. wulno Pn 34. M. 64. wulne P.
15. wolne Bd. Tr. wulna (m.) Bd. wolno Tr. — w. sor CBHHeu.t Tr.
os-w

OJIOBO Tr.

1. wülö kancza; stute Gn. P. — wülö, wlá (m.) Bd. wüle Bk.
18. wűlű Tr. wSle M. 33.
2. wutó szijács; splint Gn.
1. wüma (t.) segítség; hülfe Gn. wűma id. Tr.
2. wüma = üm'a: wümam pu adj egy csókot; gieb einen
kuss! Gn.
wundo: jol-w. sark; ferse; éi w. kazna geldkasten mit silbernem boden (? sic) Gn. — si w. pénz; geld G. 55. — cf. pundo.
wür, wür vér; blut Gn. — wür, wir (m.) Bd. wűr, wir (m.) Tr.
wűr Bk. wür Uf. Car. w'ér M. 6. — w.korno ér; ader Bd. w.-sef
puls T r . — wür-gece szerda; mittwoch B d . — wir-ge%e m. würkeco Bk. 34. wrgece M. 52. id. — ivüran véres; blutig Bd.
würáy (cs.) kötél; strick Pu. 23. wüfay bindschnur, bindstrick Tr. würap wurfschlinge, spannstrick Gn. — wűran, würen,
wiren (m.) Zol. — cs. wiren.
wiirangam megvéresedik ; blutig werden — würaygdem
caus. Bd.
wurűá- nyél; stiel P. 21. ívurtó id. Bd. wurt weber-schaft Gn.
wurt-toja id. G. 31. — wurtas nyélnek faragott fa; zum stiel geschnitztes holz Bd.
wurgem ruha; gewand, kleider P. 7. Bd. Gn. Bk. 14. worgem
M. 15. worugem Bd. — w.-pac saum des kleides M. 15. w. körgö
kleiderfutter ibid.
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würgene réz; kupfer Gn. Bd. — wergene M. 64. wirgene (m.)
wergena (m.) Bd. würgene Tr. Ist. Ocs. id. — w. oksá kupfergeld
Tr. — cf. cs. pdger t. bakir.
würgengok (t.) fátyol; schleier P. 52. — t. börkáüc decke bőrkan- sich bedecken.
wurgo Gn. wurgo P. 6. kit w. kar; arra. Gn. jol w. lábszár;
bein Gn. fol w. id. P. 6. iude wurge stengel M. 46. toivar w. axenstiel Gn. 3. — wurgan: ku£e w. hosszúlábú ; langbeinig Gn. 60. —
cf. porkö (cs. wura%, wuragon t. uzak ?)
wurgumná jobb oldal; rechte seite Tr. wurgumld id. Km. 5.
wuros, wurs aczél; stahl G. 56. — wurdú Gn. wurus Tr. w.kürtríö Gn. 77. id. — ívulne-wursan aus blei-stahl Pu. 35.
wurk interj. von hüpfender bewegung Gn. 20.
wűrlém bevérez; mit blut beschmieren Ocs. 27. földagad víz
kórságtól ; aufschwellen von wassersucht — elájul; in ohnmacht
fallen Tr.
wiirláyge czinege; meise, parus Bd. icurlánge Tr. w'érlayg'é
M. 41. — cf. murlaye.
wursem (cs.) szid; schelten Gn. wursem Zol. Bd. Ocs. 70.
wursen haragosan; zornig Ist. 98. worsem (m.) Bd. worsem (ny.)
W. 23. — wursedem háborúskodik; krieg führen Bd. wursedelam
fr. Bd. wursedalam Bk. 45. (m.) Bd. wursedelam (m.) veszekedni;
zanken Bd. — cs. wurs-.
wursu cs. háború; krieg Ks. 58. wursa Km. 86. ívurso Bd.
wurs Ist. 96. wurse Uf. 71. j . id. — wursa (m.) veszekedés, hada
kozás ; zank, streit, krieg Bd. — cs. wurs.
wurt, wurtas v. wurdá — ívurt die netze am weberstuhl (an
die stapfen angebunden, welche mit den füssen getreten werden) Bd.
wurt-wart tüstént; unverzüglich; HeMe^JieHHO Tr.
1. wurzalam letelepedik; sich niederlassen Gn. 55. kece wuréalme napnyugot; westen Gn. ívuréaltarem (sich?) sesshaft machen
Gn. hinpflanzen G. 59.
2. wurzalam = puréalam nyom, facsar; pressen Gn.
wurzo fali fecske; mauersahwalbe; jiacTO'iKa-KacaTKa Tr. —
würzümÖ kaik id. ibid.
wwrfár;ahle, pfrieme Gn. würM aterajio Tr. würM NyK.
6, 195.
wuskemtém kiherél; castrieren Tr. wnskemdém, wuskemdelám
Bd. — cf. muskuntém.
wusko herélt (ló, ökör); kastriert (ochs, waltach) Gn. wuskoBá.
wuss-a bőség; füllé Pu. 17.
was (cs.) illat; geruch, duft 8alma ívus a serpenyő illata;
duft der bratpfanne G. 55. — v. pus.
wüt Gn. P. Bd. wüd Uf. Car. wüd Tr. Tb. ivüd G. 27. wed M.
289

CSEREMISZ SZÓTÁR.

345

24. wez, wit ím.) Bd. wid (m.) Bd. M. 19. víz; wasser -— Ossz. w.oye KpyrT. Ha BÍWB Tr. hullám; welle Tb. 219. w. tőiken id. ibid.
w.-wal id. Tb. 247. iv.-wom id. ibid. w.-wálmo vízözön; sintflut Tb.
46. w. nalmás (m.) id. Bd. w.-nalmaé überschwemmung Bd. w.-nálen id. Tr. sinja-w. könny; tbráne Gn. Bd. — w.-wara-seder oriongestirn; co3BB3,3i;ie neTpoBT. KpecTT,, w.p'ortem örvény; wasserstrudel, w.-tele schnepfe, w.-otozá tyúkszem; hühnerauge, w.-iüraka
ufer, w.-sar, w.-űyo haarwurm, w.-korem meder, flussbett, w.-sör,
w.-jéger wassersucht— w.-on-kugo-jwmo, tv.-pujroso, w.-awá wassergottheiten Tr.
wut-wut lautliche nachahmung des windes Gn.
tvütá istálló ; stall P. 18. — v. icita.
wütel szalonka; schnepfe Pu. 42. luiitele (k.) W. 31. —v.ivüt.
wuwer (cs.) gonosz szellem; böser geist (beim menscben) Gn.
waras-w. der bőse geier P. 58. — meteorstein, welcher nahe zum
zuschauer herabfállt und von zauberern für einen drachen gehalten wird Tr. — cf. uwer.
wuzil: sorok-wuzil murem muren ilen (molitwa-ívlakom muren) — siralmas gyász dalt énekelt; er sang ein trauriges klagelied
Ocs. 110.
tvuzuk : eola wur wuzak Un petémet merő vér lettek; sie wurden ganz voller blut Ocs. 92. — ? cf. t. ezek feuchtigkeit, násse.
wuzalém elad; verkaufen Tr. w&além M. 19. — wzalem kasé
kereskedő; kaufmann M. 10.
wzatka (r. m.) nyereség; gewinnst Bd.

Z
zaj v. izaj, ezaj Bd. Tr.
zakón (r.) törvény; gesetz Gn. Bk. 42. (m.) Bd. zakonnik (m.)
törvénytudó; jurist Bd.
zamon, zamnnrak (t.) gyorsan; schnell G. 4.
zapás (m. r.) eleség, készlet; vorrat Bd.
zapowed (r. m.) parancs: befehl Bd. Bk. 53.
zar, zára (m.): mazar, mazara mennyi; wie viel Bd. —
cf. nare.
zára (r.) hajnal; morgenröthe Gn.
zarceye v. wacrene id. Tr.
zautrená (r.) reggeli mise ; frühmesse Bk. 58.
zawet (r.) szerződés, szövetség; vertrag Gn. Bd.
zawetnan (r.): z. cuces es verursacht neid oder árger Gn. 27.
zawot- (r.) műhely; werkhaus Pu. 34.
zdorowajtlem (r.) üdvözöl; grüssen Gn. zdorowitlem, zdrawlajem (m.) id. Bd.
zerla méreg; gift Tr.
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zlod'ej (r. m.) gonosztevő; bösewicht Bd.
zűlúkt-, zűz- hámoz ; schálen ; JIVIU;HTI> Tr. — cf. sügzem id.
zw'er (r.) vadállat; wildes thier üf. 11. Car. 10. Ist. 155.
Ocs. 109.

Á
1. Mlajem (r.) kivan; wünschen Gn.
2. éalajem (r.) sajnál, bedauern Bd. zalaém Tr. zalaém Km.
42. zalainem Bk. 37. — jaygem MlájéS kegyes; mild U. 78.
zalga kék; blau; CHHÍÍÍ Tr. — cf. zarge.
éalkalem, zaledem v. uialem Bd.
zalwana (r.) fizetés; gehalt Gn. zalowanja zsold; sold Bd.
£ap idő; zeit Gn. 58. Tr. Pu. 40. jahreszeit Bk. 34. ik zapostak egy pillanat alatt; in einer secunde Bk. 46. — cf. t. cak zeit
cs. co%.

zapas útravaló; reisekost Gn.
1. £aplem (cs.) tisztel, becsül; ehren Gn, Uf. 23. Car. 22. Ist.
135. Tr. — cf. caplem — zepl'em id. Tr. Bd. — cf. ezaplem.
2. zaplem (a.) számot a d ; rechenschaft gebén Bd. Bk. 43.
íeplem (m.) id. Bd.
fara (r ) hajnalpír; morgenröthe Bd. éera (m.) Bd. Mrd, zera
id. Tr.
zarga zöld; grün Bd. £arge Tr. zarge M. 24. v. uzar, u&arae.
zaritl'em (r.) süt; braten Gn.
zawa (cs. r.) béka; frosch Gn. Tr.
-ze (r.) ugyan, pedig; aber, dagegen — &a (r.) Bd.
zep (cs.) tisztelet; éhre Km. 47. — cf. cap — számadás; rechenschaft Bd. zepá cocTOíiHie Tr. — cf. e£ep.
éertva (r.) áldozat; opfer Bk. 85. Ocs. 18. Ist. 23.
Zertwennika (r.) oltár; opferaltar Ocs. 5 1 .
zga v. uéga.
zgar, égar v. üzgar.
éogol ofengabel; yxBaTi. Tr.
gem: pjom $om ojár— teljesen világos; gauz hell P. 26.
zwata (r.) szerszám; geráthscbaft Gn. 58. ruhák; kleider G.
5. 22. ágy; bett G. 45. ágynemű; bettzeug Gn. — r. atHBOTa.
Genetz Arvid gyűjtésének felhasználásával szerkesztette
SZILASI MÓRICZ.
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Kisebb közlések.
Új finn nyelvtan. SETALA. B. N. Suomen kielioppi. Aanne ja
sanaoppi. Helsingissá, 1898. 8-r. XII. 1281. — SETALÍ, a kinek ki
tűnő finn mondattana már két évtized óta forog közkézen, újabban
közrebocsátotta a finn nyelv hang- és szótanát is. Már A jelenkori
nyelvtudomány
alapelveiről
( Nykyaikuisen
kielentutkimuksen
periaatteista) írt népszerű füzetében (1891) tett néhány megjegyzést a
finnországi nyelvtanok tárgyalásmódjának némely részleteire, a me
lyek a nyelv életének mostani fölfogásával teljesen ellenkeznek, s
harmadéve egy szünidei egyetemi tanfolyamban tárgyalta a nyelvtudo
mány és a nyelvtanítás viszonyát. Az előttünk fekvő könyvecskével meg
akarja mutatni, hogy — a régi eljárással szakítva — miképen kell a nyel
vet tanítani, hogy ne gyökereztessünk meg a tanulóban a nyelv életéről
egészen ferde fölfogást. Természetes dolog, hogy épen most, mikor jó
formán a nyelvtan egész rendszere vitássá van téve, nem is gondolt arra,
hogy minden hibát kiküszöböljön és minden kívánatos újítást végrehajt
son, hanem épen csak a legszembeszökőbb helytelenségek kiirtására
törekedett. Beéri azzal, hogy a nyelv tényeit konstatálja úgy, a hogy
most vannak, és nem bocsátkozik nyelvtörténeti fejtegetésekbe, mert
azok nem tartoznak e könyv keretébe. Azért pl. általában nem beszól
h a n g v á l t o z á s o k r ó l (csupán oly esetekben, mikor az irodalmi
nyelvben egymás mellett használatosak más-más fejlődési fokon álló ala
kok), hanem h a n g v á l t a k o z á s o k r ó l ; csak itt-ott, a hol az álta
lános alapelv megsértése nélkül tehette, mutat rá röviden a történeti
fejlődésre. A szótövek tanát is módosította. Természetes, hogy a szótövek
történeti fejlődéséről itten nem szólhat; de minthogy ragokról okvetlenül
kell szólnia, s a szótő és a rag különválasztásának tisztán a mostani nyelv
szempontjából kétségkívül van lélektani alapja, mindegyik szóalak tövéül
(mint BUDENZ is) egyszerűen a szó hangtestének azt a részét veszi, a mely
a rag leválasztása után megmarad.
Anyag tekintetében a legszükségesebbre szorítkozott, de a kisbetűs
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szakaszokban kissé tovább is terjeszkedett, minthogy a könyv egyszers
mind arra a czélra is készült, hogy egyetemi előadásai alapjául szolgáljon.
SETALA ezzel a könyvével, mint előbb már a mondattanával, ismét
megmutatta, hogy nemcsak éleselméjű és nagytudományú nyelvbúvár, a
ki a tudományt biztos és nagy lépésekkel viszi előbbre, s a kit szigorú éi
következetes módszeres eljárása megóv minden elhamarkodott egybeve
téstől és következtetéstől, hanem kitűnő didaktikai érzékkel és tehetség
gel megáldott nyelvtaníró is, a ki rendkívül világosan ós szabatosan tudja
elmondani azt, a mit tanítani akar. Például csak a hangtani részt emelem
ki, a melynél teljesebb és jobb nincsen egyetlen-egy finn nyelvtan
ban sem.
A könyv főképen iskolai kézikönynek készült ugyan, de a szaktu
dósok is haszonnal forgathatják, nekik is van belőle mit tanulniuk.
A finn nyelven megjelent valamennyi finn nyelvtan fölött magasan áll,
és egyik-másik része BUDENZ nyelvtanához képest is haladást mutat.

Sz.J.
Hajdú. A hajdúságról mint eredeti magyar gyalogságról szóltébenhosszában szólnak mind a magyar, mind a külföldi hadi és történeti
művek. Félelmes katonák voltak, a kiktől rettegett a polgár meg a föld
népe. A bányavárosok jövetei még BOCSKAY korában is az ördög aposto
lainak nevezik őket. így állván a dolog, nagyon is rájuk illett a török
hajdúd (rabló) szó, vagy a délszláv hejduk. iá nyelvészeink innét szár
maztatják a hajdú szót. Azonban mind a hajdú szónak származtatása,
mind a hajdúság intézményének, illetve eredetének eddig ismert és elfo
gadott ismertetése nagyon is távol áll az igazságtól. Már az a körülmény,
hogy a hajdúság a legmagyarabb vidéket lakta, s hogy foglalkozása egye
nest a magyar alföldhöz kötötte, ellene mond annak a föltevésnek, mely
a hajdú szót idegenből kölcsönzöttnek mondja. A hajdúság ősrégi foglal
kozás volt, s még mielőtt a török Európába költözött, már sok, igen sok
embernek volt kenyérkeresete. Eredeti magyar volt a foglalkozás, s ma
gyar volt a neve is. S csak az idegen befolyásnak köszönhetjük, hogy a
régi hajtó szó hajdúvá változott.
A magyar marhakereskedés már a XIV. században az országnak
egyik legfőbb jövedelmi forrása volt. A XV. században a kedvező viszo
nyok között meg oly erőssé fejlődött, hogy a külföldiek szinte hihetlen
dolgokat írtak Magyarország kiterjedt marhakereskedéséről és rengeteg
marhaállományáról. Nagy erőre kapott marhakivitelünket még a XVI.
század zavaros viszonyai sem birták gyöngíteni vagy megrontani. Ez volt
az ország első jövedelmi forrása akkor is, vagy a mint a magyar kamara
mondta: éltető ere (nervus serarii). Ma már szinte mese számba megy,
ha azt állítjuk, hogy a XVI. században, mikor az ország javarésze a tö
rököt uralta, egy-egy hetivásárra négy—ötezer magyar marhát hajtottak
fel Bécsbe. Olyan kis határvároskák, mint Himberg, Laxenburg, Neustadt már a mohácsi veszedelem előtt azzal dicsekedtek, hogy vásárjukon
egy-egy évben húsz-húszezer magyar marha elkel. Morva- és Csehországot
is jórészt Magyarország látta el; ezért kellett Auspitzban (a magyar marha-
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hajtók Pusztapccsnek mondották) magyar kamarai tisztviseló'ket tartani.
Velencze városa és vidéke állandóan magyar marhát vágatott. Még akkor
is, midőn a marhakereskedés appaldatorok kezén volt, legkevesebb húsz
ezer darabot hajtottak ki egy nyáron. Szóval, a magyar marhát (mint
egy XVI. századi okirat mondja: «magnos cornutos boves Hungaricos,
qui sünt omnes coloris fejér szöjke») széltében ismerték és vásárolták.
Mondanunk sem kell, hogy a rengeteg marhát lábon hajtották ki.
Míg Erdélyből, vagy Délmagyarországból Bécsbe értek, épen három
hó telt el. De azért, a mint az idő enyhülni kezdett, megnépesedtek
királyi utaink, s egész késő őszig ezer meg ezer bokor és folt marhát
hajtottak külföldre. Minden bokornak, minden foltnak megvoltak a
maguk hajtói és botos legényei. A hajtók dolga volt a marhák megvédelmezése. Az utak bizonytalanok voltak, főleg a hódoltság idején; nemcsak
rablók, hanem urak és parasztok is lestek a vonuló marhacsordákat, s
ha csak egy harapást tettek a vetésben, vagy ha az útról csak egy lépést
letértek, már birságolták a gazdákat. Ilyenkor aztán nagyon is elkeltek
a jó markos hajtók vagy hajdúk, a mint őket később nevezték. Száz é&
száz okirat szól azokról a valóságos csatákról, a melyeket ezek a hajtók
vívtak a támadóikkal, vagy azokról, a melyeket harczvágyból ők maguk
idéztek elő. Fegyverök kezdetben rengeteg nagy, csomós husáng volt
(«ingentibus fustibus nodosis, quales hajdónes gestare solent»). A XVI.
században azonban már puskát PS kardot is hordtak.
Természetes, hogy mikor háború vagy más ok miatt megakadt a
marhakereskedés, a több ezer hajtó kenyér nélkül maradt. Ilyenkor össze
verődvén, ott a Tisza hátán meglehetős csetepatét csaptak. így esett meg,
hogy az 1514. évi 60. és 61. törvényczikk a fegyverviselést nekik meg
tiltotta. Bár e törvényt rendelet alakjában I. FERDINÁND is megújította,
a hajtók azért mégis fegyveresen jártak. S mivel 1526 után a két király
közt dúló háborúban nem akadt dolguk, beálltak SZAPOLYAI táborába
gyalogosoknak. I. FERDINÁND a saját pártjára akarván csalogatni e rettenthetlen népet, 1530. június 30-án azt írja, hogy a hajdúkat («oder Ochsentreiber») könnyen meg lehetne nyerni, ha a marhahajtásnál előnyöket
Ígérnének nekik.
íme maga I. FERDINÁND király is világosan marhahajtóknak mondja
a hajdúkat. A bécsi közös pénzügyi levéltárban több száz olyan XVI.
századi okirat van, a melyekben czéltudatosan «Ochsentreiber»- éknek,
vagy latinul «abactores 6oMm»-nak írják, illetve fordítják a magyar hajtó
szót. Semmiesetre sem tehették volna ezt, ha a hajdú nem liajtó, hanem
a törökből vagy délszlávból átvett hajdúd, vagy hejduk lett volna. Érde
mes megemlítenünk, hogy már a XVI. században sok hajtó végleg abba
hagyta mesterségét s a katonáskodásból élt. Ezeket a hajtókát és a mester
ségük mellett megmaradottakat az okiratok olykor világosan megkülön
böztetik egymástól. így 1554. aug. 19-én SPOHTIA PALLAVICINI azt írja a
királynak, hogy az egyik dunántúli vásáron a hajtók (de nem olyanok,
a kik zsoldba szegődtek) összevesztek a törökökkel és 18-at közülök meg
öltek. («Pervenerant hajdónes aliquot, non tamen illi, qui stipendio conducti sunt» etc.)
A marhahajtók adták az anyagot a hajdúsághoz mint gyalog kato
nasághoz még a tizenhetedik században is. VOLKRA gróf pl. panaszkodik
1671-ben a király előtt, hogy a lipótvári őrségben sok a hajdú (egysze-
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rűen Ochsenknechtnek írja), elég lesz ebből úgymond 80 darab. Inkább
a konfiskált javakba fogadjanak egy csomót («ain gewisse Anzahl Ochsenknecht»).
Mondanunk sem kell, hogy a németek a hajtókát saját kiejtésük
szerint haltuknak hívták és írták. A bécsi marhakereskedó'k és mészáro
sok maguk is tartottak egy csomó magyar haj tót, a kik a magyar vásá
rokon megvett marhákat fölhajtották. Sőt — a mi szinte hihetetlen —
már a XVI. században olvassuk, hogy az összes bécsi marhakereskedők és
mészárosok tudnak magyarul. A birodalmi városok kereskedői pedig ma
gyar tolmácsokat tartottak, s azokkal jöttek a bécsi marhavásárra. A bécsi
vásárok felügyelőjének (handgravius) és hivatalnokainak kinevezésénél
meg föltétel volt a magyar nyelv tudása. íme ilyen hatása volt nyelvi
tekintetben a magyar marhahajtásnak.
Meg kell jegyeznünk, hogy a bécsiek, habár fizették a hajdúkat,
azért meglehetősen féltek e marczona néptől. A XVI. század közepén
már a városba sem bocsátották a magyar haituk&t, hanem az úgynevezett
magyar úton, a városon kívül két csárdát nyitottak számukra. S a haj
dúk itt ittak, míg a tó'zsérek — így nevezték magukat a magyar marha
kereskedők — a városban az adás-vevéssel elkészültek. Ausztriában a
törvény azt is tiltotta, hogy valaki a Bécsben vásárolt marhákat magyar
hajdúkkal hajtassa tovább a birodalomba. A hajdúk Bécsből csak az el
nem kelt marhát hajthatták vissza Magyarországba.
Megemlítjük még, hogy a XVI. századi német oklevelek a hajtó
(hajdú) szót vagy egyszerűen lefordítják (Ochsentreiber, Ochsenknecht),
vagy pedig a magy. kiejtést utánozva heytuck, heytucken, heidog,heydocken
stb. szóval írják. Latin nyelvű okirataink rendesen «abactores boum»nak mondják a hajtókát, vagy pedig hajdo, hajdonesnek (de sohasem
hajdú, hajdunes) írják. Egyébként MOSSÓCZY a Corpus Juris 1584-i kiadá
sában szintén megemlíti, hogy a hajdú szó a hajtóból lett.*)
TAKÁTS SÁNDOR.

A Festetich-kódex egy ismeretlen másolata. — Nagy Géza m.
n. múzeumi tisztviselő a nyár folyamán meglátogatta kézdivásárhelyi
Vásárhelyi Géza tinnyei földbirtokos régiséggyűjteményét, s ez alkalom
mal a tulajdonos egy papírra írt, negyedrétű, magyar nyelvű kódexet
mutatott neki. A kéziratból kiírt néhány mondatból aztán megállapítot
tuk, hogy a szöveg a Festetich-kódex szövegévei egyezik. Vásárhelyi a
kéziratot 15 forintért egy szlavóniai magyar embertől vette, a ki előbb a
kéziratot Strossmayer püspöknek ajánlotta volt fel megvételre. A püs
pök azonban a magyar emléket nem vásárolta meg.
A Festetich-kódex Kinizsi Pálné Magyar Benigna számára ké
szült zsolozsmás könyv; jelen alakjában másolat s a legfényesebb
középkori magyar nyelvemlók. Az eredetinek a korát 1494 tájára te
szik, még pedig azon az alapon, hogy a 177. lapon «Paal wram betegseegerewl zerzet Imaadsaag» áll, a mely Kinizsi Pálra vonatkozik
(! 1494 máj. 3.) és hogy a 2. lapon a Kinizsi-Magyar czímer van. A Feste*) Az összes itt idézett okiratok a bécsi közös pénzügyi levéltár
ban vannak.
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tich-kódexből mindössze egy levél hiányzik; a 218. lapon ugyanis ez áll:
«Itt egy ievél heával vagyon.»
A Vásárhelyi birtokában levő másolat, melyet a következő sorok
ban Vásárhelyi-másolatnak fogok nevezni, a XVI. század második felé
ben, ennek is inkább a vége táján készülhetett. A másolat 4-rétű (magas
sága I8V2, szélessége 14 cm.; a Fest.-k. 12-rétű) s összesen 119 lapja
van. A papírra írt másolat igen gondos, álló és folyóirással van írva ;
minden lap gondosan meg van vonalozva (21 sor), a lap szövege pedig
kettős vonalú keretbe foglalva. — A kéziratot egyszerű, aranynyal vagy
czinóberrel festett kezdőbetűk díszítik. Itt-ott e kezdőbetűknek csak a helye
van meg, pl. a 78-ik lapon a Jelenek-bői csak a -lenek van meg, a Jehelye üres. — Általában a Vásárhelyi-másolatot a szebb és a leggondo
sabban kiállított kéziratok közé kell sorolni.
Hasonlóan gondos a Vásárhelyi-másolat kötése is ; a kézirat egy
korú fehér disznóbőr kötésben van, első fedéllapján Krisztus mellképé
vel. A fedéllap belsején ez áll: Hic Liber est meus | testis et Deus
•quis | illum quesit hoc nomen | érit Joannis natus j
(a név ki
van vakarva) vocatus. Ez a beirás 1809-ből való, a mint ezt az odairt
anno elárulja.
A Vásárhelyi-másolatnak az első lapján teljesen idegen kézzel ez
v a n b e i r v a : «1648dik Esztendőben kinyomtatok» — Mennyiben igaz
ez az állítás, mindeddig nem tudtam eldönteni.
A Festetich-kódex és a Vásárhelyi-másolat szövegükben teljesen
egyek; a részletes bibliográfiai leírásnak a feladata megállapítani, hol
teljesebb az egyik, s hol kisebb terjedelmű a másik. A két kézirat fŐeltérése azonban a szövegek sorrendjében van. A Festetich-kódex 416 lapja
a Vásárhelyi-másolatban így foglal helyet:
Fest-k.
1—140. lap,
Vásárhelyi-másolat
1— 91. lap.
«
142—177. «
«
«
94—103. «
178—180. «
•
1
92— 93. •
«
365—416. «
«
«
104—119. «
Ez összeállításból az látszik, mintha a Festetich-kódex teljesebb
volna a Vásárhelyi-másolatnál. Ez azonban csak látszat. A Festetichkódex csak úgy hemzseg az ismétlésektől (vö. Nyelvemléktár X I I I : XII.
1.); a Vásárhelyi-másolatban nincs ismétlés ; itt a másoló ismétlés helyett
mindig odaírja, hogy «.nezzed elöl a tizenegyedik foliumot», vagv «nezzedN°31» stb.
A Vásárhelyi-másolat irója értelmes, tanult ember lehetett, a ki a
kéziratot valósággal szerkesztette. A Festetich-kódexből tudvalevőleg
hiányzik egy levél; ez a levél is főrészében, a mint a Vásárhelyi-másolat
bizonyítja, ismétlés volt. A Vásárhelyi-másolat a Festetich-kódex hiányzó
levelét így egészíti ki (vö. Fest.-k. 218. 1. Nyelvemlóktár X I I I : 56.; Vá
sárhelyi-másolat 57. 1.): (erewk) «kewl ewrewkkee Ámen. Antiphona
Alleluya Alleluya Alleluya. Dichösegh*) Attyanak etc. Inuitatorium.**)
Üduö[z]legy M a r i a , malasztal | tellyes; Ur nagyon te ueled. Aldotth
te asszony allatoknak | közötte. Uduözlegy M a r i a etc.
*) Az ö, ü hangok fölül egy félkör öcskével w vannak ellátva.
**) A kurzív vörös czinóberrel, a ritkított aranynyal van kifestve.
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Psalmus.
Jöietek öröllyunk Istennek, uigadgyonk mi üduösséges | Uionknak etc. nézzed az első fol. N° 2.»
A Vásárhelyi-másolat tehát bizonyítja, hogy a Festetich-kódex
elveszett levelén ugyanaz volt, a mi a megmaradt 1., 2. és 3. lapján van.
A Vásárhelyi-másolat napfényre jövésével egy egész csomó kérdés
vár megoldásra; ilyen kérdés a két másolat egymáshoz való nyelvi és
szövegbeli viszonya; részletes vizsgálatot kivan majd az is, hogy mind
az a tanítás, a mit eddig a Festetich-kodexrŐl terjesztettünk, teljesen
megállja-e ma már a helyét.
E kérdések egyikére-másikára alkalomadtán még visszatérek. Ez
úttal megelégszem azzal, hogy megállapítottam, hogy a Festetich-kódex
teljes szövege meg van a gondos, XVI. század végéről származó Vásár
helyi-másolatban is.
MELICH JÁNOS.

Rába, Rábcza. Hazánk helyneveinek a vizsgálata a kezdet legkezdetén áll; hiányzanak még a munkálatokhoz a megfelelő' adat-gyüjtemények is, a milyenek volnának a történeti geográfiai szótárak vagy
a jelenlegi helyneveket magukban foglaló, a tudomány részére is hasz
nálható gyűjtemények. (Üdvös volna Pesty kézirati gyűjteményét szó
tárban feldolgoztatni.) Mert a helynevek eredete vizsgálatához his
tóriai ismereteken kívül kiváló nyelvészeti készültség is kell. S a hely
nevekből kihüvelyezhető nyelvi sajátságok, főleg ha a helynevek datált
adatokkal ismeretesek előttünk, első rangúak mind a nyelvészet, mind
pedig az illető terület története tekintetében. A helynevek helyes értel
mezése pedig első sorban nyelvészeti feladat. E gondolataimat a Rába,
Rábcza is igazolhatja. A Rábát a rómaiak Arrabo-nak hívták; semmi
kétség, hogy ez az állítólag kelta szó és a magyar Rába egy és ugyanaz.
Csak az a kérdés, miképen. A szláv nyelvekben az ősszláv szókezdő
vokális + r, l + consonans csoport: úgynevezett olt-, orí-ból lot(a),
rot(a) lett a szláv nyelvekben. Az óbolg. raka sepulcrum, cs. rakev egy
a latin a?m-val, az Élbe folyó neve latinul Albis, csehül Labe (Cosmas
Chron. van a legrégibb adat, v. ö. Förstem. Altd. nambuch), lauz. szorbúl Lobjo (Grebauer, Hist. ml. 36.). A milyen már most az Albis-, Élbe-,
szláv Labe, ép olyan a latin Arrabo-, szláv Rába. A Rába szókezdő r-je
tehát szláv közvetítésre utalja a kutatót, a ki feljegyzi azt is, hogy Rába
alak már 790-ben előfordul (Umlauft, Geogr. Namenbuch, Oesterley-ből).
A Rába mellékfolyója a Rábcza (németül Rabnitz, Lipszky) s szláv kicsi
nyítő képzővel van ellátva, s annyit jelent, mint kis Rába. Hasonló ese
tet találunk a Mura mellékfolyójánál, a Mürz-nél, melynek régi alakjai
Muoriza, Muriza (v. ö. Förstemann és Umlauft); azaz a mai Mürz—kis
Mura (vö. hasonló elnevezésre Don és Donyec, Oroszorsz.). A Rábcza egy
szláv Rabica átvétele, s az, hogy a németek Rabnitz-nak,
mi pe
dig Rábczá-nak híjuk, bizonyíték, hogy k ö z v e t l e n ü l a szlávoktól
kaptuk. Idővel arra a kérdésre is megkapjuk a feleletet, milyen szláv
nyelvű néptől vettük.
MELICH JÁNOS.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbizásából
szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott emlókbeszódeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Értesítő »-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—X. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 4 kor. 50 fill.

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XX. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József.
Czélja a hazai ós külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindénkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill.

Atlienaeuni. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Kilenczedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

Irodalomtörténeti Közlemények.
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója.

Tizedik

évfolyam.

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

Mathematikai és Természettudományi Értesítő.
XVIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kónig Gyula osztály titkár.
A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémia
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telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik
m e g ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
kötetnek 10 kor.

Nyelvtudományi Közlemények. Harminezadik kötet. A
Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának megbizásából szerkeszti Szinnyei József.
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harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj 1900. folyam. I.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizott
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A vogul nép ősi hitvilága.
(Hetedik közlemény.)

F) A v o g u l hitrege főbb alakjai.
1. Az é g a t y a :

Numi-Tqrém.

A vogul pogányság mythikus képzeteinek s vallási tiszteleté
nek legfenségesebb alakja: Numi-Tqrém, a mennyekben trónoló,
mindenható ősisten, alkotója a világnak s mindannak a mi benne
jó, élet és halál ura, ki kegyesen viseli gondját teremtményeinek,
de nem hagy megtorlatlanul bűnt s igazságtalanságot. Mindnyá
jan — ember, állat ép úgy, mint a szolgálatában álló isteni lények
serege — az ő gyermekei vagyunk s ő a m i i k e d v e s a t y á n k»,
« a p u s k á n k » (Numi-Tárém aském yum : «N. T. atyácskám férfi»
III: 3 8 1 ; déikeu: «atyuskánk» I I I : 469 ; qplem, qplü : «apácskám,
apuskánk» 111:59, 296; 1 : 6 8 ; KV. Nun-Tórém jáin, jdydn:
«atyád, atyátok» IV : 103, 193; í'otné jafém «kedves atyám» III:
126; LV. Nun~/-Taréin jáum, qéém I I : 414; Türum-jig «atya»
PATK. II : 40.). 0 minden hatalom kútfeje, az igazi «isten»; midőn
a tárém nevet közelebbi meghatározás nélkül emlegetik, őt értik,
minthogy e szó fogalmának egész tartalma egyedül őt illeti meg
valójában. A hivők dicsőitése alkalmazza ugyan e legmagasabb
fokú diszjelzőt az ő alatta álló s tőle függő jótékony hatalmakra,
a bálványistenségekre is; de ezek tulajdonkép csak «Tqrém-szerűr>
személyek, a mint magát a lopmúszi istenke nevezi « Tqrém-ezevií,
Kworés-szeríi szent fejedelemnek)) (Tarém-sirin, Kworés-sirin jelpin qtér II : 276.). A ((hatalmasabb istenségek)) (nanra tqrém, vájin
tqrém) révén terjedt a tqrém szó használatának köre általában a
«jó istenségekre*), tehát a csekély erejtíekre is (ajémkitém tqrém),
sőt ezek nyomán «fürtös í$rera-bácsikámnak» nevezheti az egér a
NYELYTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából
.szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők éa szerkesztők, vagy más
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—X. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fül.

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XX. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Ilampel József.
Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fül.

A t h e n a e u i i i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Kilenczedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

Irodalomtörténeti Közlemények.
Szerkeszti Szüó.dtj Áron, a bizottság előadója.

Tizedik

évfolyam.

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat'és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.
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halászmadarat is (ndr %alleüw yum sa'iű tqréni akim-ds IV : 318.):
mert ez állat amannak szemében szintén rendkívüli hatalmasság ;
pusztíthatja, kímélheti, ép úgy mint valami «istenség». Mielőtt tár
gyalásunk során tovább haladnánk, vegyük közelebbről szemügyre
ez érdekes mythikus szónak a közbeszédben és költői nyelvben iga
zolható egyéb jelentéseit, annál is inkább, minthogy ezeknek vizs
gálata világot derít a Numi-Tqrém-hoz fűződő képzeteknek is ere
detére s fejlődésére.
A tqrém szónak, melynek déli vogul változatai: LV., PV., KV.
torém, TV. tarém. s mely az osztják testvérnyelvben is előfordul
törém (AHLQV. ; törem, törum CASTR., tarom, torom PÁPAI K.), 10.,

KO. tűrém (türum PATK.) alakban, minden többinek alapjául vehető
közkeletű értelme: a z é g m i n t a f ö l d n e k e l l e n t é t e . Mint
ilyennek ékesítő jelzői: a ((fényes* (pásén törém I : 170; 11:431.),
míg vele szemben a föld: «fekete» (sernél mö), továbbá: «az ab
roncskarika módjára menő (v. forgó) kerek e'g», melynek «hét tájéka», «hét ruhaszárnya» van (kis-lakw miném lakwin tqrém sat
sam II : 123; kis-lakw jqnyém lakwin tarém sat kempli II : 372;
kis jqn%i sat tarém II : 331.), holott a föld <(ülő, egy helyt álló»
(ünlép jelpin ma II : 430; ti ünlép sat ma-lqnd II : 353; ömésta
méy PATK. TI : 174.) Kettős számi összetételes szerkezettel maltqrmV (I : 101; meyi-törmi IV: 316—7.) a földet és eget mint össze
tartozó két felet, mint p á r t jelzi, olyformán mint ezekben : ékwaVqjjkdV «egy asszony s egy ember», édndyd-dsdyd «anyja s atyja»>
néj-i-yummt' «nő és férj» s érdekes találkozás, hogy itt is a nő gya
nánt felfogott föld (sernél ma ánkw «fekete föld anya») szava van
elül az összetételben s utóbb a férfinak, atyának képzelt égé (ta
rém as; 1. erre nézve bővebben: Vog. Népk. Gyűjt. I : 176.). A tavdai nyelvben megkülönböztetve az «isten» jelentésű egyszerű ta
rém szótól az «ég» neve: tarém-pon, melyben pori = LV. pdnk,
'ÉN. punk «fő» (v. ö. LV. khuj-pdnk «hajnal pír az égen»).
Az «ég» jelentés alapján fejlett további értelme a tq,rém szó
nak : i d ő j á r á s , l e v e g ő ég, t e r m é s z e t . A közbeszédben
is járják az efféle szólások: tqrém /qtldli, qs étími «az idő (v. ég)
nappalodik és esteledik» (IV : 392.), TV. toi-tdrém «nyár» ( =
ÉV. tüw), PV. törém pol'u% ints «az időjárás fagyásra vált» (III :
521.), törém tdkwés-poqlai pdts «az idő ősz felé jutottw (u. o.), l'ül'
törém (PV.) «rossz idő», rákwéh törém, vötén törem voqrlés «esős idő,
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szeles idő képződött*) (KV. IV : 321.), tqrém vbti ti pokaps, tqrém
tüjti* ti jqnyés «az időjárás szelessé változott (széllé tört elő), hóra
fordult)) (IV : 305.). Egészen az i d ő fogalmát fedezi a tarém szó e
kifejezésekben: KLV. án törémt «mostanság; jetzt», pes-is törémt
«hajdanta, a régi idöben»; ÉV. pés tqrémt id. (IV : 321.) || am pütém yoti jisén %um jisén tqrémt pajélti?/ «az én üstöm micsoda
korabeli ember koros idejében fog felfőni»?! = «nem akar felfőni» (OTHLIH'E #0 BT>KH He CKHIIHTT>»; SZOTYINOVA), élém-yqlés
jisin tqrém, nqtin tqrém sankémti «ember idejebeli, ember korabeli
világot ( = időt) teremt (I : 80.). V. ö. i t t : tqrém sqtrén yqtél kastél
ti yuíts «az ezredik napig ( = mindörökre) elmaradt (IV: 127.),
melyben azonban tarém mint mythikus személy is fölfogható (t. i.
«T. ezredik napjáig*).
Az «idő» szavainak más nyelvekben is észlelhető átvitelével
(1. BALASSA-SIMONTI : TMNy. 586.) használatos a tqrém szó az
á l l a p o t elvont fogalmának jelzésére is, mint pl. ez idézetekben :
járám tqrem sdt járém ti jarmilémü, munséiii tqrém %qt munsém ti
yqjésü «Ínséges világ ( = állapot) hét Ínségébe estünk, szűkös
világ hat szükségébe jutottunk)) (II : 349, 15), járém tqrémné, monéém ártné %qjiláimü «inséges világba, szűkös időbe jutottunk*) (II:
425.), marin tqrém saka mániásét uszorult világban nagyon meg
szorultak)) (11:402.): 10. jermem farum, mön'dem türum «bedrángte welt, dürftige welt» (PATK. II : 46.); saicin tqrém ((ínséges
világ)) (IV : 95.) | úrin tqrém sdt ur jqnyeu, drtin tqrém sdt art jqn
yeu «oldalas világ hét oldala, módos világ hét módja szerint ( =
mindenféleképpen) forgolódunk)) (II : 415.). Az eredeti «ég» kép
zet együtt mutatkozik az állapotéval e példában : pus köt, pus la'il
posin tqrém elül! yqtlawé «egészséges kéz, egészséges láb fényes ege
(— egészség boldog világa, víg állapota) tovább derül (nappalodikw;
11:431.).
Másrészt az ég «hét tájékú» voltának (tqrém sdt sám), illető
leg végtelen kiterjedésének előtérbe lépésével kifejezheti a tqrém
szó a v i 1 á g ^mundus), továbbá a t á j , v i d é k fogalmait is, mint
pl. ezekben: tqrmüwmötál'é ti sqsyati «világunk im előntődve másra
változik)) (I : 69.); 10. yanda-jagéii sanka türum «des ostjakischen
volkes heller welt» ( = « e napfényes, emberek lakta földi világ));
PATK. II : 88.) ! műt %um űnléné najin tqrém, qtérin tqrém «máeféle
ember lakta úrasszonyos, uras égtáj» ( = «idegen vidék, ország*) ;
23*
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I : 45.), yasd tarém yq^di' minestd, vdt'i tqrém vdt'di' minestd «hosszú
világtájat (vidéket) hosszan járt, rövid világtájat röviden járt» ( I :
52.). Az utóbbi példákban a tarém már valósággal nem az ég, ha
nem a f ö l d v i d é k e i t , t á j a i t jelzi s így érthető az az ellent
mondásnak tetsző jelentésfejlődés is, mely szerint a költői nyelv
ben magának a. földnek is előfordul joli tqrém nevezete (III: 111,
116.), mely mint «alsó világ» (nem: «alsó ég»; v. ö. joli md yumifí
tqrém «alsó földet lakó emberes világ» II : 101.) szemben áll a
numi tqrém-nak nevezett «felső világgal)), az éggel. Hasonlóképen
vonatkozik a md «föld» szó is az égre e kifejezésben: tqrém-mdn
telem jani'' aywtés «égbe (tkp égi földbe) nyúló (termett) nagy kő»
1:59.).-—A « r e n d k í v ü l i n a g y s á g » fogalomrészlete emel
kedik ki a tarém szó következő alkalmazásában : tq,rém jani1 ésérmdn ta patmém «igen nagy szégyenbe estem» (IV : 4.), mely szólás
nak változata: paul jdni\ üs jani' ésérmdn páti «falu nagyságú,
város nagyságú szégyenbe esik» (III: 500.).
Vizsgálataink szempontjából különösen figyelemreméltók az
ég s időjárás jelenségeinek ama kifejezései, melyekben tqrém cse
lekvő alanyként szerepel, mint «tqrém nappalodik, esteledik, fagyni
kezd, széllé tör elő, hóra változik» stb. Ezek t. i., mint az énekek
és regék világosabb előadásából kitetszik, voltakép e l h o m á l y o 
s u l t m y t h i k u s k i f e j e z é s e k , melyekben eredetileg tqrém
alatt nem magát, a földünk fölött elterülő s szemmel látható ég
boltot értették, hanem ama hatalmas isteni személyt, melynek szék
helyét és műveleteit az ősi néphit az égbolton s fölötte képzelte.
Az égbolt neve: ÉV. tqrém-yar «égterület)) (úgymint: md-yar «föld
szine, felülete*)), az Numi-Tarém égatyának lakó területe, ő ott
úgy jár, kél, munkálkodik, mint mi itt a földön s ama változások,
melyeket az égen s levegőben látunk, az ő ténykedésének tünetei.
aNumi-Tqrém atyuskánko az, ki «nappali világosságban földerül s
elsötétedik)), ki a napot borússá, meleggé és hideggé «alkotja»>,
«nyárrá, téllé változik», az évszakokat «megnyitja*), a hőséget és
fagyot «rendeli»; ő hull eső s hó alakjában a földre, ő bocsátja a
szeleket, az ő hangja dörög a zivatarban, ő sújt nyilával s menny
kövével a villám tüzében. ímhol az e felfogást igazoló adatok:
&) Numi-Tqrém atya «nappalodik)), ^világosodik)), a nappalt
aalkotja», (myitja)): yolit Numi-Tqrém déém ti yqtdlés «reggelre N.
T. atyám im kinappalodott» (III : 64.) | ülém-samel at majwdsém,
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Numi-Tqrém ja'ikém postilémd samél uraslém «egy szemnyi álmot
nem adtak ( = nem hagytak aludni), N. T. atyuskám virradását (ki
világosodását) szemmel ( = ébren) vártam (IV : 4.) [] Tqrém varné
saw %qtél vor-uj ali «T. alkotta sok napon át öl erdei vadat» (II:
294.), Numi-Tqrém dsékém sqrni sa'ipd sain %($>Íél akw' yrqtél vdrés:
dwin ktvol dwim lap turnéntawé ; Numi-Tqrém dsémné varém sqrni
sa'ipd sa'in /qtél kitit yqtél dwin kwol dwim pali pünsawé «N. T.
atyuskám arany sugarú sugaras (hajfonatos) napot, egy napot al
kotott: ajtós házam ajtaját lelakatolja ; a N. T. atyámtól alkotott
arany sugarú sugaras nap második napján ajtós házam ajtaját ki
nyitja" (III: 1, 2.), Numi-Tqrém dském yum takwsi-pdl vdii yqtél
vdrilali «N. T. atyuskám, férfi ősztáji rövid napot alkotgat» (III:
381, 31.) j Numi-Tqrém asém sorúi sayip jqmés yatél ti pünsém,
sorúi vésip jelpin jqmés yatél ti pünsém «N. T. atyám arany sugaras
szép napot nyitott (derített föl, hozott elő), arany szépségű (arczú)
igen szép napot nyitott» (II : 274—5.), Numi-Tdrém asém varné
sorúi 8a'ipa saw yqtél varnatd mantin, sorúi véépd saw %qtél püsndta
mantin kwol-kiivrémté kasinjol ünlilém «N. T. atyám alkotta arany
sugaras sok napját mialatt ő alkotja, arany szépségű sok napját
mialatt ő megnyitja, házam belsejében a vigasságos helyet üldögé
lem)) (III: 34—5.)
b) Numi-Tqrém atya « k i t a v a s z o d i k ) ) , « t a v a s z s z á ,
n y á r r á , ő s z s z é v á l i k » ; a z é v s z a k o k a t «alkotja»>,
« n y i t j a » : Numi-Tqrém %um asém yünté tüjimém «N. T. férfi,
atyám valahogyan kitavaszodott)) (III: 296—7.), Numi-Tqrém asém
tüjimdlés, tüw-kwoűaV ti jémtés «N. T. atyám kitavaszodott, im nyár
középpé lett» (III : 79.) | Numi-Tqrém déd lawi: . . . am tujjV
jemte'im «N. T. atya szól: én nyárrá válok» (I: 151.), Numi-Tqrnn
dsén, Numi-Tqrém jajén tüjáV ti jémts «N. T. atyjuk, N. T. apjuk
im tavaszszá vált»> (1:54.), Numi-Tqrém dsikeu yar-la'il, uj-lail
yarés takwsi' ti jémtilálém «N. T. atyuskánk szarvasbika, vad láb
nyoma látható vékonyhavú őszszé változott im el» (111:469.),
Tqrém-öni dsikém takwsi-pdli ti jémtilálém, yqmds sqmpd samin
tüjtd ti patilali «Nagyságos T. atyuskám im őszi félre (őszi tájra)
változott el, zsombéknyi szemű szemes hava im hulladozik» (III :
138.), Numi-Sorni dsikém takwsi-pdli jémtildlém, qsin savipa samin
tüjtd ti patilali «Fentvaló Aranyos ( = N. T.) atyuskám őszi félre
változott el, vastag szemű szemes hava im hulladozik» (III: 241.).
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Az Egatya nevének említése nélkül, de kétségtelen odaértésével:
tujji' jemti «nyárrá lesz» (t. i.: N. T.), telijV jemti «téllé lesz» (ír
153.) | úoys sát lesin, uj sat lésin yum ás'ékém láwi: am takwsi-pál
artémné patsém, pala pumém, pala löptám yqlilém «nyusztfogó, vad
fogó hét vadászhurkos férfi ( = N. T.) az én atyácskám szól: én
őszi táj időmbe estem: fele füvem, fele levelem elhervadt*) (III:
11.) || yulay-nol sol'in tál, sakwaXék-nol sol'in tal Taréin vari «holló
orra, szarka orra zúzmarás telet alkot Tqrém (IV:.129.), NumiTarém áském vörén télém vör-pil nusá tüw várs «N. T. atyuskám
erdőben termő erdei bogyóban szűkös nyarat alkotott)) (III : 26.),.
Numi-Tarém áéikém varilalém sank qsmán, munim asman%asá tüw
jqmilém «a N. T. atyuskám alkotta forró vánkosú, izzadságos vánkosú hosszú nyarat járdogálom» (III : 150.), Numi-Sorúi áském
varilalém sank qsmén, muném asman kasin tü «a Fentvaló Aranyos
(== N. T.) atyuskám alkotta forró vánkosú, izzadságos vánkosú
kedves nyár» (III : 238.) | am vámé jankin qlpa yqsá tál pünsilém
«a magam alkotta jéggel való, hóval való hosszú telet megnyitom»
(«előhozom», mondja N. T. III : 54.), Numi-Tarém ásém ponsém
jankin tál, tüjtin tál ti %qlés «a N. T. atyám megnyitotta (előhozta)
jeges tél, havas tél ím elmúlt» (III : 90.), sárik asman kasin tü Tarém-ön ásü ti ponsilálém, muném qsmán kasin tü, vátém pil kasin tü
Numi-Tarém ásikeu ponsilálém «forró vánkosú kedves nyarat nyi
tott meg Nagyságos Tarém atyánk, izzadságos vánkosú kedves nya
rat, szednivaló bogyóval kedves nyarat nyitott meg N. T. atyuskánk» (III : 464).
c) Numi-Tqrém a t y a « a l k o t j a » , « r e n d e l i » , a m e l e 
g e t , b o r ú t é s h i d e g e t : Numi-Tqrém áéém, Numi-Tqrém
qpUm aserém rlolp úolin yqtél várs «N. T. atyám, N. T. apuskám
hideg orrú orros napot csinált)) (III : 82.) | tüjé-poqlt vusmén khqtél Törém jalti (PV.) «tavasztájt borús napot rendel Törém» (IV :
104.). A kondai bálványhősnek vállalkozása sikeréhez egyszer
hosszú hőségre volt szüksége, erre ő «Nom-Törém atyjához hét he
tes hőségért kiáltott föl» (Nom-Törém jáyétán soát soáténrei qjyés
II : 224.) s ő hőséget csinált (rét voqrém u. o.). Hasonló esetről
szól PATKA.NOv-nak egyik irfcisi osztják regeközlóse : Türum jigeden,
Türum ankeden Úrén vág énen; tere'na juvöt «ihren himmlischen
vater und ihre himmlische mutter baten sie um hitze; es wurde
heissi) (II: 166.).
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d) Numi-Tqrém a t y a « h a v a z i k ) ) , « e s ő z i k » , « s z e l e t
fú», illetőleg ( i h a v a t h u l l a t » , « s z e l e t n y i t , t e s z » , «jeg e t f a g y a s z t » : Numi-Tqrém déém yüú tüjilém, qsin sampd sa
min tüjtd /un patilém, yum-nol péltal, ámp-nol péltal pal ma kismejdsem «N. T. atyám midőn lehavazott, vastag szemű szemes hava
midőn lehullott, férfi orrának, eb orrának áthatolhatatlan sűrű
vidéket kerestem» (III : 310.) | Numi-Tqrém déd lawi: . . . yqnal
aéerém nolp úolin vöt pineyém-pél, pdnywin samp samin tüjt pate'im
«N. T. atyja szól: . . . midőn egykor hideg orrú orros szelet fogok
tenni ( = támasztani), széles szemű szemes hókép esem le» (1: 144.),
Numi-Tqrém déém yum mari sampd samin tujtpatita, payivin sampd
samin tüjt minitd «N. T. atyám, férfi kis szemű szemes havát hul
latja, széles szemű szemes havát meneszti)) (III : 506.), Numi-Tq
rém déém vári payicin sampd samin tüjt pattitd, maii sampd samin
tüjt pattitd «N. T. atyám, melyet alkotni szokott, széles szemű sze
mes havát hullatja, kis szemű szemes havát hullatja» (III: 256.),
Numi-Tqrém áédnl qsit tujt ti pattés «N. T. atyjuk im vastag hóré
teget hullatott)) (IV : 308.), Numi-Tqrém jdyémné numél patém sat
tqrés tüjtém «N. T. apámtól, felülről aláhulott hét arasznyi havam»
(IV : 302.). Az Egatya nevének említése nélkül: tüjt-poryejin, vötpoijejin yqtél várém «hóviharos, szélviharos napot alkotott)) (t. i.:
N. T.; IV : 304.). Ugyané mythikus képzet találós mesére alkal
mazva: JdnV tqrém joli-pált maii tqrém tüjt: alék «nagy tqrém
(isten ég) alatt kis tqrém havazik: szita* (IV : 388.) | KLV. NunTörém jdin numél patém pénkhwén sampd tüjt-ndí, rdyw-nal «N. T.
atyától felülről hullott széles szemű hódara, jégeső-szem» («hó-nyil,
hó-srét», «eső srét» ; IV . 103.); v. ö. PV. oytwés-ndl «jégeső» (tkp
«kő-nyil»). A kondai vogul közbeszédben a jégesőt így fejezik ki:
törém-éiékwé éywtésél rákwés « i s t e n k e k ő v e l e s e t t » , || NumiTqrém déd rakw-ke rakwi, nqivtá rahv-reril sdsti «N. T. atyja, ha
esőként esőzik, húsa az eső által gyarapodik)) (II : 104.) || NumiTqrém jáyá vöt-ke vöti, luwd vöt-réril lüti «N. T. apja, ha szélként
fú, csontja a szél által erősödik)) (u. o.) | Numi-Tqrém déd alivötáke vari «ha N. T. atyja felvidéki szelét alkotja» (II : 103.), NumiTqrém déén möt vöt vari «N. T. atyjuk más szelet csinál» (1:135—6.),
vöt-mqrin jqmés yqtél Tqrém vari «csendes szeliőjű szép napot
alkot T.» (IV : 129.) | Numi-Tqrém déén lui turp turin vöt pini
«N.T. atyjuk altorkú torkos ( = alvidéki) szelet tesz» (=«támaszt»;
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I : 135.), möt vöt pini «más szelet tesz» (I : 136.) j Numi-Tqrém
ásém vari asérém nolpá nolin vöt pünsitd, sajik nolpá nolin vöt
vdritd «N. T. atyám, melyet alkotni szokott, fagyos orrú orros
( = csípős) szelét megnyitja ( = előhozza), hideg orrú orros szelét
alkotja (III : 256.). A találós mese a szél zúgását a Tqrém-úak
hárfázásának tulajdonítja: Tqrém-pit sánkwélte'it, limé s-limes jekwi:
vöt vöti, porsét vötyéslawét «a Tqrém-űak hárfáznak, ringy-rongy
tánczol: a szél fú, a szemetet fölkapja* (IV : 389, 393.) |J NumiTq,rém ásém vári tői fölém alán jánk, yürin jánk pöl'itá «N. T. me
lyet alkotni szokott, a télen fagyó födeles jeget, peremes jeget meg
fagyasztja » (III : 256, 506.) | Numi-Tqrém %um qpl'ém tüjtá, jáíiká
yüríté tolamét «N. T. férfi apuskám hava, jege valahogyan fölolvadt*
(III : 296.).
e) Numi-Tqrém
a t y a j á r az é g e n a m e n n y 
d ö r g é s z a j á v a l ; a z ő ((nyila)), «éke» é s h a j í t ó
« k ö v e » a m e n n y k ő : ' Noys sát lesin, uj sát lésifi yum asékém
nanrá éa%l, vayén sayl mirin sujil jissenténát sajti «nyusztfogó hét,
vadfogó hét vadászhurkos férfinak, az én atyuskámnak (N. T.-nak)
erős mennydörgés, hatalmas mennydörgés csattogó zajával hallik
megjövetele» (III: 8.), Numi-Tqrém asékém . . . úoys sát, uj sát, saw
Usán nanrá sayl, varin sayl mirin sujil ta mini «N.-T. atyuskám
[felöltözködik s] nyusztfogó hét, vadfogó hét, sok vadászhurokjához
erős mennydörgés, hatalmas mennydörgés csattogó zajával távozik*
(III : 4.), Numi-Tqrém ásém ülté vd'xlawém, nanrá sayl mirin taréi,
vayin éa/l mirin sujil vd'tiawém «N. T. atyám felől száll valaki (a
Világügyelő férfi, N. T. fia) le hozzám, erős mennydörgés csattogó
hangjával, hatalmas mennydörgés csattogó zajával száll le hoz
zám* (III : 153, 157.). A tavdai vogul találós mese szerint: colén
ánsuy méréytéytel: tárém ilkánt «ősz ö r e g o r d í t : mennydörögi
(IV : 404), melyben az «ősz öreg* az «ősz fejű* (éld
punkpáll:
329, 325.) Bgatya képzete. Hasonlóan van alkalmazva a mythikus
képzet a villám találós meséjében : pdn Uhum táút khoskhdnt: cqyl
sailánt « f e k e t e e m b e r t ü z e t c s i h o l : a viharfelhő villám
lik* (u. o.); a közbeszédben is mondják: tárém khoskhant ('villám
lik* (tkp. ((tárém tüzet csihol*). Az «Egen-f ü g g ő-h é t fiú* í j i d e g e r e z g é s é t ő l k e l e t k e z i k m e n n y d ö r g é s a követ
kező hely szerint: Tq,rém-yanné sát pí', tan lirét: japák jánteuw
rqméfi suj átér tqrém-yaránélné ünténé q,sin tul-saplá, ness ünti;
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Sq,win Ma-ankwánélné nanrá sa/l jorné, ness tampi «az ,Égenfüggő-hét fiú', ők lőnek: a selyem idegnek zengő hangja derűit
égboltjukra ülő vastag felhőoszlopként ül oda; ,Kérges Föld
anyjukhoz' erős mennydörgés gyanánt verődik oda» (IV: 209.). —
A lecsapó villámnak nevei: ÉV. tarém-nál, TV. tárém-neí « i s t e n
v. m e n n y n y i l a » («rpoMOBafl CTpijiaw ; tq,rém-nál pats «isten
nyila esett», tarém-úelél il-alus «rpoMOBaa CTpijia ero y^apajia,
megölte az isten nyila», ti jiw tarém-nélné il-khaskhus «rp. CTp.
üHCHHy pa3m,enajia. az isten nyila széthasította ezt a fát»), melyhez
hasonló kifejezés: PV. terén nál, TV. terém-neí «meteor». Az éj
szaki osztjákban is «nyíl» a «mennykő», mint AHLQVIST következő
adatából kitetszik : tpai-úol (gewitter-pfeil), donnerkeil (pai «wolke,
gewitter)» ; szintígy a zürjénben: gim-nöl, card-nöl «blitzstrahl,
donnerkeilw (gim, card «donner», nól «pfeil» ; WIED.) S a permi
ben : gem-ml id. (GENETZ). A találós mese szerint is : turvj-taul lesifi
nál sat tál mán jolá sálti : tarém-sankw «turuj-sastollal szárnyazott
nyíl hét ölnyire halad a föld alá: mennykő)) (IV : 389.) j ÉV.
tárém-sankw, PV. tbrém-sánkw « i s t e n v. m e n n y óke» (pl.
tárém-sankw pats «isten éke esett» = ((lecsapott a villám)* ; t'i jü
törém-sáywné vajléwés «ezt a fát megfogta a mennykő»; tü-ke
joytimen, man tarém-sankicén patawémen «ha oda érkezünk [a ma
rók városába] mi isten nyila érhet bennünket?!)) = «semmi ba
junk sem lehet» II : 62.); EEGULY szótári adatai közt: utull-saugh
mennykő» (tul «felhő», sankw «ék; keil»); v. ö. ném. donnerkeil | KLV. törém-sonkhw^őytvtés, ALV. törém-senkh eytés « i s t e n
v. m e n n y é k é n e k k ö v e » : KLV. Törém senkliw-eywtásél juniti
«becsap a mennykő* (tkp. ((Törém ók-kövel üt») j KV. torém-eyjutés
(i i s t e n v. m e n n y k ö v e » (pl. törém-oywtésné jiw pali khaltaus
«a villám széthasította a fát»); v. ö. magy. menny-Zcő, votják inketi id. (in «himmel)>, keli «kleiner stein»), zűrjén gim-iz iá. (gim
«donner», iz <(stein» ; WIED.). Egy irti-i osztják hősénekben, az
Égatyához emelkedett hősök «kő-nyilakat» lövöldöznek alá (keunotat estemen) ellenségeikre, még pedig PATKANOV magyarázata
szerint (II: 39.) villám képében.
f) De nemcsak változásainak működésében, hanem nyugal
mában is ott látja a vogul néphit Numi-Ttirém atyát az égen?
ő az, k i r e a f ö l d i f ö l n é z , m i d ő n a m e n n y b e t e k i n t ;
ő h o z z á m e g v az é g b e t ö r e k v ő h a n g , v a g y f ü s t ; ő
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h o z z á e m e l k e d i k a m a g a s b a n y ú l ó h e g y o r o m . Egy
kondai vogul mesebekezdés: Jani törém tjkhwé ülndt-mqs, tokhwé
khwgjndt-mqs kiské-dkins üla «a nagy törém ( = széles e világ) a
mint úgy él ( = megvan), a mint úgy fekszik ( = áll), él egy macska
a bácsijával)) (IV : 371.). Szatiga kondai fejedelem mondja éneké
ben : kwon kwale'im, sernél sosi' kitydyémtél Numi- Tarém jdydmné
nqny-sunse'im, kdseuw-sam janit tul-raw qlmd at va'ém «kimegyek,
fekete ribiszke kettőmmel ( = két szememmel) N. T. atyámhoz
( = az égbe) fölnézek, egy konczérhal szeme nagyságú felhő morzsának sem látom létezését*) (IV: 123.). Szintígy szól a medve
ének : möt-pdl sqw-palén Numi-T^rém jdydnné nqnydl sunsi, Surmin Kworés dsén yotdl qlnd sdt sqwd pusén lowintidn, pusén sányian «egyik oldali fél ,csillagod' ( = szemed, t. i. a medvéé) N. T.
atyádhoz ( = az égbe) néz föl, tetőnyílásos ( = tetőnyíláson át
szemlélhető) Kworés atyád ( = N. T.) mindenfelé levő hét csillagát
mind megszámlálod, mind végig tekinted» (III : 198.). — A vorjábeli fejedelemhősök játékbábra lőnek s jdntemv painé suj NumiTqrém jaydnné nqny-yaúli «az íj-ideg visszapattanásának zaja
N. T. atyjukhoz nyúlik ( = az égbe hangzik) föl» (II : 205.). Ha
sonló adat: jdpé% jönghtilérí rqmmin rqmmin suj Nam- Törém jdtdn
nunk-khqrri «a selyem [-ideg] pördülésónek zengő, zengő zaja
N. T. atyjához ( = az égbe) fölzúg» (IV : 105.). — Midőn a tenger
ben úszó Kul'-qtér-t a víz hullámai igen magasra emelik: NumiTqrém ds'd-pdlt nqny dia joyti «csaknem N. T. atyjához ( = az égbe)
jut föl» (II : 291.). A kondai fejedelmek hősénekében egy várnak
legfelsőbb gerendái Nom-Törém nonkhwé khojém «fölérik az Egatyát» (II : 223.). Hogy a felsőlozvai szent bérczpár igen magas,
istenkéinek himnusa ekkép adja elő : Numi-Tqrém jaydnné lányén
pupi -lányán paja lulitél at joytyats, lányén tqrém lanyan tqrés lulitél
at joytyats «N. T. apátokig ( = az égig) hogy beszédes bálvány beszéde
tek [föl nem ér]: ahhoz csak egy hüvelyknyi magasság hiányzik; hogy
beszédes isten beszédetek [föl nem é r ] : ahhoz csak egy arasznyi
magasság hiányzik)) (II : 399.); más szóval ha a bérezek kevéssel
magasabbak volnának, az égbe nyúlnának. — A füstről szóló ide
vágó adat: cayimet Türum jigeda juytöt «der rauch stieg zu seinem
himmlischen vater empor» (PATK. I I : 102.).
Világosan kitetszik mindezekből, hogy az a mindenható s
ethikai tekintetben is igen magas színvonalú istenség, melyet a
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vogul néphit a természetfölötti lények rangsorozatának legfelső
fokára helyez, a világ javai végokának s minden erő kútfejének
tekint: az eredetében, illetőleg fejlődése alapfokán nem más, mint
az é g s z e m é l y í t é s e , az emberi élet és működés tényeinek,
képzeteinek és nyelvi kifejezéseinek alkalmazása a levegő s termé
szet jelenségeire. Numi-Tqrém (KV. Ngm-Törém II : 223, 230 ;
KLV. Nun-Törém I V : 103, 193; ALV. Nunz-Törém I I : 414.)
mithikai alakjának ily eredetéről tanúskodik több mellékneve ésjelzője is, minők:
a) Numi-Vóikén
«Fe I s ő-F e h é r » : Numi-Tqrém yum
aéémné, Numi-Voikén yum qptémné pojkée'im «N. T. férfi atyám
hoz, N.V. férfi apuskámhoz imádkozom*) (111:312.) | Numi-Voikén
aéüw, Numi-Voikén qplmv ( = N. T.; III : 67, 81.) J Voikén-Tqrém
qplém, V. T. ásém (III : 72, 75, 80.) | [a két név egyesítésével:]
pünkém Numi-Voikén-Tqrém jdyémné, Numi-Voikén-Tqrém qptémné
nqny rqnyatcé «fejemet N.V. T. atyámhoz fölkiáltják)) (fölajánlják \
III : 104.) j Numi-Posyén
já'in, Numi-Voikén ja'in «FelsőKedveskéd, apád ; N.V. apád» (III: 197; ÉV. posyém «kedveském»,
tkp. «vérem», kelp-poséy «vércsepp»). Megfelelő kondai vogul ki
fejezés: S airin-Tör
ém ötér-jáim «Fehér-Törém, fejedelem atyám» (II: 376.). Voikén-Tar ém-ot (BOÜKaii^ TopyMi>), mint NumiTqrém-n'dk (HVMH Topy/M^) másik nevét ismeri GONDATTI is (17.1.). —
Az égnek természetes jelzője a «fehér», szemben a «fekete» földdel
(sémél ma).
b) Numi-Soriii
«F e 1 s ő - A r a n y os» : Numi-Tqrém asikémné tü pojkilálán, Numi-Sorúi qptikémné tü tünéilalán! «N. T.
atyácskámhoz, hozzá könyörögjetek; N. S. apácskámhoz, hozzá
siránkozzatok!)) (II : 426.), Numi-Sorni aéémné, Numi-Tqtrém
jayémné ti' ti sáUawásém «N. S. atyám, N. T. apám ím ide igézett
engem') (II : 258.), Numi-Tqrém dsüné, Numi-Sorni jdyüné rqnysijü nqny oss yölawé! «N. T. atyánk, N. S. apánk kiáltásunk hang
ját hadd hallja meg!» ( I I : 18.) | Numi-Sorni ásüwné éta-ke sdt?
Xqtél sdt pojkseu «N. S. atyánkhoz hét éjjel, hét nap imádkozunk»
(II : 161.), arítin ujin Numi-Sorni dsdnné tü alán ! «szarvas állato
tokat N. S. atyátoknak oda [szánva] öljétek le!» (II : 282.), NumiSorni aékém varildlém sdnk qsman kasin tü «N. S. atyácskám alkotta
forró vánkosú vigasságos nyár» (III : 238.), Numi-Sorni aéikém
takwsi-pdW jémtilálém «N. S. atyuskám őszi tájra változott)) ( I I I :
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241.) J Numi-S orúi ön ásémné Ajás-tarém ajka tV satwásém
«N. 8. fölséges (nagy) atyám, Ajász-isten öreget, ide igézett engemt>
(II : 1.), Numi-Sorúi ön ásüné tV sátwésü, Numi-Sorúi ön jármié
tV joltásawésü «N. 8. fölséges atyánk ide igézett, ide rendelt ben
nünket" (II : 415.) | Sorúi
ön ásikém,
Sorúi ön jáyémf ==
N. S. (II : 356.); Tarém ön Sorúi ásémné, Tq,rém ön Sorúi járémné
ti ti sátsawásém ( I I : 256.), Sorúi-áékén ( I I : 424.) |
Somi,
Pos áíém ((Arany-Fény atyám» = N. T. (111:61.), Sorni-Pos
jáyénné árin HU, ínyén lili ürunkwé sátwásén «Arany-Fény apád,
hogy leányod lelkét, fiad lelkét megőrizd, azért igézett téged»
(II : 364.). A közbeszédben is mondják: Sarni-Pos tV s&rémálen !
— Tq,rém tV voss joytnün ! «Istenem, bár ide szállnál!» Közön
ségesebb felkiáltó szólás: S ornikwé
! «Aranyoska !» ( = N. S.)
(I : 51.), melyet csodálkozás, vagy hirtelen ijedtség alkalmával
alkalmaznak olyformán, mint mi ezt: «Uram isten!» — A sorúi
«arany» általában jelzője az égi istenségeknek ( Sorúi-atér, Sorúi'
Kaltés, Sorúi-'Sié) s vonatkozik ezek égi fényességére (v. ö. ÉV.
•sqrni yqn «czár», tkp. «arany-khán»). Ellentéte e jelzésnek a
«piszkos (szemetes) hátú föld» fpánkin sispá máj. Az irtisi osztják
énekekben is szerepelnek az Egatya következő nevei: Sorni-Sanka
jig «Arany- Világosság atya» (PATK. I I : 38, 64.), Num-Sanka «FelsőVilágosság», Jem-Sanka «Jó-Világosság)) (sanka «klar, licht; Ilim
mel; gott» PATK. I : 99.). Az éjszaki osztjákra vonatkozólag egy
előre POLJAKOV adatát idézhetjük : CopHe-TypOMt (58. 1.).
c) Numi-Kworés. Ez utóbbi szó a közbeszédben ismeretlen,
-de a költői nyelvben használatos e kifejezés: kit tq,rém, kit kworés,
melyen a két tarém-ct, jelesen a «felsőt» (numi tq,rém) és «alsót»
(jo% tq,rém), vagyis az eget és földet értik. így: kit. tarém,
kit
k w or es yalén nany ta laplawésH': [a Világügyelő férfi és testvére
táltos lovukon] «az ég és föld közé emelkednek)) ( 1 : 4 5 ; nqtö%
ta lapsi «fölemelkedtek» I : 64.), kit tarém-yalén, kit kivorés-yalén
nq,nyá lapén! («emelkedjék föl!)) I I : 317.); kit tqrém-yálén, kit
kworés yalén jolá tárátawást «az ég és föld közé alábocsátódtak (az
égből» ; II : 98.), kit t., kit kw. yalén tü püwwés «az ég és föld közé
oda fogta» (— «nem bocsátotta le egészen az égből a földre»;
II : 103.), kit tq,rmi,1 kit kworsi' yalné tü ti pojtéltaivasém «az ég és
föld közé, oda visszatartattam)) (mondja a levegőben bölcsőjében
csüngő medve; I I I : 116, 117.); kit tq,rém-, kit kworés-yal pasél
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($tér ti jináta nanki «ég és föld köze távolnyiról látszik egy úrnak
jövetelei) (II : 62.), kit tqrém yal, kit kworés-yal num-pálné minné
Iqnyén püsné janV tqrém, mán tqre'm sujil voss sujtawé! «a föld és
ég közötti fölfelé menő utadnak megnyílása nagy isten, kis isten
hangjával ( = ezüst tárgyainak csilingelésével) hangozzék" (mond
ják a medvének végső útjára való kikisérése alkalmával; I I I : 193.).
Ezenkívül a kworés szónak köznévi alkalmazására csak egy példát
idézhetek népköltési gyűjtéseimből, ezt t. i.: ayirisén tqrém qlné
qti jurtV, kworés qlné qti jurtV ti totilénülém ((leánykádat világot
( = életkort) élő kedves társul vinném el» = «feleségül venném >•
(II : 286, kétszer). Már ezen adatokból kitetszik, hogy kivorés =
tqrém; de még inkább mutatkozik ez a Numi-Kworés mithikai
névnek, illetőleg jelzős változatainak használatából, amennyiben
ez igen gyakran Numi-Tqrém s a vele egyórtékü nevek párhuzamosismétlése gyanánt szerepel, másrészt pedig többször önállóan hasz
nálva ép úgy szolgál az ég s természeti jelenségek személyesítő
kifejezésére, mint Numi-Tqrém. íme néhány idevágó példa:
Páros névjelzések : Numi-Tqr
ém aéém, Numi-Kw
or és
jayém, nan laum elém/qlcisén ttls «N. T. atyám, N. Kw. apám, a te
tőled rendelt ember megszületett*) ( 1 : 1 4 8 ; itt tanulságos a nan
egyes számi volta: «te» s nem «ti», a mint kellene, ha N. T. és
N. Kw. külön mythikus személyek volnának); elál qlné nqmtin
látóéi Numi-Tqrém áúén voss lawawén, elül! qlné nqmtin látyél
Numi-Kworés áéén voss yanétawén! «további életre való okos szó
val hadd értesítsen téged N. T. atya, hadd tanítson téged N. Kw.
atya» (I : 138.); jqrél-ke laawasén: Numi-Tqrém ásén láuwasén;
va'U-ke satwásén : Numi- Kworés jáyén satwásén «ha van részedre
erő rendelve : N. T. atya rendelte; ha meg vagy igézve tehetséggel i
N. Kw. apa igézett meg» (I : 141.); am ünléné Numi-Tqrém aéém
sátém, Numi-Kworés aéém sátém má-lqmtémné ti joytmémen «a ma
gam lakó N. T. atyám, N. Kvv. atyám elöigézte földrészemre érkez
tünk meg» (11:272.) || Numi-Tqrém
aéém,
Sqrni-Kworés
jayém sqrni vánsin jqmés má qnéi «N. T. atyámnak. Arany•• Kwor'ész
apámnak arany gyepes szép földje van» (III: 5—6.); Numi-Tqrém
qpHém, Sorni-Kworés jayém somi sirpá sirifí ker-kivola «N. T.
apuskám, Arany-Kworész apám arany tetőrúdú tetőrudas vasháza»
(III : 59, 61.) | Sorni-Kworés
aéém, Voik én-Tqr é m qplém
Iqu punkpá punkin süpa pali pönsi, láwi «Arany-Kworesz atyám,
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Fehér-Tq,rém apuskám tíz fogú fogas száját szétnyitja s [így] szól»
(III : 75; itt pönsi, lawi szintén egyes számúak jeléül annak, hogy
a két névvel jelzett alany egy mithikai személy) [ Sorn i-K worés
ménné, S orni-Pos
jáyénné ájin lili, plyén üli ürunkwé sátwdsén
( I I : 364; 1. fentebb) [j Tq,ré m-öni ásétnné, Kwor és-oni ásémné
jgs ti pojkse'im «fölséges T. atyámhoz, fölséges Kw. atyámhoz ím
ismét imádkozom*) (III: 139.) j [minden jelző nélkül:] ti
Tűrém
joltém, ti Kwor és joltem sári mutém jelpin mámné ti pináslém
«ezen T. rendelte, Kw. rendelte igaz igézetem szent földemre he
lyeztem" (II : 417.); Tárém-sirifi jelpin ujV, Kworés-sirin jelpin
uji éld ta jánidsém «Taréin-szerű szent állattá, Kworesz-szerü
szent állattá [válva] lépdeltem én [medve] most tova» (III : 479.),
TcLrém-sir in jelpin átér, Kworés-sirin jelpin átér Tarém-pV qjkái''
lawasawém ((Tárém-szerü szent fejedelem, Kworesz-szerü szent
fejedelem, Tqrém-ü öregnek neveznek engem» (II : 276.).
Kworés, m i n t a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k i n t é z ő j e :
Sorni-Kworés jöVikém, taw téltálém ur-löptatá, vör-löptatd til kwoss
%antiimin patém : Sorni-Kworés asém lakw samp samin tüjtd ti
pats <<Arany-Kworesz apácskám, az ö teremtette hegyi levelére, erdei
levelére a mint figyelmessé lettem: Arany-Kworész atyám sürü
szemű szemes hava esett ím le» (III : 270.) |*Sorni-Kworés já'ikátá
lawi : . . . am tüjd-pál yasá-yqtél var nem yJUél «Arany- Kworesz
apuskája s z ó l : . . . midőn tavasztáji hosszú napot alkotok* (1: 89.). —
Kworés az e g e t személyesíti: Sorni-Ktvorés já'ikwé, Sorni-Kworés
ásukwé q,ln taytép-kér janitV ti sankémlés «Arany-Kworesz apuska
( = az ég) ezüst orsókarika nagyságában alkotódott)) (I : 77.) |
Kworés-Sarni
áskéuw joli-pült, . . . sat juns-uj l'ul'it Tdrém
mkeuw kistém kis-lakiu jq,nyém lakwin ma sat Iqmtüw num-pált
(•Kworesz-Arany ( = ég) atyuskánk alatt . . . hét feketesas [röptényi] magasságbeli Tarém atyuskánk hajlította abroncskerék mód
jára forgó kerek földünk hét tája felett» (II : 311.) | möt pdl sqwpalén Numi-Tárem jáyénné nanyál sunsi, Surmin-Kw
orés ásén
yotdl' álné sát sqwd pusén lowmtidn «másik oldali fél ,csillagod'
( = ,szemed', a medvéről mondva) N. T. atyádhoz ( = az égre) föl
felé néz vala, tetőnyíláson át látszó Kworesz atyád (== az ég) min
denfelé levő hét csillagát mind megszámláltad*) (III : 198.) | yürmit et Sorni-Kworés jajén ünléné jiwá •yard yard mán néilein
«harmad éjjel az Arany-Kworesz atyád lakta fája ritka, ritka földre
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fogsz érkezni» ( = «fölszállsz az égbe», III : 215; v. ö. III : 252,
hol a medve égbemenetele bővebben van előadva).
Ezek szerint Numi-Kworés — vagy, mint nevének változatait
a fent elősorolt idézetekben találjuk: Sorni-Kworés, Kworés-Sqrni,
Surmin-Kworés, Kiuorés öni aé (GONDATTI szerint: Kopc TopyMi>,
45. 1.) — azonos mythikus személy Numi-Tqrém-mal, minek bi
zonyságát láthatjuk abban is, hogy személyük külső alakjának
leirása, sőt a reájuk vonatkozó történeti mithosok is jobbadán
egyezők (1. e pontokat alább). Ha mindezek mellett olyan felfogást
is találunk az élő szóbeli hagyományokban, hogy Sorni-Kivorés és
Numi-Tqrém különálló, egymással származati kapcsolatban levő
istenségek (amaz emennek atyja), könnyen megérthetjük ezt, mint
ujabb fogalmi fejlődést abból, hogy a kworés szó a közbeszédben
ismeretlen s értelmének azonossága a tqrém szóéval a nyelvtudat
ban elhomályosult. Ennek következtében t. i. a régi időkből átörö
költ szövegek egymás mellett említett Numi-Tqrém és NumiKworés mythikus neveinek azonossága is kétségessé vált s így föl
merült az a gondolat, hogy ezek külön személyek lehetnek, mit
látszólag támogatott az a körülmény, hogy midőn a hagyományos
szövegeket kevésbé tökéletesen adták elő, a párhuzamos ismétlések
mellőzésével az egyik előadó Numi-Tqrém, a másik Numi-Kworés
nevet emlegetett s innen aztán a hagyomány helyenként pusztán
egy névvel, evvel vagy amavval, öröklődött tovább, esetleg ketté
választva az eredetileg egy személyhez fűzött mythosokat is. Meg
jegyzendő, hogy az eddigelé följegyzett verses (tehát szövegükben
kevésbé változott) énekek a szóban forgó két név külön személy
jelzéséről mit sem tudnak.
d) ÉO. Num-J elém:
EEGULY éjszaki osztják énekeiben
gyakran előforduló párja a Num-Torom istennévnek, így: NumTorom agem mullmal, Num-J elem jigem mullmal «N. T. atyám
igézte, N. J. apám igézte» (Natin ar); Sqrni sem yynman naj
Num- Tőré m asén pusi, sarni sem piltan nőj N u m-J élé m jiyén
veri «aranyos szemét hunyó napot N. T. atyánk nyit, aranyos sze
mét fátyolozó napot N. J. apám szerez»t (Pulin őwét ar ; PÁPAY
JÓZSEF átírásában), j] Torom
ulom jeming keu, Jelem
múlom
pasing keu, «Tórém-töl való szentséges Uralbércz, Jelém-iől igézett
fényességes Uralbércz» (Natin ar) | Törém
partém ont-ju^f
Jelem mulém vtir-jir/ «T. adta erdei fa, J. igézte erdei fa» (Polém-
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törém ar ; PÁPAY J. közlése). Ugyané párhuzamossággal találkozunk
a pelimi istenke vogul énekében (II: 254.); tqrém qlné qti jurtkém,
jelém-aul qti jurtkém «világot ( = életkort) élő kedves társacskám,
idők-végéig [való] kedves társacskám» ( = «feleségem»), mely ki
fejezésnek fentebb idézett változatában & jelem szó helyett kworés-t
találunk jeléül annak, hogy e két szó értelmében egymáshoz közéi
áll, vagy egészen azonos. Nem más e szó, mint AHLQVIST jilem-tut
«nordlicht» = vog. tqrém-náj id. (tkp. «égi tűz») adatának elő
része. A közbeszédbeli éjszaki vogul alak: elém = KLV. ilémy
ALV. jelem «idő, időjárás; levegő» (pl. ÉV. aserém elém varés
noro^a xojio,n,Ha craaa; az időjárás hideg lett» ; KLV. l'uV ilém
«rossz idő», kimé ilém «vadászatra alkalmas idő», pomvoarné ilém
«szénagyűjtés ideje*), tajné ilém «hótalpon járáshoz való idő» ;
ALV. jámés jelem «xoponiaa noro^a, jó idő»); az énekben szereplő
ÉV. jelem alak ennélfogva osztják jövevényszónak tekintendő.
Ugyané szóval találkozunk az «ember» ÉV. élém-yqlés, KV. élémkholés, KLV. ilém-khqls nevében, mely talán legalkalmasabban a
nlevegő ég emberének)) fogható föl szorosabb meghatározással a
LV. khals, TV. khqlqs «emberi) (tkp. «haló, halandó») kifejezéshez
képest s ellentétben a menny-égben (tqrém J és föld alatt lakó
lényekkel.
ej Végül az ég istenének igazolja Numi-Tqrém személyét
több ékesítő jelzője is, mint: sát jüns-uj lül'it Tqrém áskeuw «hétf e k e t e s a s [ r ö p t é n y i ] m a g a s s á g ú T. a t y u s k á n k » ( =
«magas ég» II : 311, 316.), sát jüs-voj l'ül'it Numi-Sorúi ás (II :
354.) | yqt jüs-vöj lülit Soníi-áskénnél, né'iléné yqtél sorni-sam,
üntné yqtél sayin yqn sat jüs-voj lülit já'ikénnél nan voss l'ünsilaménf «hat feketesas [röptényi] magasságban [lakó] Aranyos atyácskádhoz, a k e l ő n a p a r a n y o s s z e m é v e l , n y u g v ó n a p
f ü r t j e i v e l ( = sugaraival tündöklő) k i r á l y h o z , hét feketesas
[röptényiJ magasságban [lakó] apácskádhoz siránkoznál te (Paszétbálvány] érettünk)) (II : 424.) j átér tqrém sát yalté sátit tqrém mol
Tqrém jtfikwé/ « d e r ü l t e g e k h é t k ö z é b e n h e t e d i k égb e l i g a z d a g Tqrém
a p u s k a w (11:335.), sát tqrém pátit
tqrém sül punk, jáninkivé! «hét ég hegyiben levő ég ősz fejű
öregecskéje* (II : 325.).
Az «ég» és «isten» fogalmainak azonos szóval való kifejezése,
a mint ezt itt a vogul-osztjákban a tqrém, kworés és jelem szavaknál
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tapasztaltuk, el van terjedve az ural-altaji nyelvcsalád több ágá
ban, így igazolható a rokon nyelvek közül a votjákban, hol inmar
(Kaz. inmar) 1. «hímmel; luft» (pl. inmar jugit luá «es tagt»,
inmar zora «es regnet», ucied cérdoz inmar én «deine nachtigall
singt ín der luft»); 2. «gott» (pl. j'ec sizim ju-pun Midis-vordis
Inmar a! «hét gabonaföt teremtő és fentartó ínmarom!»); szintígy
az in (Kaz. in) alapszó (tő: mm-, inm-J közönségesen «himmel;
luft» jelentésű, de ezen mythikus névben: Kildis-in (Sar. Kilóin,
Mai. Kilóin) «schaffender gott» (kild- «erseheinen, hervorkommen; zu standé bringen, ausführen, schaffen», kildis nom. agentis).
Az utóbbinak megfelelő zűrjén jen (tő: jenm-) «gott; heiligenbildw,
de mellette : jen-eí, jen-veit, jen-ku, jen-ib «himmel» (ez «rasen,
wiese», ez-vil «oberfláche»; veit «decke, dach»; ku «haut, fell», ib
«feld»; v. ö. vogul tarém-yar «himmelgewölbe>>, tkp. «himmelsfláchew; WIED.) ; a permi nyelvjárásban: jen «gott», jen-völt «hím
mel)) (GENETZ). A törökség területén : jakut tanara «himmel; gott)>
(tanara tabata «gottes rentier, wildes rentier»), ujgur tanri «himmel; gott», cagataj tanri, tanri, tingri, tenger (BUDAGOV I : 370.),
volgai tatár tángre, tdngere (VOSZKRESZENSZKIJ) id., kirgiz tanri
(OSTROUMOV), ozm. tanri (SAMY-BEY), csuvas túré (tóra ZOLOTN.)
«gott», altáji tanára, kojbal tiger, teger (CASTR.), tegér (KATANOFF),
karagasz tere (CASTR.) «himmel». A mongolban: tenri «die gottheit; die geister des erd- und himmelraumes» (SCHMIDT 241.).
burjót tenere, tener «himmel» (CASTR.). A képzet, mely ezen messze
elterjedt nyelvi közösségekben kifejezésre jut, t. i. az égnek istenítése, természetes fejleménye a lélekhitnek s ősök tiszteletének;
hiszen «ős» és «atya» az égis, sőt e minőségben jelentősége össze
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint amaz atyáké, kiknek emlékét a
bálványoszlopok örökítik. A lélekhit bevezette az embert a látha
tatlan világ titkaiba s fölszerelte őt dúsan képzetekkel, melyek az
élet s tudatos működés színében varázsoltak szemei elé minden
jelenséget, mely csak figyelmét nagyobb fokban fölkeltette. Szelle
met látott es tudott a kezdetleges gondolkozás egy különös alakú
kőben, egy görbe növésű fában, egy erősebb állatban s a tűznek
sziporkáiban; hogy is kerülhette volna el tehát az ősember szemé
lyesítő felfogását a hatalmas természet, különösen annak legcsodásabb színtere az ég, mely folytonos változásaival, derűjével és
borújával, hevével és fagyával, dörgésével és villámával a legeiénNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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kebb hatást gyakorolta egész lényére: lelkének hangulatára úgy
mint testének egészségére?! «Az egek beszélik Isten dicsőségét s
az 0 keze munkáját hirdeti a mennybolt*) — mondja elragadtatá
sában a zsoltárköltő; de vajmi jól átértette s átérezte ezt a pogány
ság primitív műveltségű embere is. Őt, a természet fiát, még inkább
lebilincselhette, mint a művelt társadalom emberét a világosság
és napsugár bűvös ereje, a kéklő égnek bája s az esőnek terméke
nyítő áldása s mi sem látszhatott előtte nyilvánvalóbbnak, mint
hogy az a láthatatlan személy, mely őt s minden élőt ily jótétemé
nyekkel elárasztja, csak egy j ó s á g o s a t y a lehet, m i n d e n
é l ő n e k a t y j a : asikeu «atyuskánk», somé jayém «kedves apám*
I I I : 469 ; I I : 237.), oqkélmén törémsiském «kegyelmes istenecském»
(II: 376.), Niimi-Posyén «Fent levő kedveskedő (III : 197.); 1. még:
GONDATTI : 7. és PATKANOV : 100. 1.

S minő hatalmas és boldogságos atya ez ?! Nincs az emberi
szemnek nagyobb nagyság az égénél, mely fölöttünk végtelen
magasságban emelkedik s egyszerre egész óriási területében át
tekinthető. Nincs erősebb hang a dörgésnél s vakítóbb fény a vil
lámnál. A z E g a t y a u r a l m a az e g é s z v i l á g r a k i t e r 
j e d ő , h a t a l m a m i n d e n e k f ö l ö t t v a l ó : ő JánV-Tarém
aském «Na,gy-Türém atyuskám» (II : 242; GONDATTI 6, 7, 8. 11.),
Jani-Törém pojrés jaum «Nagy- Törém úr atyám» (II : 379.), JaniTqrém ansuy (II : 414.) | Tqrém óni asikém (öni, ön «felséges,
nagy» = ÉO. ün «gross»), Tqrém ön áéü (III : 464.), Tqrém ön
játkém (III : 148.), Tqrém ön Sorúi asém (II : 256.) | Ngm-Nqjér
vontén khgm «Fent trónoló királyi férfiú» (II : 237.); 1. még PAT
KANOV I : 99. — Az ég mindenütt látható: tehát a z É g a t y a
f i g y e l m é t , l á t á s á t és h a l l á s á t s e m m i el n e m ke
r ü l h e t i . 0 tépén soqt soqr mülét khgm, mólén soqt soqr inülét
khgm «táplálékos hét világot, jószágos hét világot körüljáró férfiú»
( I I : 376.), kinek a költői nyelv képes beszéde szerint «szeme olyan
nagy mint az 0b, mint egy tó», «füle mint a tavi tündérrózsa
levele» s oly érzékeny, mint a «jó hallású fekete kacsáé» (1. e jelzők
magyarázatát fentebb): Oqs sámp Jani Törém jaum, tür samp JániTörém t'oqíém «0b szemű Nagy-Törém apám, tó szemű NagyTörém aj3uskám» (II : 379.); Sát tqrém pátit tqrém . . . Ás sampá
yum qsén, Ás jani' samén jol-valtaláln ! «hét ég hegyiben levő ég
(. . . Ob- szemű férfi vagy, Ob nagyságú szemed ragyogtasd lefelé!»
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II : 325.) | mol Tarám jáikwé, sujin sánki sujin palpá yum, . . .
tür-lqpant janit paípa yum . . . tür janit sampá yum . . . nánkilén
sampá yum qsén «gazdag Tqrém atyácska, jó hallású fekete kacsáé
hoz hasonlóan jó hallású füles férfi, tavi tündérrózsa-levél nagy
ságú füles férfi, tó nagyságú szemes férfi, éleslátó szemű férfi
vagy» (II : 335.), tür-lqpánt palpá yum, As-lqpánt palpá yum, yuri
sánki palpá yum, ywri sánki sujin paXén jol-vqytáln ! ((tavi-tündér
rózsa-levél, ohi tündórrózsa-levél füles férfi, félénk fekete kacsáé
hoz hasonlóan jó hallású füledet konyitsd lefelé!» (11:325.),
mondják uz Egatyához intézett hymnusok. Ugyancsak a minden
látás kifejezése, midőn a «felkelő nap aranyos szemét» (neiléné
yqtél somi sam II : 424.) emlegetik az Égatyának ezzel jelezvén,
hogy valamint a nap sugara mindenüvé elhatol, úgy az ö tekintete
is. — A mindenség fölött való uralomnak természetes járuléka a
végtelen tehetőség, a g a z d a g s á g : az Egatya poj khom, poj toáíé
«gazdag férfiú, gazdag atyus» (II : 374, 376.), ki «a reggeli folkeltében szerencsétlenül járt embernek reggeli fölkelő szerencsét ad;
ha jó öltözékre, jó táplálékra van óhajtása, jó öltözékkel, jó táplá
lókkal áldja meg; ha jó lóra, jó tehénre van óhajtása, jó lóra
telepíti föl, jó tehénnel ajándékozza meg; azért imádják őt, azért
emlékeznek meg róla» (II : 378.). Más változatok szerint ő: khwql
tal tepéü khom, khwqltal mólén khom, khwqltal oyéén khom, tép
öltmétén khom, mol öltmétén khom, pöj ötér, pöj pöjrés ((táplálék
ban, jószágban, pénzben ki nem fogyó fórfiú; táplálékot, jószágot
gyarapító gazdag férfiú, gazdag uralkodó, gazdag úr» (II : 379.),
khqnné vqrém, sunin Törém, pöjér khum «valakitől alkotott ( =
ismeretlen eredetű) boldogságos Törém, gazdag ember» (IV: 105.),
mol Tqrém jáikwé «vagyonos T. apuska» (II : 335.). — A mindent
látás és hallás járuléka a kiváló o k o s s á g : khqnné vqrém qs-ponk
Törém, pöjér khum «valakitől alkotott okos fejű T., gazdag ember»
(u. o.). A theologiai műszavakban fogyatékos népnyelv mindé fej
letlen kjfejezései ugyanazt az eszmét tartalmazzák, melyet a mű
velt vallási gondolkozás ekkép jelez: a mennyei atya m i n d e n 
h a t ó , m i n d e n t u d ó (1. GONDATTI : 7 ; FINSCH : 558. 1.).
S van még egy fontos vallási eszme, melyre az égnek mint
Égatyának való fölfogása már a pogányság alapján ráviszi a lét
okait ellenállhatatlan vágygyal fürkésző s magának mindent meg
magyarázni törekvő kezdetleges műveltségű embert. Az égben
24*
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honoló mythikus személy minden élőnek atyja; de sem mi, sem
atyáink, sem ősatyáink nem származtunk egyenesen az ő ágyéká
ból. Ég és föld nélkül a világ el sem képzelhető, ezeknek meg
kellett lenni minden nemzedék s minden alkotás előtt: ők - - az
Egatya és Földanya — a m i n d e n s é g k e z d e t e i . Egy lépéssel
tovább menve kifejlik a gondolat, hogy az Egatya nemzette, igézte,
hozta létre mindazt a mi a világon jó: az embert gondozó bálványszellemeket, az embert, a világot s hasznos teremtményeit; egy
szóval : a z E g a t y a m i n d e n j ó n a k t e r e m t ő j e , a mint
erről a regék és énekek bőségesen szólanak (1. még: PATKANOV
I : 99.). A mi rossz van a világon, azt egy ősi ellenséges szellem
alkotta, melynek székhelye ellentétben a jóságos fényes éggel, a
mélységes sötét alvilágban, a föld alatt van.
így emelkedett az égnek mythikus képzete, mint vallási tisz
telet tárgya ama magas ethikai színvonalra, melyen a vizsgáló előtt
Numi-Tqrém, Inmar s az ural-altaji népek pogányságának más
ezekkel egyenlő rangú s eredetű istenségei jelentkeznek. E fejlődés
mindenesetre fokozatos volt, talán külső befolyás is elősegítette,
különösen az árjaság részéről, mely népcsaláddal a finn-magyarság,
úgy mint a törökség ősrégi idők óta szoros érintkezésben állott.
Arra nézve, hogy a fentebb kiemelt ethikai vonásokra mily súlyt
helyezett már a pogányság is, jellemző, hogy a cseremisz jumu s.
ünn jumala (= lapp jubmel, ibmel) «isten» szókban éppen a «;o»
a fogalmat meghatározó s megnevező jelző (v. ö. vogul james,
osztják jem, magy. jó, tő:jova-,java«bonus») az eredetileg bizo
nyára mellettük volt «atya» vagy «ég» szók elhagyásával.*) Arjaságból eredt hasonló tanulságú szó a mordvin pavas, paz «isten»,
mely PAASONBN szerint a szkr. bhágas «segenspender (gott)» mása.
Egészen párszi ültetvénj' a magy. isten = pahl. yaztán «gott».
Az égnek és égistenségnek fentebb kimutatott három neve —
jelem, kworés és tarém — közül mint mythikus név úgy látszik leg
régibb keletű a jelem; mert ennek megfelelői a zürjénben (jen,
tő : jenm-J ós votjákban (in, t ő : inm- és ebből alakítva: inmar) is
«isten» jelentésűek (1. fentebb) s a Kalevalában is kiváló mythikus
*) A finn juma-la végképzőjével így fogható föl: «Juma ( =
cser. JumoJ laka», vagyis: «ég». E szerint ez az istennév is meg
őrizte volna az eredeti alapképzet nyomát.
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alak Ilmarinen, az öskovács, kinek mesterségét
Numi-Tarém
is gyakorolja; v. ö. e névhez: finn Urna «luft; himmel; das
offenbare, sichtbare», észt ilm «wetter; welt», ilmale töma
«zur welt bringem) ; lapp alme, albme, ilbme «himmel»; (1. BUDENZ
MUgSz. 785.). — A vogul kworés szót a votják kwag, kivaz szóval
vélem azonosíthatónak, melynek köznévi értelme: «wetter; luft;
himmel» (pl. kwa$ jugit «das wetter ist heiterw, kw. pel'mit «es ist
imster», kw. fyrda «es tagt», kw. gudirja- «es donnert», kw. zord
«es regnet» stb.) s használatos mythikus felfogásban is, mint:
Kwafiá, an kusti/ «0h Kwa3, ne hagyj el!» (könyörgésforma, ha
az idő kedvezőtlen), óstd Inmara, Kildisiná, Kwaza, Vorsudá'•! (az
istenségek elősorolásában a pERVucHiNtól kiadott s WiCHMANNtól
átírt glazovi imádságokban). A végzet egyezése tekintetében számba
jöhető adatok: votják kiva$i «wachtelkönig» = cserem, harsé,
kari (csuvas káréi), mord. kersi, vogul: LV. kh&rs-uj, PV. kh&rskhers, ÉV. %Qi's-yars, magy. hars, haris id. | votják, zűrjén u$
«hengst», cseremisz o%a, o&o id. = finn orhi, orihi, orii, oris, lapp
orries id. = osszét-tagauri urs, déli ívurz id. = kaukázusi: akusa,
chürkilin arci, kaitach urci, irci stb. (1. Nyr. 29 : 151.) | votják
biz, zűrjén böz «schwanz, schweif» = finn persee- (nomin. perse*)
«natis, podex» (1. BUDENZ: MUgSz. 498.) j votják pi£- «backen,
braten», zűrjén pözal- id. — pahl. bris-, ujper. biris- id. (1. Arja és
kauk, elemek I : 281.) || votják kiypu, kitf-pi, kic-pé «birke» : v. ö.
magy. hárs-fa «linde» |' votják pié, pic, pes, zűrjén pic, pic «fioh)>
= vachvidéki-osztják pocce, pqce id. (PÁPAI KÁR.) = csuvas porza,
volgai tatár börcá, kirgiz bürsö id. j votják kié, kis «dünne haut,
schale» = zűrjén kirs, permi kire «rinde» és Hé (WIED.), kos
(GENETZ) «rinde, schale, haut». Magában a votjákban váltakoznak:
pes-ataj (Jel.) = peres ataj «grossvater», pes-aj (Jel.) «grossmutter»
= peres-aj (Sar.) «grossvater»; voisud (Mai. Kaz.) «schutzgeist» =
vorsud id.
Homályos a vogul taréin, törém = osztják törém, tűrém szó
eredete. Igen valószínűtlen BuDENznek ama nézete (MUgSz. 753.),
mely szerint a magy. árnyék-kai függne össze, egyrészt mivel, mint
láttuk, az «árnyék» értelemkapcsolataival ellenkező voikén «fehér»,
sorúi «arany-(fényű)», sanka «világos» jelzői vannak; másrészt
mivel nem tudunk rá esetet, hogy midőn valamely szó a vogulban
és osztjákban közösen t mássalhangzóval kezdődik (tehát s, vagy
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I-vel nem váltakozik), ennek a magyarban magánhangzós szókezdet
volna megfelelése. Szemben e magyarázattal kevesebb nehézségbe
ütközik az a fölvétel, melyet már régebben ANDBESON fejtegetett
(Wandl. 158—9.) s ujabban magam is bizonyítani törekedtem
(Ethnographia 6 : 363.), mely szerint t. i. a rokon nyelvekben elő
nem található vogul-osztják törém, tűrém a torök-mongol tanrit
csuvas toré, túré «ég», illetőleg «isten» szó 1. személyű birtokos
raggal szerkesztett (tanrim, csuv. tórém) megmerevedett alakja
volna, úgy mint pl. a votják dusim «szerető» szó (birtokosragokkal:
dusim-á, dusim-ed, dusim-ez) a perzsa-tatár dus «barát» 1. szem.
birtokosragos dusém «barátom« alakjának átvétele. Tekintetbejövő
körülmények e pontnál:
1. Hogy a vogul Numi- Tqrém és osztják Num-Törém mythikus kifejezésnek jelzőstül együtt híven egyező értelmi párja az ég
istenének s világ teremtőjének csuvas 'Süld'i-Túri nevezete (ZOLOTNYICZKIJ 145—6, 149.), mery szó szerint: «Felső-ég (v. -isten)»,
elurészében a sül'de «fönt» határozóból képzett melléknévvel. Ez a
találkozás különösen annálfogva figyelemre méltó, minthogy a
votják hadain Inmará! és cseremisz kuro Jumo! isten-megszólítá
sokban a közvetetlen jelző «nagy» (nem: «felső»). úgy mint a
vogul Jani-Tqrém, Tqrém-öni kifejezésekben (jdni\ oui «nagy»),
bár mint esetleges, távolabbi jelző a votjákban is előfordul: óstii,
vilié muso bűdéin Inmara, vilié jugit ted'ijci «uram, felső (v. fenti)
kedves nagy Inmarom, felső fényes fehérem» (Votják Népk. Hagy*
im. 26.).
2. Hogy a medvének, mint isteni származású (numél vailém)
szent állatnak s istenkének (pupakivé) felsőlozvai tqreuw (tqrquw,
törow), középlozvai törwé = TV. tarén, tarén neve*) igen alkal
masan kapcsolható össze a tqrém (KLV. törém, TV. tarém) szóval,
olykép hogy azt a csuvas túré, régibb Höré (virjali táré), Hari =
taiiri «isten» s az altáji, teleut, koibal, kirgiz, szagaj, szojot,
tobolszki tatár, baskír, ujgur, mongol an, aűg «wild; jagdtier»
szavak összetételének fogjuk fól,]vagyis: TV. tarén <£Har'-\-an ér*) V. ö. e hangmegfelelésre nézve: TV. kasén «leueiscus» —
LV. kdseuw, kasew id.; TV. sisén «hase» = KLV. s&siva, KV-éisivé
id.; PV. jantén «bogensehne» = ÉV. jdnteuw, jdntew id.; EO. lun>
SO. tun «sommert) = EV. tüw id. stb.
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telme szerint ugyanaz volna, mint tarém-uj «isteni állat» (—medve).
Ha e magyarázat helyes, a tar-én, tqr-ew «medve>< szó előrészében
volna fölismerhető a vogulban a török tanri szónak ragtalan mása,
míg a vogul tqrém, taréin «isten» szóban föltevésünk szerint
ugyané török szó a -m első személyü birtokosraggal jelentkezik.
3. Hogy török eredetű a vogul-osztják vallási műszavak közül
az Egatyának kondai vogul pqjréys, pojrés jelzése is (pl. NgmTörém pqjréys II : 230; Jani Törém pojrés jáum II : 379.), mely
nek mása az irtisi osztjákok nyelvében a Világügyelő férfinak
Pairáyt'a neve (PATK.). E Z t. i. a tatár bgjrgkcé «anordner, befehler,
herrscher» (ettől: bgjorok «befehl, anordnung»), mely a képző
honosított változatával a cseremisz pűrűhio «schöpfer», pürüksa
«der verleiher (gottes beiname)» szóban is mutatkozik (NyK. 30 :
176—7.); v. ö. cser.pür-,püjr-,pujr-,pujor«bestimmen,erschaffen»
= tat. bgjgr- «befehlen». — Szintígy török eredetűnek látszik a vér
áldozatnak vogul-osztják;M' neve, melylyel szorosan egyezik a cser.
jör «opfer» ( = coklomo Svjasc. Istor. 1891:165.1.), ez azonban alig
választható külön a csuvas jeréy (diai. jiréy) szótól, mely a kór
szellemnek áldozatul ajánlott s a hambárban külön kosárba helye
zett, gályákkal, ezüstpénzekkel s csillogó holmikkal díszített bárány
főnek, illetőleg másnemű csontoknak, továbbá az istenségnek szen
telt érczlapoknak s ágcsomóknak, végül magának az e fetistárgyakban tisztelt szellemnek a neve (ZOLOTNYICZKIJ: 150.1.), a mint
pedig egyéb török nyelvjárások megfelelőiből*) következik, tulaj
donkép «áldozatot, istennek szentelt tárgyat» jelent. A végzetek
viszonyát a vogul-osztják jir, cserem, jör és csuvas jéré% közt az
efféle kapcsolatok magyarázzák, mint: csuv. purés «dachs» (magy.
borz) és köztörök bors-uk (altáji purs-uk), csuvas us, vus, Iwes
«espe» és tatár us-ak id., csuvas var «mitte; herz, mark eines
baumes» és tatár gz-ak (altáji őzök) id. (v. ö. ezekhez : magyar
*) Ezek: altáji, teleut, lebed, kara-kirgiz ijik «zum opfer
auserwáhlt, bestimmt, geweiht, auf ein opfer bezüglich» (ijik mai
«ein für das opfer geweihtes tier», ijik tü «heiliger, geweibter
berg») == koibal, sagai, kacsincz izik «gott geweiht, zum opfer
geweiht» (izik at «ein zum opfer geweihtes pferd»); «opfer» (izik
tág «opferberg» ; EADLOFF: TürkWb. I : 1360, 1397.) — jakut itik
«geachtet, verehrt, heiligi). A szibériai ótörök feliratokon is elő
fordul: idi'c «opfer» (EADLOFF: 296.).
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bögöly és kirgiz bündl-dk, bűnül-dk «asilus crabroniformus»), me
lyek szerint t. i. föltehető, hogy ama régi csuvasos hangalkatú
törökségben, melynek nyelvi hatása a volga-urali finn-magyar
nyelvekben mutatkozik,*) volt a jér-éy-nek is az előbbi esetekhez
hasonló képzőtlen mellékalakja s ez lehetett az idézett jir, jör
átvételek előképe.
Egybehangzó az utóbbi adat tanulsága avval, hogy a vogul
törém, osztják tűrém alakokat legalkalmasabban éppen a csuvas
tóré-m, túré-m («istenem») fölveendő régi *töré~m ( = török tanri-m)
hangzása alapján magyarázhatjuk. Egyéb nyomok is vannak, me
lyek valamely csuvasféle nyelvű törökség hatását igazolhatják a
vogul-osztjákban, ilyenek : ÉV. suri «rádchen (karika)», tul'd-suri
«finger-ring» = csuvas égrö ( = magy. gyűrű, köztör. jüzük) «ring»
a csuvast jellemző hangzóközi z > r és szókezdő j > s ( = vog. s)
változásokkal, továbbá a szóvégi -k enyészetével | KV. kdyr, ka/jr,
EV. kakér, kayér, KLV. kuyr, TV. kiyr «busen, bauch, brust» =
csuvas koygr, virjal kokkor «brust» ( = tat. köküz) a csuvas z > r
változással [ LV. sortá, KV. éqrté (soarta AHLQU.), TV. cq,rta «kienspan; kerze» — csuvas surdd (cser. sorta, sarta, magy. gyortya,
gyertya) «kerze» == altaji-tatár járta «fackel (beim fischfang)» :
csuv. szókezdő j > é változással | LV. sákwdn, KV. seywént «equisetum)) = votj. sakan «binse, matté; binsendecke», mely szó
kezdőjénél és hangzóinál fogva csuvasos alak a csagat. jeken, jiken
«binse, matté» ( = magy. gyékény) szóéhoz képest (az utóbbinak
külön átvétele: EV. jakdn «binsendecke», jakan-pum «binse» =
10. jegan «schilfmatte») | EV. satvér, saur «hase» = csuvas sewér
«murmeltier» (cypoK'L; ZoL.-nál: «cycJiHia>» = «ziesel»); v. ö.
altáji süzel, sűzelek «ziesel» j EV. sürd, LV. surd «dicht» (pl. sürá
löm «dichte suppe») = csuvas sora «dicht, dick» (v. ö. magy.
sűrű). Az osztják jay «volk, leute» szónak (pl. As-jay «obi nép»,
Jo%én-jay «jugani nép», Vay-ja/ «vachvidóki nép») mása a többi
*) Hogy e nyelvben a mai csuvasétól eltérő alakokat is föl
vegyünk, arra egyebek közt utalnak az efféle török-magyar szók is,
mint tenger, kóró, túró, szán, melyek a mai csuvas t'ínés «meer»,
kúrék «gras», turéy «sauere milchw, éond «schlitten» ( = tat. cana,
altáji canak id.) alakok ellenében éppen sajátos csuvas hangválto
zásokat tükröznek, tehát csuvasféle nyelvből valók, ez azonban a
maitól valamennyire külömbözött.
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törökségből egyelőre nem igazolható csuvas je% «volk, nation»
{NyK. 21 : 39.). Mint különös kifejezésbeli egyezést említjük itt
meg a «hajnal» déli vogul khuj-pánk és csuvas surém-bus egyforma
nevezeteit, melyeknek előrésze magában is jelzi már a «hajnalt»
(v. ö. WV.%uj «hajnal», altájijar «világítani, fényleni»), utórésze
pedig «fő» jelentésű. Mindé körülmények egybefoglalva alapot
nyújtanak oly nézethez, hogy a vogulok ós osztjákok vallási esz
méinek alakulására jelentékeny hatással volt bizonyos török nép
is, melynek nyelvéből az e fogalomkörbe tartozó két legfontosabb
műszót az «istenét» (illetőleg «ógét»), továbbá az «áldozatét»
vette. Tekintve e mellett, hogy e két szó hangalkata csuvas jellegű,
e népet körülbelül amaz ugur- okkal vehetjük azonosnak, kiknek
egykori történeti kapcsolatát a vogulokkal, osztjákokkal és magya
rokkal emezek közös ugur (un-ugur), illetőleg jugur (= ~ÉN.juyér)
külföldi neve tanúsítja s kiknek csuvasféle nyelvű török nemzeti
ségét másutt bizonyítottam (1. «Az ugor nópnevezet eredete» ez.
értekezésemet: Ethnogr. 6 : 349—387. 11.).
Az égi vonások vázlatos keretében földi színek alakítják tel
jessé s élénkebbé Numi-Tq/rém égatyának mythikus rajzát. Mintául
a képzelet magát az embert: egyéniségének testi és lelki szerkeze
tét, környezetét s életfoglalkozását alkalmazza; tehát bibliai kifeje
zéssel élve: «istent az ember saját képm
s hasonlatosságára
teremti.)) Legföltűnőbb külső sajátság a vogul-osztják főistenség
képzetében az ő ö r e g s é g e , a mint ez nem is lehet máskép egy
oly lénynél, ki minden élőnek atyja, a világnak teremtője s így
mindenek kezdetétől fogva él. Az Egatya: süt tqrém pátit tárém sül
punk, jáninhwé «a hét ég hegyiben levő ég ősz fejű öregecskéjev
(11 : 325, 329.), %qu$ punkpá jáninhwé «hamvas fejű öregecske»
(II : 341.), ki kévén suj-jiw taVé/né tq,tsa%ti «vasas bot fejére támasz
kodik)) (II: 329.) s midőn űl, sat átpá sárin punk a tárátimé süpnelmtal ünli «hót hajú hajfonatos fejét leeresztve némán ül» (III: 70;
I : 138.). Plasztikus képben mutatja be a gondolataiban elmerült,
öreg Egatyát az egyik kosmogoniai ének (I : 79.), mely szerint
«Arany-Kworész apuska aranyszélű hét asztal mellett aranylábú
szent trónon űl; aranyvégű szent botja jobb oldali arczához van oda
szorítva; [midőn pedig a belépő a padlós ház közepére jut] arany
végű szent botját arcza mellől fölemeli, ő felé tekint s kérdi . . .
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A Kaltés-leány nászregéjében az őt nevelő öreg párnak leírása:
«A vendégrekeszben egy öreg asszony s egy öreg ember ülnek.
Az öreg asszony feje megőszülve mint nyúlbőr, oly fehérré lett; a feje
pedig sasfészekkel van megrakva, örege megőszülve sárgává lett;
a feje búbja turujsas fészekkel van megrakván (II : 299, 306, 308.).
Minthogy a regék szerint Kaltéé az Egatyának leánya, másrészt ezt
nejével a himnus sutpunkpá kitt «ősz fejű kettőnek)) (t. i. párnak)
mondja ( I I : 329, 341.): valószínű, hogy ez a kép is az öreg
Egatyát ábrázolja feleségével. Az egyik tűzözön-rege (1: 75.) AranyKworész atyuskát oly öregnek tudja, hogy járni sem tud már magá
ban ; hanem midőn a fürdőházba kell mennie, egy emberével
emelteti magát. Talán szintén Numi-Tarém öregségére czéloz a
rege, midőn száját ((tíz fogú fogas szájnak» (lq,u punkpá punkin süpá
III : 2, 10, 171.) nevezi, bár a kifejezés ismétlése már «húsz fogú
fogas szájat» emleget (III : 2, 35.). Tisztes aggastyán alakjában
fogják föl PATKANOV szerint (I : 99.) az irtisi osztjákok is Türum
személyét; de e kép előttük oly határozatlan, hogy emberi kézzel
való utánzására a kutatók tudomásával kísérlet nem történt. Hogy
az E g a t y á t b á l v á n y o s z l o p b a n n e m á b r á z o l j á k ,
kiemelik SAVEOV és ERMAN is (1. fent); de ennek oka még sem az
lehet, mit PATKANOV vél, hanem hogy — mint fentebb kifejtettük —
a bálványoszlopok voltakép elhunyt földi ősök emlékjelei, míg az
Egatyát semmilyen nemzedék sem tudta olyan ősének, mely meg
halt s bálványképben való megörökítésre szorult volna. Különben,
mint az előbbi idézetekből is látjuk, a bálványalakítás hiánya nem
akadályozza meg a népképzeletet abban, hogy Numi-Tárém emberi
alakját maga elé biztos képben ne jelenítse. Egy medveének leírja
r u h á z a t á t is; e szerint: «Numi- Tq/rém atyuska mesteri [ügyes
ségű] nő varrta aranyos fejbőrű két bocskort ölt fel; fekete állat
f— hód), vörös állat (= nyusztj bőrdarabjaiból [varrt] ruháját
nyusztos válla, vadas válla fölébe ölti; fekete állat, vörös állat bőrdarabjaiból [varrt] övét felövezi» (III: 4.); alább pedig szó van az,
istenségnek «fáját mesteri | ügyességű] ember készítette aranyos fejbőrű két hótalpárób) (III : 9.). GONDATTI szerint (17. 1.): «NumiTorum alakjára nézve emberhez hasonló, gazdag ruházatától egész
külsejében aranyként ragyogó)). Hogy ((aranyos szeme a kelő nap s
fürtje a nyugvó nap sugara)), már egyik fentebbi idézetből (II: 424.)
tudjuk, mihez itt megjegyzendő, hogy midőn a himnus Numi'
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Tarém szemének nagyságát az Obéhoz, vagy egy tóéhoz méri s
szintigy fülét a tavi tündérrózsa leveléhez, ez nem vehető szó
szerint való értelmében, hanem csak a fent adott magyarázattal
annak kifejezése gyanánt, hogy az Egatya mindent lát s min
dent hall.
Bővebben találunk közléseket a följegyzésre került hitregék
ben s népköltési hagyományokban Numi- Tqrém l a k ó f ö l d j é r e ,
h á z á r a s h á z n é p é r e vonatkozólag. Már SAVEOV írja, hogy
az osztjákok «az eget tartják Törém állandó tartózkodása helyének»
(1. fent). POLJAKOV szerint (58. 1.) az irtisi osztjákok közelebbről
meghatározva a nap felkelő helyén vélik az Egatya lakát, míg az
éjszakiak a h e t e d i k é g fölött. Emígy tudják a dolgot a vogul
himnusok i s : átér tqrém sat -/alté satit tarém, mol Tqtrém já'ikwe !
«derült egek hét közében hetedik égbeli gazdag Tarém apuska!»
(II : 335.); sat t^rém pátit tarém sul! punk janinkwé «hét ég hegyi
ben levő ég ősz fejtt öregecskéje» (II: 325.). A hetedik eget jelenti
talán ez a fentebb idézett jelzés is: «hét feketesas [röptényi] ma
gasságú Táréin atyuskánh) (III : 311, 316, 354.). Általánosabb
meghatározása az Egatya lakóterületének: Nom törém vontén khgmT
semé jayém «felső eget lakó férfi, kedves apám» (III: 126.), mely
nek értelme a közönséges Numi-Tqrém, Nun-Törém, Ngm-Nqjér
(«Felső-Király»), osztj. Num-Törém nevezetekben is ki van fejezve.
A szigvai szent rege szerint n e m ö r ö k t ő l f o g v a v o l t a z
é g N. T. l a k ó h e l y e , h a n e m k e z d e t b e n a ( ( T u n d r a 
h a l m i v á r » (Tunrá-éa/l üs 1 : 1 , 20, 21.); itt született fia, a
későbbi «Világügyelő-férfi)), ki visszatérvén hősi vállalataiból anyjá
tól a következő szavakkal nyeri el küldetését: «Te fiúcska, most
itt maradsz az alsó tqrém-on (joli tqrémt = a földön), a felső
tqrém-va (numi tqrémné) mi megyünk. Ezután az ember korabeli
világ áll be, az ember idejebeli világ áll be; az alsó tqrém-on légy
te Világ-ügyelő férfivé, atyád a felső tqrém-on Numi-Tqrém lesz,
én Költés leszek» (I : 32). E regének felső-szoszvai változata tud
ugyan szintén az ősi «földhalom»-ról (ma-sa/l), melyből a föld
alakúit; de Numi-Tqrém atyát égben lakónak ismeri. A felsőszoszvai tüzözön-ének szerint az Arany-Kworész égatyától s AranySis éganyától lakott «magától termett moszathalmi, tundrahalmi
vár» (ness, telem tankiv-éayl üs, ness telem tunra-sa^l üs I : 38.), hol
a későbbi Világügyelő férfi született, az égen van s az égi szülők
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innen fijukat «aranyabroncsú bölcsőben hét rojtos ezüstlánczon
bocsátották erre az alant levő földre» (I : 67.). Nem tudnak N. T.
földi lakáról a többi regék és énekek sem, úgy hogy a szigvai szent
rege előadását bizonyos népies mithosz-kritika következményének
tarthatjuk, mely abból támadhatott, hogy a hagyomány a «tundra
halmi várat» mondja N. T. őslakának; de másrészt a tárgya fölött
elmélkedő regemondó nem tud már a maga tisztább felfogásával
tundrahabnot az égen elképzelni, miért is okszerűnek látja, hogy a
földre helyezze a tundrahalommal együtt N. T. legősibb tartózko
dásának helyét is. Tény az, hogy az ősi naiv felfogás N. T. lakó
területét az égen ép olyannak látja, mint az emberét a földön:
«N. T. atyának, Arany-Kworész apának aranygyepes szép földje
van», melyen ménesek, csordák legelnek s ép úgy vannak hegyek,
erdők és vizek, mint itt alant; N. T. atya az ő «vadfogó erdei hét,
hegyi hét vadászhurokját)) s «vízbeli halászszerszámát» (1. alább)
ezekben állítja föl. Nincs tehát képtelenség abban, hogy a mythos
tundrahalmot tud az égen; sőt megérthetjük annak is az okát,
hogy miért helyezi egy ilyenre Numi-Tqrém őslakát. Kicsinyke
földhalomból támad ugyanis folytonos növekedés útján Joli-Tqtrém
Földanyának lakóterülete, a föld (1. e regét alább): jól gondolható
ennélfogva, hogy Nnmi-Tqrém Égatyának lakóterülete, a földet
fedő ég is egy efféle halmocskából fejlődve terjed szét. Lényegében
ugyanezt mondják a teremtési ének következő szavai: «Xul'-qtér
legkisebb fia nyílszárny-ragasztásra való ezüst enyv üstjének nagy
ságára teremtődik Numi-Tqrem atyánk; Xul'-qtér legkisebb leánya,
uz ő fonó ezüstorsója karikájának nagyságára teremtődik KérgesFöld anyánk»(I: 101.); közönségesen beszélve: «Eg ós föld kicsinyke
területről növekedve nyerték nagyságukat)).
Gyakran emlegetik a regék és énekek az Egatyának a r a n y t ü n d ö k l é s ű , e z ü s t t ü n d ö k l ó s ű h á z á t s annak alkotó
részeit, a mint GONDATTI is hallott Numi-Tqrém és Kworés-Tqrém
égi aranyházairól (17 : 1.): Numi-Sorúi asén qéné sorúi pasán jelpin
kwol-ldwrén, sorúi vit qumán jelpin kwol-kiwrén jü voss saltsén
mönt ! «a Felső-Aranyos atyád birtokát tevő arany fényességű szent
ház belsejébe, aranyvízzel folyó (•= aranytól ragyogó) szent ház
belsejébe, bár oda belépnél!)) ( I I : 355.), mondja az imádság a
Világügyelőnek; másutt pedig lilin ql'át yasmin kwol «eleven szí
nekkel ékesített ház» (III : 319.) és Numi-Tqrém qpl'em, Somi-
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Kivorés jáyém somi sirpá sirin kér-kivold, aywtés-kwolá «N. T.
apuskáin, Arany-Kworesz atyám arany tetőrúdú tetőrudas vasháza,
kőháza)) (III : 59.) az Egatya lakának jelzése. Különösen föltűnnek
e háznak a r a n y - s e z ü s t t e t ő r ú d j a i , valamint k e r e s z t 
g e r e n d á i , melyekről az utóbbi idézeten kívül a következő he
lyek is szólnak: Numi-Tqrém qpHém, Somi-Kworés já-fém somi
sirp sirin kivolá (III : 61.), Numi-Tqrém asá ünléné qln sirp
sirin kwol, qln perp perin kwol «N. T. atyja lakó ezüst tetőrúdú
tetőrudas, ezüst keresztgerendájú keresztgerendás ház» (I : 138;
III : 34, 68.), Numi-Sqrni asén qsné qln pérp perin kwol \JI : 409.),
Somi-Kworés ásd qln sirpá sirin kwold (I : 74.). Az e z ü s t t e t ő 
n y í l á s említése: qln surmép surmin kwol «ezüst tetőnyílású,
tetőnyílásos ház» (III : 6 8 ; surmin kwol III : 38, 109.), melyből
azt látjuk, hogy N. T. laka az éjszaki vogulok képzetében minden
fényessége mellett is csak olyan építkezés, mint egy egyszerű jurta,
vagyis tetején nyílással van ellátva a füst kibocsátására s a vilá
gosság számára. Máskép fogja föl az Egatya házát a kondavidéki
nép, melynek házaiban különösen a folyam mentén a tetőnyílás
helyét már mindenütt hólyagos vagy üvegablak pótolja. Ezeknél
Nun-Törém háza is a b l a k o s : «Felső eget lakó férfi, kedves
atyám!» —mondja a medveének (III : 126.) — «midőn te hét
szeresen levő üvegablakodon keresztül (soát-pés ölpé Icési-kömésén
toqré) alátekintesz, bogyóját termő bogyós ligeted sok terűi el».
GRIGOROVSZKIJ szerint (60. 1.) a vaszjugáni osztjákok hitében az
«angyalok* az égen aranyházakban laknak, melyeknek ablakain
át figyelgetik, hogy mi történik a földön; ez ablakok pedig nekünk,
embereknek, csillagokkép látszanak.
Az E g a t y a h á z a h é t r e k e s z e s, h é t s z o b á s : NumiVoikén asüw, Numi-Voikén qpHüw sát-pis qln-kwol patitté, sat-pissorni-kwol patitté jánmaltém plyá ((Felső-Fehér atyuskánk hét reke
szes ezüstháza, aranyháza zugában nevelt fia» (III : 67.). A hét
szobának h é t a j t a j a van: Numi-Tqrém qpíém, Somi-Kworés
ja fém somi sirp sirin kwold sorúi sirkippd sát áwitd «N. T. apuskám, Arany-Kworész atyám arany tetőrudas házának arany sarkú
hét ajtaja)) ( I I I : 61.); sát jüns-uj lülit Tqrém jáyén ünléné lilin
qlat yasmin kwol sdt awi «hét feketesas [röptényi] magasságú
Tqrém atyád lakta eleven színekkel ékesített ház hét ajtaja))
(II : 319.). Midőn «Fönn-járó, szárnyas Kaim* az isteni követ «az.

382

MUNKÁCSI BERNÁT.

Arany-Kworesz atyuskája lakta ezüst sarkú hét ajtós ház külfeléhez
érkezett (qln sirkip sát áwin kwol), az ezüstsarkú hat ajtót hattá
nyitotta ki (yatV pünséstá), az ezüstsarkú hetedik ajtót hétté nyi
totta ki (satV pünséstá), az ajtós háznak belsejébe» úgy ment be
{I : 83.). Más változat szerint Tqrém atyánál salét-paal janin áivi
láwéltawé «aranyból való nagy ajtót emlegetnek)), melynek ((küszö
bén ősz fejű párt emlegetnek)), a mint t. i. emberek módjára ott
künn üldögélnek. — Az ajtónak a r a n y k i l i n c s e van: NumiSorni háza sorni-moylan jelpin kwol «aranykilineses szent ház»
(II : 355.). Midőn az Egatya hazulról távozik (pl. vadászatra, vagy
vüágszemlóre) h é t s z e r e s v a s l a k a t s h a t s z o r o s r e t e s z
akadályozza meg, hogy a bent levők ki ne jöhessenek ; innen házá
nak e jelzései: sat-pis kér tumanén kwol «hétszeres vaslakatos ház»
(II : 289.), sát-yis tumanin kwol, %qt-pis postanin kwol «hétszeres
lakatú, hatszoros reteszű ház» (III : 38.); sát-pis qlné (v. qlnin)
tumanin kwol (III : 4, 1.). Mindé záró készülékek nem voltak elég
•erősek arra, hogy Tqrém leánya, a medve s Xul'-qtér az alvilág
fejedelme azokat összerongálva egyszer ki ne osonhassanak őket
gyöngéden nevelő N. T. atyjuk házából (II : 289; III : 9, 38, 61.),
mi sok romlásnak volt szülő oka.
További alkatrészei az Egatya házának az ő d e s z k á s
p a d l ó j a (partin kwol-kan III : 2, 10, 37.), mely «ar a n y s z é l ű
h é t s z ő n y e g g e l * ) (somi yürép sát várták I I I : 62.) van leterítve;
a házi gazda fáradalmaiból megtérve ezeken talál kényelmes ülő
helyet (u. o.). A «téres ház» (kanin kwol I : 83.) terén ( ( a r a n y 
s z é l ű h é t a s z t a l » (somi yürpá sát pasán ünle'it u. o.), más
közlés szerint egy « n a p h í m e s s z e n t a s z t a l » (yqtél yansán
jelpin pasán I : 138.) áll. Méltóságának gyakorlása közben (pl.
midőn az eléje érkezőket fogadja) «Arany-Kworész atyuska a r a n y 
l á b ú s z e n t t r ó n o n , illetőleg széken ül (sorni la!ilép jelpin
ulás-tarmél ünli 1:83.) elmaradhatatlan « a r a n y v é g ű s z e n t
b o t j á v a l * ) (somi aulép jelpin sü-jiwá u. o.), mint támasztó esz
közzel s egyszersmind jogarral kezében. Egyébként pedig az Egatya
háza, mint egy gazdag vogul emberé, tele van mindenféle b e c s e s
p r é m e k k e l : semél-uj, viyir-uj misi kwol «fekete állat (hód),
vörös állat (nyuszt) halmos ház» (III : 9.). Ott van még különösen
s,z é 1 e t v i z e (lilin vit), melynek jelentőségéről fentebb szólot
tunk, továbbá a «vendégülő szobarekeszben az írások v. könyvek
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(népükét), melyekben a teremtmények sorsa van megírva (I : 75.),
végül a regéknek mindenféle bűvszerei (aranyfokos, aranyostor
stb.; l.it.o.), melyekkel Numi-Tqrém az Ínségük idején hozzá
fohászkodó kegyelteket megajándékozza. Az egyik tűzözön-rege
szerint Arany-Kworesz házát u meleg fürdőszoba)) (reyin püléné
kwol) egészíti ki, melyben három üst áll (I : 75.).
Háza előtt áll az Egatyának á l l a t k ö t ő o s z l o p a , mely a
himnus szavai szerint: pes yansán jelpin uj n&inténé tqrém-pastin
kér-ankwél «tarka csípőjű szent állat ( = áldozati rén) oda kötésére
való ég-fényességü (v. szentségű) vasoszlop)) (11:355.), illetőleg:
sat nakpá éali qln jelpin ankwél, «hét lépcsőjű tiszta ezüst szent osz
lop)) (II : 409.). Az imádságokban többször arra kérik a közbenjáró
szellemet, hogy az áldozatul fölajánlott rénszarvast, vagy lovat
vezesse ez az Égatya elé (II : 339.) s kösse oda az ajtaja előtt levő
oszlophoz (II: 355, 409.), a mint ez képletesen itt lenn, az áldozati
tér oszlopánál történik (1. fent).— Az égi u d v a r jelzései : atértarém
sat yalpa Tq/rém kana «derült ég hét köze lakó Tqrém tere» (II:
337, 327.), kanin paul kana, kanin üs kana «téres falu, téres város
tere» (III : 38). «Numi-Tqrém aiyának, Arany-Kworés apának
a r a n y g y e p e s s z é p f ö l d j e , aranygyepes szent földje» (sarni
vansin jqmés ma, sarni vansin jelpin ma III : 6.), vagy más közlés
szerint: «leánynak vigasságos jeles játékot játszani való arany
gyepes, sárga gyepes kedves helye» (sorúi vansin, kasm vansin
jatél ma) van, melyen «teli város, teli falu gyermekének játéka
hallik** (III: 61, 66.). Oly gyönge ez égi föld rétege, hogy midőn a
fogságából kiszabadult Tqrém-leány (a medve) s Xul'-qtér rajta
ugrándozva szaladgálnak, egyszer lábuk alatt a told kiszakadt s
akkora rés támadt, hogy azon át kényelmesen meg lehetett vizs
gálniuk az alant elterülő földet (III : 6, 40, 68, 110; II : 289.).
Ezen az égi pázsiton jár a «Numi-Tqrém atya birtokát tevő h é t
l o v ú , h a t l o v ú l o v a s m é n e s » (N. T. asém qsné sat lüwpa
luwin jitér III : 40.), melyben a kondai nép képzelete szerint «a
felső eget lakó férfiú atyának* van «fekete lova» (nom törém vontén
khgm . . .jaja vqrénké lota III : 130.), «sárga lova» (réské lota
III : 131.) és «szürke lova» (éipké lota u. o.). Van aztán ott még
t e h é n c s o r d a (mis-jütér), mely ((ordítva, bőgve rohan» (III:
67.), r é n f a l k a (vj-jütér III : 68.), benne egy «három éves réntulok)) (yürém tál surti yar III : 110.), sőt legel ott «három éves

384

MUNKÁCSI BERNÁT.

j á v o r » is (yürém tál jánf uj I I I : 113.). A PATKANOvtól följegyzett
Pairaytű-himnus is tud az Egatyának «aranyszőrű lovairól» (II:
184.) s szintígy GONDATTI, ki szerint Numi-Tárém világszemléjére
fehér lovon szokott lebocsátkozni az égből (17.1.).— L ó i s t á l l óról
beszél a szent rege (1:6.) s a tűzözön-ének (I: ¥é.), mely utóbbi szerint
.KaZíes-asszony ekkép szól táltoslóra szoruló öcscsónek: «Hajdan,
midőn anyánk s atyánk (Arany-'$is s Arany-Kworés) éltek, ő nekik
naphímes hét lóval volt istállójuk, hófehér hét lóval volt istállójuk))
(yátél yansáp sát luivin kivol assi', ttirém-tüjt sát luwin kivol assi') ;
menj édesem, amaz istállók omladékához; egykor midőn a lovak
éltek, egy csikó ellődött, azt a csikót társai letaposták a föld alá,
miután egy rőf mélységre ástad a földet, [azt a csikót j megtalálod».
Ez a ló lett a Világügyelő férfinak énekekben s regékben ünnepelt
híres paripája : «Olyan állat volt, egyik fél orralikából tüzes szikra
tódul, másik fél orralikából füst tódul; kezének két felén ott van
nak szárnyai; válla tarka, csípője tarka szárnyas ló a mint áll, a
merre fordul, napvílágította széles e földön fülecskóje mindent
hall; ha két fűszál, két vesszőág összeér, mind az ő fülébe hat»
(I : 44.). — Távolabb a lakóháztól terülnek el az Égatya e r d ő 
s é g e i , h e g y e i és v i z e i , melyekben ő földi ember módjára
kedvelt magánfoglalkozásait, a vadászatot s halászatot űzi. Itt van
felállítva az ő « n y u s z t f o g ó h é t , v a d f o g ó h é t s o k vad á s z h u r o k j a w (noys sát, uj sát, saw lesá 111:4.), illetőleg
((hegyi hét, erdei hét vadászfaurokja» (ur sát lésá, vör sát lesá
I I I : 59, 65.), valamint « v i z i h é t h a l á s z s z e r s z á m a» (vit
sát aMa III : 64, 65, 109, 111.), melyekre utalva a medve őt éne
kében ur sát lesin yum ásém, vör sát lesin %um ápl'ém «hegyi hót
vadászhurkos férfi atyám, erdei hét vadászhurkos férfi apuskám»
(III : 59.) s uj sát lesin yum ásém, vit sát áléin yum ápl'ém «vadfogó
hét vadászhurkos férfi atyám, vizi hét szerszámos férfi apuskám»
(III : 64, 70.) jelzésekkel emlegeti.
Igen természetes, hogy a hatalmas világuralkodó mennyei
birodalmában nem él remetekép egyedül; hanem — mint eddig
is többször történt reá hivatkozás — c s a l á d s külömböző rangú
és rendeltetésű s z o l g á k e g é s z s e r e g e veszi körül. Hogy ő
maga kitől származik, vagy honnan veszi eredetét, avval a kosmogoniai népköltés különösen nem foglalkozik; a szigvai szent rege
pl. mindjárt azon kezdi a teremtés történetét, hogy: Tunrá-sayl
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ekwáV ajkai' qlei' «a tundrahalmi öreg asszony s öreg ember»
(vagyis a később égbe költözött Numi-Tqrém s neje) «élnek* (1:1.)
s a többi regék és énekek is mindannyian a föld keletkezése előtt
már élőnek s általában az égben levőnek tudják az Egatyát. Csu
pán a KEGULYtól följegyzett teremtési ének kezdi ab ovo Ledse
annak megjegyzésével, hogy mai' tqrmi', téri pmtémleV, tén sánkémlei «a föld és ég, ők megalakulnak, ők megteremtődnek)), jelesül
«Numi-Tqrém atyánk egy ezüst enyvüst» nagyságára)), «KérgesFöld anyánk pedig egy ezüstorsó karikájának nagyságára teremtő
dik)) (sankemli I : 101.). Ugyanez ének tőlem jegyzett változata
némi kis eltéréssel közli a dolgot, a mennyiben csupán «AranyKworés atyuskáról» mondja, hogy magától ^megteremtődött* (sankémlés), ellenben határozottan kiemeli, hogy 'Sopér-naj, Kami-naj
ankw taw taratésta «Sopér-asszony, Kami-asszony anyát», vagyis a
Földanyát «ő bocsátotta alár> s hogy szintígy Xufcqtér-áyi taw sánkémtéstd «az Alvilág=fejedelem-leányt is ő teremtette)) (I : 77.).
Világos kifejezése e hagyomány annak a felfogásnak, hogy az Egatya a z i d ő k k e z d e t é n v é g s ő l é n y , ki előtt senki sem volt
skisenkitőlsemszármazott; hanem magátóllett,
a sankemli alapértelmét véve: vegyszerre kivilágosodott)) (DO. sanki,
sanga «klar, heiter»).
Homlokegyenest ellenkezik ezzel a tétellel egy felső-szoszvai
közlés, mely szerint Numi-Tqréyn-rí&k mégis van előzménye: atyja,
anyja s ezek mellett nem tőle származó égi lények: még két öccse
és húga. Numi-Kworés jaydnélné — így hangzik az illető hely
(II : 98.) — yüréin yum, nilentdz jd^á-ayiiml kit tqrém-yalén, kit
kworés-yalén jolá tarátawást; jani' yamianl: Numi-Tqrém, kwoílyumidnl: Sa/l-Tqrém, mdnyumidnl: Tapél-dns (Tapél-qjká), jdydayidnl: Kaltés-ékwd « N u m i - K w o r é s z a t y j u k t ó l h á r o m
f é r f i s n e g y e d i k ü l l e á n y t e s t v é r ü k a k é t ég, k é t
m e n n y k ö z é al áb o c s á t ó d o t t ; az i d ő s b i k férfi kö
z ü l ü k : Numi-Tqrém,
a k ö z é p s ő férfi:
Vihar-Isten,
a z i f j a b b f é r f i : T ap é l-ör e g (= Polém-Tqrém)». Ezek sze
rint Numi-Tqrém atyja: Numi-Kworés, mely mythikus személynév
pedig eddigi összes vizsgálataink szerint nem vonatkozhatik másra,
mint Numi-Tqrém-re, kinek voltakép csak egyik mellékneve.
Ugyané felső-szoszvai közlőnek (Nomin) egy másik, még pedig
kosmogoniai regéjebői szintén az tűnik ki, hogy Numi-Tqrém és
NYELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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Numi-Kworés különálló mythikus személyek s hogy az előbbinek
húga van, ki azonban itt nem Kait és- asszonynak, hanem JoliTq/rém sánüw «A\só-Tqrém. anyánk» ( = Földanya) néven van
nevezve. E szerint ugyanis midőn N. T. embereinek vázát meg
alkotta, nem tud lelket adni beléjük, hanem e czélra húgához, a
Földanyához fordul; mert, szavai szerint: Kworés asén nan-paltén
lili lauwés, 'Sis éanin nan-paltén nat lauwés «Kworesz atya részedre
(nálad levőnek) rendelte a lelket ( = lélekadás tehetségét), 'Sisanya részedre rendelte az életkort* (I : 129, 131.). Tehát NumiTarém atyja: Kworés, anyja: 'Sis, nyilván a Sarni-Kworés-nek
megfelelő Sqrni-'Sis, melyet az ugyancsak ezen felső-szoszvai
közlőtől származó tűzözönének említ (I : 38.), még pedig — nem
Numi-Tarém, hanem a Világügyelő-férfi (Sarni-atér)
atyjának,
kit azonban az első helyen idézett közlés folytatása (II : 99.)
egyezően a többi regékkel Numi-Tarém fiának tud. Látnivaló,
hogy itt zavar van, külömböző genealógiai képzetek egybevegyülése.
Számba véve, hogy a Numi-Kworés mythikus különállásáról
s prioritásáról való nézet oly élesen ellenkezik mindazzal, a mit e
név fogalmi érvényéről eddigelé megállapíthattunk, azt bihetuők,
hogy az pusztán egyéni felfogása, vagy okoskodása a felsöszoszvai
közlőnek s nem valóságos néphit, melyet más emberek is vallanak.
Ámde, hogy itt mégis tényleges néphittel van dolgunk, kétségtelenné
teszi az, hogy GONDATTI a Szigvamelléken ugyanígy hallotta az égi
istenek genealógiáját. «A vogulok hite szerint)) — írja ő könyvé
ben (17. 1.) — »az égen három istenség él, kik közül kettőnek ara
nyos háza van a felhők fölött s kiket emberhez hasonló, de a föl
dön soha nem volt lények szolgálnak. A f ő i s t e n , m i n d a
t ö b b i e k n e k ő s e : K o p c T o p y M i . , kinek alakja teljesen isme
retlen, mivel hogy az emberek közt őt soha senkisem látta s létezé
séről is csak más közvető istenségek révén van a földieknek tudo
mása. 0 maga a földre sohasem jár, hanem múlhatatlan szükségesetén leküldi maga helyett HVMH TopyMt>, vagy máskép flHHxrb
TopyMi és BOMKaHT) TopyMi. néven ismert fiát, hogy nézze meg az
emberek dolgait s hozzon hírt számára». A harmadik égben lakó
istenség szerint a fekete felhőkben székelő CHXMJIT. TopyMi., a z
utóbbinak öccse. Tapél-öreget, vagy Polém-Tqrém-ot GONDATTI
több följegyzett regével egyezőleg Numi-Tarém legidősebb fiának
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tartja (19. 1.), a KajiTbicb xopyMi., vagy CHHL TopyML névvel jelölt
istennőt pedig N / T . feleségének (26. 1.).
Van ezeknél fogva k é t g e n e a l ó g i a i f ö l f o g á s a vo
g u l é g i i s t e n s é g e k f é r f i s o r á b a n : a z e g y i k — s ez
az általánosabban elterjedt — N u m i- T q rém s z e m é l y é b e n
l á t j a a z ő s i s t e n s é g e t , melynek Numi-Kworés csak mellék
neve, névváltozata; a m á s i k Numi-Kwor
é s-t t a r t j a ősi s t e n s é g n e k , Numi-Tqrém-ot
azonban már máso
d i k n e m z e d é k n e k , az e l ő b b i f i á n a k . Fentebb rámu
tattunk az utóbbi nézet keletkeztének valószínű okára abban, hogy
a kworés szónak, mint köznévnek értelmetlen volta miatt elhomá
lyosult a nyelvtudatban a Numi-Kworés mythikus tulajdonnévnek
is értelmi azonossága a Numi-Tqrém névvel, a miből folyólag be
állott aztán annak szüksége, hogy a különállónak gondolt NumiKworés nevű mythikus személyt valahol az istenek genealógiájában
elhelyezzék. Ez az elhelyezés pedig nem történhetett lefelé, mint
N. T. utóda; mert Kworés-nek nincs semminemű kultusza s ha ő
Tqrém-fi, előállott volna a kérdés, hogy hol van hát az Ő szent
helye és bálványa, mint N. T. egyéb fiainak? Másrészt a NumiKworés jáyém szólás, vagyis «atyának» való említése, továbbá a
hagyományos szövegek folytonos társítása N. T. nevével, mint az
egyenlő rangúság jele, csak ajánlhatták a fölfelé való helyezést s
így válhatott Numi-Kworés atyjává Numi-Tqrém-nsk,
nem pedig
megfordítva. Hogy azonban Kworés, mint különálló mythikus sze
mély ujabb alakulat az Egatya íny tilosában, döntőleg bizonyítja
az a fent említett körülmény, hogy nincs semminemű külön kul
tusza; ugyancsak erre mutat az is, hogy jóformán nincsen egyéb
külön mythosa, mint éppen az, hogy N. T. atyja; mert még az
előbb idézett felső-szószvai közlő regéje szerint is (I : 128—9.) «az
ember korabeli világot» ő teremti meg, nem pedig Kworés. Igaz,
hogy több mythikus szövegben csakis a Kworés név fordul elő, mi
tehát azt a látszatot költi, hogy ezek az ő külön személyére vonat
kozó regék; ámde ugyané regék változataiban más közlők vagy
együtt említik a Tqrém és Kworés neveket (pl. 1: 36. és 78. szerint
Sorni-Kworés az, ki övével a mozgó földet megállapítja; I : 143.
szerint ez Numi-Tqrém, ki ugyanott Numi-Kworés névvel is említődik), vagy csak az elsőt használják (pl. az Ural teremtésére nézve
I : 129.), vagy egyéb vonatkozásokból derül ki, hogy a Kworés
25*
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névvel említett mythikus személy al&tilNwni- Tarém értendő (a minő>
pl. a tűzözön-énekben az, hogy Kivorés-nek fia a Világügyelő férfi,
ki pedig a köztudat szerint N. T. legifjabb fia I : 38.). Végül igen
fontos bizonyíték a szóban forgó mythikus név személyi azonossága
mellett az is, hogy a vogul nyelven följegyzett szövegekben NumiTarém-nek Kworés-szel, vagy megfordítva sehol semmi ténykedése.
Azt a mit e pontra vonatkozólag. GONDATTI ír, hogy t. i. Kworés
koronként leküldi Numi- Tarém fiát a földre helyettese gyanánt, a
vogul szövegű regék és énekek szerint Numi-Tgrém végezteti az ő
fiával, a Világügyelő férfiúval (1. alább).
Amennyire ellenkezik az Egatyának, mint a világ teremtőjé
nek képzetével, hogy előde, atyja és anyja legyen : oly természetes
az a fölfogás, hogy f e l e s é g e van, bár ennek inkább a n y a i
s z e r e p e érdekli a hitregét. Párjával ismeri a szigvai szent rege a
későbbi Égatyát már tundrahalmi ősfészkében, hol ékwái ajkai'
qle'i «egy öreg asszony s egy öreg ember élnek» (1:1.) s a himnus
szerint sul punkpa kitV laivéltawei' «ősz fejű kettőt (férfit és nőt)
emlegetnek)) az égi aranyházban is (II : 329, 341.). Az Bgatyának
megfelelő női alak neve: Sarni-'Sis, vagy 'Sis-Sgrni «Arany Kedvesw, mely a költői beszédben a Sqrni-Kworés, vagy KicorésSgrni nevekkel társul (I : 38, 4 1 ; II : 311.). 0 a Sat-tgrém-jisi náj
saneuw «Hét-istent-[szült]-ősasszony-anyánk» (II : 315, 316.) kitől
a hét Tgrém-Ji s ezek közt a regében és imádságban dicsőített
Világügyelő-férfi (Sgrni-gtér, Mir-susné xum)> mint legifjabb fiú
származik (II : 313; I : 38.). Ezt az utóbbi körülményt itt azért
szükséges külön kiemelnünk, mivelhogy ez teszi bizonyossá, hogy
Sgmi-'Sis nem anyja Numi-Tarém-nak,
mint a felső-szoszvai
közlő, a Kworés névvel való társítás következtében véli (I : 129.),
hanem tényleg neje, lévén minden egyéb közlés szerint a Világ
ügyelő-férfi Nami-Tgrém-nak fia (1. alább). Erről a «Hét-istent[szültj-ősasszony anyánkról)) mondja a himnus, hogy ő «buktatta
elő a naptól körüiforgott szentséges földet» (Sat-tgrém jisi naj
saneuw yutitém ygtél jgnyém jeljpifí ma II : 311.), mi egybehangzó
avval, hogy Joli-Tgrém = Sernél Ma-ánküw «Fekete Földanyánk
nak » is van Sat tarém sárii «Hét-Isten anya» jelzése (I .- 132.).
Mindez adatokat egybefoglalva megállapíthatjuk, hogy
NumiT<*remEgatyának női párja v o l t a k é p a F ö l d a n y a ,
Joli- Tg r é m, mely mythikus kép annak a szemléletnek kifejezése,
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hogy a z ég m e g t e r m é k e n y í t v é n ( v i l á g o s s á g á v a l é s
e s ő j é v e l ) a f ö l d e t , ez ú j é l e t e t h o z e l ő . Ezért szere
pelnek a teremtési énekben is együtt, mint párok az «enyvüst nagy
ságára teremtődő Numi-Tqrém atyán s az «orsókarika nagyságára
teremtődő Kérges-Fold anya)) (I : 101.). A mythos fejlődésével
elhomályosulván az Égatya nejének, az istenek anyjának földi
szerepe, ez férje, gyermekeinek atyja mellé kerül s ezért találjuk
regékben és énekekben N. T. nejét az égben, mint egyikét az «ősz
fejű kettőnek», mint Somi-Kworés női társát. S ha már N. T. neje az
égben van, egészen elveszhet földi eredetének tudata s lesz a párból:
Turum-jig, Turum-ank «T. atya, T. anya» (PATK. II : 40.), sőt az «égi
anya» az a égi atyával» együtt említve az «ég» értelmét veheti föl,
mint e szólásban: Türum jigem, Türum-ankema cayjtmet to% inenan
«T. atyámhoz, T. anyámhoz ( = a z égbe) hadd menjen föl a füstje !»
(PATK. I I : 102.). — Némely vidék hite szerint, úgy látszik,
NumiTarém n e j e a z o n o s Kaltés-asszonynyal;
ez következik
ugyanis a szigvai szent rege ama megjegyzéséből, mely szerint a
tundrahalmi öregasszony, Numi-Tqrém neje, fiának felavatása
után Kaltéé-sé változott (I : 32.), továbbá a Világügyelő-férfi felsőszoszvai himnusának bekezdéséből, mely a Sorni-Kaltés és SorniKworés neveket társítja (II : 320.), végül GONDATTI ama hallomá
sából (26. 1.), hogy Numi-Tqrém neje s a hét Tqrém-fi anyja, CSHL
TopyMT> ( = 'San-Taréin «Anya-T.») más nevén: KajiTbiCb TopyMi>.
Sokkal elterjedtebb az a fölfogás, hogy Kaltéé a Világügyelő férfinak
nénje (Ükwa Bkwa) s egyszersmind n e v e l ő a n y j a (1. erről bő
vebben alább) s nyilván ez az utóbbi szerepe térítette a mythos
alakulását oly irányban, hogy őt, ki a tűzözön-ének szerint is
Somi-Kworés (— Nwmi-Tqrém) leánya (I : 38.), az Egatyának
feleségévé tegye.
Gyakran említi a vallásos tartalmú népköltés a
Tqremf i a k a t (Tqrém-píyét). Fentebb láttuk, hogy az Égatya udvarának
aranyos pázsitján «teli város, teli falu gyermeke)) játszadozik (III:
61 : 67.). Egy találós mese szerint, midőn «a Tqrém-fiak hárfáz
nak: a szél fú)) (Tqrém-pU sánkwélte'it: vöt vöti IV : 389; Törémpü sankwélti: vuot IV : 393.). Egy színjáték is említi «az égen függő
hét fiú)) (tqrém yanné sát pt IV : 207.) mulatozását. Nem effélék
az őskorbeli T$rém-űak, kikről REGULvnak következő jegyzete
szói (IV : 410.): «Kezdetben vidékenként a h ő s n e m z e d é k e t
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bocsátotta alá Taréin a mindenfelé levő vidékekre . . . A Tqrémtől a l á b o c s á t o t t n e m z e d é k m i n d a n n y i a
Tarém-fi
v a l a (Tqrémnél táralim máyém akw'-müs Tqrém-piyét
qle'it).
A hadakozó korban (yqntUm jist) ez a hős nemzedék hadakozik
vala: így mondják a hősi énekekben (térniü éryétté). A m e l y i k
e m b e r h ő s (jár) v a l a : k ő v é a l a k ú i t (omlott) át, a melyik
ember hősisége gyönge volt: azt megölték és elrothadt. A m e l y i k
afféle hős ember volt: a n n a k a h e l y e s z e n t t é vált;
férfi n e m i l l e t i , nő n e m i l l e t i s z e n t s é g t e l e n ü l ;
b á l v á n y o k , i s t e n t e r e k , á l d o z ó t e r e k és h a t a l m a s o k
(t. i. s z e l l e m e k ) v a n n a k í m o t t a n (yoti-ut tamlé jqr-yum
alés : ti ma jelpini jémts ; yum at rqwi, né at rqwi; pupyét, tqrémkanét, pürtaytné kanét, ás nanrát tot-ta qle'it). Az ő erejük egyforma
volt; egyiküknek sem volt alább való az ereje. Azért könyörögtek ők
Tqrém-hoz [ekképpen] : ,Hogyan rendeled te, hogy mi éljünk;
vájjon együtt élnünk, vagy pedig szanaszét rendeled-e ? Mi nem
bírunk együtt élni'. E k k o r T q r é m ő k e t v i d é k e n k é n t
s z a n a s z é t r e n d e l t e (laywá ti láuwást). így ment egy a
Kazym-folyó, más az Ob, más a Szoszva s más a Szigva felé. S ek
kor ott népség keletkezett: manysi manysi mivolta szerint, orosz
orosz mivolta szerint; a hányféle népség csak van, mindannyia
akkor keletkezett a föld egész széltében». Látnivaló ezen alaposan
tájékoztató közlésből, hogy voltakép mindama régebben ismert s
bálványok képében szent helyeken tisztelt istenségek, melyekről a
regék és énekek szólanak s melyek — mint fentebb kimutattuk —
tulajdonkép kiváló hősök szellemeinek istenített alakjai, a néphit
szerint Tqrém-fiak, a mint rendesen ott is van a bálványistenségek
hősi énekeinek bevezetésében a hivatkozás arra, hogy őket NumiTqrém atyjuk «igézte» (sativés), vagy «rendelte*) (joltwés) szent
földjükre (II : 1, 130, 205, 242, 256, 276.). Ha tehát a Tqrém-fiak
anyjának Sát-tqrém-jisi na] sáúeiuv nejében s magának NumiTqrém-nak is süt tqrém urtém yqn «hót istent szétosztott király*
(II : 354, 424.) jelzésében egy meghatározott számmal, a «héttel»
találkozunk, ez nem érthető másképpen, mint midőn az Egatya
«hét hajú fürtös fejéről» (sat atpá sayin punká I : 138.), az égnek
ós földnek «hét tájékáróU (sat sam II : 351.), vagy a világ «hét
Obfolyaradról, hét tengeréről)) (sat Ás, sat sárié I : 40.) szól a
költői nyelv, — vagyis a «legnagyobb)) számnak.
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Ámde a mythos fejlődése nem nyugszik s minthogy szó van
a Tqrém-fiak «hetes» számáról (Numi-Tarém jáyüw sát %um q>úéi
I I : 116.), ragaszkodik a szóhoz s tudni véli, hogy melyik hét
bálványistenség az, kiket a «Tqrém-fi» nevezet joggal megillet. Egyik
alsó-szigvai ( Mesi-paul-heli) énekközlőm a Numi-Tqrém-rsL vonat
kozó fentebb idézett sat tqrém urtéin yqn (II : 424.) jelzőhöz a
következő magyarázatot fűzi: Numi-Tqrém asüw sat pxja : Polémtqrém, Ték ajka, Lüsém-vit jelpin qtér, Ta'it-kwott ajka, Ajas-tqrém,
Lopmüs-qjka, Átér «N. T. a t y á n k n a k h é t fia: 1. a P e l i m - i s t e n ;
2. a T é k f a 1 v i - ö r e g (az Obvidéken); 3. a « L o z v a v í z s z e n t
f e j e d e l m e i ) ; 4. a S z o s z v a k ö z é p ö r e g e ; 5. a K i s o b i s t e n ; 6. a L o p m u s z f a l v i - ö r e g ( a Szigvatőnél); 7. a «Fej e d e l e m » ( = Mir-susné y[um «Világügyelő-férfi»). GONDATTI
ugyancsak a Szigva vidékén a következőkép értesült a Tqrém-fiak
névsoráról (19—22. 11.): 1. ÜOJIVMI. TopyMT> ( = Polém-tqrém) ;
2. acb TOJiaxt TopyMi, ( = As-taU% tqrém «Obfői isten»), vagy:
aci> axi> TopyML ( = As-ja% tqrém «Obi nép istenei), mely az Ob
forrását tevő tengerben lakik); 3. HÖpL ofiKa ( = 'Nqr-ajká «Uralbércz örege», a Jelpin nar istensége), vagy: HÖpi. TopyMT> ( = 'Nqrtarém) ; 4. ayTba o^Hpi. ( = Aut-já átér, «Aut-folyóbeli fejedelem*)
az Ob torkolatánál); 5. aacT> TopyMT. ( = Ajas-tqrém), 6. TaxbiTT.
KOTJII. TopyMt ( = Ta'H-kivoü tarém) ; 7. MÍpi> cycHB XVML =
MacTepa = arBa iibipbicb ( = Ekwá-piris «Asszony-fiacskája» =
«Világügyelő-férfi»). A Tarem-fiakról való harmadik értesülóskóp
közölhetem itt a BEGULY-ét, kinek jegyzeteiben csak négyük van
felemlítve, jelesen : 1. Palm-tarom : 2. Lopmus-tarom • 3. Suomatarom (= Söma-tqrém nyilván Söma-paul vidékén, REG. szerint a
közel folyó Pal-ja mellett; 1. IV : 437. 1. 41. sz.); 4. Sarnu-ater
(= Sqrui-qtér}ki:
«Numi- Tarom vasi pi: legkisebb fia» = Luntater «Lűd-fejedelein»); 1. HUNPALVY : Yogul fold és nép : 137. 1.
Egyezik mind a három értesülésben Numi-Tqrém legidősebb és
legifjabb fiának a neve, mi e részben a hagyomány régiségére s
megállapodottságára*) vall s egybehangzó avval a körülmény nyel,
• *) Midőn az alsólozvai imádság ezeket mondja: sanyémlém
Tqrém qsén, jani Tqrém-answ( qsén, Pqlm-tqrém anéwy qsén, sat
tqrém vési pü qsén «Teremtő Tqrém, nagy Tarán-öreg, Pelim-isten
öreg vagy, hét isten közül legkisebb fiú vagy» (II : 414.), nyilván-
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hogy csaknem az egész déli vogulság (a Lozva, Pelim, Taps-ja és
Felső-Konda vidéke) a pelimi istenséget tiszteli ugyanazon rang
ban, melyben az éjszaki vogulság s az egész osztják, valamint sza
mojéd nép az Irtis torkolata közelében (a fehérhegyi fokon) székelő
obi «Arany-Fejedelem* (Sqrni átér, vagy: Átér) nevű istenséget.
Igen érdekes, hogy az éjszaki vogul hitrege a világügyelői hivatás
ért való versenyben éppen e két Tqrém-üút szerepelteti (az előbbit
Tapél-qjkd nevén, II : 116.), természetesen a közlő vallási nézeté
nek megfelelőleg az utóbbinak juttatván a pálmát. A felsőszoszvai
közlő fentebb idézett isten-genealogiája szerint Tapél-öreg NumiTqrém kisebbik öcscse volna (II: 98.): ez mint változat igen közel áll
az előbbihez, mely szerint Polém-tqrém (= Tapél-ajka) N. T. leg
idősebb fia. A többi Tqrém-üaksit illetőleg itt kiemelendő az, hogy
a lopmúszi isten xa-c' kioyj\w viseli a Tqrém-pV nevet, mint éneké
ben mondja: Taréin sirin jelpin qtér, Kworés-sirin jelpin qtér
Tqrém-pV qjkaV lawdsawém « Tarém-szerü szent fejedelem, Kworésszerű szent fejedelem, ,Tqrém-fi öregnek' neveznek engem»
(II : 276.).
Sqrni-Rworés l e á n y á n a k egyszersmind a Világügyelő-férfi
testvérének tudja a tűzözőn-ének Sqrni-Kaltés-t, kit — mint fen
tebb említettük — helyenként N. T. feleségének is tartanak. Pairayta ( = Yilágügyelő-férfi) nőtestvéréről megemlékszik az ő kondai
osztják himnusa is, kit «negyven ölnyi hajfonatos úrasszony, test
vérem »-nek (neda-jon tet sevep nai, jiankem PATK. II : 184.) nevez,
mely jelzés a vogul regebeli Kaltés-leány rendkívül hosszú hajfonatának leírására emlékeztet (ennek t. i. egyik ágán «eleven
nyuszt kúszik fölfelé, másikán eleven hód száll lefelé» 11:301.).
Ama felfogás, mely szerint Kaltés az Egatya felesége volna, úgy
látszik csak keresztény eszmék hatása alatt keletkezett újabb
mithosz-alakulat; a Krisztussal azonosított Világügyelő-férfi s a
Máriával azonosított Kaltés-asszony olyan genealógiai összekap-

való, hogy nem a pelimi istenségre vonatkozik a ((legkisebb fiú»
jelzés (ép úgy mint nem a «teremtő Tqrém» jelzés); hanem hogy
itt az imádság bevezetése elősorolja az összes ismert istenneveket
és jelzéseket (úgy a mint ez a cseremisz és votják imádságokban
történik) mintegy a következőket mondva: «Teremtő isten, nagy
isten, Pelim-isten stb. a ki vagy, hallgasd meg kérésem!»
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csolása, a minőben Krisztus és Mária vannak. Annál könnyebb
volt a származási viszony ilyetén képzetének fejlődése, minthogy
Kaltéé-t már a pogány mythos a Világügyelő-férfi nevelő anyjának
tudta, tehát csak kevés kellett ahhoz, hogy a keresztény tanítással
egyezőleg valóságos anyjának s következéskép az Égatya nejének
ismerje el.
Az itt elősoroltakon kívül még egy kiváló személye van, a
felső-szoszvai közlés szerint, Numi-Tqrém családjának s ez : Sa%lTqrém «Vihar-Isten», az ő idősbik öcscse (II: 98.). E névnek a föl
jegyzett népköltési gyűjtésekben még csak egy említésére akadunk,
hol a «Vihar-isten hét fiának» ('Sa^l-tarém sát pf) az Ob felvidéke
táján «vasláncz végén függő váráról» van szó, melyben őrtorony
kép egy «földet néző hegy» (ma sussné ur) is van (II : 65—66.).
Többet mondhat e mythikus személyről GONDATTI (17. L), ki szerint
«midőn az emberek eső, hó, hideg és meleg idő dolgában fordulnak
kéréseikkel Numi-'Tqrém-hoz,
ez a kérés teljesítésére chxh.it>
TOpyMi> öccsét utasítja, ki állandóan a fekete Jelhőkben lakozik s
ezeket soha el nem hagyja. A viharfelhőkön ülve láthatják is őt a
sámánok : emberi ábrázatja van s vizet hordozgatva mammutszarvú
renekkel utazik ide s tova a felhőkön. Ha a rének renyhén halad
nak, ő rájuk üt a gyeplővel, még pedig oly erősen, hogy ez által
fény támad: a villám czikázása. Az ily ütésre a rónék elkezdenek
rohanni s ekközben kiöntik a vizes hordóknak tartalmát*. INFANTJEVnek ide vonatkozó közlése szerint (IV : 261.): «Torrn után, mint
legkiválóbb, de nála alacsonyabb rangú istenségek következnek:
T
Iéxojib-BOH3H (nyilván : 'Sayl-áné), Bo^'L (nyilván: Vöt «Szél») ós
OceTp-L ( = us ötér «kis fejedelern», t. i. a «kondai»), vagy linmi.OTpí> ( = vis ötér id.). Az első kettő a felhőkön él s a mennydörgés
fölött rendelkezik. Róluk még Torm-n&k a fia sem tud semmit, ki
a mennydörgés hallatára kérdi atyjától, hogy ki dörög; de ez nem
felel neki. Mindkettőjüknek van neje; áldozati állatul mindenek
fölött a rént és tehenet kedvelik.» — Látnivaló e leírásokból, hogy
' Sayl-tqrém meteorológiai istenség, melynek szerepköre részben
fedezi a Numi-Tqrém-ét, valamint egyezik a róluk való képzet azon
közös pontban is, hogy mindkettejüknek hét fia van. Számbavéve
ezekhez, hogy a fentebbiek szerint Kworés-nek különállása s prio
ritása az Égatya mythosának eredeti tartalmában föl nem vehető
s hogy ennélfogva alapját veszti a Numi-Tqrém és ' Sayl-tqrém közt
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levő testvéri viszonynak is képzete: önként kínálkozik ' Sayl-tárém
mythikus lényének értelmezésére ugyanaz a magyarázat, melyet a
Numi-Tarém és Numi-Kworé" mythikus különállásának nézeténél
alkalmaztunk, vagyis hogy neve eredetileg ép olyan mellékneve
volt Numi- Tarém Egatyának, mint Kworés; de — talán a név
ritkább használata folytán s mivel ' Sayl-tárém mint melléknév
N. T. működésének csak kis részére volt alkalmazható (tehát a két
mythikus fogalom tartalma nem volt azonos) — idővel a két külön
név azt a képzetet keltette, hogy a velük jelzett mythikus személy
is két külön, bár egymással kapcsolatos lény lehet. Ez a másodlag
fejlett mythikus személy sem volt a lefelé ágazó genealógiai vonalba
elhelyezhető; mert mint az égből soha nem távozó lénynek nincs
a földön sem szent helye, sem bálványképe. Ellenben ott, hol már
Kivorés-t megtették N. T. atyjának, minden akadály nélkül tehet
ték ez utóbbi mellé 'Sayl-tarém-oí öcsnek (nem bátyának: az
inferioritás jelzésére), sőt hogy kerek hármas számban legyenek
Kworés fiai, odavették még harmadikul a genealógiában legköze
lebb álló személyt, N. T. legidősebb fiát, a Tapel-öreget ( = Polémtq,rém) is. Ez az utóbbi nyilvánvaló változtatás mutatja, hogy a vele
összefüggő egész genealógiai felfogás másodlagos fejlődés, mond
hatni újítás a régi egyszerű s természetes hagyományhoz képest,
mely sem elődét, sem testvérét nem ismeri Numi-Tarém Égatyának s az őt kiegészítő női személynek, a Földanyának csupán
leszár mázairól tud.
Az Egatya udvartartása s hivatásszerű ténykedése nagy
számú c s e l é d s é g e t kíván (1. GONDATTI 17. L). A fontosabb fel
adatok végzésében a Tq,rém-fiak működnek közre, kiknek egyik
jelzésük ezért: Tarém sát y% aján yam-pV «Hét Tq/rém-fí, apródlegényo (II : 63.), vagy Numi-Tarém sátyumita «N. T. hótembere»
(II : 117.), illetőleg voikén taxiin sat yum «fehér ruhás hót férfi»
(I : 76.). Az ő dolguk különösen az emberek ügyeinek tüzetesebb
gondozása, mely végből — mint fentebb láttuk -— egyes vidékekre
vannak szétosztva, a legifjabb rTarém-ün pedig az egész világ fölötti
főügyeletet gyakorolja. Az alsóbbrendű munkákhoz külön szak
emberek vannak beosztva. így pl. szó van a medveénekben NumiTarém- nak « v a s a t k é s z í t ő h é t k o v á c s á r ó l ) ) (kér vámé
sát kusnésá III : 13.), kik kijavítják az ő életlen fejszéit, tompa
törővasait, háromszáz ölnyi vaslánczot s ezüstbölcsőt készítenek
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(u. o.). GONDATTI is hallott égi kovácsokról s egyszersmind égi
á c s o k r ó l (56. L). Pairayjá égi atyja ácsának (tet-verda yoipagat*) PATK. II : 184.) lehulló forgácsából negyven húrú hárfát
készít. N. T. «aranyos felsőjü két hótalpának fáját mesterember
készítette» (jiwá mástér yum várém sqmin alap kit jósa I I I : 4.). —
Különösen fontos a földiekkel való gyors közlekedés czéljából a
h í r s z o l g á l a t , melynek hivatalos eszközlője: Numél-minné
tqívlin Kaim «Fönn-járó-szárnyas Kalm» (I : 77.), a Xányin uj
«üzenetes állat» (ki a lanyin uj lay totitd «az üzenetes-állat-üzenetet hordja» I : 79.), vagy más nevei szerint: Lallén-pqal loÜilén
Kaim «Lábbal- alkotott lábas Kalm» (I : 101.), Tqtvlén-pqal tqwlén
yajtá «Szárnynyal-alkotott szárnyas követő (I : 106.), Tqul-qtér
(Toyjifc o^bipi.) «Szárnyas fejedelem» (GONDATTI 32. 1.). Egyébkent
az Égatyához való hírvitelt minden bálványszellem (pupi) tarto
zik végezni, ha az emberek idéző igéikkel s imádságokkal erre szo
rítják ; ezért nevezi az imádság a Pelim-istent sat tqré-m khaita
khum-uak, «hét isten hírvivő férfiának» (II : 414.) s mondja a
Paszét-istenke is közbenjárását könyörgő híveinek: piktvét,pikwét.'
nanán láwné mand Hányan uj lány qníe'im, mand kelari uj kél qnseim! «fiúcskák, fiúcskák, nektek mondandó minő üzeneten állat
üzenete, minő beszédes állat beszéde van nekem !•» (II : 420.). Mind
az itt elősorolt s az Égatya környezetéhez tartozó mithikai lények
ről alábbi tárgyalásainkban lesz tüzetesebben szó.
A mi magának az É g a t y á n a k h i v a t á s s z e r ű f o g l a l 
k o z á s á t illeti, ez két irányú. Az egyik, az ö természeti működése,
melylyel az ég. levegő s időjárás jelenségeit alkotja, úgy a mint
ezt már fentebb láttuk. A másik az ő világuralma * atyai gondos
kodása teremtményei fölött. E végből ő nem éri be megbízottjainak,
a bálványszellem éknek működésével ós jelentéseivel; hanem mint
jó gazda, maga is nagy kőrútokat tesz világában mindent megvizs
gálva s az igazság és jog követelményei szerint elintézve. NumiTqrém ásém mát-sám sat sám jqnyi, vitet yat sám jqnyi «N. T. atyám
földvidékek hét vidékét járja körül, vizeknek hat vidékét járja körüb>
(II: 289.), mondja az Égatya házában nevelkedő Kul- atér-gyeimek
s ugyané cselekedete után dicsőíti a kondai imádság Torém atyát
*) Itt yoi-pagat == vog. yum-pirá «legénye».
szót «fölösnek)) találja s nem fordítja.
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t épén soat soar mülét khgm, mólén soat soar mülét khgm «táplálékos,
jószágos hét világot körüljáró férfiú* (II: 376.), oatém öltté soat soar
mülét khgm «ember lakta hét világot körüljáró férfiú» (II : 377.),
Ngm-Törém soat soar khgm toatám «N. T. hét világbeli férfi atyuskám» (II : 230.) jelzésekkel. A jevravidékiek szerint Törém mindig
az ember körül van, mint valami őrangyal; ő ülné jalém ál'-Torém
t'oqt'ém, sisin jalém sis-Törém íoqiém «előttem járó Elő-Törém apuskám, mögöttem járó Mög-Tőrém apuskámw (II : 380.). Különösen
megjelenik a kegyes Egatya az áldozattal könyörgő hívek előtt:
«Szarvas állat áldozatos tereden» — mondja az imádság — «gyö
nyörködő szárnyas hátú hátas istent nem látunk. Hajdan, midőn
az ének korabeli férfi, a mi atyánkfia, a rege korabeli férfi, a mi
ősünk fia élt, szarvas hét állat áldozatos terén állta napján, ama
férfi viselte rióbot karikája alakjában forgó kerek föld felett NumiTarém, a mi atyánk megjelent* (yaUtálés, tkp. «előbukkant» I I :
312.). Ilyen leszállása alkalmával — melynek rendes kifejezése:
Tq/rém jol-va'üés ( I I : 66.)— GONDATTI szerint (17.1.) az Egatya
fehér lovon járva föl szokta jegyezni tapasztalatait s aztán naplóját
elintézés végett átadja a Világügyelő-férfiúnak. lm egy kis szem
léltető kép gyanánt e tárgyhoz a kakuk legendája (kukuk-erV
IV : 321.):
«Hajdan Numi-Tűrém alant levő földjét megnézendő a földre
jött (joli máid sunsilim má-tármél jaldsés). A mint lóháton jár, lova
belesülyedt a sárba. A közelben egy ház mellett nő ül; énekelve
szabdal, varrogat. ,Micsoda nő vagy te, gyere ide, segíts fölemelni
lovam!' — hívja őt Taréin. ,En nem érek rá, varrogatok' mondja. ,No ha nem érsz rá, ne is érj rá soha; éjjeli kakukkóp
•énekelj, nappali kakukkép énekelj, éjjel ne legyen, nappal ne
legyen nyugalmad!' Tqrém megátkozta s kakukkép röpült tova.
Szabdalódeszkáját fark gyanánt, varrógyűszűjét orr gyanánt illesz
tette rá. Leányai, fiai árván maradtak, anyjuk nélkül kínlódtak,
halálra jutottak, egy lúczfenyő tövébe temették el őket. Ő miattuk
énekli a kakuk: ,Két kis magzatom, két kis porontyom maradt el;
két magzat, két poronty; evező-darab ( = karjaik), ladik-darab
( = hasuk), lúczfenyő-töve, czölöp-töve!'» (kit sis, kitrnq,/, tüp-sup,
yáp-sup, iaut-tit, sáp-tit: a kakuk hangját utánzó szók).
De nemcsak földi jártában, hanem égi tartózkodása alatt is
folyton ügyel az Egatya mennyei lakából teremtményeire, még
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pedig a kondai nép felfogása szerint olykép, hogy háza ablakaiból
kinéz, mint a következő hivatkozásból kitetszik: «Felső eget lakó
férfi, kedves atyám, midőn te hétszeresen levő üvegablakodon
keresztül alátekintesz (nái soat-pés ölpé kési kösnésén toqré jqlé
sosnén-éöut) bogyóját termő bogyós ligeted, zelniczéjót termő zelniczés fövénypartod sok terül el» (III : 126.). Az égnek «lefelé néző
nyílásáról)) (jolál susné as II : 98, 99.) szó van a Világügyelő szü
letésének regéjében is, melyen át N. T. ledobja a földre bűnös
nejét, Kaltés-asszony pedig ugyanott lepillantva észreveszi az éppen
világra jött «arany kezű-lábú gyermeket)).
Hogy minők legfőkép az Egatya gondoskodásának tárgyai,
arról bőségesen tájékoztatnak az imádságok, melyekből azt látjuk,
hogy az emberek hozzá közvetetlenül, vagy a bálványistenségek
közbenjárásával egészségért, boldog életért s anyagi javakért folya
modnak. Az ő kezében minden lénynek a sorsa s ezért nevezik
oqtém ölné soat vor tqtilép khgm-n&k, «az emberélet hétféle szeren
cséjét hordó férfiúnak)), ki t. i. mindenhatóságában mindent meg
adhat, a mi földi teremtést boldogíthat s tőle függ e javaknak meg
vonása is. A szerencsés ember Tqrémné vojwés «T.-tól fölvétetett)),
azaz «az ő kegyeibe fogadtatott)). Közönséges bucsúszólások:
Tarém-jot mináti! (II : 283.), Tqrém-jot minékán I (II : 8.): ((Isten
nel menjetek, kedveseim!)), Tqrém jot kit pasa, yürém pasa minán!'
((Istennel való két üdvözletemmel, három üdvözletemmel menje
tek !» (II: 18.). Mint PATKANOV írja (1: 99.), annak nyilvántartására,
hogy kinek meddig tartson élete, nagy könyve van s egy vogul rege
is tud arról (I: 74—75.), hogy «Arany-Kworész atyánknak vendég
ülő szobarekeszében írások (v. könyvek: népákét) hevernek)), me
lyekből a tanakodó Tqrém-fiak előtt az előidézett írásértő, Jeli-üs
ajka «bácsijuk» (ákicinl) bebizonyíthatja^ hogy a szóban forgó tűzözönnek, illetőleg a világ pusztulásának még nem érkezett el a
kiszabott ideje. Említettük már fent GoNDATTinak azt a szigvavidéki
értesülését, hogy az Egatya aranyból való támasztó botja állandóan
az élet vizében (lilin vit) van s ennek hullámoztatása a bűnösnek,
kinek szánva van, rögtönös eszméletlen állapotát okozza. De ő nem
kívánja teremtményeinek halálát, sőt ellenkezőleg «szánalmába
veszi» (Numi-Tqrém asánélné süW vissentivét II : 408.) a kór segyéb szerencsétlenség üldözöttjeit. Az ő segedelmét keresik a hősharczosok is végső szorultságukban, így az ifjabb kondai fejedelem,.
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ki czélja elérésére «Ngm-Törém atyjához hét hétig tartó hőségért ki
áltott föl» (N. T. jdyétan soát soátén réV qjyés II : 224.) s elnyerte
e kérelem teljesültét, mint később bátyja, ki ellenfelének legyőzé
sére N. T. «kedves ura atyjától» (somé pqjréys jáyém I I : 230.) arany ostort, aranyfokost s életvízzel való tömlőt (léién vii khüri) könyör
gött s meg is kapott. GONDATTI írja (23, 24. 1.), hogy midőn a
«Szoszvaközép-örege» az ellene háborúval jövő hatalmas menkw-et
meglátta, nagy félelmében N. T. atyjához fordult segítségért, ki őt
győzelemhez juttatta avval a figyelmeztetéssel, hogy a ménkw-nek
mellében a nyaka alatt egy darabka «emberi hús» van s ez rajta
az egyedül megsebezhető testrész. PATKANOV egyik hősénekében
(II : 64.) csak úgy érheti utói a hős menekülő ellenfelét, hogy
emennek útja elé erdős dombok, majd egy vérrel folyó patak alábocsátását kéri «Arany-Fény» mennyei atyjától, mit ez teljesít is.
Az itt fölsorolt hivatásszerű munkásságon kivül van NumiTqrém atyának m a g á n f o g l a l k o z á s a is, a minő különösen a
vadászat és halászat, melynek eszközeiről fentebb szólottunk. Teljes
felszereléssel jár ő ki erdeibe : «a fáját mesterember készített ara
nyos felsőjű két hótalpát előveszi, öt ujjú ujjas lábéira fölcsatolja s
nyusztfogó hét, vadfogó hét sok vadászhurokjához erős mennydörgés,
hatalmas mennydörgés csattogó zajával távozik)) (III : 4.). Halásza
tának egy alkalmát a Kaltes-leány nászregóje írja le (II : 299.); e
szerint: «Háza egész nagyságában szél hullámozta vízhabbal egyre
forog. A nép közül a ház padlóján a hálóvarsával halászó ember
a hálóvarsával halászik, a keczéző ember keczézik, a gyalmot vető
ember gyalmot vet, a halászó sövénynyel halászó ember halászó
sövénynyel halászik, tokhalat, nyelmalazaczot fognak. A vendég
rekeszben egy öreg asszony s egy öreg ember ülnek», a Kaltés leá
nyukat (a rege szerint: testvérüket) férjhez adó égi atya párjával.
Az elromlott vadászszerszámokat, mint fentebb láttuk, rendesen
kovácsaihoz adja javításra; de maga is szeret foglalkozni e meste
rséggel. «Numi- Tarém atyám hegye törött sok tör öv ásat, éle törött
sok tompa szerszámot sokat gyűjt össze ; vaslánczos jeles házat,
ezüstlánczos jeles házat üt föl (— kovácsmunkákhoz fog: kér-sérin
jamés kivol ünttitá, qlnsérin jqmés kwol ünttitá), húsos ( = húseleségben tartó) hét folyamán, csontos hót folyamán így foglalko
zott" — mondja az egyik medveének (III : 44.).
Ezek ama mythikus képzetek, melyekkel a vogul-osztják em-
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ber az Égatya személyét, alaki vonásait és szellemi tulajdonságait,
uralmának székhelyét és környezetét, hivatásos s egyéni munkál
kodását felfogja. Hozzájuk külön csoportként csatlakoznak az Egatyára vonatkozó t ö r t é n e t i m y t h o s o k , melyek az ő múltjának
eseményeit tárgyazzák, különösen arra — az embert minden tájon
s minden időben rendkívül érdeklő — kérdésre igyekezvén rész
letes fölvilágosítást nyújtani, hogy miként létesült, vagy teremtődött
általa a világ egészében s egyes alkotó elemeiben s hogy miként
támadt ebben a jelenleg uralkodó törvényszerű világrend, az emberi
társadalom s kultúrája (főbb életfoglalkozások, mesterségek, jog•és vallásszokások stb.). Mielőtt ily tárgyíí mithoszok bemutatására
áttérnénk, lássuk elsőben minő műszavakat és kifejezéseket ismer
a vogul költői nyelv a «teremtésre*).
Legérzékibb ezek közt a jold táráti, vagy tárdti «alábocsát»,
t. i. az égből a földre, mely kifejezésnél ismerjük tényleg a menny
ből való alábocsátás regéjét is ezeknél: Sorni-Kworés ásuw ma
tdráti «Arany-Kworesz atyánk a földet bocsátja alá», azaz:
«teremti» (I : 35, 36, 76, 134, 135.), jelpin saktv táráts ((alábocsá
totta a szent tűzözönt» (1:68.), Xul-atér• tárátéstá (I: 158.), Sopérnáj, Kami-náj ánkw tárátéstá (I : 76.), Paráp-náj ánkw tarate'im
flParáp-asszony anyát (ily nevű hegyet) bocsátok» (I : 80.), vagy
midőn a medvéről mondja az ének, hogy jale tarétaus (KV. I I I :
128.), tárátawém (III : 18.); de már nincs határozottan meg
mondva, hogy ugyancsak az égből, vagy máshonnan «teremtéssel»,
avagy szóbeli «rendeléssel, igézettel» történik-e a «bocsátási) pl. az
állatokról szóló következő helyeken: Numi-Tarém áéüw kwoss-kéjpél vit-ytd voss tárátasén, vör uj voss taratdsén! «N. T. atyánk
teremts ( = bocsáss) legalább vizi halat, erdei vadat!» (1:73.),
Sorni-Kworés asukiué sdt tömiU, sdt pawéllawéstárdtankwé
aAranyKworész atyuska hót jávorüszőt, hét jávortulkot, mondta, hogy
bocsát» (I : 91.), vagy a jávor mondásában: Numi-Tarém jáyémné
tardtawdsém (IV : 301.); v. ö. Türum estem saiten pundape kart
jewér ('Istentől bocsátott deres oldalú vasfarkas» (PATK. II : 88.).
Világosan csak isteni «rendelésről» lehet szó ebben: Tarémné nél
tárdtawdsén, an nen tulmentawés «T. nőt rendelt (bocsátott) szá
modra, de azt a nődet ellopták)) (I : 7; Tarém tawdn tárdtálim
náj-á-ril: 10.); a következőben pedig éppen földi lényektől ered
az alkotás : téréntal ma térnél tárátéslen, %ul'tal ma yulél tárátésUn
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«a kortalan földre kórt bocsátottatok, a betegsógtelen földre beteg
séget bocsátottatok*) (I : 113.).
Többször részletesen kifejti a rege, hogy miként történik a
teremtést eszközlő «alábocsátás». Ennek ugyanis két módja van,
az egyik: a hágcsón való alábocsátás, a mint a Földanyának az Égatyához küldött üzenetében találjuk: «íját fogott hét férfidat
megteremteni ím megteremtettem; de most megenni való vessző
bimbójuk, fűbimbójuk mi lesz? Te eziisthágcsót bocsáss alá (nan
(Jln-yányaltép táráién jolá), megenni való vesszőbimbójuk, fű
bimbójuk ama hágcsó hosszában, onnan hadd szálljon alá (ta yányáltép yqsit tül voss vaili) /» Kérdi erre az Egatya: «Az ezüsthágcsó hosszában micsodámat bocsássam alá ?» Felel az üzenethozó
követ: «Lúdbukdácsoló, réczebukdácsoló hét folyócskádnak hét
halsereges vizéből kis hátszárr»yú hátszárnyas halat hozz elő (kivál
tén), mögös várunk mögébe hét jávorú jávoros mohlegelőt bocsáss
ald/» (sát ujpá ujin suw voss taraién/ I : 132—3.). Egy másik
esetét annak, hogy a földi javak az égből hágcsó mentén kerülnek
alá, a szigvai szent rege adja elő, mely szerint a Napasszony-leány
8 a Holdvilág-leány, miután a Világügyelő-férfi nejeivé lettek,
hozományukkal, t. i. (dófalkájukkái s tehénfalkájukkal [az égből a
földre vivő] hágcsó tövéhez jutnak s onnan előre haladnak* (1: 31.).
Ha már van ily eget, földet összekötő hágcsó, egész természetes
képzet, hogy midőn az egyik teremtési rege ősembere az Egatyától
a föld előbuktatását, megszilárdítását, az állatok megteremtését
stb. óhajtja, mindezek elérésére nem éri be avval, hogy ebbeli
kérelmeit itt e földön könyörgés alakjában előadja, hanem e végből
amaz égbe vezető ^hétfokú ezüsthágcsón (sát nakpá áln yányáltép)
fogas evet, karmos evet alakjában» személyesen hág-föl s ily mó
don bár «karmos állat karma ereje elfogyott, miután fogas állat
foga ereje elfogyott, a Numi-Tqrém atyja lakó ezüstrudú rudas
házhoz elérkezik)) (1:138.). Hágcsón jár föl az égbe a szigvai szent
regében a Világügyelő-férfi is (1: 23.), továbbá PATKANOvnak egyik
hősének-közleményében a holtnak szelleme, mely utóbbi helyen
(II : 32.) «háromszáz fokú fokos hágcsóról)) (yüdem-söt cümdep
cümdin yöndépj van szó.
Kevésbbé nehézkes módja az égből való alábocsátásnak, mely
kőtél, láncz, illetőleg ezek végén csüngő bölcső segedelmével törté
nik. Ily úton előkelőbb mythikus lények jutnak a földre, így Arany-

401

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

Kaltés és a Világügyelő Arany-fej edelem, kiket «Arany- 'Sié anyjuk
s Arany- Kworés atyj'uk arany abroncsú két bölcsőbe fektettek, hét
rojtos ezüst Idnczot csatoltak hozzájuk s így bocsátottak alá ezen
alant levő földre (sq,rni kispá kit-ápán %ujiptawéssV, sát rüsip qlnkwalyél qltyéléssV ti Joli man ti tarátaivéssV I : 67.), vagy a mint a
Világügyelőről egy másik ének mondja: «Atyja esüsthajlatú haj
latos bölcsőbe ültette, az alant levő föld férfiús világába bocsátotta
alá (aln sitpá sitin apán ünttéstá, joli ma ymnin, tcirémné tárdtéstá)
Sas-pelyhű ember bátyjának háza tetejére hatalmas mennydörgés
hangjával esett le» (II: 101.); 1. még PATKANOV 1: 101. — Hasonló
a Föld anya alászállásának története: «Joli- Tarém anyánk a két
tarém, két kworés (= ég és föld) között hétszeres vasláncz végén
függő várában ül (sat-pis ker-kwáli' taléyt yanné üsát ünli)».
Hosszú ideig, vagy rövid ideig ül, egyszer csak eljött a föld meg
teremtésének kora. Numi-Tqrém bátyja szól: ,Te testvér, most
szállj le az alant levő földre, az ember korabeli világot kell meg
teremteni V A hétszeres vasláncz, melyen a vár függött, most levágó
dott s Joli-Taréin anyánk alászállott» (jolá vailés I : 128.). —
A teremtési rege ősember-párját is «ezüsthaj laté hajlatos bölcsővel
bocsátotta felülről alá Tgrém-atya ( din sitpá sitin apái tar•átawési'');
vasláncz végén jöttek alá» (1: 135.). — Bőven beszélik el a medve
énekek ez isteni állatnak mennyből való leszállását (numél va'ilém
éri'): N. T. atyja ((háromszáz ölnyi vaslánczot készítget, ezüst haj
laté hajlatos bölcsőt készítget; amaz erőszakos kezű ,réti állat,
leányához oda viszi őket; amaz ezüst hajlatú hajlatos bölcsőbe
ültet ím ő engem, a háromszáz ölnyi vaslánczczal kötöz meg ím
engem, az alvilági nép lakó sárga színnel, vörös színnel borított,
kis lúd, kis récze pipegŐ földecskére bocsát alá ím engem)) (IH : 13—
14, 45—46, 118.), «hétszeres ezüstlánczon, hétszeres aranylánczon
bocsátott alá engem» (III : 77—78, 127.). Egy kondai osztják
medveénekben (PATK. II : 192.) is szó van arról, hogy ez állatot
«atyja vaslánczok drága, végén bocsátotta alá» (jigem-iva kartségcret tinén tei estemem).
Az ilyen égből való alábocsátás nem mindenkor történik az
Égatya részéről a czélszerüség biztos tudatával, hanem inkább a
lekívánkozónak tartós unszolására. Ily esetekben a habozó Egatya
az aláeresztett bölcsöt az ég és föld között lebegve visszatartja, mint
ezt az ének a Világügyelő-férfi leszállása alkalmával előadja:
NYEIiVTUD. KÖZLEMKNYEK. XXX.
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«Férfi nagyságúvá még nem vált s ím minden áron az alant levő
földre vágyakozik. Éjjel vágyakozik, nappal vágyakozik: NumiTfrém atyja nem bocsátja alá. Csontja még erőtlen, húsa még
erőtlen: N. T. atyja azért akadályozza. Hosszú ideig, vagy rövid
ideig növekedett, egyszer csak szól: ,0h atyám, az alant levő föld
férfiús világába bocsáss alá engem!' lm sopér-ezüst, kami-ezüst
bölcsőbe ülteté N. T. atyja s alábocsátotta. A két tqrém, a két
kworés (= ég és föld) közé oda fogta. N. T. atyja ha felvidéki szelet
támaszt: ezüst hajlatú hajlatos bölcsőjében az alvidéki tengerhez
emelődik; ha alvidéki szelet támaszt: ezüst hajlatú hajlatos bölcső
jében a felvidéki tengerhez emelődik. N. T. atyja, ha esőként eső
zik : húsa az eső által gyarapodik; N. T. atyja ha szélképpen fú :
csontja a szél által erősödik. Hét nyáron, hét télen fújta a szél,
akkor szállotta meg az erő. N. T. atyja azután ím lebocsátotta»
( I I : 103—4.). így járt a medve is, mint énekében panaszolja:
«(N. T. atyám) egy száz ölnyire bocsát alá engem s ott visszatart.
Ha felvidéki szél támadoz: az Ural alvidéki vége felé hord el
engem; ha alvidéki szél támadoz: az Ural felvidéki vége felé emel
get engem. Ezután igaz igézet jeles fajával igéz meg N. T. atyám».
Majd ((kétszáz ölnyire bocsát alá s ott ismét visszatart . . . . Énekbe
illő, regébe illő nagy Ínséget szenvedtem át ekkép. Ezután igaz
igézet jeles fajával igézget ismét N. T. atyám». Végül «csipkerózsafa
hét bozótjába, zelniczefa sűrű bozótjába bocsát engem (tárátawém),
amaz ezüst hajlatú hajlatos bölcsőmet pedig fölemelgeti» (III : 14—
18,46—48, 116—119.). A EEGULY-féle teremtési rege szerint az
ősember-pár sem kerülte el e sorsot avval a külömbséggel csupán,
hogy ők nem a magasban, hanem minden föld híján itt alant
himbálóztak az ősvízen: «N. T. atyjuk alvilági zúgó szelet támaszt,
a fölső tenger végére viszi őket; fölvidéki zúgó szelet támaszt: az
alsó tenger végére emeli őket. Az öreg egy napon N. T. atyjához
könyörög: ,N. T. apám, nekem egy házterületnyi szent földdara
bot bocsáss alá V Miután egy napig éltek, két napot eltöltöttek,
N. T. atyjuk egy ház nagyságú szent földdarabot bocsátott neki
alá» (I : 135.). A teremtési ének szerint az emberiség ősanyja
Kami-asszony «egy méhbeli hét magzatot szül» s «évét számítva
hét éven át, esztendőjét számítva három esztendőn át himbálja az
ifjakat a szél» (plyét %ollitawét I : 103.). — Égen függőnek ismerj_
a felső szoszvai közlés Numi-Kworés három fiát (N. T., 'Sa/l-

403

A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA.

tqrém és Tapél-ájká) úgyszintén Kaltéé testvérüket (Numi-Kworés
jáyánélné kit tqrémyalén, kit kivorés yalén jolá tárátaivást II : 98.),
más közlések pedig a hét Tarém-fiúról mondják ugyanezt (Tarém
yanné sát pV IV : 207.) s emlegetik «Tqrémtől alábocsátott vasláncz
végén csüngő várukat)) ( Tiirém tárátém kér-kwálV taléyt yanné üs
II : 65.). A déli osztják regékben is találunk égen függő házakat;
az egyik: «alsó aranyával lefelé ragyogó (folyó), felső aranyával
fölfelé ragyogó ház vaslánczok drága végén» (it sorúét it ouman
%öt, nüm sornet noy ouman yot kart-ségeret tinén teina PATK. II :
140.), a másik: «Istentől alábocsátott vasház» (Türum estem kardayöt u. o. 172.).
Ezek a regék magyarázzák meg, hogy minő képzetek fűződ
nek ahhoz a «bocsátáshoz)), melyet a teremtésnek tárati műszava
jelez. Egyértelmű ezzel a tarémti képzésváltozat (pl. élém-yqlés
ünléné ma tárátunkwé ti tarémtáslén «az ember lakó földjét alábocsátani ím alábocsátottad» I : 36; As-vit jelpin nqmtén Asén oss
tarémtáslén mönt! «Ob-víz [vágyó] szent elmédet óh bár az Óbba
bocsátanád! II : 3 5 1 ; ajka tusa As-simté Ás-pánywitél tárémtamté
«az öreg szakálát az Ob medrében az Ob szélességében bocsátotta
szét» I : 133.), melylyel azonosnak vehető a «creare, gignere»
sajátos régi magyar műszava a teremt-, a trans. «gigno, profero» és
intrans. «cresco, nascor» értelemben egyaránt használatos magy.
terem- causativuma (v. ö. ez utóbbihoz: naft sátém élém-yalásén
majánitV tárámlés, nan láum vör-ujin ma janit él te" Is «a tőled igé
zett embered a föld egész nagyságában terjedt el, a tőled rendelt
erdei vadad a föld egész nagysága szerint támadott)) I : 150., hol
tárámlés = tels «létre jött, támadt, született)); ma akw' pala vörujin tárémlawés «a föld egyik fele erdei vadtól lett elárasztva» =
«erdei vad termett rajta» I : 147.).
Egy másik jelzése a teremtésnek: sánkémti, pl. élém-yqlés
jisin ttirém sánlcémtankwé éri «az ember korabeli világot kell meg
teremteni)) (I : 128, 36, 84.); elém-yalés qlné jisin tarém él-sankémtilém «az ember korabeli világot hosszabbá teremtem» (II : 291.);
Xul-qtér áyi taw sánkémtéstá «a XuH-qtér-\eányt ő (t. i. SorniKworés) teremtette)) (I : 77.); 'Soper-náj ánkw ti tárátéstá, Kamináj ánkw ti sáfikémtéstá (1: 77.), hol tehát tárátéstá = sánkémtéstá.
A megfelelő intrans. képzés: sáfikémli, pl. mái' tqrmV, tén sáiikémlei' «az ég és föld, ők megteremtődnek)) v. «előtámadnak))
26*
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(I : 101.), Somi-Ktvorés já'ikwé aln taytép-kér jilnitV ti sánkémlés
«Arany-Kworész apuska ezüst orsókarika nagjTságában alkotódott))
(I : 77.), aa kakér sat pi tül voss sankémWit «az egy méhbeli hét
fiú onnan támadjon*), v. «jöjjön elő» (I : 84.), am matnaV tit ti
sánkémlásém «én itt ím öreg korra termettem», v. ((jutottam» (II :
125.). A szó alapja, mint már fentebb érintve volt, a déli osztják
sanki, sanka «klar, heiter», KO. sank, SO. senk «világosság, világ
(CB1ITI,» PÁPAI KÁE.); melynek mása fölismerhető az ÉV. sank
«verőfény; hőség» = LV. say id., továbbá az ÉV. sánkeli, LV.
sanyémli ((fölserkenni, fölébredni)) ( = kén sémii), tkp. ((világosságra
érni, jutni» medve-műszóban (III : 204, 207.). A «teremtós» fogal
mának sánkémti szava tehát voltakép : nvildgra, világosságra 1iozni»;
sánkémli «teremtődik)) = «világra jutni» (mint: samné páti ((szü
letik)), tkp. «szembe esik» = «látható lesz»).
A REöüLYtól jegyzett teremtési énekben a sánkémli-nek pár
huzamos kifejezése : péntémli: mái' tarmV tén péntémleV, tén sánkémleV (I : 101.). Itt a közlőtől eredő «OHH po^aTCfl» fordítás is
világosan mutatja a teremtődik-féle értelmet s jól érthető evvel a
szó előfordulásának másik helye is, melyben a Földanya ezt üzeni
az Egatyának: péntémlané ti péntémlésmén ám tépél tépél átémtal
ünlunkwé váyém at joyti «megalakúlni ím mi ketten megalakul
tunk; de én étellel táplálkozó ember nélkül megélni (ülni) nem
bírok» (I : 101 —2.). A tőlem följegyzett szövegek ezt a déli vogul
s úgy látszik elavult kifejezést nem ismerik.
Szintén a művelet szemmel látható mozzanatát, t. i. az isme
retlenségből az ismert állapotba való jutást emelik ki a teremtés
nek ezen kifejezései: telti és yuMti, pl. élém-yalés unléné jelpin ma
teltén, élém-yq,lés unléné sqwin má yul'iténf «az ember lakó szent
földet hozd elő, az ember lakó kérges földet buktasd elő /» (1:139.);
Somi-Kworés já'ikém, taw téltálém ur-löptatá
«Arany-Kworész
apuskám, az ő teremtette hegyi levele» (III : 270.); %q>tél ti yq,téltáslén, ét-pos ti yuUtáslén «a napot ím földerítetted, a holdvilágot
ím előhoztad (előbuktattad» I : 129.); yojtil yul'iti, aum vári «kórt
támaszt, betegséget csináló ( I : 158.). A tél- alapszónak értelme:
(•támad, lesz, válik, keletkezik, születik», pl. la'ilá yuml'é téli, kátá
yuml'é téls, toy vár és «lába a mint támad, keze a mint támadt, úgy
készítette*) (I : 146); má télém mőjt «a föld keletkezésének regéje»
(I : 1.); am tit télsém «én itt születtem»; télpá janyép «újuló», v.
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«születő hold» (111:337.). A yuUti ige jelentése: «valahonnan
(különösen a vízből) előbuktat, fölemel, fölszínre hoz» s midőn a
föld teremtéséről mondja a rege, hogy ma %ul!iti, tudjuk is, hogy e
kifejezés igazán a földnek az ősvízböl való elöbuktatására czéloz ; a
megfelelő intransitivum : yutili (fölbuzog, fölemelkedik (különösen
a vízből), pl. /ul'iléné tür-vit «fölbuzgó tóvíz», marat satinkán
khüEilátyét «lehelletének bugyborékai szállnak föl (a vízből; I I :
232.). Midőn a hold fölkeltéről mondják, hogy yul'ili, a kifejezés
eredete talán szintén az, hogy előbukkanását a tengerből kép
zelték.
Figyelemreméltó kifejezése a «teremtés»-nek: ta'ilti ((tel
jessé tesz» a himnus következő szavaiban: Somi-Kivorés jayén
tá'íltém sopér-qln, kami-qln lüún yqméi at tulá-p tul'áii kátéi püyálnf
«Az Arany-Kworész atyád alkotta (létrehozta, teremtette) soperezüst, kami-ezüst rojtos ostort öt ujjú ujjas kézzel fogd meg»! ( I I :
323.); a közlő fordítása szerint: «rocno^t TBopiurc, Teőt njieTb,
Ty nOHMaii)) ! A ta'il «teljes, egész, ép»> alapszó értelméhez viszo
nyítva e kifejezés jelentésfejlődése ép olyan, mint a magy. ép szó
ból képzett épít = «alkot, létrehoz» igében.
De a «teremtés »-nek ezen szemléletes kifejezéseinkívül van
nak a vogulban olyanok is, melyek a teremtőnek pusztán kimondott
•akaratát jelzik, tehát a teremtés tényét ép úgy adják elő, mint
midőn a biblia így szól: «S monda az Úr: legyen világosság! S lön
világosság)). Ilyen kifejezések: sáti «igéz; igéjével teremt, létrehoz»
és láivi «mond, szól, rendel» a következő példákban: Numi-Tqrém
aéém, nan satém élém-yqlasén áyi qnsunkwé, pi qnsunkwé pats
«N. T. atyám, a te igézeteddel teremtett emberednek leánya, fia
kezdett lenni» (I : 157, 150.); nan satém vit-yulén, vör-ujin «a te
igézeteddel teremtett (v. termett) vízi halad, erdei vadad» (1:150.);
am satém vör-jiwém «az én igézetemre termett erdei fám» (I: 151.)I
kér-tqy jelpin tailém jáyém satém jelpin nqwl'ém num-pálén, jáyém
láwém jelpin luwém num-pálén nqny ti masilém «vas mellű szent
ruhámat atyám igézte (v. teremtette) szent húsom fölé, atyám ren
delte (v. mondására létrejött) szent csontom fölé ím felöltöm)) (II:
149.); nan láum jelpin mán téltáslém, nan satém sqwin mán yuUtáslém «a szavadra létrejött szent földedet előhoztam, igézetedre létrejött
Isérges földedet előbuktattam» (1:143.); Numi-Tqrém jáyémné
yqsá la'ilpa táilin uj tárátawásém, tépél tépél átémán sim-taléy
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nqsin püW lamvcisém «N. T. atyám hosszú lábú lábas állatnak bo
csátott alá ( = teremtett) engem, táplálékkal élő emberének szívcsúcsabeli ízletes falatjául rendelt engem» (IV : 301.). A sáti szó
értelmének fejtegetésével alább foglalkozunk a samánműveletek
tárgyalásánál.
MUNKÁCSI BERNÁT.
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Irtisi-osztják szójegyzék.
(Első közlemény.)

Az osztják nép és nyelv tanulmányára az 1886—88. évek
folyamán nyílt alkalmam, a midőn hivatalos megbízásból minden
irányban át kellett utazgatnom a tobolszki kormányzóságnak
ugyanily nevű kerületét. Befejezvén napi munkámat, örömest szen
teltem szabad időmet a vidék néprajzi sajátságainak vizsgálatára,
melynek során különös érdeklődéssel kötötte le figyelmemet az
osztjákoknak sajátos s több szempontból igen tanálságos népkölté
szete, valamint nyelve. Ide vágó kutatásaim főbb eredményeit a
szentpétervári császári tud. akadémia kiadásában megjelent «Die
Irtysclt-Ostjaken und ikre Volkspoesiev (1897-—1900.) czímű mun
kám tartalmazza, melynek első kötete nyolez fejezetben a tájék
topográfiai és természetrajzi leírását, a lakosság anthropologiai
jellegét, ruházatát, építkezését, gazdasági állapotát, foglalkozását,
életmódját, műveltségi és jogi viszonyait, statisztikáját, továbbá az
ősi néphitet s az ezzel kapcsolatos népszokásokat tárgyalja, máso
dik kötete pedig az osztják népköltészet általános jellemzésének
bevezetésével a tőlem följegyzett hősénekeket, mondákat, meséket,
mythologiai s egyéb fajú dalokat, meg találós meséket nyújtja,
mindannyit német és orosz fordítással. Ezekhez kiegészítésül kö
vetkezik imitt szótári gyűjtéseimnek közlése, melyeknek anyagát
főkép a Konda és Demjanka folyók mellókén szereztem, ezenkívül
kis részben még az Irtis torkolatvidékén s az Ob mellett, a hon
nan CASTRÉN szógyűjtése jobbadán származik.
Mint az eddig ismeretes nyelvanyagokból kivehető, az osztják
nyelv egész területen három fő nyelvjáráscsoportot lehet megkülömböztetni, jelesen az éjszakit (az alsó Ob és mellékfolyóinak
vidékén), a keletit (az Irtis torkolatánál feljebb eső Obvidéken,
különösen a Szalim, Vach, Jugan és Vasz-Jugan folyók mellékén)
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s a délit. Az utóbbi három, némileg különálló al-nyelvjárásra oszt
ható, melyek: 1. a Demjanka folyó vidékének nyelvjárása (rövidí
tett jegye: Dem.), mely átmenetet alkot az irtisvidékitől a szalimvidékihez; — 2. az Irtis mellékének nyelve (röv. jegye : I.), mely
oly közel áll az Irtis torkolatához közel eső Obvidék nyelvéhez
(0.), hogy CASTRÉN e kettőt külön jelzéssel meg sem külömbözteti; — 3. a Konda vidékének nyelvjárása, fiielynek területén
különválasztható az alsó-kondai (AK.), a közép-kondaitol
(KK.J,
mely utóbbit a sumilovi, jeszauli s más közelfekvő jurtákban
beszélik. Olyan szavak, melyeknek nyelvjárását a jelen szójegy
zék közelebbről meg nem határozza, több nyelvjárásban egye
zően hangzanak.
Szövegeimben általában CASTRÉN hangjelzését követtem, csu
pán két olyan betű alkalmazását találtam föltétlenül szükségesnek,
mely nála elő nem fordul. Az egyik az é (szövegeimben: i), mely
egy igen röviden ejtett orosz bi-féle hangnak jegye s az ujabb
vogul-osztják nyelvi kiadványokban mindenütt előfordul, helyette
azonban CASTRÉN valamely más rövid magánhangzót (a, e, i, o, u)
ír. A másik a i (szövegeimben : z) = orosz JK, mely a Demjanka
és Konda vidékén többször más nyelvjárások c, g és s hangjainak
a változata. Az itt adott szójegyzékben CASTRÉN sajátos betűit, eltérőleg szövegeim kiadásától, a magyar nyelvtudományi irodalomban
használt átírással jelzem (tehát pl. a jésítést nem a betűt áthúzó
" Jegygvel> hanem így: ú, l', d stb.). — Az értelem világosabb föl
tüntetésére, vagy sajátos kifejezések igazolására gyakran melléke
lek adataimhoz idézeteket szövegeimből; ezeknél a zárójelben
kitett szám a kiadás (Irt. Ostj. II.) lapjára vonatkozik. A zárójel
ben, vagy a nélkül alkalmazott C. betű azt jelenti, hogy az illető
adat, vagy változat CASTRÉNtól való, kitől mind a szurgutvidéki
(S.) közlések is származnak, míg az éjszakiak (ÉO.) AHLQVisTtől.
Nagy sajnálatomra nem használhattam föl szójegyzékemben PÁPAI
KÁROLYnak, a tudomány kárára korán elhunyt ifjú tudósnak,
többnyire keleti osztják adatokat tartalmazó szógyűjtését, melyet
MUNKÁCSI B. adott ki «Déli-osztják szójegyzék)) czímen (1896.).
Munkám már jóval az utóbbinak megjelenése előtt teljesen be volt
fejezve s az utólagos kiegészítés több akadályozó körülménynél
fogva nem állott módomban.
Végül kötelességemnek tartom hálás köszönetemet kifejezni
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e helyütt is ANDERSON N. és MUNKÁCSI B. uraknak azért a szíves s
fáradságot nem kímélő közreműködésért, melylyel nekem, mint
nem szakszerű nyelvésznek, lehetővé tették, hogy e művel, ha
szerény mértékben is, a tudomány szolgalatjára lehetek. Az első a
szentpétervári csász. tud. akadémia megbízásából gondosan átvizs
gálta munkámat s annak értékét számos helyreigazítással, pótlás
sal s egyébnemü becses észrevétellel emelte; az utóbbi szíves volt
magára vállalni az egész anyagnak etimologikus alapon való át
szerkesztését, magyar fordítását s általában a mű kiadásának gon
dozását.
Sz.-Pétervár, 1900. november hava.
PATKANOV SZERAFIM.

A, A.
a e j ! | ei! (interject.) C.
a-a igen, úgy! | j a ! (interject.) C.
aba, apa néne; (atyai részről való) nagynéne | áltere schwester; tante (schwester des vaters). — opa, oba, aba, AS. opi áltere
schwester. — EO. öpi áltere schwester; tante (schwester des
vaters). — Cf. zürj. ob, votj. apaj, szamojéd: jen. óba, osztják-sz.
apá, oppe, tavgy. ~afu = cuv. apá, tatár., kirg. apa etc. áltere
schwester.
abét öl; ölnyi térfogat ] arm; armvoll; umarmung, umfang.
/üdém abét ju% (II : 20.) baumstamm, den (nur) drei mánner mit
den armen umfassen können. — EO. abél.
abéttem (fut. abéttedem) átölelni, átkarolni | umarmen, um
fassen. — JCJO. abéllem (inch.).
abéstam (AK.), Dem. abéstamp, KK. abésttm édes, ízletes | süss,
schmackhaft.
ada (I. 0., AK., Dem.), KK. ata vagy | oder.— ada-ada (at)}
ata-ata vagy-vagy | entweder-oder. — ada(at)metta
(II : 52.)
mintha; valami | als ob; irgend ein, ada(ata)metta yoi irgend
ein mann. — ada- (KK. ata-) yotan valahol | irgendwo.
ada (KK.), ata (II : 34.) ez | dieser.
adak szél, vihar | wind, sturm.
adum ember j mensch. — Adam-iga bálvány neve (tkp.
ember-öreg) | götze in der gestalt eines pfahles in einigen dörfern
am Irtysch, z. b. in den Semeikinschen, Zingalinschen u. and. jurten (Nar. Wol.). — Cf. tat.-arab. adam mensch.
aday (conjunct.)ha | wenn(russ.: 6H) : man aday ninat seméya
verdém- na (II : 127.) wenn ich euch beidé sehend machen würde.
adása, odosa csődör j hengst C. — Cf. tat. atasa wallach.
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adémrossz, gonosz | schlecht, bőse; ádém-türum-vöt (schlechtwetter-wind) westwind C. — SO. atém C.; EO. adém.
ad em (fut. attam), ötem feküdni, alunni | liegen, schlafen ;
adidem (fut. ádittam) frequ. — SO. alám, ölam, ölem; EO. öllem,
ölélalem.
adet (plur.) emberek | leute :jü%tum adet(í) vit vageden (II :
164.) die angekommenen leute riefen sie (zu sich) landwárts; tdidayadet (=• yajadet) üttet (II : 162.) reiche leute lében (da).
adimem (f. ádimdem) venni, fogni, emelni, elvenni | nehmen,
fassen, ergreifen, wegnehmen, heben. — Cf. dtmem.
ádémpeja (postp.; lat.) mögé | hinter; adémpena (loc.) mö
gött | hinten; adémpivet (abl.) mögül | von hinten.
ádéy reggeli idő; reggel | morgen; morgens; ddéyna (loc.)
des morgens — S. alay, áley ,• EO. aléy (loc. áléyna). — adéy-tedai
ebéd | (morgen-essen) mittagsessen.
ddét egyedülálló | aus einem bestehend, einzeln, alléin; ddétpügot aus einem hause bestehendes dorf; adét-saga (II : 14.), -sagat
egyedül | alléin; adét-tüpéy (II : 140.) (einziger u. letzter) nur ein
einziger. — EO. adel, dtel.
agán, ágán báb | puppe. — EO. akan, zürj. akan.
agerna, dgerne pirosszárnyú ponty | plötze (cyprinus rutilus;.
a3t).—EO. avér-ne cyprinus idus.— agema-tuja/ kánya | (plötzeschwanz) weihe (falco milvus) C.
dytem (f. dgattam) okádni | sich erbrechen. — S. ügolem,
EO. ögatlem.
ai! (interj.) e j ! | ei!
ai szerencse j glück. — EO. oi.
ai szó, beszéd, hír | wort, rede, nachricht; mi ai, mi ket
táidan ? (II : 92.) was für ein wort, was für ein rede hast du ? ai
tüvem (II : 52.) t üzenetet hozni | (wort bringen) eine nachricht
übergeben. — EO. ai.
ai, ai kicsiny, üatal | klein, jung. — ái-aya (-anka) ha
jadon, leányzó, ifjabb leány, v. női rokon | jungfrau, jüngere
tochter (poet.); jüngere muhme od. base C. — ai-eva kis leány, a
legifjabb leány | kleines mádchen, jüngste tochter (/üdém eva aieva von drei töchtern die jüngste). — ai-yui (KK. di-yoi) fiú, az
ifjabb férfi j knabe, der jüngere od. jüngste mann. — Ái-jega nom.
pr. (kis-folyó) | (kleiner fluss) nebenfluss von Kaltscha von der
linken seite (Ob., Dem.) — ai-möy kis gyermek, fiú | kleines
kind, kleiner knabe. — ai-nai kisasszony | jungfrau, vornehmes mádchen. — di-néy (poet.) id. — ai-pajdr alsóbb rendőr
tisztviselő | (kleiner herr) landpolizeioffizier (3eMCKÍö yiacTKOBbiit
sacíi^aTeJii.; EO. ai-pojar). — di-perit'a apró morzsa; csecsemő J
kleiner brocken, krümchen; wiegenkind (schmeichelwort II :
160.). — di-poy kis fiú, ifjabb fiú | kleiner knabe, jüngster sohn; ai~
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poype pogéy pügot (II: 204.) dorf, wo es viele kleine knaben giebt). —
Ai-Södom n. pr. Kis-Szalim | Kleiner Salym (fluss im östlichen teile
des Tobolskischen kreises); Ai-Södom-pügot n. pr. KI. Salym dorf,
ostjakischer name der Baimankow'schen jurten in der Narym'schen
(früher Tarchan'schen) wolost (Tob. kr.). — di-tau csikó | (junges
pferd) füllen. — ai tet cenc-tihs «kis-tél-hát hava» | (des kleinen
winters rücken [d. h. höhepunkt?] monat) name des 11-ten monat's. — Ai-toytéy teu n. pr. «Kis-búvármadár tó» | «Kleiner-taucher-see» in der gegend des-oberen laufes des fi. Kaltscha, des nebenflusses der Demjanka. — Ái-ürt n. pr. a kondai «Kis fejedelem» |
(kleiner herr) name eines ehemaligen ostjakischen helden aus der
gegend der Nachratschin'schen jurten, dessen geist jetzt für heilig gehalten wird. Sein wogulischer name ist: Vis-otér; Ai-ürtanka n. pr. mutter des Ai-ürt, früherer weiblicher götze aus derselben gegend. — dipa, dipe (II: 172.) kicsiny, fiatal | klein, jung
(cf. ai); dipe-eva = di-eva; áipe-yjui = ai-yui.
aidadem űzni, üldözni | antreiben, jagen.
aidem, ajedem (f. aittam) találni | finden; aidemem (mom.) —
S. ojolem, EO. uitlem, vitlem.
aijay (C.) = ajay.
aijoytep (C.) vid. djoytep.
ai-ket szó, beszéd, hír, üzenet, elbeszélés | wort. rede, nachricht, erzáhlung; jis ai-ket régi hagyomány, rege | alté sage, kosmogonische erzáhlung, heldensage. — EO. aikel, aikol.
ajmay : vid. ajem.
aioytep (C.) = djoytep.
dit, áita adv. kevéssé, lassan, csendesen | wenig, sachte,
leise; langsam; aitUa (II : 120.) igen kevéssé, igen lassan j ganz
wenig, ganz leise. — EO. ailta.
ait haskötő szíj a nyergen | bauchgürtel, sattelriemen; itpait (— itpa-ait) der vordere bauchgürtel; pir-ait der hintere bauch
gürtel. — Cf. tat. ail id.
aiték = eiték.
ait'%as (K.) zár j schloss (II : 120.).
digek (C.) kisded, kicsinyke | etwas klein; cf. ai.
ajay, ajéy, ajiy szerencsés, boldog | glücklich.
ajat, ajet (poet.) = ái.
ajedem — aidem.
djeli (C.) kicsinyke | etwas klein.
ajem halhólyagból készült enyv j fischleim; söy-djem störleim. — dimay enyves | aus fischleim; dimay jogot (II : 182.)
bogén, der mit hülfe von fischleim verfertigt worden ist). —
djemdem enyvezni | leimen. — EO. aijim, SO. éjem, eijem ; ÉO.
aijimtlem, aijimtalem ; AS. éjemdem, eijemdem, FS. éjemtim, ei~
jemtim.
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ajoytep (C.) adv. dim. = ai.
ajéy = ajay.
ajéy beszédes, szavas | zur rede gehörig, gespráchig; vid.
ai-ket.
almát}, dlmay-de (Dem.; poet.) becses érczből, aranyból
való (?) | aus wertvollem metalle, golden (?): sorúidéi, almay jemdéi goldiges, wertvolles(?) gewand (panzerhemd); sorniy, almayde
táyr (tüp) panzer (ruder) aus gold u. wertvollem metalle ( I I : 18,
20.). — Cf. pers., tat. almás diamant, glánzender gegenstand; (kirg.)
bestes stahl.
ambögot (= amp-ögot) ebtől vont szánkó | (hund-schlitten)
kleiner schlitten, vor den man hunde anspannt.
dmdem örülni; sich freuen; dmdidem frequ. — ÉO. ámlem,
amatlem.
amlép lék (a jégben) | wuhne, loch im eise. — ÉO. omlep.
ámmöy (= dmp-moy) ebkölyök | (hund-junges) welp, junger
hund.
amp el), kutya j hund. — dmp-ögot = ambögot. -— amp-vöt
kukojcza. medveszőlő | (hund-beere) sandbeere, bárentraube (arbutus uva ursi), TOJiOKTHHKa. — ÉO. amp.
an vájjon nem ? | ob nicht ?: an sevrantteu ? sollen wir uns
nicht (mit den schwerten) schlagen ? (II : 2.).
an, ané, ana csésze, tál, agyagedény | schale, schüssel, lehmgeschirr; Anet ötéy áttada yiá n. pr. (den rand der schale tragender mann) name eines, sclaven (II : 46.); An ötén pötefai
•ajay /oi n. pr. (schale rand frieren glücklicher mann) name eines
sclaven (II : 94.). — ana-söyen edény | (schale-trog) geschirr. —•
ÉO. an, dn-sun.
ana vastag j dick; ana-pay hüvelyk | (dick-finger) daumen
(C.); ana-sabet reczefaj | (dick-hals) ente von schwarzblauer farbe
mit dickem halse (C.)
anatta (Ali.), KK. dneitta vastagnyi | von der dicke : vat' ca/ím
sügom anatta muladet (II : 114.) dünner rauch von der dicke eines
zwirnfadens steigt empor.
aneitem morogni | brummen, knurren.
anka = aya.
ankermem (f. -medem) tekinteni j ansehen, hinblicken,
schauen: noy tam ankermet, tum ankermet, ení ankermet (II : 132.)
•er blickte hierher u. blickte dahin u. konnte nicht sehen (eig. u.
schaute nicht). — ÉO. aykérmalem. (inch.)
ankét, dyet sb. oszlop; levágott fatörzs | pfosten, balken;
abgehauener baumstamm. — S. ankel, ÉO. aygél, aykél.
dnkta borda I rippe. — ÉO. ayte, oyti-lü.
an$a csipkerózsa és bogyója | hagebutte (rosa canina); hagebuttenbeere; an§a-juy hagebuttenstrauch. — an^ey (adj.) hage-
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butten-; angey ur mit hagebutten bewachsener lánglicher, fiacher
hügel). — ange C , S. angey, EO. angi.
angok (K.) vogul | wogule.
anaga, áiíaya idősebb ángy, az unokaöcsnek nagybátyja neje j
so wird die t'rau des álteren bruders von dessen jüngerem brúder
od. die frau des oheims von dessen neffen fgenannt; (C) stiefmutter. — AS. ajanki, FS. aúakai, EO. aygi, aneya. — Cf. tat. anaga
mutter, stiefmutter.
aúges (C.) = ayes.
aya, anka anya, anyóka I mutter; in der poesie überhaupt
eine person weiblichen geschlechtes, alsó: frau, mádchen (so in
den ausdrücken: ai-aya, jig-aya etc); a^a-wö^ (poet.)fitestvér [ (der
mutter-knabe) brúder; aya-tajem anya-szülte állapotú, ártatlan | so
wie von der mutter geboren, unverándert, unschuldig; aya-íaía
anyai nagybátya | oheim (so wird vom sohne der áltere brúder der
mutter genannt); ai-aya, én-aya, jig-aya, nai-aya: vid. ai, éne,
jig, nai. — S. anki, EO. ayka, aygi. — Cf. tobolszki-orosz aiibKa
«ostjakin, ostjakenfrau».
ayaya (C), aya-aya anyai nagyanya | (der mutter mutter)
grossmutter. — S. ankanki, EO. ay-aygi.
ayasem (C.) lehúzni (a lábbelit) | die schuhe ausziehen. —
S. ünacem.
aye (C.) = aya.
ayeda, ankeda (II : 72.) anyátlan, árva j ohne mutter, waise.
ayen áll; a szán előrésze ; zabola | kinn, kiefer; vorderteil des
schlittens ; zaum ; pontiy tau pir-peia söytet aynediva (II : 14.) das
beflügelte ross zog er am zaume zurück ; áynéy (adj.): dynéy ögot
mit einem vorderteile versehener schlitten. — EO. ayén, ayen. —
Cf. zürj. an, votj. ay, szamojéd-kam. oyai, jenis. nayu, jurák nayui,
cagat. áyak, tar., bar. iyák kinn, kiefer.
ayet = ankét.
ayes borsó j erbse. — aúges C, S. ankic, EO. ankas, aykas,.
ÉV. ankas = zürj. ankic.
aplök (poet.; KK. II : 90.) laza (?) | weich, locker (?).
apou! (interj. II : 190.) wehe, wohlan !
aptejem ölelkezni | sich umarmen; tabet abet dptejet (II : 56.)
sie umarmten sich mit 7 umarmungen; cf. abettem.
ar, KK. ar sok, számos I viel, zahlreich; ügem-sö% yondéptem
ama ár pH veimen (II : 64.) ich bewahrte meine kopfhaut, indem
ich allé möglichen kunstgriffe zur hilfe nahm; ar-yajat (AK.), KK.
ar-yojet zahlreiche menschen, mánner; ar-yoi (KK.), I. AK. ár-yui
zahlreiche mánner; ar-iga zahlreiche mánner, zahlreiche greise ;
ar-íma zahlreiche frauen, zahlr. alté frauen; ar-néy zahlreiche
frauen; ár-nérpe, -nirpe vielstangig, aus vielen stangen, balken,
bestehend; ar-nérpe néréy kattéy (II : 68.) die vielstangige, aus
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stangen bestebende, landungsbrücke); ár-nátmáp, -úátmape vielzüngig; ar-natmape Tárén tüt (tut) (II : 82, 102.) «vielzüngiges
Tarén-feuer* od. «vielzüngiger mund der Tarén*, epitheton des
Eeuers. — Ar-még-yoi (yui), v. ár-méget-yoi n. pr. «Sok föld embere»
{a világügyelő istenség jelző neve) | «mann vieler lánder» d. h.
«vielgereister mann» (epitbeton des Pairayja) : Ar-még-yoi (yui),
kalé-yoi (yui) n. pr. (II : 82, 102.) «viel gereister mann» (volles
epitheton des Pairayja) ; Ar-még-yoi tit öttetai seu tarém-pötpe tét
des vielgereisten mannes (d. h. des Pairayja) lében bewahrendes
gewand mit einem starken rande (das wort seu, dessen sinn hier
unklar ist, blieb unübersetzt); epitheton eines panzerhemdes; Ar
még tágat petmay tét tátte jor, n. pr. ein furchterregendes (eig.
furchtsames) gewand aus dem tuche vieler lánder tragender held ;
beiname eines ostjakenfürsten (II : 42.).
ár-jon kilencz [ neun; ár-jonmet kiienczedik j derneunte. —
ár-sot kilenczven; kilenczszáz J neunzig; neunhundert; ár-sotmet
kilenczvenedik; 900-adik | der neunzigste; der neunhundertste.
ára adv. sokat, nagyon | viel, stark; ára-jirem (II: 176.) einen
mit ausgespreizten armen u. beinen (eig. stark) anbinden; áramánejem sich gleich einem reif (eig. stark) biegen. sich vor jemandem
stark verbeugen; ara-senem (II : 174.) kreuzigen.
Ar-jay n. pr. az Obvidék őslakóinak neve az osztjákoknál
(Ar-volk) so werden die ehemaligen bewohner der Ob-gestade von
den Ostjaken im nördlichen teile des Tobolskischen u. im angrenzenden teile des Beresow'scben bezirks genannt (russisch : Tiy,a,E>);
Ar-jay-nép (friedhof des Ar-volkes) name eines ehemal. begrábnissplatzes in der Temlj. wol.
ára ének, dal | lied, gesang. — S. árey, EO. ár. — Cf. türk.
ir, er; alt. ér,
árat sokaság, tömeg I menge, masse; vayte-vöjet árat uimet
(II : 128.) eine menge schlangen waren herausgekrochen. —
ÉO. árat.
árem = árgem.
árent (C.) adósság | schuld; árenden, árudén (C.) schuldig.
árét (poet.) = ár: még-yot tvetta árét pai árét jártai (II : 38.)
zahlreiche haufen von der grösse einer erdhütte wurden von ihm
geschöpft.
[stange.
áres (C.) kalapács (?) | fimmelfáustel. — Cf. tat. aris femerárgem, árkem (I., Dem.), K. árnem (fut. árdam), árem- éne
kelni I singen; pass. árgájem, árnájem besungen werden. — S.
zrgein; ÉO. árilem.
arés, áros rozs | roggen. — oros C. — Cf. alt. aris.
árkem (L, Dem.) = árgem.
armadem (f. armattam) érteni; megkísérlem | verstehen, versuchen; armadesem v. augin. (II : 12.). — EO. armatlem.
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áryem (K.) — argem.
art: panetna nedajoy pan ei pana sört árta noytutem-ne ( I I :
184.) als ich die 40 saiten allé bis auf eine mit einer hechtkiefer (?)
in bewegung setzte.
drtetem brammen(?): iyey&n, jivreyen árteteyen ( I I : 150.)
der bár u. der wolf brummten (?). — ÉO. oritillem.
as nagy folyó | grqsser fluss, strom; As n. pr. az Ob folyó
neve | der fluss Ob; As/oi (yui) n. pr. (Ob-mann) Ob'scher
ostjake; As-%on «Ob-királyi) j «Oo-könig» (= Ás-iga); As-igan.-px.
«Obi öreg» (vizi szellem) | «Ob-alter» (ein in_ dem Ob hausender
wassergeist; bei den wogulen : As-ancéy) ; Ás-jay n. pr. obi nép,
obi osztják | (Ob volk) an den gestaden des Ob lebende ostjaken
(avas Ás-jay alvidéki osztják | untere ostjaken, d. h. Beresow'sche;
nüm As-jay felvidéki osztják j obere ostjaken d. h. Surgut'sche C.);
As-pai (C.) nyárfa j (Ob-espe) pappel; As-unt n. pr. obi begy, az
Ob magas partja j (Ob-berg) hőbe ufer, zwischen welcben das Obtal liegt, hauptsáchlich das südliche ufer; Turt-ds n. pr. (wurzelfluss'?) Turtas (nebenfluss des Irtysch); Vándér-as*) n. pr. (otterfluss) Wanderas (nebenfluss des Salym).
asa! (intérj.) nosza! | nun ! woblan!
ásad,{C) szabad, nőtlen | frei, ledig. — Cf. pers. azad, tat. ázat.
ásem vánkos | kissen. — ÉO. osém.
Astandi n. pr. női szellem neve | name eines auf dem bügel
Vo^(Voc)-unt (unweit der Zingalin'schen jurten) hausenden weiblichen geistes (am genannten orte, gleich hinter dem zweiten graben der altén erdfestung Vog-oyta, befindet sich nach der meinung
der tatárén das grab der tochter des achuns xVllogul, welche jungfrau der sage nach an der verbreitung des islams teilgenommen
hátte und darum von den muselmánnern für heilig gehalten wird;
ihr grab wird mit dem namen ástdna [— pers. dstana] bezeichnet.
Aus diesem worte entstand bei den ostjaken mittels der volksetymologie: Astunai [vgl. nai «frau»]. Ein anderer name dieses
geistes ist: Voj-unt-ima «Vo3-unt-alte»),
as mész | kaik C. — S. ac.
asma (II : 16.) igen, nagyon | sehr. — Cf. BeCbMa C.
at: vid. ada ; at-at: vid. ada-ada ,• at-metta : vid. ada-mctta.
at (L, AK.), KK., Dem. ot n e ! | uicht (negative partikel vor
dem imperativ u. dem futurum im sinne des imperativs). — ÉO. al.
*) V. ö. ezekhez a következő folyóneveket, melyek az ás szó
val összetéve osztják eredetűeknek látszanak, noha ma oroszok,
tatárok és szamojédok lakják az illető vidékeket: Bids a Tara
mellékvize, Üres, ízes a Tartás mellékvizei, Kaas, Tugulds a Tym
mellékvizei, Tartás az Omj mellékfolyója, Tentus az Isim mellékvize.
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át (II : 16.) átna éjjel | bei nacht; nachts; át-küttép éjfél J (nachtmitte) mitternacht. — EO. át, at-küttép.
at- (poet. ata, atta) : igekötő «magát» értelemben a cselekvés
át nem ható voltának jelzésére | praeposition oft mit der bedeutung
«sich», welche vor ein transitives verbum gesetzt, diesem einen intransitiven od. reflexiven charakter verleiht, z. b. jogadem ,verlieren':
at-jogadem ,sich verlieren, verschwinden, sterben'; ningem ,in die
lángé ziehen': at-rangem ,sich in die lángé ziehen, sich strecken'. —
at-yotémdem enyészni j verschwinden, umkommen; at-yucem =
yucem ; at-jécdem, at-jéaedidem auf einander schiessen; at-jogadem
elpusztulni, meghalni ] verschwinden, sterben; at-kalem mozogni;
egy helyt forogni | sich bewegen, sich auf einer stelle drehen; atkuladidem telve lenni; duzzadni | voll sein, strotzen; at-uingem
nyújtózni | sich in die lángé ziehen, sich strecken; at-noycájeiu
emelkedni | sich erheben ; at-nölem kéreggel bevonva lenni | mit
einer kruste, mit schorf bedeckt sein ; at-ömdem, at-ömdidem (fr.)
leülni | sich setzen (cf. ömdem, ömdidem) ; at-páylejem sich in eine
feste masse verwandein, eine feste masse bilden; at-poytandem
taszigálózni [ sich gegenseitig stossen; at-rá/nem rogyni, omlani
fallen, stürzen (von grossen u. leblosen gegenstánden u. von flüssigkeiten); at-ramsoyindem erótlenedni | von kráften kommen; atsayájem (KK.), L, AK. at-seyajem verődni j geschlagen, gehauen
werden; at-sevrandem karddal vagdalkozni | sich mit schwertern
hauen ; at-tagandem, at-tagandldem (fr.) küzdeni j ringen ; at-temdjem szétszóródni | sich zerstreuen; at-temedem (pass. temedajem)
kifolyni | herausfliessen; notetivet vér at-temeddi (II : 108.) aus
seiner nase floss blut heraus; at-tötmájem (pass.) von jemandem
überrascht, od. ertappt werden (II : 62.); at-üdem, at-üsem
lenni | sein; Ima at ningöt, at üsöt (II : 128.) sie streckte sich aus,
wie sie war.
át éj | nacht; át yodem die nacht verbringen; at verőt es
wurde nacht; epitheta: aj ép át, kedép át (II: 24.); saréy át, máréy.
ata, atam (KK.) pr. ez | dieser (e, es): vid. ada.
ata (KK.) conj. : vid. ada.
ial dach.
ate, at'e (KK.), I. ede, AK. öt'e fedél | deckel.'- - S. ale, EO.
átmem (f. ádémdem; ger. ádémmen) emelni, vinni j heben,
tragen; pass. átmájem (f. ádémdájem) fortgetragen werden; kart
jevrena ádémdájeu (II : 88.) von einem eisernen wolfe werden wir
in flucht gejagt werden; tavetna ádémda te-pidái (II : 110.) das
pferd begann ihn fortzutragen. —• átmedem (f. átmettem) iterat.;
nüm-vöt vert, raveten auvsaii átmettái (II : 80.) entsteht süd-wind,
so wird ihre asche gen norden (fort)getragen.) — átmldem, átrmdídem frequ. — S. llmem, EO. álémlem (pass. álémlájem).
atpega (KK.) előre j voraus, vorwárts, nach vorne : vojeyen
atpega vordémdeyen (II: 28.) die tiere sprangen vorwárts (cf. itpega).
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atta, ata (poet.) — at prsepos.: atta yojájem találva lenni | getroffen werden (II: 28.); atta severajem átvágódni | durchschnitten
werden. — Cf. at-.
átta(e)-kef}e kard (hordó-kés) | (tragen-messer) schwert. —
EO. alta-kesi.
attem (f. áttedem, áttadem) vinni, hordani i tragen; %ui áttem,
nép attem von mánnern u. weibern getragen; tomitna áttedái ( I I :
160.) von jenen wird es getragen. — áttamem, áttérnem mom. •—
áttesem (f. áttestem) augm. — S. illem, EO. allém.
at'a atya | vater C. — EO. asi, vog. ás.
ate (KK.) : vid. ate.
au, ou (L, AK.) nyílás; torkolat; ajtó ] öffnung, mündung,
tür; yát-au (L, AK.) házajtó | (hausöffnung) tür; avéy nyílásos,
ajtós j zur öffnung, mündung gehörig, mit einer tür versehen. —
EO. ou, ov, ovi.
au interj. ha ! a ! C.
aus: vid. avas; auvsa (II : 80, 128.), auvsaií: vid. avasa.
auvsanem imádkozni, könyörögni | annehen, heten (mit dat.);
sorúi sanka jigeda tu auvsanöt (II : 88.) seinen vater, das goldene
licht, flehte er an.
avas, aus a folyó alvidéke, éjszak | der untere lauf eines
flusses, der norden, das nördliche (da in Sibirien diegrösstenűüsse
zum norden fiiessen); avasa,auvsa (ásbt.),auvsaH^ folyó alvidéke felé,
éjszak felé | nach dem unteren laufe des flusses zu, gegen norden
(in Sibirien); avasta (abl.) vom unteren laufe des flusses, vom
norden her C.; avas-pélek, avas-pélka alvidéktáj, észak | die nörd
liche gegend, der norden; avas(aus)-pet'a éjszak felé | zum norden
hin; avas(aus)-peíivet éjszak felől | vom norden her; avas(aus)vöt éjszaki szél j nordwind. — EO. ous, ous-vöt.
avdem : id. eudem; avdidem vid. eudidem.
avem szaglani, bűzleni | sich verbreiten (vom geruche), riechen; avemem mom.; avemidem frequ. — Obd. aulem riechen.
avdem felfordítani j umdrehen, umkippen ; aveiidem frequ.
avét kerület; város | bezirk; stadt; Elin-ávét-vos n. pr. name
einer altén ostjakischen erdfestung unweit den Bogdanov'schen
jurten (KI. Konda'sche wol.); Kun-avét (Kon-avét) n. pr. name
einer landschaft, eines flusses u. einer altén erdfestung im Beresow'schen kreise, am rechten ufer des Ob, unweit dem 65° nördl.
br.; Kun-dvét-pogor n. pr. Kun-avét insel, name einer insel im Ob,
in der gegend der genannten landschaft; Nank-%us-avét n. pr.: vid.
Nánk; Soy-yus-avét n. pr.: vid. Son. — EO. avét.
ána: vid. eúa.
ár KK. = ár.
árda, erda kedves, szeretett | lieb, geschátzt; árda-nén,
mosta-nép (II : 36.) lieblingsfrau. — Cf. alt. arda liebes kind.
NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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B.
-ba, -pa ind. part.: vid. -pa.
balay (II : 200.) mozgó, járó j sich bewegend, gehend. — 0 .
balagam (II: 216.), K. balay em mozogni, járni, futni j sich bewegen,
gehen, laufen.
Basian-pügot n. pr. Basian'sche jurten, 22 werst südlich von
Samarowo (Teml. wol.).
baémdk czipő | schuh ( = őamMaicb).
ber, bér : vid. per, per.
beste (II : 69.) mindenütt | überall ( = Be3/i,íi).
ber: vid. pér.
béséy : vid. péséy.
Bóibet-pügot n. pr. Baibalin'sche jurten (KI. Konda'schen
wolost, Tob. distr.); Nim-Bóibet-pügot n. pr. u.; Vií-Bóibet-pügot
n. pr. namen einzelner teile dieses dorfes.
D.
davul nosza, rajta! | min, lasst uns ! ( = flaBaö !).
det (II : 18.): vid. tét.
E.
ebét, épét szag j geruch ; vid. epsendem — S. dpel, EO. ebei. —
Cf.syr.««; szEbm.-jm.~ábta,~abt,~abta ; tavgy. ~obta ; jen. óbto; ost-s.
ápt, apta.
Ebétta-jega n. pr. linker nebenfluss der Konda, welche ihn
unweit der Winter-Puschtin'schen jurten aufnimmt.
Ebétta-tör n. pr. kleiner binnensee, durch welchen der obenerwáhnte fluss strömt.
ede I. (C.): ate, a(e.
edem, eidem elhagyni | verlassen C. — EO. etlem, etlalem
fortgehen; etltalem entlassen.
edem (f. Ütem) emelkedni, felnőni, virulni; megtörténni | aufsteigen, sich erheben, aufwachsen, gedeihen, geschehen; an§a
edöt (II : 204.) die hagebutten gediehen (gut), '/unt' édot die morgenröte gieng auf. — edemem mom.; édemídem frequ.; édesem augm.;
édtlem frequ. — EO. etlem, etlalem.
edem L, KK. édem, étem, AK. üdém (f. ettam, éttam, üttam)
égetni, gyújtani | brennen (tr.), heizen; anzünden; nai (acc.) edem,
feuer anzünden, najat edem mit feuer verbrennen; pass. edajem,
édájem, üdájem (f. ettajem, éttdjem, üttajem) verbrannt werden.—
EO. allém, FS. ülim. — Cf. zürj. özj- brennen (tr.), sich entzünden; votj. ast-.
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edep, edep, Sdép osztják verszt ( = 5—G or. verszt) | werst;
ein ostjakisches lángemass (meile), das sich an der Demjanka erhalten hat u. etwa 5—6 russischen wersten gleich kommt. Yon
den russen wird es «ostjakische werst» genannt. Eine analógé
meile von 5 wersten besitzen aueh die syrjánen (com-kös). —
S. ettep.
eder, eder világos, derült | klar, hell. — ÉO. éder schönes
wetter; S. ater, atter, KV. adér klarer himmel. — eder oytep etwas
klar C.
édémddjem (Dem.), jedémdájem szégyenkezni | sich schámen;
jiapediva édémdai er schánite sich vor seiner schwester. •— ÉO.
edep : vid. edep.
[jelemlajem.
edép (KK.) ? faggyú, zsír | talg, fett.
edépta(K.), I. K. -etta (postpos.) át keresztül j über ; vos-edépta
über (den wall) der stadt.
ega együvé, össze | zusammen, neben; ega ömétken (II : 16.)
(Dem.) sie setzten sich nebeneinander; ega ])íi««m zusammenlegen. — ÉO. jega, iga.
eytem (f. Ugattam, ger. egatmen) fölakasztani, függeszteni j
hangén (tr.); aufhangen; notoda vares éaattai (II : 148.) hángt man
an seine nase ein pferdehaar auf, ( s o ) . . . ; e/te nwnat tunka ! hánge
dich an einen nagel auf! — ÉO. eytisalem, igitlem.
ei! (interj.) ej ! | ei! nun !
ei, i egy | ein; ei-ei egykóp, úgy . . . mint | sowohl . . . als,
auch; tég-pa ankermedet-na, ei usa, toy-pa ankermedet-na, ei usa
(II: 114.) blickt er hierher, wird ihm schwindelig, blickt er dahin —
ebenso ; ei-ent egy is . . . nem j kein ; us ei yajata ent evéttem (II:
146.) mehr werde ich keinem (menschen) glauben schenken; i yui
éndam (II : 208.) es giebt keinen mann; ei-ges, ei-kes, iges, ikes
(Dem., K.) egyszer j einmal; (dat.) eikesa egyszerre j mit einem
male; ei-hes verőt ( I I : 28.) und er verschwand (tkp. er machte
einmal); ei-met tat na zu der od. der zeit, einmal (in erzáhlungen). —
ei pis, i pis (L, AK.) egyszer | einmal; ei pa FS. — ei pédatta
(pedetta KK.) egy magasságú | von einem wuchse, von einer höhe. —
ei-pünpe egyszörű, egyszínű | von einer farbe der haare (tkp. von
einem haar). — ei-tvatta (tvetta KK.) (II : 90.) egy nagyságú | von
einer grösse. — ei-ía, ei-iav (II : 120.) egyazon | (ein dieser) derselbe; et-ía-ba (-pa) (II : 128.) ép egyazon | eben derselbe; in der
tat, wahrlich; ei-ia-sir ugyanolyan | (derselben art) eben solch'
einer; ti-t'u-sirat, ei-tí-sirat ép ugyanolyan, ép ugyanilyen | dasselbe, eben solches; ei-iu-tampa ugyanolyan, hasonló | ebenso ein,
áhnlich. — ei-ügop egyfejű | einköpfig. — ei vérem éndam: vid.
vérem. — ei-veípe egy arczú j mit einem gesichte; ei-veípe kit
Tarán (II : 82.) doppelgestaltige (eig. zweifache) Tárn mit einem
gesichte (epitheton der Tárn).
27*
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ei még, inkább | noch, mehr; ei-t'e/ még erősebb | noch
mehr, stárker, fester; ei-t'e/ verem (II: 146.) erősebbé teszem | ver
stárken, noch fester machen; ei taréma még erősebb | noch stár
ker; ei taréma juvem (II : 146.) még erősebbé leszek I noch fester,
stárker werden.
eidem (C.): vid. édem.
eitiidem I. (C.): vid. éttidem.
eissig, éssig I. (C.): vid. esjig.
eit (C.): vid. ét.
eitik, eiték, étik, etek hideg | kait; taka eiték (ütt) es ist sehr
kait; eitékna pégmai (II : 166.) er ist stark erfroren.
eittidem (C.): vid. éttidem.
eja, eija ! (interj.) ej! | ei! hőre mai!
ékindem, Skéndem fölakasztani (?) | aufhángen (?), lép ékindem
ganz verhángen, verhüllen: türmem to/ lép ékindöt (II : 32.) mein
licht verdunkelte (eig. verhüllte) sich (— ich fiel in ohnmacht). —
Cf. ektem.
ékmem (mom.) egybegyűlni | sich versammeln; ékmidem frequ.
ektem, oktem, éktem gyűjteni | sammeln; mant ektem ich habé
mich zusammengesammelt; ekte no-/ nuyat! ( I I : 144.) sammele
dich zusammen! — EO. ekmaslem., ekatlem, ákétlem. - - Cf. zürj.
okitit-, ökti-.
ele, elle I. (C.) fanedű j splint, baumsaft; sümet-ele, un$-ele
birkensaft, kiefernsplint. — S. ül; ÉO. álla.
Elékou-pügot n. pr. name eines ostjakendorfes im gebiete des
Salym-fmsses (Nar. wol.).
Eliy-avét-vos : vid. avét.
emder {I., S.) tó | see;pétlim emder az alvilág sötét tava j (der
fmstere see) see in der unteren welt; hölle. - - Emder n. pr.name
eines Tör's, eines seitenarmes des Ob u. eines fhisses (s. Emderjega) im süden des Beresow'schen kreises. — Emder-^oi n. pr.
Emder-férfi | Emder mann, bewohner des Emder-dorfes od. der
Emders_tadt; Emder-held; Emder-jega n. pr._ E. folyój Emderfluss ; Emder-tör n. pr. E. tó | Emder-see; vid. Emder); Emder-vos
n. pr. E. város [ name einer altén ostjakischen erdfestung an dem
Emder-flusse (Ber. kr.); unweit davon liegt das ostjakendorf E H ^HpcKifl ropTH, vielleicht v. d. nachkommen der einwohner der
Emder-vos besiedelt.
emem szopni ] saugen C. — Cf. samojed-jur. 'ameadm;
alt. em-.
emerdem (I.) merni, meríteni j schöpfen (mit grösserem gefásse) C. — S. emregdem, EO. amérlem.
en, ent (én, ént) tagadó szócska j negatíve partikel (z. b. en
mendam ich werde nicht gehen).
én: vid. éne.
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endam, éndam nincs | ist nicht; vid. éndam.
endem ? utóiérni | einholen, überholen.
éndep, éndép öv | gürtel, gurt; úur-éndép övszíj | (riemengürtel) gürtelriemen. — ÉO. antép. — Cf. samojed-jur. jiríea,j%7iea;
tavgy. niéja; jeniss. nieijo.
éne, én, üna, ün nagy, idősb, előkelő | gross, álterer, vornehm;
éneja (dat.): éneja jüvem gross werden, aufwachsen; éneja pungumdem (die tür) breit aufreissen. — én-aya (C.) idősb nagynéne | áltere
muhme od. base; — éne-éva az idősb leány j das áltere, álteste
mádchen, die a. tochter; — éne-yui (-yoi) az idősb férfi ; der áltere
mann; — Ene-jega-pügot n. pr. (gross-fluss- [d. h. Konda-] dorf)
Boltscharow'sche jurten an der Konda (KI. Kond. wol.); — énejiypoy idősb fitestvér | der áltere, álteste brúder; — éne-ké^a buja
kór | (grosse krankheit) syphilis. — Ene-kui n. pr. grosser sumpf,
name eines sumpfes in der Ober-Demjan'schen wol. (Tob. kr.) éne-pajar magasabb tisztviselő | (grosser herr) kreis-hauptmann u.
andere höber stehende beamte; éne-tét-cenc-tilis «Nagy-ősz-mög
hó» a tizedik hoidhónap neve_| (des grossen winters rücken monat)
name des 10-ten monats.—Ene-to%téy-teun. pr. «Nagy búvárkacsa
tó» | grosser taucher-see, name eines Binnensee's in dem oberen
laufe des fi. Kaltscba, des nebenflusses der Demjanka; —Ene-tör
n. |pr. «Nagy-tó» | grosser see, name eines binnensee's südlich
von den Njurkojew'scben jurten (KI. Kond. w.). — Ene-ürt
«Nagy-fejede lem» | grosser herr, gr. held; name eines ehemaligen hochgeschátzten fürsten der Nachratschin 'schen jurten
(Kond. w.). — éne vöje jávor («nagy állat») | (grosses tier) elén
tier; cf. uoy. — énepa, énepe nagy, idősebb j gross, álterer. —
énatta nagyságú t von der grosse; tej mattá úut so grosser
schwur (II: 76.). — énmem (fut. énemdam) nagygyá lenni, nőni,
gyarapodni j gross werden, wachsen, zunehmen; Bnmettem (f. énmettedem) nagygyá növelni, növeszteni, nevelni | wachsen lassen,
gross ziehen. auferziehen, ernáhren. — S . enl; KV. jani gross;
S. anmem, ÉO. énémlem wachsen, enméltlem wachsen lassen. — Cf.
samojed- tavgy. anie gross.
enyém, enyém, (f. enytem) oldani, leoldani, lekapcsolni; (a
medve bőrét) lehúzni | lösen, losbinden, losknöpfen, abnehmen,
die haut abziehen (vom bárén, von dem man nicht sagen darf:
yorem); röy vés kéyen enyém (II : 62.) den gürtel einer jungfrau
lösen; kélem enyém den pelz abnehmen; muyyol enyém (II : 110.)
einen knoten lösen; enyesem, eyyesem (f. enyestem) augm.; enyesmem,
eyyesmem mom. — ÉO. eygilem, iyalem.
enkrésem (f. enkréstem) morogni, szidni, átkozni | brummen,
schimpfen, verwünschen. — ÉO. eykrislem.
ent -= en ; ent-li vájjon nem | ob nicht; in naurimet noy ent
li énmeitetajet (II : 158.) ob diese kinder nicht auferzogen werden.
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entep (C.) = éndep.
eúa, ária más, idegen | anderer, fremder, — ena-ena egyik
másik | einer-anderer. — ena-még (II: 74.) idegen föld | fremdland ;
ena-még-yoi idegen | (fremd-land-mann) fremdlánder. — EO.
janas.— Cf. zürj.jan, janas geteiltheit, verschiedenheit; szamojédjur. ~ani, ~ani ; jeniss. énau.
enedidem nyerítni | wiehern C. — ÉO. ennilem.
étjisem: vid. inisem ; eyisídem: vid. lyisidem.
epét: vid. ebet.
épsendem (I.) szagolni, szagot érezni | riechen, geruch empíinden C. — S. apsindem, EO. epsanlem.
erda : vid. árda.
erek, erj (I.) fölös; vlmin túl, felül | überflüssig, darüber
hinaus; ausser C. — AG. ürük (üry). — Cf. érr.
ergiy, erkiy égi j himmlisch (?); Erkiy yoi ( I I : 134, 192, 202.)
n. pr. der himmlische (?) mann, beiname des Tűrém (vid. tabet).
esaptem (f. esaptedem) kisérleni ] versuchen; esaptedem (iterat.), esaptidem (frequ.) — Cf. tat. isáblá-.
esem (pl. ésmet) emlő | mutterbrust, busen. — ket-ésem szaru
szopó | (hand-brust) saughorn. — méget-ésem mellemlő | (brustbusen) mutterbrust. — ésem-jink tej | (brust-wasser) milch. —
esem-tei emlőbimbó j (busen-spitze) brustwarze; ésem-tejey mit e.
brustwarze, mit entblösster brust(?). — ésemép (adj.) ket-esemép yui
(II: 72.) mann, der mittelst eines saughornes auferzogen worden
ist. -—• éserndem szopni ] saugenC. — EO. esem, esem-jiyk, esem-tai.
es-jig öreg, agg, nagyatya j greis, grossvater. — essig, e^sr/,
eissig C.
estem (f. estedéin ger. cstamen) ereszteni, hagyni, lebocsátani,
el-, megbocsátani | lassen, zulassen, gestatten; her)ablassen; hereinlassen; loslassen, vergeben; furzen; not estem einen pfeil ab schnellen : mant (acc.) esta lasse micli los ; Sanka jigetna pai ménem
nürumat estdi (II: 64.) von seinem vater Sanka wurde ihm ein bewaldeter hügel heruntergelassen. •— estamem, estetnem (reflex.) le
bocsátkozni ] sich herablassen; — estemdem lebocsátani, (nyilat)
kiereszteni | ablassen, herunterlassen; losschnellen (not estemdem
(11:70.) [den! einen pfeil losschnellen); sich her(unter)ablassen;
estemdidem (imp. estemdida) frequ. — estidem (frequ.) — esta. partic.negat. (?): esta yamd'e (M.) die peitsche, die nicht geduldet
wird; esta jenién nut (II : 118.) unverbrüchlicher, heiliger eid
(cí. yatta, jügutta etc). EO. estiem, esellem, eslililem, FS. aslem,
AS. eslim).
es (K.) öcs, unokaöcs | jüngerer brúder, neffe, jüngerer vetter.
ét test, tárgy | körper, gegenstand; — eit C. — étpe testű,
testes | mit einem körper versében, td%ray-etpe (II : 84.) adj. c. —
mit einem bepanzerten körper. — ÉO. el.
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et (I.) egyszerű | einfach C. •— et-vay egyszerű érez, vas | einfaches metall, eisen C. — EO. al: al-yo, al-lant etc.
etem, etidern: vid. edem, edidem.
étik, etek: vid. eiték.
étrnay termő, létre hozó | zeugend, erzeugend, s. erhebend;
tör vanca étmay még (II : 170.) wiesengras erzeugende fláche. —
Cf. étmem.
étmem: vid. edem.
•etta (K., I.), -edépta (K.) postpos. át, keresztül | über, hiniiber; pét juy-etta über den hohen wald.
etta (partic.: edem) fölemelkedő j emporsteigend, sich er
hebend; etta yunt toréyna (II : 144.) zur zeit der aufsteigenden
morgenröthe, cf. edem.
etta majdnem | beinahe, kaum; etta man ent (od. ent-cik)
jöytem (II : 128.) es fehlte wenig, dass ich (zur zeit) gekommen wáre.
ettem nézni, tekinteni | schauen, blicken, sehen; jigden sem
manattem éttesen die augen eurer váter, schauet meinen augen (eig.
mir) ab; ettidem, eikidem, eittldem (f. éttittam) frequ., éttitagem (KK.)
nézni | schauen ; étteptem (caus.) mutatni | weisen, zeigen C. — EO.
aillem zeigen, etltifalem sich zeigen. — Cl. szamojed-jur. 'adimd'eu
zeigen, ost-s. atelgam zeigen.
éu: vid. eva ; eupe leányos | mit mádchen versében; ai-éupe
mit kleinen mádchen versehen; ai-éupe évéy pügot (II : 204.) dorf,
wo es (viele) kleine mádchen giebt.
eudem, evedem (f. evettem), evetéin vágni, nyírni, beretválni,
csapni | schneiden, scheren, rasiren, hauen; kur-evedem vadat
űzni | jagen, das wild verfolgen; kur-evetta-yui (poet. I I : 146.)
vadász | jáger; cnba evedem darabokra vágni | in stűcke zerschneiden ; ügot eudem feje nyírott | mit einem geschorenen kopfe ; eudidem, evdidem, evedidem frequ. — S. agdem, EO. evétlem, evétlelem;
evtilem, evétlilem fr.
euma ? kellemes | angenehm: nuyen euma, jüma most (II :
112.) es wird dir angenehm (?) u. nützlich(?) sein; es wird dir
freude bereiten. — Cf. EO. eumay, euméy süss, angenehm.
éva, évé (éu, év) leány | mádchen, jungfrau, tochter. —
éva-ka! leányka! (a megszólításban) | (in der anrede) töchterchen !
mádchen! éra-pay (-poy) gyermekek | (tochter-sohn) kinder. —
eva-tin: vid. tin; évi-da leánytalan
ohne tochter; évi-dapay-ta gyermektelen | (ohne tochter ohne sohn) ohne kinder,
kinderlos; évéy leányos | mádchen-, jungfrauen-; évéy undép néy
(II : 74.) frau, die in ihrem inneren mádchen trágt. — S. évi; EO.
evi, eu; evi-poy.
evdem, evdidem: vid. euderii, eadidem.
evedem, evedidem: vid. eudem, eudidem.
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évdép mérföldes (?) | meilig(?): ei-evdép köt /att zwei tagé,
wáhrend welcher man zu je einer meile (zurückgelegt hat); eievdép kdtyor zwei flusskrümmungen zu je einer meile (vid. «IrtyschOstjaken» II : 50.).
evem (f. everntem) ölelni, csókolni j liebkosen, küssen; evem
tapal vejem ölelkezni, csókolózni | sich umarmen, küssen; everntem
(f. evemtedem) liebkosen, küssen; evemtldem (f. -mtittam) frequ. —
EO. evamlalem.
evidem, evedéin, evetem (f. evittem, evéttem), evit'em hinni |
glauben; us ei yajata ent evéttem (II: 146.). —- EO. evélem, evéllem.

X.
yabéimem (KK.) kiforgatni, ledönteni j herausdrehen, umstürzen. — Cf. yavéimem.
yadan (I.): vid. yatan.
yadak' kalács, fehér kenyér; weissbrod, weizenbrod, semmel.—
EO. halai. — Cf. Kajia'it.
yadoy nép, emberek { volk, volkshaufen, leute; étttde, metsir
yadoy üttet! (II: 152.) schau, was für leute lében dórt! (üttet plur.)
yadem, yatem (f. yattem) halni, meghalni (a szibériai folyók
«elhaíására» is alkalmazva) sterben, absterben (auch von den
sibirischen flüssen; cf. «lrt. Ostj.» 1:15.). - - 8. kalem, ÉO.yallem;
wog. kalem, kuolem.
yaga K. játékszer; botocska, melylyel a gyermekek játsznak
spielzeug, stöckchen, womit die kinder spielen.
yayrai, yayrai-nép keresztorrú (madár) | einheimischer vogel
mit einem rőten kopfe u. einem rőten hinteren, náhrt sich von
früchten der nadelbáumen : kreuzschnabel (?), eichelheher (nucifraga cariocatactes); yayrajey néy (poet. I I : 22.) = yayrai-néij. —
EO. yoyyra picus.
ydyrem (f. -(dgardem) kaparni | kratzen, schaben. — EO.
yagartlem.
yaid'em, yeid'em, yaigem, yeigem (f. yaitíem, yeitt'em) maradni,
visszamaradni | zurückbleiben, übrigbleiben; mane vogem ügot-ta
at yaidayot damit meine stadt nicht ohne haupt bleibt; yaid'eptem
hagyni | nachlassen C. — EO. yaislem, yaslem.
yaimak (I.) reszelő j feile C. — Cf. tat. kaimak.
yaimem kiáltani | schreien.
yainem ásni | graben C. — S. kinem.
yaint, yánt; (poet.) yainet nyírhójkosár | korb aus birkenrinde (KV30BT>) ; yaint-oy a nyírhójkosár szádja | öffnung, mündung
eines korbes aus birkenrinde.
i(ai^a (I.) olló I scheere C. — Cf. tat. kajci, cuv. yai$a.
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yajamatay (K.) gyám (szülő v. gyermek) j pflege- (áltern o.
kind): yajamatay-anka gyámanya | pflegemutter; y.-eva gyám
leány j pflegetochter; y.-jig gyámatya j pflegevater; y--poy gyámfiú | pflegesohn.
vajat (I., AK.), KK. yojet ember, férfi; emberek; valaki |
mensch, mann; jemand; leute (als collectivum); taidan, vattán
yajadet (plur.) üttet reiche, wohlhabende leute lében (da). — yui
-yajat férfi | mann, (collect.) mánner, nen-yaját nő, nők | frau,
frauenzimmer; (collect.) frauen ; mun nen-yajat söt 7iiup%ol, táras
rnunyol (táideu) (II : 112.) wir frauen habén hundert bündel, tausend bündel. — EO. yojat jemand; ar yojadet (plur.) im masse
(Hunf.).
yajem hagyni, meghagyni | zürücklassen; yajajem (pass.)
zurückgelassen, verlassen werden. — EO. yailem. — Cf. szamojéd
jurák hajeu, haijeu. ost-s. kalak.
yaleu halászmadár | seeschwalbe C.; möve (larus). — yaleuy,
adj. möven-. — EO. yaleu sterna caspia, auch larus. — S. kallek. —
Cf. zürj. kala, szamojéd-jurák haleu (larus canus); ostjak. kalak,
kaXey, knd., k. kailak.
yalvm adv. (?): vid. plim.
yama (I.) hólyag j blase C. — S. komlay K.; EO. yomla.
yamalyái (K.) ? vízi bogár j wasserkáfer.
yamda, yomdá arczczal lefelé | mit dem gesichte zur erde;
umgestürzt; yamd-ádem, yomd-ötem mit dem gesichte zur erde liegend: yamd-ádem ána (II : 116.) mit der öffnung nach untén liegende tasse; yamda yompélviem (II : 116.) sich mit dem gesichte
(von der tasse, — mit der öffnung) zum boden kehren; yamda
it-vaidem (II : 16.) sich mit dem gesichte zur erde legén. — EO.
yomla.
yamd'e, yomd'e ostor | peitsche.
yamd'e-vai ostornyél
peitschenstiel. - - S. kamd'i, EO. yomsa, yomsi. — Cf. szamojédkam. kamd'u; minuss. tat. kamde, tat. kamci.
yamyá selyemszövet | (seide) seidenzeug. — EO. kamka, —
Cf. KaMKa ; zürj. kamka = tat. kamka.
yampélgem: vid. yompélf,em.
y ample-yoi (K.) kósza, kóbor férfi j ein mann der sich herumdreht, herumbummelt; yoi yöt (yoi) yample-yoi (II : 206.) mann
der in fremden háusern herumschlándert.
yampleíem, yampliiem : vid. yompletem.
yanasem (f. yanastemy, yanatem (KK.) fölfosztani | auftrennen; yanasidem frequ. — EO. yanaslem.
yanatem (KK.): vid. yanasem.
Xanda n. pr.: vid. Xunda.
yanda,yandé osztják I ostjake, ostjakisch.—yanda-yanc oszt
ják hímzés j ostjakisches muster (im ausnáhen), eine art ausnaht
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(cf. «Irt.-Ostj. II, 2. taf. fig. 1—3.).— yanda-yui (%oi KK.) osztják
ember j derostjake.—yanda-jay osztják nép | das ostjakische volk,
die ostjaken ; yanda-jagéy zum ostjakischen volke gehörig; yanda
jagéy sanka türum (II: 88.) az osztják nép világos világa | die lichte
welt des ostjakischen volkes (so wird die obere, sichtbare welt, das
irdische lében, im vergleiche mit der dunkeln unterwelt, it-türum,
petlim-émder genannt). -—• yanda-néy osztják nő I ostjakin. — yandapüdén csalán j (ostjakischer hanf) brennnessel (urtica dioica), aus
derén fasern leinwand verfertigt wird (vid. Grigorowsky: «ToŐ.
ryŐ. BT,^.», 1883. Nr. 13. és «Irt.-Ostj.» I : 44.). - ÉÖ. yanday
yandé, yonda ; S. kanda ; ÉO. yanda-polén nessel.
yandél: yandél, maridéi moi udaya (II: 56.) wenn er die hochzeitsangelegenbeiten (?) weiss.
yanem érinteni, bántani | anrühren, berühren; yanumdem
hozzáérni | anstossen, berühren; vit yanumdem ans land stossen,
landen. — ÉO. yanemlem kiében, berühren.
yaném asszony, feleség; kérő (férfi v. nő) J frau, gemahlin ;
freiwerber (für andere), brautwerberin ; árda yaném, mosta yaném
— árda néy, mosta néy% — yaném-yoi (yui) kérő, vőfély (freiwerbermann) freiwerber. — ÉO. yaném. — Cf. tat. yaném herrin.
yanyt'atem rágcsálni | nagen ; yanytéy (II : 198.) rágcsáló
nagend.
yanc, yans rajz, minta | zeichen, muster; tílié-yané (at), yatt
yancat (Dem. I I : 18. yanzat) mit der abbildung des mondes u. der
sonne. — Xanc-jega n. pr. «Tarka folyó» | bunter fluss, name eines
flusses in dem gebiet der Jesaul'schen jurten (KI. Kond. wol.). —
yancpe, yanspe ékes, rajzokkal, hímzéssel díszített | géziért, gemustert, mit mustern versehen ; yoi yür yancpe mit mánnergestalten; yatt-yanspe mit der abbildung der sonne verziert.
yangem (f. yantcem) rajzolni, írni, tarkítani i bűnt machen,
zeichnen, schreiben (cf. yasem). —yanjey, yancéy tarka; ékített j
bűnt, géziért; Xangey-jega n. pr. «Tarka folyó» | «Bunter Fluss»,
name des nebenflusses des fl. Jarkina (KI. Kond. wol.); ^angey-luk
fajdtyúk | (bunt-auerhuhn) auerhenne; yangey-tdgat tarka . sző
nyeg | (bunt-tuch) bunter teppich (aus grober leinwand); yangeg
cunga (K.) tarka gyapjuzsinór, melyet a menyasszony a vendégek
nek szétoszt | bunte schnur aus wolle, den die braut nach der
hochzeit den gásten verteilt (cf. cirt, «Irt.-Ostj,» 1: 141.). — yangep
ékített, hímzett j géziért, gemustert; téget-vöje yangep röt (II: 196.)
mit vogelgestalten verziertes boot.
yans : vid. yanc.
yanadem (f. yanattem) elbújni j sich verstecken. — ÉO. yanatlem verstecken, verwahren.
- Cf. zürj. kanjai- sich einschleichen.
yaydep, yaydép, ybydép lépcső, hágcsó | treppe, leiter. — rép-
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yaydép partlépcső [ (steiles ufer-treppe) stufen, welche das emporklimmen eines steilen ufers erleichtern. — S. kaydep ; EO.
yoyytép ; vog. kay eltép.
yaysa pipa | tabakspfeife; yaysa tádem pipát szívni I die
pfeife rauchen. — S. kansa, EO. yoysa. — Cf. szamojéd-osztj.
kan§á ; koibal kayza; tat. kaysa.
yapimem (f. yapimedem) törni, letörni, ketté törni | brechen r
abbrechen, in zwei brechen ; cf. yabéimem.
yar tér, síkság; erdő j platz, raum, ebene; wald. —ydt-yar,
yöt-yar házpadló | (haus-raum) fussboden. — jákta-yar, jökta-yar
tánczhely | (tanzen-platz) tanzplatz. — jantta-yar játszó hely
(spielen-, ringen-platz) spielplatz, ringplatz («TOKT>» in russ. márchen). — püm-yar rét, gyepes tér | (gras-ebene) wiese C. — tant-yar
szántóföld, gabonamező J (korn-ebene) ackerfeld C. — vai-yar pad,
lócza, fekvő hely | (eng-raum) unbewegliche bank, bettgestell. —
yar-tas prémes, bundás állatok, becses bőrök | (wald-pelzwerk)
pelztiere, pelzwerk. — yarey téres; sík | mit einem freien platze,
mit einer fláche ; yarey-vos mit einem platze versehene stadt (steter
beiname einer ostjakischen festung). — S. kara, EO. yar, yára;
jentta-yár.
Xarda-vos n. pr. Xarda-stadt, name einer ehemaligen ostja
kischen erdfestung am ufer des flusses Jevra, welcher in den oberen
(od. Satyschin'schen) Tumán see falit (in dem östlichen teile de&
Turin'schen kreises [Tob. gouv.]).
yardagan (K.) ölyv | habicht. — Cf. alt. tat. kartaga.
yarna, yar ni (KK.) ? cserzett bőr | gegorbene haut; yarna sau
sögoda gleich einer gegorbenen elsternhaut.
yartemdem szidni, megszégyenítni | schelten, beschámen;
manemna te-yartemddjern (II : 98.) \on meinem jüngeren brúder
wurde ich beschámt.
yargagan C.: vid. yardagan.
yasar-juy (K.) kormányevező | steuerruder.
•yasem (f. yastem) tarkítani, rajzolni, írni j bűnt machen,
zeichnen, schreiben; yasta-yui (%oi) író ember ( schreiber. — CL
yan^em. — EO. yaslem.
yasém ; vid. yögém.
yasydi hangya | ameise; Xasyai-teu n. pr. «hangyató» |
(ameisen-see) kleiner see westlich von den Zingalin'schen jurten. —
EO. yasya.
•yacém penész | schimmel; yacémay, yacmay, yasmay pené
szes | schimmelig, verschimmelt; yacémay-sayape mit einem verschimmelten gewande (v. leichnamen). — EO. yésdm.
yat (az egyes és tízes számnevek kapcsoló szócskája) | (parti
kel, durch welche die einer u. zehner der zahlwörter mit einander
verbunden werden; z. b. kát-yat-joy zwölf; tabet-yat-joy siebzehn.
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yat (I.) készlet | vorrath C.
yat, yatt (L, AK.), 0. yotl nap (idő és égitest) | tag, sonne. —
yat-dt éj és nap | (tag-nacht) die zeit von 24 stunden; yüdem yat,
yüdem-at drei tagé u. drei náohte, dreimal 24 stunden. — yat-yon
napkirály I (sonne-könig) sonnenkönig (in márchen); yat-yon-eva
napkirály-leány | (sonne-könig-tocbter) tochter des sonnenkönigs.—
yat-jányai-sa naptáj, naptáj felé j sonnengangseite, nacb der sonnengangseite (gegensatz zu jit-perey-sa). — yat-küttép dél | (tag-raitte)
mittag; yat-küttép-jüray (-jöroy KK., Dem.) (II : 140.) déltáj |
(mittag-gegend) süden; yat-küttép-tát (II : 108.) déli idő | (mittagzwiscbenzeit) mittagszeit. —yat pdynöt die sonne gieng auf; paganta yat oyteja (II : 144.) als die aufgehende sonne (am hímmel)
war; yat-pdganta-vöt keleti szél I (sonne-aufgehend-wind) ostwind.—
yat-vöt délászéi | (sonne-wind) südwind. '— S. kai; ÉO.yatl, yotl;
KV. yotl; ÉO. yatl-kütép.
yat (AK., L), KK., Dem. yöt ház, sátor, földkunyhó | haus,
zelt, erdbütte. —yat au ajtó j (haus-öffnung) tür (cf. yötöy KK.,
Dem.); yat-au-lok (L, AK.) ajtókilincs | türring, türklinge; yat-avödéy (öté?)) ajtószéi; ajtóoldali fal | (tür-ende) türrand; hintere
wand des hauses, wo sich die tür befindet (gegensatz zu müt) ;
ydt-du-vés ajtónyílás | türöffnung. — ydt-yar házpadló | (hausfláche) fussboden, diele. - - ÉO. yot, yat.
yata, yatai halott | todt, verstorben. — ÉO. yala.
yatan, yadan tatár , tatár, tatariseb. — yatan-yui (yoi Dem.,
KK.) tatár ember | (tatar-mann) tatár. - - yatan-jay tatár nép | die
tatárén, das tatárénvolk.
yatan-oycdm háromszögletű «tatár
kendő» ; egy három csillagból álló csillagkép | (tatar-tuch) dreieckiges tuch (TaTapcKan KOCbmita); ein aus drei sternen bestehen<Ies sternbild.
S. hatan-ku ; ÉO. yatan-yo.
yatasem mozogni, előre menni | sich bewegen, vorwártsgehen ; tavet ei kurém itpcja coken yataset (II : 116.) das pferd bewegte sich kaum schrittweise vorwárts. — ÉO. yatlem.
yatem: vid. yadem; yatém halott | todt, gestorben (von menschen u. fischen, z. b. it-yatém sört ein todter hecht). — Xa^V
haló | sterltend, todt; yatéy yatt, yatéy türum halál napja, ideje j
der tag des todes; yatéy-es KK., 0. temető | begrábnissplatz, friedhof; Urda-yatéy es n. pr. (helden-friedhof) name eines punktes
3 werst von den Trenkinschen jurten (Teml. wol., Tob. distr.), wo
man metallene gegenstánde aus altér zeit gefunden hat. - - Cf. ÉO.
yalém; yal-aé, yal-ié.
yotye (KK.)?száraz J trocken: juyyatyejim néva toy éytdiyen
(II : 196.) an den schönen trockenen (?) zweig des baumes, (dahin)
wurde es aufgehángt.
Xaty-oy-pügot n. pr. ostjakischer name der Krasnojar'schen
jurten (ki. Kond. wol.).
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yatey yat (poet. yatey et yat) reggel ! morgen ; vid. yotéy.
yatém: vid. yatem.
yatey, yattéy napos | sonnig; yatéy yat sonniger t a g ;
vid. yat.
yatl, yotl (KK., 0.) nap | sonne, tag; vid. yat.
yatl-sui (AK. 0 . ; poet. yattem-sui) napoldal | (sonneseite)
süden. — ÉO. yatl-sui.
yatpéy ? herélt | verschnitten (?); yatpéy vöje (II : 48.) rénökör | verschnittenes rentier. — ÉO. yapti, yopt. — Cf. jur. hábta,
hábíe rentierochse.
yatt nap | sonne, tag; vid. yat, yatl. —yattivet (abl.) nappal |
bei tagé C.
yatta (adj. negat.) haláltalan | unsterblich; yatta jink (II :
128.) élet vize | lebendes wasser (in raárchen); yatta nerem (ibid.)
élet vesszeje | lebens-gerte (in márchen ; cf. esta).
yattem mozgatni, elhelyezni, máshova tenni | bewegen, ver
setzen, anderswohin stellen. — ÉO. yadltalem. — Cf. yatasem.
yattéy : vid. /atéy.
yavéjem (fut. yavéitam; KK.) ( I I : 194.) előbukkanni, a víz.
fölszínére emelkedni | an die oberfláche kommen, emportauchen;
yavéimem mom.; yavéptem előbuktatni, a víz fölszínére előhozni |
auf die oberfláche bringen, hervorbringen. — Cf. yabéimem.
yeide unoka [ enkel; yeidega, yeidege dim. enkelchen. —
ÉO. yél.
yeid'em, yeiíem, yeigem (imper. yeiga) : vid. yaidem, yaigem.
yein, yeina (K.) n. pr. a kórterjesztő szellemek sergeinek ve
zére [ böser geist, führer der heerscharen der bősen, welche die
menschen mit krieg (d. h. mit seuchen) überziehen; Xeinena éne
iaína tum jüytai da kam der engel des todes mit einer grossen
heerschar (auf uns) gezogen («Irt.-Ostj.» I : 103 ; I I : 86, 228.). —
ÉO. yén seuche, pest: yén-né gespenst. — Cf. minuss. tat. A ina, alt.
aina böser geist, teufel.
yeiníem (KK.; poet.) hátrahagyni ] zurücklassen (vid. yeidHem,.
yeigem) : juy yatye jim névna totta yeiníeyen (auch yeiíeyen I I : 198.)
auf dem schönen trockenen(?) zweige des baumes, da liessen
sie (ihn).
yeiredem, yeredem (f. yeirett'em, yerett'em) bosszankodni, hara
gudni J sich árgern, zürnen, néyet peta yeirett (II : 122.) er zürnet
auf seine frau; pai yeirett' (die gewitterwolke zürnet) es donnert.
yer, yera : vid. yér, yéra.
yeredem: vid. yeired'em.
yerem (f. yertem) ásni | graben. — ÉO. yérlem,.
Xes-unt n. pr. name eines erhöhten ortes 15—20 werst nördlich v. Selijarsk (Tob. kr.), wo in früheren zeiten helden gekámpft
habén sollen.
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yér, yéra zsák | sack.
söy-yér bőrzsák | ledersack, beutel.
— mattay-yér puskatok | flintenfutteral. — yér-váy (vö%) csomó
pénz | (sack geld) eine masse geld. — EO. yer, yéra ; yer-soy.
yobodem (Dem.) felfordítani, ledönteni, kifordítani | umstossen, umstürzen, herausdrehen ; yobogem letörni, lehasítani | abbrechen, abspalten.
%oda mi? hogyan? | was? wie? yoda, yodai, yodaii hova?
wohin? yodan hol? j wo? vid. yota, yoU.i, yotan.
yodai-yuni: vid. yudai-yjmi.
yödamet (Dem.) hatodik j der sechste: vid. yüdamet.
Xöday (C): vid. yödéy.
yödap (C.) : vid. yodép.
yödem, yötem (fut. yottem) a) kifogyni, véget érni, elhaszná
lódni | verbraucht werden, endigen ; ausgehen ; man vegem yötöt:
ich bin müde geworden, ich bin von kráftengekommen (eig. meine
kraft wurde aus); kacem yötöt: vid. kac; kouliy sümet néyna ettldemen
ent yöttat (II : 162.) der schellende birkenbaum wird, so viel ihr
auch hinschaut, nicht zu existieren aufhören ; b) az éjt eltölteni,
meghálni | die nacht verbringen; át yodem id.; civéy at yötteukemne (II : 52.) wenn wir die nebelige nacht verbracht habén. EO. (at) yollem; S. külern ,• KV. kuolem, kölem die nacht zubringen.
yödéy, yötéy hattyú | schwan. — yöday, yötey C.; EO. yotay,
yötéy ; S. köttey.
yodép háló j netz, zugnetz. —yödép-pony a háló szélessége
breite des netzes (CTÉHL HeBO^a). — yödap C.; EO. yölép; vog.
kulop, yulp.
yödoyta (C): vid. yöt-oyta.
yögosta (II : 142.) sár, por, piszok (a csizmán, lábon) | kot,
schmutz, welcher an den stiefeln haften bleibt; kur-yögosta láb
piszok | fussschmutz.
yögotmem (mom.): vid. yöytem.
yöytem (fut. yögottam, ger. yögotmen) futni, nyargalni, folyni |
laufen; im trabe laufen; rinnen; tav yögott das pferd láuft im
trabe; -yögotta vöje futó állat (ellentétben a szárnyassal) j laufendes
tier (vierfüssler, im gegensatze zu tégetta-vöje «fliegendes tier»
vogel); yö/tidem frequ.; yögotmem (mom.), -mldem (frequ.). — S.
kogolem, EO. yoyollem; %ugolmalem etwas laufen, zu laufen anfangen.
yoi (pron.): vid. yoje.
yoi (Dem., KK.) férfi, hím mann; mánnchen (dual. yoiyen,
yojeyen ; plur. yoit, yojet) vid. yui. — yoi-yojet (Dem., KK.) férfi j
(mann-mensch) mann. —yoi-ney (Dem., KK.) férfi-nő, emberek
(mann-weib) menschen. — yoi-sos hölgymenyét hímje | hermelinmánnchen. — yoi-cavér hím nyúl j hasenmánnchen.—yoi-vándér
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hím vidra | ottermánnchen. — Xojey (KK.) adj.; yojey ney férjezett
asszony | verheiratete frau. — yojep (AK.) : sot-yojep moi od. tat
aus 100 mánnern bestehender hochzeitszug od. kriegshaufen (cf.
yuip). —yojet(Dem.,KK.; poet.) ember, férfi j mensch, marni; aryojet zahlreiche mánner (== ár yoi). — EO. yo, yoi, yui.
yoidem (f. yoittem) : vid. yojedem.
yöimem (II : 90.) apadni (vízről) | sich vermindern, fallen
(v. wasser). — EO. yojimlem,
yoipesem (KK.; poet.) ? fortziehen; Morda-még-yoi yoipesöt
jim jiya (II : 30, 180.) zu den schönen gewássern des südlánders
zog(?) er (sie) hin.
yoje, yoi (pron.) ki? a ki, bárki j wer? (relat.) wer, wer auch,
irgendein.
yojem (fut. yoitem) érinteni, találni; jutni | anstossen, an
haken ; treffen; zukommen ; nuyen yoita tagén (II : 54.) der platz,
der dir zukommt; tineden yoita vis (II : 54.) bis (zum platze), der
ihnen beiden zukommt; fuga yojet er stiess an den baum a n ;
tu namasa, keda yojöt er überlegte (tkp. bewegte den sinn u. das
wort). — pass. yojdjem getroffen werden; vötna yojajemvom winde
^rgriffen werden; yojldem frequ. ; yoitem, yojittem (f. yojittedem)
látni (czélozva); érinteni | treffen (tr.). anhaken (tr.), anrübren (tr.);
kidet yoita yui cuba tüdai (II : 54.) wurde der mann in den arm
getroffen, bringt man ihn in stücken weg; ettlde sarge,yoda yojittedeu (II : 10.) sieh mai wohin wú treffen werden. — yoitem, yotem
treffen, anhaken, anrühren. — yoiinem mom.; yoimedem: eiték vöt
sor jaudémna %oimedtt sagát als sie vom raschen hauche des kalten
windes berührt wurden. — yojedem, yoidem (f. yojettem) mozgatni,
megérinteni | bewegen, anrühren, ou tarém sor vegna yoidem tünket
(II : 38.) da ich von der schnellen kraft der starken strömung ge
troffen werde. —yojedajem (pass.): tuna kuntfat yojetá sie berührte
sie (die krampe) mit den nágeln.
yojem hamu | asche. — yöjem-jinl: lúg j lauge. — EO. yojem,
KV. yulem.
yoloy (K.) ? gyér, nem sűrű | undicbt (?): yoloy jót te-yanatai
(II: 30.) der undichte saum trennt sich auf.
yom kivájt fatörzs, koporsó | ausgehöhlter baum, sarg (in
Sibirien bestehen die sárge aus zwei bálften eines ausgehöhlten
baumes). — yom-fuy koporsó | sarg. — EO. yom grab, yom-juy sarg,
KV. yomel grab; szamojéd-kamass. kom grab; minuss. tat. kom,
komde grab.
yomdd adv.: vid. yamda.
yomd-ötem : vid. yamdadem.
yomd'e (C.) : vid. yam&e.
yömés, yümés koboz | tatarisches saiteninstrument. welches
früher bei den tatárén u. süd-ostjaken im gebrauch war; violine. —
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yomas C.— cf. min. tat., kenn.komes, tat. \*J&, kirg. o** eine art
dudelsack od. pfeife ; jedes musikalische instrument.
yompélem, yumpélem felfordulni, fölborulni | sich umdrehen,
umkippen (intr.); tég rótna üdém mégdat-jaytat jiya yompélet (II :
76.) die einfachen leute, die in dem boote waren, kippten ins
wasser um. — yompélmem, yumpélmem (mom.). — yompél^em,
yumpélmem, yampélgem felborítani, felfordítani j umdrehen, um
kippen (tr.), umwerfen (gewöhnl. einen gegenstand: ein boot, eine
tasse etc). — yompleíem (KK.), yamplet'em, yamplit'em felborítani
(ladikot, vedret), összedönteni (tárgyakat), a fejen keresztül föl
venni valamely ruhadarabot (pl. a maliczasubát, pánczélinget
stb.) | umdrehen, umkippen (ein boot, einen eimer), umwerfen,
umstürzen (viele gegenstánde); anziehen (von einem kleidungsstücke, das über den kopf angezogen wird, wie eine malitza. panzerhemd (II : 96.) u. s. w.); yomplet'tdem frequ. — EO. yombéltlem
umwerfen.
yon, yan fejedelem, király, czár, khán | könig, kaiser, chan. —
nouva-yon czár («fehér khán») | (der weisse kaiser) beiname des
russischen kaisers. — yon-éva fejedelemleány | königstochter. —
yon-pay (poy) fejedelemfi [ königssohn. — yon-tét (hivatalosan bé
lyegzett) ölmérték j (könig-faden) ein offizieller gestempelter faden
(— 3 arschinen). —yon-vos királyi székváros | (könig-stadt) hauptstadt, — 8. kan ,• EO. yan, yon. — Cf. tat. yan.
%on test, gyomor, has | leib, magén, bauch. - - yonai magén
C. — yonop, yonpe testes, gyomros, hasas | mit einem leibe, magén,
bauch versehen; nur-yonop (II : 88.) kopasz hasú j mit einem
kahlen bauche; tundérj-yonpe ( I I : 198.) mit einem magén aus
bőrke; notéy-yonpe yota vándér (II: 60.) gleich einer otter mit einem
sich verjüngenden (eig. nasigen) leibe. — yonéy hasas, gyomros,
terhes | mit einem grossen magén, tráchtig, schwanger.
ÉO. yon.
yonaga (I.) ünő junge kuh C.
yondak komló | hopfen; atragene alpina, derén weíbliche
blüten mit zweigen auch in der bierbrauerei der ostjaken verwendet werden (vid. «Irt.-Ostj.» 1:111.). — Cf. tat. kumlak, alt.
kumdak.
yondem, yundem (fut. %onttem, yunttem) menekülni, elfutni
entfliehen, die flucht ergreifen; yonttem (f. yonttedem) id. C. —
yo'iidemem (mom.). — yondéptem (caus.) elrejteni, megőrizni | verstecken, verwahren. — S. kondem; EO. yontlem, yondélem. — Cf.
szamojéd-osztj. künak, künay ; jenis. huneo, kunebo.
yönyam, yönyeyedem. yönymem : vid. yöyam.
yönéy part, folyó széle j rand, ufer, strand. •— sárai-yönéy
tengerpart | meerstrand. — yöt-yöne'y-vés a háztetőn levő füstnyí
lás | (haus-rand-öffnung) öffnung im oberen teile des hauses (der
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erdhütte, des zeltes) für den ausgang des rauches, rauchfang. —
EO. yöt-yunvés.
yönéya postp. (lat.) mellé | nebenhin; yönéyna (loc.) mellett '
nebenan, neben. — EO. yönéy, loc. yönya.
yonéy-pete hónalj | achselhöhle. — EO. yuyéy pat.
yoni forró láz; betegség | hitziges íieber, krankheit.— yoniem
(f. yontt'em) betegnek lenni; láztól gyötrődni | im íieber sein, krank
sein; yontie-yoi beteg, láztól gyötört ember | mann der im íieber
liegt, kranker mann. — EO. yonslem krank sein.
yonem hunyorogni | blinzeln (mit den augen). — yoúemdem.
EO. yantiem ; yunémtalem, vog. kuantem.
yöyarn, yönyam (f. yönytam) mászni, fölhágni; a folyón föl
felé haladni | klettern, emporklimmen, eine treppe ersteigen; den
fluss hinauffahren od. schwimmen; yonyta kera (II : 210.) (den
fluss) hinaufsteigender Sterljád. — yöydép (KK.): vid. yáydep. —
yöyeyedem, yonyeyedem (inchoat.) hinaufzusteigen anfangen. — S.
küydem; EO. yoyalem.
yöp ladik, csolnak | kahn, boot. — yöp-juy ladikfa | (kahnbaum) starker zum bootzimmern tauglicher baumstamm, espe. —
yöp-verda-yui (yoi) (II : 192.) ladikkészítő ember | (boot-machenmann) bootzimmerer. — EO. yöp, yap ; /öp-jü/.
yor (II : 48.) kiáltás | schrei.
yor kéreg, héj | rinde ; vid. yorey, yort.
yor folyóvonal, a folyónak két forduló közt levő egyenes
szakasza j sichtbare fláche eines flusses zwischen zwei krümmungen (iuiéco). — EO. %or.
yor rénökör ! rentierochs. — yör-jaran rénes szamojéd
(rentier-samojede) beiname der samojeden; yör-jaran-lma,
-nai,
-ney szamojéd-asszony | samojedenfrau, samojedin. — yör-tant
rémnoha | (rentier-korn) rentiermoos (cf. vata-tant). — yör-vöt
mocsári áfonya ] (rentier-beere), moosbeere, sumpfbeere (vaccinium
oxycoccus; KJiiOKBa). •— yörum-kurpe (poet.) (II: 24.) rénökörlábú j
mit rentier-beinen, schnellfüssig. — S. kar ochse ; EO. yor mánnchen; rentierochs; hengst. — Cf. zürj. kör; szamojéd-jur. höra,
osztj.-szam. kor-hyr sticr, hengst.
yör, yür alak, kép | bild, gestalt, form, %Örat (instr.) in der
gestalt: pai yördt (II : 38.) in der gestalt einer gewitterwolke; sört
yörat (II : 38.) in der gestalt eines hechtes; tuvu-yoi ündéy yör
(II: 90.) der mann selbst in seiner eigenen gestalt; yoi-yür-yanspe :
vid. yancpe.
yörape alakú, képű | von der form, von der gestalt; manvedem-yörape ved'iy nai (II : 24.) eine schöne jungfrau von solcher
gestalt, die ich (zur frau) nehmen würde. — EO. yör, yörpi.
yöraméy ékes, díszes, szép J schön, schmuck, geputzt. — EO.
yördméy.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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yorant': vid. még-yorant.
yöras alak, kép j bild, gestalt, form; yörasat (instr.) in der
gestalt: ái-tunt yörasat (II: 140.) in der gestalt einer jungen gans ;
tuva-yui yorastat íoiumdöt in seiner eigenen gestalt wuchs der
mann selbst vor ihm auf. — EO. yöras.
Xordagöl n. pr. egy szellem neve [ schutzgeist derLymkojew'schen jurten an der Demjanka.
yordem hámozni, nyúzni | schálen, schinden; nürém sáv
sugota. te-yorájem (II : 90.) wie bei einer hainelster wurde mir das
feli abgestreit't. — Cf. korolem.
yordem ugatni | bélien; yordidem (frequ.). — Cf. yoredem.
yoredem, yorodem, yordem kiáltani, ugatni | schreien, bél
ien. — EO. yor étiem, yorotlem.
yorem (f. yordem) hámozni, nyúzni, verni \ schálen, schin
den, prügeln. — yoridem (frequ.); yorimem (mom.), yorimidem
(frequ.). — Cf. yordem, yursadem. — EO. yorolem. — Cf. zürj.
kirs-; szamoj. kerap; kam. kJiirlim, ost-s. kerap.
yorerj ? kérges | rindig: yorey rit (II : 90.) fedett ladik gedecktes boot, boot mit einem dache aus bőrke.
yort, yor héj, kéreg [ haut, rinde: sau-ney yorda tüköt (II:
sie kroch in die elsterhaut; yordat nank (II : 24.) rindiger lárchenbaum.
yört utcza, falu j strasse; dorf. •— pügot-yört dorfstrasse. —
EO. kört, kürt ostjakische ansiedelung. — Cf. zürj. górt; votj. gurt
haus, dorf.
yos (egy növény neve) | ein einheimisches gewáchs (II: 190.).
yös (I.) egy kacsafaj j entenart C.
yos húgy | harn. — yos-jink^ (harn-wasser) harn. - yosem
{í.yostem) hugyozni | harnen.
EO. yos-jink; yoslem.
yosar (— yos-drí) bölcső-moha [ moos in der wiege, das
den harn einsaugt; yosare-pai (II: 158.) mooshaufen in der wiege.
yocay éléskamra j speicher, kammer.
yoéem (f. yotcamj érteni, tudni j verstehen, können; namset
ent yot cet sein sinn versteht es nicht (d. h. seinem sinne ist es zuwider); tég ruí yotcet sie können russisch (sprechen). — EO. yoslem.
yoéem, yucem (í. yotcam, yutcam) kószálni, kóborogni j herumbummeln; yoi yöt (yoi) yotca yoi (II: 206.) mann, der in fremden
háusern sich herumtreibt, bummler : yocimem (mom).
yögem, yöjém, yöéém, yösém forró | heiss (cf. yáéém) ; yögémjink forró lé, leves | (heiss-wasser) brühe, suppe. — yösmettem
forralni, melegíteni, főzni J heiss machen, wármen, kochen; yösmettldem (frequ.). — EO. yösém, yasém, yösim-jink; yoéméltalem
yasmétlem.
yot nap j sonne, tag: vid. yat.
yöt (KK., Dem.), I., AK. yat ház, sátor, földi kunyhó ! haus,
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erdhütte, zelt. — még-yöt földház | (erde-haus) erdhütte. — sanyayöt (sand-haus) erdhütte. — Tony-yöt n. pr. (geist-haus) name der
Tsehilikan'schen u. Jermakow'schen jurten (KI. Kond. wol.). —
türum-"/öt egyház, templom | (gott-haus) kirche. •—• sam-yöt gyertya
tartó | (licht-haus) leuchter. — yöt-yönéy-vés : vid. yönéy. — %ötjiyet yoi ? (II : 86.) — yötoy (Dem.), KK. yötöy (= yot-oy, yöt-öy)
ajtó j (haus-öffnung) tür (cf. AK. yatau) : vos-yötoy városkapu !
stadtpforte; yotoy-kéra (-téra Dem., KK.) ajtósarok | türhaken,
türangel; yötoy-lok: vid. yatau-lok; yötoy-ödéy: vid. yátav-ödéy. —
yöt-oyta, yödoyta háztető | (haus-oberes) dach. — yöt-suy házszög
let | hausecke. -— yöt-tayet háztető | hausdach. — yöt-tunda házfedéshez használt nyírhéj-darabok \ (hausborke) zusammengenáhte
borkenstücke, welche zum decken der zelte gebraucht werden.—
yöt-üy házi úr | (haus-haupt) hausherr, familienhaupt. — yöt vér
kurdem házi munkát végző ! im hause arbeitend, hausarbeiten
verrichtend; y öt-vér kurdem (v. vérantem) ort nén-ima (11:46.)
n. pr. hausarbeiten verrichtende sclavenmagd (ein beiname der
sclavinnen). — Xötéy, yötay (KK.) házbeli | zum hause gehörig,
haus-. - - S. kat; ÉO. yöt, yat; yöt-laygél.
yot (Dem.) hat ' sechs : vid. yüt.
yot, yota (pron.) mi? \ was? yota, yoda, yot (adv.) hogyan? !
was? wie? wie so? néyema yota verdém í (II : 158.) was mache ich
mit meiner frau? tej anen yota néryet ? (II : 116.) was wollte diese
tasse sagen? — yot-at, yod-at valami | etwas; you yotat jánylttan
(II : 126.) du bist etwas lange ausgewesen; man yot-at jaytam (II:
104.) ich gehe auf etliche zeit weg; yot-sagat (C.) adv. interrog. et
relat. hogyan, a hogyan [ wie. — "/ota, yotai, yotaii, -yoda, yodai,
yodait! hová? \ wohin ? yodait'-pa (II : 110.) ugyan hova? | wohin
d e n n ? — yotán, yodan hol? wo? — yot'e (yoi) honnan? j von
wo ? — S. kott, kotti, ÉO. yoda wo ?; S. kolnam, EO. yoi wohin ?
yodé, yoti-sagat; S. koi, ÉO. yoltsa woher.
yötem: vid. yodem.
yotey (C): vid. yödéy.
yotey yat (poet. yoteyet yat) holnap | morgen. — ÉO.
yoleut yatl.
yotémem (f. yotémdem) megszerezni, elérni, elnyerni j erlangen. erwerben, in erfüllung bringen, können; jim nemet yoi yotémötí ( I I : 12.) wodurch (eig. von wo) gewann er seinen schönen
namen ? ómat yotémem bírni, módjában lenni | die möglichkeit
habén, im standé sein : ómat en yotémem keine möglichkeit habén,
nicht im standé sein; jaran menda ómat ent yotémdet (II : 64.)
der samojede hat keine möglichkeit zu gehen (cf. ómat tajem). —
yotémdem (f. yotémttem) megszerezni, előkeríteni | erlangen, erwerben, erbeuten; yoi yotémdot, vegey yoi (II: 8.) einen kráftigen mann
hat sie sich erworben ; at-yotémdem : vid. at. — ÉO. yolémtlem.
28*

436

PATKANOV SZ.

•yötéy : vid. yötay.
yotérmay vad | wild.
yotojányat (•= yot-janyat) holnap | morgen.
yötoy vid. yöt-oy.
ybttem (f. yóttedem, yöttadem) elfogyasztani, kiadni j verbrauchen, ausgeben ; yöttidem (frequ.); cf. %ödem. — EO. yöltéptalem.
yoiem : vid. yoitem.
you, yü hosszú, tartós j láng, langwierig; yoii-van hosszú,
avagy rövid | láng oder kurz; you üdai, van üdai iá. — X0V'°X^P
hosszacska, hosszas J etwas láng C. — yova (lat.) messze, soká j
lange, weithin ; jit, nübot yova yantca, vana yantca yöta menőt (II :
144.) er ging in das haus. wo langes od. kurzes zeitalter (der menschen) geschrieben stand. —• yovan, youven, youn, yoven (loc.)
messze, régtől fogva [ fern, lángst, weit. — yovat (instr.) hosszan, tar
tósan | láng, gedehnt; yovat tovottem langsam rudern. — yovatta
messziről J von weit her; yovatta (v. yovét) juvem yiii (II : 5í2.) von
weit her gekommener mann. — yovatta hosszúságú | von der
lángé. — youn, younpe hosszú j láng; tíUiype ar tabet younpe ár
tabet janget (II: 108.) wie viel zahlreiche wochen der monat nicht
záhlt, tranken sie (eig. mpnatliche viele wochen, lange viele wochen
tranken sie). — S. kouy, EO. yü, yuv láng; S. kokko, Wd.yuva weit
hin ; S. kován, EO. yuvna fern; S. kovai weit, lange, EO. yuvat
lángs ; S. kovalta, ~Ei0.yitvélta,yuvéta\r(myveit her; EO. yuvat lángé.
youn, youvéy ? csengő (hang) | schellend: seley sei, youn sei
janyat (II : 164.) ein Idingender, schellender laut ist hörbar
(eig". geht).
youtem, /ouvétem, /ovotem magától eltaszítani, a parttól el
taszítani; úsztatni j von sich stossen, wegstossen, vom ufer abstossen ; flössen ; cf. yobodem (Dem.). — nék-youtem (yovétem) a
parttól eltaszítani | vom ufer abstossen; noy-yontem (yovottm)
fölbuktatni (a vízből) j auf die oberfláche bringen. — yovémem a
víztől vitetni, úszni j vom wasser getragen werden: nék-yovémem
a parttól magát eltaszítani | sich vom ufer stossen; no%-yovémen\,
fölbukkanni, fölmerülni | an die oberfláche kommen; cf. yavéimem.
— EO. yullem, yuvélilem flössen.
youva : vid. you. — youvas : vid. yovas. — youven : vid.
yovan. — youvéy : vid. youy. — youve'tem: vid. youtem. — yova>
yovan: vid. you.
yovarot (K.) ? sárga | gelb (?).
yovas, youvas (II: 62.) ősz, őszhajú j weisshaarig(?). —yovasügop mit einem weisshaarigen (?) haupte.
yovat, yovatta : vid. you.
yovén, /övét: vid. you.
yovétem: vid. youtem.
yü: vid. you. Xu saséltem tav tancem jütmay ürt n. pr. (II: 22.)
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lange getrocknetes pferdebein brechender held, name eines beiden
der Emderstadt.
yudai-yuni = yodai-yani (C.) reghajnal | morgenröthe.
yüdamet, yödamet D. hatodik | der sechste; vid. yut.
yüdandem (C.): vid. yüdéndem.
Xnday-pelek-pügot n. pr. ostjakiscber name der Belogorskischen jurten (Bérez, distr.).
yüdat hatonként | je sechs C.: vid. yüt.
yüdem három j drei. - - yüdem kes háromszor | dreimal. —
Xüdem-yui-jianka
n. pr. (II : 144.) drei-brüder-schwester, name
einer márchenheldin. — Xüdem-pelek-tagétta iga n. pr. (dreigegenden-bewachender-greis) name eines geistes, der als patron
der drei Zingalin'schen jurten angesehen wird. — Xüdem sagem
videt vot dttentivem (II : 86.) n. pr. name des sohnes des helden
Soy-yus-yoi. — Xüdém-söt öt tetidem iuley-móy, töytén moy kéney
ürt-iga (II : 26.) n. pr. (dreihundert-jahre-faulender, junges von
einem kleinen taucher, junges von einem grossen taucher, verfaulter helden-greis) name des fürsten der Karé-pö* stadt; yüdmet,
yütmet harmadik j der dritte. — S. kölem, külem, ÉO. yülém.
yüdem (f. yüttem) hallani; egy idegen nyelvet érteni; érezni |
hören; eine fremde sprache verstehen; fühlen; yanémdam, yanéma
yüdeden (II : 72.) meine freier(s leute), höret an den freier !
yüdéndem (f. yüdénttem) (AK., Dem.), yüdandem (C.) figyelni |
horchen; yüdéndidem (frequ.); KK. yüdéntagem (II : 24.) id. — S.
külem, ÉO. yullem, yulemalem ; S. kölendem, ÉO. yuléntlem hören,
gehorchen.
yüdmet: vid. yütmet.
yuday : vid. yudiiy.
yud'em szemöldök j augenbraue. yuimet nai: vid. yuimay nai.
ÉO. yulém.
yadíy, (K.) yud'ay halas, halban dús j fisch-, fischreich:
yud'iy tür fischreiche quelle; Xuday Tayat nouva jink des fischreichen Irtysch weisse (trübe) gewásser (epitheton des Irtysch); vid.yut'.
yui (L, 0., AK.),Dem.,KK./oi férfi; hím j mann; mánnchen;
-(uja ménem (II : 1.0.) férjhez menni | heirathen (von frauen), an
den mann kommen. — yui-yajat: vid. yoi-yojet. — yui-naurem:
vid. naurem. — yui-püm lolium perenne (ribipeii), überhaupt die
loliumart. — yui-sos, yui-cavér: vid. yoi-sos, yoi-cavér. — yuip
{KK., I.), KK. yojep, AK. yuipe férfias | mánner-. — yüdem söt-yuip
tat (II : 72.) kriegsschaar aus 300 mann. — yujay, yujey, yujiy
férfiúi | mánnlich, mánner-; nüm türum yujay jink ( I I : 130.)
mánner gewásser der oberen welt (d. h. die gewásser der oberen
welt, wo es leute giebt): vid. yoi.
yüjem ívni, ikrát vetni | laichen. —yüjem- v. yui-tilis laichmonat, april (der erste monat).
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yul hasadék, nyílás; választék | spalt, loch; scheitel; yulat
Tiy gescheitelter kopf. —yuléy adj.; sémet yuléya yattet (II : 116.)
er bewegte seme augen bis zu einer spalte; yuléy üy scheiteliger
kopf.—yulpe adj.: tabet-yulpe siebenlöcherig, siebenspaltig, siebenschliindig; Tabet-yulpe érkép yoi (II: 192.) n. pr. der siebenschlündige himmelsmann (?); d. h. mann des 7-schlündigen himmels [?]; beiname des Tűrém- — EO. yul, yuli.
yul ügy, dolog | sache, gescháft, angelegenheit; te yulen
uimem-na (II : 130.) würde ich diese sache wissen; nuda tükum,
yideden ent ujeten (II : 120.) sie kamen zusammen, als wüssten sie
nicht, was sie tatén.
yüla, yülé korom ; piszok J russ, schmutz; néy yül attem, yui
yul attem péget-yöta, toyta tave in die frauen u. mánner schmutztragende badstube dahin führe sie hin. —yülatem, yülatem feke
títeni, piszkolni | schwárzen, beschmutzen. — yuléy kormos, pisz
kos, fekete | russig, schmutzig; schwarz; yuléy súgom russiger
(d. h. schwarzer) faden. — EO. yolé, yüle; yolétlem.
yüloy (C.): vid. yüloy.
yüloy holló | rabé -yülay C , FS. kölak, AS. kölank,'ÉO.
yoléy, yuley, KV. yüloy. — Cf. szamojéd-tavgy. kúla; jeniss. kúluke;
ostj.-s. kaJ!e, küld; kamas. khüli.
yümet, yümét (K.) széles, terjedt J breit, weitfláchig (von landu. wasserfláchen). — S. komat.
yümés: vid. yömés.
yump hullám, hab I welle. — S. kump, EO. yump. — Cf.
szamojéd-tavgy. koyfu; ost.-s. kómb ,• jur. hámba; jen. kába.
yumpélmem : vid. yompélmem ; yumpél^em, yumpulgem : vid.
yompel^em.
yun ha, mikor | wenn, wann; yun mettat najlvet ent uimen
togúi vankmöt (II : 128.) wenn irgendetwas davon aus dem feuer
ungesehen forfcgekrochen ist. — yun-unda, -unta (L, AK.) meddig? |
bis wann? —yuna-vanda, -vanta (KK.): vid.yun-unda. — S.ytmti. —
Cf. szám.-jen. kun.
yündem, yüntem (f. yünttem) hallani | hören; kakéy-ügop
mertna yüntái vom krátzköpfigen koboldé ward es gehört; yüntedem
(iter.) hören; sémet sayena aidajet, pétet sayna yünteddjet (II : 50.)
von den scharfáugigen wurden sie erblickt, von den feinhörigen
gehört. — Cf. yüdem.
Xünda, Xanda n. pr. Konda (folyó) j Kondá (fluss), linker
nebenfluss des Irtysch. — Xünda oy, Xunt-oy a Konda torkolata j
konda-mündung; Xunt-oy-iga, -ima (II : 80.) n. pr. Konda torko
lati öreg és asszony (vízi szellemek) | Konda-mündung greis, ,-greisin (wassergeister). — Xünda-pélek-vöt nyugati szél | (Kondagegead-wind) westwind (am Irtysch). — EO. Xontay, KV. Kondéy.
yundem, yuntem (f. yunttem) : vid. yondem.
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yundemem, yuntemem : vid. yondemem.
yuní hajnal j morgenröte, röte am hímmel; yunt edöt die
morgenrÖte hat sich gezeigt; etta/unti toréyna (II :{144.) v.tanénna
zur zeit der aufgehenden morgenröte. — yudai-yuni reghajnal |
morgenröte. — idai-yunt esthajnal | abendröte C. — S. kuni', EO.
yondel, yuntél.
yuní (K.) az íjj külső feléhez való nyírfa | birkenholz (aus dem
die obere hálfte des bogens verfertigt wird); yunün (adj.) aus birken
holz. — Cf. ziirj. k\% birke.
yunc (adv.) háton | auf dem rücken: yunc ádem auf dem
rücken liegend. — yunga (adv.) hátra j auf den rücken (gegensatz
von /amda) : yunga kérnem (II: 128.) auf den rücken fallen, rückwárts fallen; xun5a
tükotn rücklings zurückspringen (nonaTHTLCH II : 120.) — ÉO. yon^a. -— Cf. zürj. gats, gatsön auf dem
(den) rücken, rücklings hin.
%ur alacsony, posványos hely az erdőben | niedrige, moorige
stelle im walde (jibisa). — yur-jiba,jénk-jiba mooreule. —yurén (adj.)
zu einer niederung gehörig; Xurén-jega n. pr. (moornuss) name eines
fiusses in dem gebiete der Jesaul'schen jurten (KI. Kond. w.).
yür: vid. yör.
yuraidem óvakodni | sich hüten. — EO.;mriímsichfürchten,
yuran istálló, ól | stall.
[s. hüten.
yurmem haragudni, bosszankodva nem enni s nem inni J
zürnen, aus árger nichts essen u. trinken. — yurmépsa harag,
bosszúság | groll, árger.
yurpes (KK.) hír | gerücht; jim yurpes mari yütem (II: 26.) ein
gutes gerücht ist mir zu ohren gekommen.
yursadem nyúzni, a bőrt lehúzni j schinden, die haut abstreifen; cf. yorem.
yurudem, yurutem (f. yuruttem) kioltani | auslöschen. — EO.
yortlem, yurtlem.
yürup, yürép vasdarab; sróf I eisenstück, krampe, schraube,
vay-yürup id. — Cf. sibir. russ. mypyn'B schraube.
yüru/pedem ? nem szorosan rajta lenni, elállani | nicht fest
anliegen, abstehen; vay-yürup noy yürupetöt (II: 170.) eine eiserne
krampe stand (von der wand) ab (?).
yüs húsz | zwanzig; yüs-penk-édem oydén tut ( I I : 28.) von
20 záhnen bewachsener hohler mund (epitheton des mundes). —
yüsmet huszadik | der zwanzigste. —- S. kös.
yüs csillag j stern. — S. kös; EO. yös, yüs.
yus-juy vén fa, régi fákból álló erdő | altér baum, wald aus
altén geraden báumen.
yus ein wort, welches in vielen ostjakischen eigennamen
vorkommt, z. b. Nánk-yus-yoi, Soy-^us-yoi, Kever-yus-yoi u. s. w.
(vgl. «Irt.-Ostj.» II : 225, Anm. 14.)
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yjucem ; yucedem iter. járni, járkálni j gehen, herumgehen ;
cutca pént at yucedet (II •" 56.) er wird dem wege, den er zu gehen
hat, unaufhaítsam folgen ; vid, yocem.
yuja tegez [ köcher. — rwt-yu^a nyíltegez | (pfeil-köcher)
köcher.
yüt köhögés j husten C. — S. köl; EO. yül. — Cf. szamojédtavgy., jeniss. ku'; ostj. kot; jurák, hö'; kamas. kud, kan.
yut (poet.) hajnal | morgenröthe (cf. yuní); yut-vöje (poet.)
(morgenröte-tier); yut-vöje ságattai (II : 90.) wenn die morgentiere
ihren gang beginnen.
yut ? szerencse | gazdagság | glück, reichtum; tti tünet, t'u
yutedat in-pa üttet, tana-pa üttet in diesem wohlstande u. glücke (?)
lében sie jetzt u. werden nachher lében.
yüt fenyő | tanne (pinus abies); fichte C. —yüt-kár fenyő
kéreg J fichtenrinde. — yüté-vöje, nanké-vöje (poet.) erdei állat
(tannen-tier, lárchenbaum-tier) waldtiere. - S. köl, EO. yöl,yül. —
Cf. zürj. koz; votj. kiz; szamojéd-jurák hadi; ostj. kdde, küt; tavgy.
ku'a; kamas. ko'd, ko'n; kar. kade.
yüt (L, K.), yöt Dem. hat | sechs. — yüt-jon hatvan j sechszig. — yüt-ügop hatfejű | sechsköpfig. — -yüt-tete: vid. tété.
S. küt.
Xüt-vos n. pr. name einer ehemaligen ostjakischen erdfestung, derén überreste neben den früheren Kolpuchow'schen und
gegenüber den jetzigen Sawodin'schen jurten (Nar. wol.) zu sehen
sind; Xüt-vos-iga n. pr. name eines fürsten dieser stadt.
yütmet, yüdmet harmadik j der dritte; yütmeta (dat.) harmad
szorra j zum dritten male. — S. külmet, hűimet ya : vid. yüdem.
yuttem (f. yuttedemj nappalodik, világosodik, fénylik j tagén,
leuchten, hell werden; venca yuttet (II : 120.) seine stirn wird beleuchtet (eig. leuchtet), türum yuttöt es wurde tag; kimet yatt türum
yuttöt (II : 108.) es graute der náchste tag; us türmem yuttetai
tünet (II: 24.) noch wenn der tag kaum graut. —yuttidem (frequ.). —
yuttéy nappalodó | dammernd; yaten yut yuttén pa wenn der rnorgende tag graut. — EO. yotlas (pnes. yotlalj.
yüttem: vid. yőttem.
yu{ hal | fisch. — yu( kéngem halászni ! (fisch-suchen) fische
fangen; yut'-késta-yoi halász | fischer. —yut'-ui halzsír j fischtran;
vid. yud'én. — S. kul; EO. yul.
yut'map szemöldökös | mit augenbrauen versehen, mit grossen augenbrauen; yuiman nai jungfrau mit grossen augenbrauen.
yuvatta: vid. yovatta.
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I.
i ( = or. H) ÓS, is | auch, und.
i egy | ein; vid. ei. — i-ges, i-kes (KK., Dem.) egyszer | einmal; vid. ei-ges. — i-met, i-metta : vid. ei-met, ei-metta. — i-pis
(AK.), i-pis (C.) egyszer | einmal; vid. ei-pié.
-Ida hasonlatos, egynemű | gleich, gleichwie ; sortV-ida goldáhnlich (sorna gold); kungep-penk-ida gleich einem kammzahne
(kungep-penk), t'u-ida so (iu dieser). — itt C.
idaga (KK.) még j noch; vid. idaja.
idai este j abend. — idaina, Dem. idén, idn (loc.) esti időben |
abends; spát. — Idén jügattai (it moje simet tubái) kegey narpundep ton% (II: 26.) n. pr. (spát kommender held mit einem sábel
an der seite), naine eines sohnes des fiirsten der Karé-pos pat stadt
(die in klammern gesetzten worte blieben unübersetzt, weil ihr
sinn dunkel ist). —idén tevém abendbrod zu sich nehmen. — Cf.
EO. ila-levépsa abendbrod.
idaja (AK.) még | noch; vid. idaga.
ideba (— itpa ?) alul levő, levert J der sich untén befmdende,
der zu boden geschlagene; ideba-yni (II : 150.) mann, der sich
untén befindet, der zu boden gescblagen, besiegt ist; idebajiy lenn
fekvő, legyőzött ' am boden liegend, besiegt; idebaja págdájem zu
boden geschleudert werden, besiegt werden; vid.: ida, it.
idem gyalázatos j schimpílich C. — S. ilem.
idem, item ? késedelmezni i ?sáumen, zögern: mari itmen,
jartmen tétté jaytam (II : 112.) ich gehe so für mich hin (eig. sáumend u. mich vergessend). — EO. ilamtlem id.
idn (I.) alant | untén C. — idei alá | nach untén; vid. it,
ideba.
id'at, éd'at, eiat ellen, szemben, felé | entgegen, gegenwieder;
jit-vöt id'at keredet (II : 24.) er wandte sich gegen norden; köt yoi
man idatem töganeyen (II : 32.) zwei mánner kamen auf mich zu;
id'at-jüvem (í.jitem) szemben jönni | entgegen kommen; id'at ömsem
vlminek útjában állani | (entgegen-sitzen) am wege jemandes (He
gen) sich befinden, z. b. id'at ömésta yötenen, tabaseyena jüytöt
(II : 110.) er kam zu einem am wege stehenden hause u. einem
speicher. — S. jila, ÉO. jétatt, jisat.
iga, ika (ige, iké) férfi, férj, öreg j mann, gernahl, greis. —
S. iki, EO. igi, iki. — Cf. vog. ajka, zürj. aika.
iy medve | bár; vid. jig.
ima, imé asszony, öreg n ő ; nőstény | weib, alté; weibchen;
saram-ima, ciki-ima : vid. saram, ciki. — cavr-ima, v. nen-cavér
nőstény nyúl | hasenweibchen, hasin. — ima-tunt (poet.) nőstény
lúd | gánseweibchen, gans. — ima-vasa nőstény récze j enten-
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weibchen, ente. — imili (dim.) anyóka j mütterchen C. — S. Imi,
EO. ima, imi. — Cf. osztják-szam. ema, ima, tat. ema alté.
imel esik (hal) | schlammpeizger (cobitis fossilis) C.
in (AK.) ez | dieser; most J jetzt; in yuivet tüt-keveyen, tüt
vageyen nerimet er nahm von diesem manne das feuerzeug weg. —
Cf. zürj. önt jetzt; votj. ini schon; szamojéd-jeniss. inö dieser da.
inga, inge (Dem.) most | jetzt; vid. in.
inár nyereg | sattel. - Cf. zürj. önir; votj. ener.
inilep (C.): vid. jíndep.
inta, intam most, mindjárt j jetzt, gleich, jetzt eben (II: 112.)
(inta auch: in der tat); cf. in.
intéy : vid. jlntéy.
in-us-perta (KK.) (II : 82.) jetzt nun immer, gegenwártig (?).
intsem (f. inistam), eyisem kérdezni | fragen; jigetpeia iyiset
er frug seinen vater; én eveyenna iyistdi (II : 152.) von den bei
den álteren schwestern wird sie gefragt; néyet lyistet (11:122.)
er frágt seine frau. — iyisidem, éyisidem (frequ.). — EO. ingislem,
insislem.
is, és árnyék, szellem, járó lélek | schatten (eines der lebenselemente nach der meinung der ostjaken); geist, seele («Irt.-Ostj.»
1:145.).— is-yör, és-yör halott árnyéka, szellem j (schatten, geistbild) schattenbild, trugbild; vör is-yör, vör-is-yör iga csaló ember j
betrüger (als schimpfwort); vör is-yör-ima csaló asszony | betrügerin. — EO. is-yör.
isar ostoba j dumm; isar-yoi (pl. isar-ja/J dummkopf. Cf. tat. esár dumm, leichtsinnig.
isem, isendem őrölni | mahlen C.
isem malom, kézi őrlő | mühle, handmühle C. — Cf. zürj.,
votj. iz- mahlen, zürj. izan mühle.
isen (L, AK.) ablak | fenster. — EO. isni, isni. — Cf. zürj.
ősin.
igém (I.) mozdítani, a helyéből eltávolítani j rücken, von der
stelle rühren C.
it (I., Dem.) egy I eins; vid. i, ei.
it, jit alsó, alantlevő | untere, das untere. — idn (loc.) alant
untén; it, idei alá | nach untén, nieder; itta alól | von untén; itpet'a alá j (in der richtung) nach untén; it-pet'ivet alól | (in der
richtung) von untén. — it-tét ruhabéllés j futter (am kleide). —
it-türum alsó világ | unterwelt. — it-kurép rövid lábú [ mit kurzen
beinen. — itpa alsó, alja valaminek J untere, das untere C. — S.
il; iln; üt a; EO. il, jü-, vid. jit; ilpa, ilpi das untere. •— Cf.
szamojéd-jurák "yl unter, boden; ~yly das untere; tavgy. "ilea das
untere; ostj. yl boden, ylgal unterer; ille nach untén. — Igekötői
használatban: it-estem lebocsátani | herunterlassen. — it-yatém
halott | todt. — it-keryem leesni | niederfallen. — it-kidem lékül-
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deni | herunterschicken. — it-kémptem, it-kémtem (pass. it-kémptajem, it-kémtajem) überwáltigen, oberhand bekommen; Ima tuna
it-kémptai (II: 126.) er überwáltigte die alté; ei metta tavna ent
it-kémptdi.(II: 106.) kein pferd konnte (seinerhand) widerstehen.—
it-menem lemenni, leszállani | hinuntergehen, niedersteigen. —
it-mudem flehen, dass jemand herunterkommt. — it-ömdem letenni,
leülni j niederlegen, sichniedersetzen; it-at-ömdidem, it ömdémdem
leülni | sich setzen. — it-ouvem lefelé folyni | nach untén fiiessen.—
it-págdem leverni, legyőzni | niederwerfen, zu boden werfen, über
wáltigen, tödten. — it-pétlöt elsötétült | es wurde dunkel; it-pétlimen iítt (II: 120.) er (sie) ist heftig erzürnt. — it-pögotmem, it-poytem
letaszitni | niederstossen. —• it-pösyémtem, -posémdem elönteni J
vergiessen ; it ent posémttem ich werde nicht vergiessen. — it-taga•mem leverni | zu boden werfen; tuvat il tagamöt er warf sich zu
boden. — it-tükom alámártózni | sich niederducken. — it-váytem
(AK.), KK. it-véytem lejönni, leszállani; a folyó partja felé menni j
herunterkommen, niedersteigen, vom lande zum flusse hinabgehen. — it-vaidem lefeküdni. | sich niederlegen. — it-vérem el
temetni | (niedermachen) beerdigen.
item: vid. idem.
itiy (KK.) ? tarka | bűnt: itiy lank (II: 28.) eine bunte decke.
-iti (C.): vid. -ida.
itpa, itpe elől levő, vlminek eleje j vordere, das vordere. —
itpait (:= itpa-ait): vid. ait. — Voc-itpa n. pr. (stadtvordere) name
der Zingalin'schen jurten, welche am fusse des hügels liegen, auf
welchem die überreste einer altén erdfestung zu sehen sind. Sie
heissen deshalb Voc-oyta n. pr. (stadt-obere). anders auch 'Tápa.rvos. — itpeja (AK., L), KK. itpega (itpea G.) (lat., adv. postp.)
előre j vornhin, vor; narpan-vos itpega vor die landungsbrücke;
man itpegma zu mir. — itpena, itpen (loc. adv. u. postp.) elől j
vorne; itpena tarám kát jaran atteyen (II : 750.) vorne liegen zwei
rüstige samojeden. — itpegiva KK.; AK., I. itpivct (abl.) elölről !
von vorne; narpay vos itpegiva tóra vatta sorúin sügom vatta táddi
(II : 28.) vor der landungsbrücke war quer über den «Tor» ein
goldener draht gezogen. — itpe pet'a előre | vornhin; itpe petivet
elölről | von vorne. — S. ilpija, ilpina ilpiu/, iljtiji; EO. jelpa, jelpi
das vordere, vorder.
itta alulról j von untén; vid. it.
itta, itte: itte kur, paide kar ? (II : 114.) mit alles niederwerfendem, gláttendem fusse; cf. item.
ivday: vid. ivdéy.
ivdimem megvizsgálni, vlminek híját érezni (?) j sich prüfen,
etwas plötzlich vermissen (indem man darnach sucht); yüdem yui
tégat ivdimet (II : 166.) die drei mánner besannen sich. — ivdéy,
ivday, ivdéype megszámolt | gezáhlt, berechnet; ivdéype ei tabet
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kus adöt (II : 86.) obschon (als) er eine ganze woche gelegen hatte.
-ivet (L, AK.), Dem., KK. -iva, -eva -tői; mialatt, míg | l.ablativendung; 2. conj. postp. wáhrend: tidet, kimdet pidertet-lvet
( I I : 110.) wáhrend er die ármel u. die schösse (seiner kleider)
zusammenrafffce; man jaytam-lvet (II : 146.) wáhrend ich gehen
werde (d. h. aus sein werde).

£.
édem, étem : vid. edem.
édat, éíat: vid. idat.
éktem : vid. éktem.
éktém yanc hímzés neme | eine art ausnaht, muster beim
brodiren.
én, ént (neg. part.): vid. en, ent. — énda nem i nein, nicht ;
manchesmal wird es statt en, ent gebraucht: püm noten énda
(= ent) ujem (II : 70.) deinen grasshalmpfeil habé ich nicht gefühlt. — éndam nincs J ist nicht; dual. 3. éndameojen (II : 130.);
plur. 3. éndamet (II: 30.); partic. éndam; ügot éndam üyta moi ji
(II : 50.) es kommt der kopflose brautwerberzug (ügot éndam üyta
ohne kopf, kopflos).
érr, iirr (K.) fölös, túlhaladó | überfmssig, ausser.
érra, ürra (lat.) kívül, még j ausser, mehr; tani yui manattem
ürra éndam (II: 112.) dieser mann ist mir nicht überlegen. — AS.
uruk, üry vid. erek, ery, — Cf. szamojéd-ostj. uruk, uruy, ürük.
és, éss (0.) anya | mutter. — és-ta(-p) anyátlan, árva j ohne
mutter, waise ; jig-tap és-ta(p) : vid. jig.
es : vid. is.
J.
ja, (C.) egy | eins; vid. ei, i. —ja-^at'joy tizenegy ! eilf C.
ja ! (interj.) nosza ! | ja, ei! nun ! wohlan !
-ja partikel, die in der poesie an einsylbige wörter wohllauts
halber angehángt wird, z. b. man gebraucht: man-ja (II: 24.) statt
man ich ; sir-ja statt sira früher; tég-ja távét (II: 30.) statt tég tavet
sie brachten u. s. w.
jadam, ;<?dam gyalom | zugnetz; jádam tádem gyalmot húzni |
das zugnetz ziehen. — Cf. tat. jalim.
jadan,jadana, jatan, jatana, jután honn, otthonn j zu hause.—
S. jadan.
jadem foltozni flicken C.
jadoyindem (Dem.) megijedni j erschrecken (intr.). — Cf.
jatyéptem.
Jag n. pr. (II : 24.) eigenname bei den früheren ostjaken.
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jagh bokacsont | knöchel (KOjrfcHHaa 6aóna).
jagadem, jagatem (f. jdgattam) tolakodni, vkinek nyakán
lenni | einem auf dem halse liegen, zudringlich sein; tuet toy
jágattet (II : 106.) er liegt ihm auf dem halse.
jagai a fej hátsó része, tarkója | hinterteil des kopfes C.
jagal 1. lépés; 2, ág | 1. schritt; 2. ast C.
jagam, jagém fövenyes terület, puszta, fenyőerdő | trockene,.
sandige erdflache, heide, kiefernwald an sandigen stellen (6opt). —
jdgam-pai mocsár szigetén levő fenyves | kiefernwaldinsel (im
sumpfe). —jagam-pülek (heide-gegend od. seite) landstrecken am
linken ufer der grossen flüsse (in Sibirien), welche aus mooren,
wiesen u. mit kiefern bedeckten sandnáchen bestéhen (gegensatz
zu unt-pélek). — aQ.jörém. — Cf. zürj., votj. jag.
jdgarsa, jdgérsa, jayrsa ág; szarv-ág | zweig ; geweihende. —
jágarsey, jagarseype villaalakú, ágas | gabelartig, gegabelt, in zwei
teile geteilt; jágarsey röt, jagarsey-puip röt (II : 20.) grosses boot
mit einem gegabelten hintersteven (alté boote der ostjaken u. samojeden).
jagart ág; favilla | ast, holzgabel. — S. jogart ast, schritt;
ÉO. jogart. — Cf. jdgarsa.
jagatem : vid. jagadem.
jdgem (f. jdktem) tánczolni | tanzen. — jdkta-'/ar táncztér
tanzplatz. — S. jikum ; EO. jayUm, jay%lem.
jagét-nerem (Dem.) ? mondani | sagen, fragen (II : 16.).
jagéy népbeli ] volks-; vid. jay.
ja% emberek, nép j leute, menschen, volk; tuvu jaytat pata
agerna tagamét (II : 36.) seinen leuten warf er eine plötze hin. —
Ás-jay obi nép, obvidéki osztjákság j (Ob-volk) Ob'sche ostjaken. —
yanda-jay osztják nép j ostjakisches volk, ostjaken. — yatan-jay
tatár nép | tatárén. — jaran-jay szamojéd nép | samojeden. —
Södom-jay szalimi osztjákság | (Öalym-volk) Salym'sche ostjaken.—
Taydt-jay irtisi osztjákság | (,Irtysch-volk) Irtysch-ostjaken (bei den
Obostjaken). — íai-jay: vid. tai. —jagén népbeli, néphez tartozó I
volks-, zum volke gehórig. — ÉO. jay.
jayley ágas | ástig C.
jayleiem, jaylép : vid. jdnyam.
jaytem merni, meríteni; árút kirakni j schöpfen (II : 36.) r
wasser schöpfen (mit einem kleinen gefásse C.); waaren ausladen
C. —jdytadem (f. jdytattem) meríteni | schöpfen. — ÉO. jdkatlem,.
jögotlem.
jai: vid. jaja.
jaide-ögot orosz teherszán | russischer lastschlitten.
jaja, jai nagybátya; bátya | onkel, álterer brúder. — jaja-iga
álterer oheim, álterer brúder (jajem-iga, jaim-iga mein altér oheim;
jajid-iga, jaid-iga sein a. o.; jajev-iga, jaiv-iga unser a. o. u. s. w.). —
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jáisayen (dual.) két fitestvér, két unokatestvér j zwei brüder, zwei
vettem; jaisat (II: 30.) (pl.) több fitestvér, v. unokatestvér | mehrere
brüder od. vettem.
jak (C.) falusi jegyző J schreiber ( = ^baui.).
jákta-yar: vid. jökta-yar.
jalimem dörzsölni | reiben, streichen.
Jam-voé n. pr. name einer altén ostjakischen erdí'estung,
2 werst nördlich von den Winter-Puschta jurten, am rechten ufer
des Ebétta flusses.
jándem, jdngem (f. jdntümj inni j trinken; tránken (?), mit
trank bewirten(P); toy menet, táptajet, jángdjet sie kamen dahin,
man bewirtete sie mit speise u. trank. — jángedem (f. jángettem)
itatni, itallal vendégelni [ mit trank bewirten, tránken; tabet tájefjen, jdngeddiyen sie wurden mit speise u. trank bewirtet; jángldem
(frequ.). —jénd'em (C.) id. — 8. jvnd'em, EO. janslem, jaslem, jansllem trinken; jaúthihm, jaéltalem trinken lassen, tránken.
jányam, jdyam (f. jdytam ; partic. praet. janyem, ger. jaymen)
járni, menni | gehen; tony janyem jeméy juy vom geiste besuchtes
heiliges holz; jánytdem,jáv)%dem (frequ.); tav jisna janyidem táidan?
(II : 104.) hast du ein lángst zugerittenes pferd? jdnyidájem, jdyidajem (pass.) besuch erhalten: man mettena jdnyidájem (II: 146.) ich
werde von jemandem besucht. — jayleiem lépni \ schreiten, treten
C. — jdyléj) schreitend; éne-jaylép (II : 208.) mit grossen schritten
gehend. - - jaymem (mom.). — jSyta (part. prses.) gehend; (pass.)
worauf man geht; jáyta-luk (Dem.), jdyta-pent (L, K.) gebahnter
weg. — jdytadem (f. jáytaitam) lépni, vkivel foglalkozni | schreiten,
mit jemandem sich abgeben; ada tldéy tony, tldéy mérik kutna
jaytattet ob er sich mit dem lebendigen guten od. bősen geiste abgiebt. —jányantem jayantem, járatni; vezetni; kísérni | gehen,
schreiten, ziehen lassen; führen; begleiten: janyautidem, jáyantidem
(frequ.): ár iuntjem pendlva jdnyantidöt (II: 186.) zahlreiche gánse
hat sie lángs dem schönen wege fortgeführt. •— EO. jaylem, jayylem. — Cf. szamojéd-jurák jadam, jádadm gehen, jieya schritt.
jánk (jdnok) szög; késpenge | nagel; messerklinge. — kégejdnk (janok) messerklinge.
jantéy adj. spielsnd, spiel (cf. jantyem).
jantyem, jantkem (C), jantem (í.janttam) játszani; suhintani
spielen; schwingen; atte-kegeat jantta vetőt (II : 122.) er fing an
den sábel zu schwingen; naurimet kamen jantmen jáytet die kinder
gehen draussen spielend. umher ; üntem-voje jeméy jantéy tég tám
jantet (II : 202.) das heilige spiel des bárén spielten sie dann;
jantta-yar (spielendplatz) spiel-platz, turnplatz. -—jaynetn (KK.) ?
játszani | spielen; jaynidem (frequ.) (II: 36.). — EO. jentlem, jontlem, juntlem ; jentta-ydr.
jdncem (f. jantcem) inni j trinken; vid. jdnd'em.
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jay tíz | zehn: vid. joy.
jayaidem (C.) frequ.: vid. jáyam.
jayaisa, jdnyaisa: vid. yat-jayaisa.
jayam, jayantem, jayantldem, jayidem : vid. janyam, janyantem, janyantidem.
jaymet tizedik j zehnter: vid. joymet.
jara más | anderer; jara-jara egyik-másik j der eine-der
and ere.
j arad cin, jardem (L, C), Dem. jorodem, KK. juritem felejteni!
vergessen. — S. jorolem; ÉO. joremalem, joremilem. — Cf. jur.
jurau, jurayü.
jaran, jarén (L, K.), Dem. jargén szamojéd | samojede. —
yör-jaran : vid. yör. — keu-jaran : vid. keu. — jaran-yoi (yui)
szamojéd ember | ein samojede. — jaran-nai szamojéd asszony |
samojedin. -—jaran-pelek szamojéd vidék | gebiet der samojeden ;
vid. jorék, EO. jorrén, S. jargan.
jardem : vid. jaradem.
jargén (Dem.): vid. jaran.
járma darakása j graupe, gerstengraupe. — Cf. ostjak-szam.
<irmá gerste; alt.jarba, járma; tatár, árpa; mong. arbai.
jasay szegény, nyomorult [ arm, elend C.
jásey beszéd, szó ] wort, rede. — ÉO. jaséy.
jaúem (f. jástedem, imp. jdsta) mondani, szólni | sagen; néijeda jastöt v. néyet peía jástöt er sagte seiner frau. — jdstidem
(frequ.); jástedem (iter.). — ÉO. jastalem.
jat, jatt, jattai rest, lusta; (?) gyáva | fául, tráge C. —
? feige. — Cf. szamojéd-jeniss. jadua.
jatan, jatana : vid. jadan.
jatyéptem (Dem.) ijeszteni | erschrecken (trans.). — Cf. jadoyindem.
jattay (jattayai) sark j ferse. — kur-jattay láb sarka [ (fussferse) ferse. — ÉO. jot-lay, jot-langél.
jaudém, javdém himbálás; szélfuvalom ] schwung, windliauch.
jacdem, jávedem (f. jávettem) csapni, ütni, lőni | schwingen,
schlagen, schiessen; jávdidem (frequ.). — jávetmem (mom.) egyet
csapni, hajítani, ütni | (einmal) schwingen, schleudern, schlagen;
javetmldem (frequ.); jdvetmedem (iter.). — Javetta-ketpe-yui n. pr.
mann, mit der im schwingen (od. schiessen) geübten hand, name
eines helden, des fürsten der 'Taparstadt, welche deshalb auch
Jávetta-ketpe-/ui 'Tapar vos genannt wird (s. Voj-oyta, 'Tapar-vos);
Javetta-kétpe-yui 'Tapar ney katpageyen n. pr. des mannes mit der
im schwingen geübten hand u. der 'Tapar frau zwei söhne, name
zweier ostjakenfürsten der stadt 'Tdvar-vos (II: 40.). — ÉO. javéi
lem, joullem ; javahnalem, joulmalem. —Cf. jurák- számoj. jutau.
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jeaga (C.): vid. jega.
jebél: vid. jipél.
jédam : vid. jadam.
jederyai fajd | auerhahn. — yui-jederyai auerhahn (tetraourogallus). — AS. jeterni, FS. jeterki.
jedémdajem: vid. edémdajem.
jedép, jidép új, friss | neu, frisch. — jedep C. — ÉO. jalép,.
jelép, jUép ; S. jilep.
jega kis folyó ] kleiner fluss, baeh, nebenfluss. - jega-löy
folyóöböl j (fluss-bucht); Jega-loy pügot n. pr. (fluss-bucht-dorf)
ostjakischer name der Bogdanow'schen jurten (KI. Kond. wol.). —
jega-tai (-tei, -téi) folyófő, forrás | (fluss-spitze) quelle eines flusses; Jegatai-i génen n. pr. (fluss-quelle-altén) zwei heldengreise,
welche jetzt von den ostjaken angebetet werden. Die seele eines
von ihnen — Pétpoii-iga — soll unweit der Njurkojew'schen
jurten (Pétpoupügot) bausen. Der andere soll in der altén erdfestung Vas jegavos, bei den Scbumilow'scben jurten seinen sitz
habén. - jeaga C. — Cf. szamojed-jurak jaha, jeniss. jóha.
jegan I. (C), jogán gyékónykáka J schilfniatte. — ÉO. jikan,
F S . jeki = alt. jeken. Bei den Atschirischen tatárén (Tob. kr.),
welche ugrischen urspruDgs sind: jegan.
jeliy. jiliy hidegség, hideg | kálte, kait; jeliy-oyép mit einer
kalten öffnung (von der tür).
jeni, jemm mag ) saame C.
jem (I.), K. jim jó, szép, egészséges | gut, schön, gesund;^??*
küttéblvet pitmen (II: 70.) als (er) gerade in die mitte getroffen wurde ;
jemnat: jemnat, soinat (II: 130.) gut u. wohlergehend ; jima javem :
vid. juvem. — jem jink a madárjáró déli táj vizei j (gutes wasser)
gewásser der südlichen gegenden, auch morda-még-(yoi) jem-jink
(s. morda-még). — Jem-pügot n. pr. (gutes-dorf) name der Tischikow'schen jurten am Salym. — jem-ödém, jem-üdém jó életet!
(üdvözlés távozáskor) | (gutes sein) lébe wohl! (ÉO. jim-ülém);
jem-ödém uc búcsú [ abschied; ]em-ödém (üdém) uc verem (II:
130.) búcsút venni j abschied nehmen. — jemsai = jim-sai
jobb oldal | (gute seite) rechte seite, recht; jemsai ket rechte
hand, jemsai kur rechter fuss (S. jemse); Jemsai pélka rechte
seite. —Jem-sanka n. pr. «Jó-Világosság» ( = Égisten) | (gutes-licht)
gott. —jem-sei szép ének j schöne melodie. — jem-tét drága öltö
zék; jeles étel J theueres gewand; vorzügliche kost; jem-tetpe
tedén ana (II: 40.) eine volle schaale mit vorzüglicher kost. — jemváy (I., AK.), Dem.,KK jem-vöy ezüst j (gutes-metall)silber.—jemvoje (AK.), KK. jim-voje medve; paripa j (gutes-tier) bár (besonders
am unteren laufe der Konda); in der poesie manchesmal auch:
ross, z. b. töytén-kurpe jim-vöje (II: 30.) schönes tier mit beílügelten
beinen. - jemat bőven, jócskán | reichlich, im überfluss; kdm-vaga
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payléta jemat tette (II: 46.) lege silberklumpen im überfluss hin. —
jemde (poet.) == jem : pötpéy-oype jemde yamt ketna menai einen
schönen borkenkorb mit einer öffnung, die einen reifen hatte, trugen
sie in der hand. — jeméy szent | heilig; jeméy-yat, yatl ünnep j
(heiliger-tag) feiertag; jemép-jink özönvíz j (heiliges-wasser) sünflut;
jemén, péséy taga szent, dicsőséges hely | heiliger, ehrvoller ort (so
werden einzelne plátze im walde genannt, welche als wohnsitze der
geister betrachtet u. deshalb für heilig gehalten werden = vog.
jelpiy ma) • jemén sört szent csuka | heiliger hecht (so werden alté
grosse hechte genannt, welche in tiefen seen lében u. für heilig
gilten; Jemén tör n. pr. heiliger see, name eines ki. see's östlich
von den Krasnojarskischen jurten (KI. Kond. w.); jemén -vöje medve j
(heiliges tier) bár (— vog. jelpiy üi) jemén vöina saptem togói manimasa mögé das heilige tier mir den hals abreissen ! d. h. falls ich
den eid breche (ostjakischer schwur bei der eidablegung); jeméyvöje sémát mit dem bárenauge ! (ostjakischer schwur). — ÉO. jani,
jem, jim ; jemén.
jemettem szégyenkezni | sich schámen (von der braut, wenn
sie ihr gesicht aus schamhaftigkeit verbirgt) C.
jemés adv.: vid. jimes.
jénd'em I. (C.): vid. jandem.
jenk posványos mélyedés az erdőben j niederung im walde,
wo sich das wasser lange hált (jitiBa); vid. yur. — jenk-jiba: vid.
yur-jiba.
jenk jég j eis. —jepen, jenkin jeges | eisig. — ÉO. jenk, jónk;
S. jenk.
jéntíem (I.) itatni, inni adni j tránken, zu trinken gebén C.
jéndem I. fonni | spinnen C. — jénet orsó | spindel, spinnrocken. — AS. jándem, ÉO. jengétlem ; ^>.jeuyet, 'ÉO.jeygét.
jénet (C.): vid. ilyet.
jeyesem czivakodni, veszekedni | zanken, streiten. — Cf. alt.
jeyis, jeyisü streit, wettstreit.
jépél, jébél, jipél árnyék, árnykép j schattenbild, schatten. •—
ÉO. jipel, S. jipel.
jerán csűr, istálló | scheune, stall. — szamojéd-osztj. arán;
tat. arán.
jerdey esős | regnerisch C.; vid. jert.
jerdesem makacskodni, csökönyössé lenni | halsstarrig, störrisch sein, nicht vom platze weichen.
jerem, jirem (f. jer dem, jirdem) kötni, megkötni, csatolni j
binden, anbinden, knüpfen; segerat jirta mittelst einer ketté anbinden. — jeresem (aug.); jeridem (frequ.); pontiy tau téga (dat.)
jeridai an den schwanz eines beflügelten rosses wurde er abgebunden (II: 4.); muyyol jerem einen bündel zusammenbinden (II: 110.);
lép jerem: vid. lép. — ÉO. jerlem.
NYELVTXJD. KÖZLEMRNYEK. XXX.
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jermak, jirmak selyem | seide. — jermak o/cám selyemkendő
seidenes tuch (mit welchem die ostjakenhelden ihre augen zubanden, wenn ihnen gefahr bevorstand) = zürj. jermög.
jermem szűk, szűkös, Ínséges ] eng, bedrángt; jermem türum
suy (II : 46.) die beengte weltecke (d. h. die not im fremden
lande). — Cf. EO. jermat; jerémlem gezwungen werden, in not
geraten.
jérnes: vid. jirnas.
jert eső j regen. — iert-sém esőcsepp | regentropfen.—jerdey
esős | regnerisch C. — EO. jert.
jesli (conj.) ha j wenn = or. ecjra.
jesna sógor, nőtestvérem férje j schwager (mann der schwester). — Cf.tat. byj, ÍÚO ált. schwager (mann d. ált. schwester).
jes sírás, siralmi ének [ das weinen, klagelied; jei panem
(klagelied zusammensetzen) weinen, heulen : yüdem-toype toyjéy jes,
panda pldöt (II: 88.) ein dreigelenkiges (d. h. mit drei abschnitten)
klagelied fing sie an zusammenzusetzen. — S. jlsem weinen.
jetem (KK.): vid. jitem, jidem.
jeseli (conj.) ha j wann = or. exte.ni.
jeso (adv.) még j noch =< or. em,e.
jecem (f. jetcem) elérni; elkészülni (a fövéssel), megfőni; meg
érni j erreichen; fertig werden (z. b. vom essen), reifen: put jecöt
der késsel wurde fertig; put kavermen jecöt der késsel wurde im
sieden fertig. — EO. je^alem, jetmlem, jetsalem.
jecék tisztelt | geehrt.
jeu,jeve sügér J barsch; jevéy (adj.) sügéres | barsch-; Jevéyjega n. pr. barsch-fluss, westlich von den Zingalin'schen jurten. —
EO. jeu; S. jeuy.
jeura, jevra, jevér farkas | wolf. — Jevér-ürt n. pr. (wolfheld) name des fürsten der Xarda-stadt, welche am flusse Jevra
lag (Tur.-Dist.; vgl. «Irt.-Ostj.» II, S. 224, Aum. 35.). Jevrajega n. pr. (wolf-fluss) name eines íiusses im östlichen teile des
Turin'schen kreises, welcher in den oberen (od. Satyschin'schen)
tumán (see) einfállt. — S. jeurey; EO. jevér.
jevdcm, jevedem (f. jévettem) lőni | schiessen (mit einer flinte
od. einem bogén); jogodat (instr.) jévdem mit dem bogén schiessen;
mattagat jevdem aus der flinte schiessen; pás jevdem (jevedem) (II:
10.) ins ziel schiessen. — jevdéy lövő | schiessend; jévdéy %oi
schütze. - - jévdldem, jévedidem, jevetidem (fut. -díttam, -tlttam;
frequ.); — jevetdjem, jéveidjem (pass.) vom pfeile od. kugel getroffen werden, durchschossen werden; tayr semdat mo%ta jeveíajet
(II: 20.) die ringé (seines) r panzerhemdes wurden durchschossen. —
vid. jdvdem, javedem. — 'ÉO.joullem, joutUlem. — Cf. szamojéd-jur.
jadau ; tavgy. jedaáma, jeniss. edabo, ledobó.
jevéy : vid. jeu.
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jevér, jevra : vid. jeura.
ji: vid. jig; ji-anka, jiaya: vid. jigaya.—ji-boy, jiboy (J)em.):
Yid. jiypoy.
jiba, jibé füles bagoly | uhu (strix bubo), eule. — yur-jiba,
jenk-jiba: vid. yur, jenk. •— sant-(seant-)jiba(?) (II : 24, 206.),r—
jiba-söy bagolybőr | uhuhaut. — AS. jipey; FS. jivey, ÉO.
jibel ( C ) : vid. jepél.
[jipi, ipi.
jibo% (Dem.): vid. jig-po%.
jidem, jitem (futur.): vid. juvem.
jidem-sui (poet.): vid. jit-sui.
jidey alsó j der untere C.
jidép : vid. jedép ; cf. jitpa. — S. jílep.
jidép izzel való, ízeit | mit gelenken, abteilungen; tábet-jidép
mit 7 gelenken, abteilungen; cf. jit.
jig, jiy,jiv öreg, atya; medve j greis, vater; bár. — jig-aya,
jiaya, jiv-aya nő-testvér | (vater-tochter) schwester. — jig-p^Z,
jig-poy, vx-poy, jibo%, jiv-po% fi-testvér | (vater-sohn) brúder; jigpoysayen, jiypoysayen, jiypaysayen (dual.) zwei brüder (tln jigpoysayen teveyen die beiden brüder assen); jigpoysat. jiyjjoysat, jiyjKiysat (plur.) mehrere brüder (yüdem jigpoysat (II : 36.) die drei
geschwister). — jiysayen (dual.) két fitestvér v. közeli rokon ] zwei
brüder od. nahe verwandte; jiysat (plur.) mehrere brüder od. nahe
verwandte; jíg-semape medveszívű, bátor | mit einem bárenherzen,
tapfer. — jig-sby medvebőr | bárenfell; jig-söyta aus bárenfell;
jig-(i%-)söyta, noy-söyta-kélep tony (II : 82.) in einer malitza aus
bárén- u. elentierfelle gekleidete gott, name eines hausgottes. —
jig-ta; (voealisok előtt:) jig-tap, v. jig-tab atyatlan, árva | ohne
vater, waise; jigta(p)• ésta(p) atya-anya nélkül való; árva; isme
retlen eredetű (gyalázó szó) | (ohne vater-ohne mutter) elternlos,
waise; von unbekannter herkunft (als schimpfwort); vör jigtapéstap eva üstén! (II : 6.) ein mádchen unbekannter herkunft bist
du! (EO. jigla-asla). — jigta-ankeda árva | (ohne vater-ohne mut
ter) elternlos, waise; jigta-néy, ankeda néy (II : 72.) ein waises
mádchen. — EO. jiv, jig, jé, jl; jiv-aygi, jiv-poy.
jigdey mostoha atya | stiefvater ( = EO. jwleygi).
jigem kifogni (lovat) | anspannen; kát ögota jigdiyen (II: 174.)
sie wurden vor zwei schlitten gespannt; jigemtem id. —- Cf. tat.
jik- einspannen.
jiy-poy, jiy-poysayen : vid. jig-poy.
jim, jimde : vid. jem.
jimem (II : 128.) gyógyulni, fölépülni | gesund werden, genesen; páyet toy-jimot sein finger wurde heil.
jimes, nimes KK. (II : 90. ; poet.) = jim, jem; jimes yorem
úürém sav sügota (II : 94.) gleich der gut abgezogenen haut einer
hainelster. — Cf. EO. jemas, KV. jemés.
29*
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jimsai : vid. jemsai.
jinda ideg, zsinór | schnur, strick, bogensehne. — jadamjinda hálóideg | netzschnur C. — jögot-jinda íjjideg j bogensehne;
jögot-jinda-sei geráusch den eine bogensehne verursacht. — notjinda (pfeil-sehne) bogensehne C. — jindéy ideges, zsinóros | mit
sehne versehen; jindéy jogot mit einer sehne versehener bogén. —
S. jiindey; EO. jendé, jinta. — Cf. szamojéd : jurák jien, tavgy. jenti;
jen. jeddi.
jindep, indep tű j nadel; jinpet (jintpet) kattem tui tei vermay nai (II: 82.) nadelhaltende u. mit den íingerspitzen arbeitende
jungfrau. — EO. jintép, jontép.
jink, jiy víz | wasser. — %aita-jink, yojem-jink, jem-jink,
jeméy-jink, mag-jink, pégde-jink, sar-jink, sém-jink,
ürday-(ürdéy-)
jink, us-jink, vegey-jink, cenk-jink: vid. yatta, yojem, jem, jeméy,
mag, pégde, sar,sem, ürday (ürdéy), us, vegey, cenk. — Jink-yon
(n. pr.): vid. Ás-yon. — jink-yut (poet.) vizihal j (wasser-fisch)
fisch. — jink-oy (poet. jinket-oy) öffnung, schlund des wassers, —
das wasser besitzt nach der meinung der ostjaken, wie auch der
himmel u. die erde, 7 enden (tei, suy) u. 7 schlünde od. abgründe
(tég, oy); jink-tei (téi) víz színe | (wasser-spitze) oberfláche des
wassers; Jink-téi-tilis n. pr. (wasser-gipfel-monat) name des 2 monats, wenn das wasser seinen höhepunkt erreicht hat. — Jinka
vegettai jink-yut táypey űrt n. pr. ins wasser steigender u. den
(wasser-)fisch angeínder (od. stechender) held, name eines der
fürsten der Karé-pospat stadt (II : 30.). — jink-vöje hód j (wassertier) biber C. ( = EO. jiyk-voi). - - jinka-cigép vid. cigép. —jinksiris; vid. siris. — Jinket ménem jega tei iga (II : 18.) der greis
von der quelle des flusses, von wo das wasser strömt; name zweier
ostjakenhelden. — jiyet-puipe vizes farú I mit einem wásserigen
hinteren: jiyet-puipe nagat röt tiefsitzendes boot mit einem wásse
rigen hintersteven (epitheton des bootes). — jinkép, jinkpe, jiype
vizes, vizű j mit — wasser; verde- (poet. vérdem-)jinkpe (II : 26.)
mit rőtem wasser. — jiyey, jiyéy vizes, vizi | wásserig, wasser-;
man-pa mane jiyéy yui (II : 134.) ich bin meiner gewásser herr. —
EO. jiyk. — Cf. jurák ji'.
jinktep elásott kincsnek a helye; elásott kincs | stelle, wo
man verborgene schátze vermutét (C.); schatz. - EO. jeyklap,
jiytép.
jint pengéje a késnek { klinge, schneide.—jintape : pestejintape scharfschneidend, mit einer scharfen klinge. — jintéy,
intéy pengés | zu klinge gehörig, mit einer klinge versehen; scharf. EO. jint, jentél, jont.
jiy : vid. jink.
jiyes lé, leves | brühe, suppe.
ilyet kerek nyírhéjkosár ] runder korb, korb aus birkenrinde
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(für beeren u. flüssigkeiten). — jeyet C. — S. jiyet. EO. jiyyel,
jeyyél.
jir véráldozat; ára, értéke vlminek | blutiges opfer, opfer,
gabe; preis od. wert einer sache; söt ortjiret vagöt (II: 28.) er frug
den preis von 100 sclaven; jir verem áldozni | opfern, ein opfer
machen. -— jirip, jiréy véráldozatbeli j zum (blutigen) opfer gehörig; jir-poré véres és vértelen áldozat j blutiges u. unblutiges opfer
(opfer u. gabe). — EO. jir ; jir-pori.
jir oldal, szél j seite, rand, kanté, facett. — két-jir bandrand. —jiriy, jiréy széllel való, mit einem rande, mit einer kanté.
— ÉO. jir.
jxrem: vid. jerem.
jiremdem kötni, rákötni | binden, anbinden.
jirmak: vid. jermak.
jirnas, jernes ing j hemd. — EO. jernas, jernás, S. jernes —
zürj. jer nos.
jiría; jvrca (C.) sógor, feleségem öccse J schwager (so wird
der jüngere brúder der frau von derén manne genannt) = tob. tat.
jis régi, öreg | alt; jisna (loc.) előbb, régen, egykor | früher,
ehemals; jis-aiket régi mesebeszéd, rege, monda j alté sage (hauptsáchlich mythologischen kosmogonischen od. epischen charakters).
ii%em vágni, karczolni | schneiden, ritzen C. —jifiep be
vágás, karczolat | einscbnitt, ritze C.
jit életkor, idő | zeitalter, lebenszeit. — jit-nübot életidő
(zeitalter-zeitalter) zeitalter, lebenszeit.
jit izület; elkülönített rész, hely, szoba | gelenk : abteilung,
zimmer; jidép mit — gelenken, abteilungen. — jitay, jittaij, jitéy
izületes; elkülönített részekre osztott | gelenkig; mit abteilungen
versehen. — EO. jit, jil.
jit alanti rész; alvidék, éjszak | das untere; der norden. —
jit-%öt pinczekamra j kammer unter dem erdgeschoss eines hauses
C. — jit-kan vitorla | segél C, - - jit-perey-sa éjszak felől j (nordumgehend-seite) von der nördlichen seite (gegenteil zu yat-jan^aisa). —jit-pélek éjszak j (nord-gegend, seite) die nördliche gegend,
der norden. — jitsui (poet. jidem-sui, II : 24.) éjszak j nördliche
seite, norden.—jit-vöt éjszaki szél [ nordwind; jit-vöt-pélek (pelka)
éjszaki széltáj j nordseite, nördliche gegenden, norden.
jiiern : vid. jidem.
jltpa újból, ismét | von neuem, wiederum: vid. jidep. —
EO. jilpa.
jiv, jiv-aya, jiv-poy^ : vid. jig.
jivem (fut. jidem) jönni; lenni
kommen, werden; vid.
juvem. — AS. jigem ; ÉO. jilem.

454

PATKAN0V SZ.

jogadem elveszni, meghalni [ verlieren (intr.) ; sterben; yattyon-éva jogadöt (II : 144.) die sonnenkönigstochter ist gestorben.
jogán: vid. jegan.
jogot íjj | bogén (waffe). — jögot-jinda, pai-jögot: vid. jinda,
pai. —jö/tén, jöytép íjjas, íjjhoz tartozó | bogén habend, zum bo
gén gehörig; jöytéy kedép yui, jöytén ketpe yui mann mit einer zum
bogén haltén gewöhnter hand. — jögot-yar (?) : pagem yör tantén
jögot-yar te-kidem (II : 94.) meinen burschen schickte ich auf den
mit rentiermoos bedeckten platz. — jögot-yatt (?) : yoteyet yat
yüttedai, jögot-yatna t'adíp kur pönémdeu (II : 96.) wenn der morgende tag dámmern wird, werden wir uns (in dem bogenhause ?)
auf kriegsfuss stellen. — AS. jaugol, FS. jögol; EO. joyol, juyol.
jögotmem (f. jögotmed'em), jügotmem, jügutmem (mom.): vid.
jö/tem.
joy, juy; jogot, jugbi, jugüt' haza, vissza j nach hause, zurück.
joy-janam haza menni | nach hause gehen, schreiten. — joy-jóytem
(jüytem) haza- v. visszajönni | nach hause kommen, zurückkommen. —joy-menem hazamenni | nach hause gehen. — jo-y tanam
a házba lépni J ins haus treten. — joy-tavem: vid. joy-tüvem, —
joy-tükom & házba berontani | in sein haus hereinstürzen. — joytüvem, joy-tavem haza hozni j nach hause bringen, führen. —joyioníumdem nach hause bringen (eig. stellen, setzen). — EO. jogo,.
joga, jogos; S. jok.
joy, ju%: joy panem, ju% panem etw. über den kopf anziehen,
z. b. einen zaum : sermat juy ügoda pánidét (II : 12.) er legte ihm
den zaum über den kopf. — joy-tevém megenni j verzehren, aufessen; juy-töyr sem bezárni | einsperren;
Jevérürtnavocajuytöyrsai
(II : 34.) vom Jevér-helden wurde die stadt eingesperrt.
joyta kevés j mangelhaft, wenig: tamyui manatten ürra éndam,
joyta éndam (II : 112.) dieser mann ist weder mir überlegen, noch
schwácher als ich.
jöytem I., 0. jüytem K. (f. jögottam, jügottam, jüguttam) jönni j
kommen; (pass.) jöytajem,jüytdjem (f. jögottajem, jüguttajem) besuch
erhalten; ödéyet, pedet jügutta vos (II: 104.) eine end- u. bodenlos
grosse stadt (eig. zu derén ende u. boden man nicht gelangen
kann); vöje jügutta you mégá (II : 14_'.) in ein so entferntes land,
wohin nicht mai ein tier zu gelangen im standé ist; sem jügutta
lad'ek tor (II : 50.) eine so breite wasserfláche, dass sie das auge
nicht umfasst. —jöytidem (frequ.) oft kommen, besuchen; zukommen; tineden jöytidem juganeten katna ördeden (II : 80.) den teil,
der ihnen beiden zugekommen war, teilten sie in zwei; jöytidajem
(pass.) oft besuch erhalten. — joytéptem, juytéptem, juytuptem (f.
joytéptedem, juytéptedem) előhozni, elővezetni | herbeibringen,
herbeiführen; joytéptidem (frequ.). — EO. jogotlem, joytélilem, joytéptalem; AS. jogodem; FS. jügocem.
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jök (Dem., K.) táncz [ tanz. — jökem (f. jöktem ; imp. jöka ;
Dem., K.) tánczolni ] tanzen (cf. jagem); pass. jökajem: nuy
ankeuna jökeájem (~ jökajem) (II : 198.) deine mutter tanzte mir
zu ehren. — Cf. zürj., votj. jökt-; joktan.
jökta-yar tánczhely ! tanzplatz; vid. jakta-yar.
- - ÉO.
jak, jay.
jokta: teu jokta, tör-jokta (II : 170.) so gross wie ein see, wie
ein Tor.
jon erős | stark; jona (adv.): ké$a jona (II : 120.) sehr stark,
heftig. — Cf. zürj. jon (adv. jona), votj. jun stark, stárke.
jöndem (f. jönttem) varrni j náhen. — jöndidem (frequ.);
jöndesem (augm.) C. — FS. jündem. AS. jüntim, ÉO. jontlem ; jontaslem.
jon, Dem. jay tiz | zehn; yüdem-joy, neda-joy, vét-joy, yütjoy, tabet-joy, nida-joy 13—18. — joymet tizedik | der zehnte. —
AS. jewr) ; jeuymet. — Cf. szamojéd-jurák ju\
jör (II: 40.) fejedelem, úr, hős j fürst, lierr, held. — ÉO. jor.
jorén, jorrén (0.) samojede, samojedisch; vid. jaran. — Jorénpügot n, pr. (samojeden-dorf) Aprinische jurten in der Teml. wol.
(Tob. kr.), neben welchen sich samojeden aufhalten.
jorodem (Dem.): vid. yaradem.
jörogéy (Dem., KK.) adj. : vid. jöroy; jörogéya mengem,
-manimem in (zwei) stücke zerreissen.
jöroy (Dem., KK.) oldal, táj | seite, gegend; vid. jüray.
jöt varrat, szegély | naht, saum ; jöndem jöt (genáhter saum)
saum, naht (II : 40.). — ÉO. jol, jontém-jol.
joura, jourai (L, 0.) ferde [ scbief C. — S. jagray, jogra%;
ÉO. joura. — Cf. szamojéd-jurák jar'o.
jourem forgatni, fúrni | drehen, bohren C.
jouradem, jovordem forgatni, göngyölni, begöngyölni | dre
hen, wickeln, einwickeln; mant jouradem ich wickelte mich ein.
tuvat jouradöt er wickelte sich ein. — jourayindem, jovoryéndem,
jovoryumdem; jourayamdem (C.) geschwind drehen, wickeln ;
saptema jovoryumde (II : 126.) wickele es um meinen hals; verde
cenk-jiya jourayindöt (II: 128.) bis zum blutigen schweisse bemühte
er sich. — pira, piraget jovoryéndem (II : 28.) sich umdrehen (ge
schwind). —jouréntem verwickeln, drehen. — ÉO. jourtlem, jovértlem wenden, wickeln.
jovordem: vid. jouradem.
judem (L, C ) ; KK. jiitem dörgölni; bőrt kidolgozni | reiben ;
gerben. — S. julem.
jugan (0.) kis folyó | kleiner fluss; vid. jega. — ÉO. jogán,
jugan.
jugan, jukan rész, osztályrész | teil, anteil (naü). — ÉO. jugan,
iukan. — Cf. zürj. juk, jukas • votj.jM/í.
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jugéy,jugop (adj.): vid. juy.
jugodem, jugutem : vid. joytem.
jügotmem, jügutmem (mom.): vid. jögotmem.
jugöi, juguí (adv.): vid. jogot.
juy (K., Dem.), L, O.joy haza; vissza | nach hause; zurück
vid. joy.
juy : juy-panem, juy-tevem, juy-toyrsem : vid. joy.
juy fa, erdő | baum, holz, wald. — anga-juy, %us-juy, jümjuy, narsa-juy, poi-juy, rép-juy, sut juy, tege-juy, teger-juy, tunk-juy,
cok-juy. — juy-sem fabél j (baum-herz) mark (der baume). — juytejay-vöt (K.) málna | (baum-gipfelig-beere) himbeere; jugéy fái,
fás I zum baume gehörig; hölzern. — jugop fái, fás | hoiz-, báumig; tiur-jugop kahlbáumig ; nur-jugop-tilis KK. monat der kahlen
baume (d. 7-te mpnat); petlim-jugop, petlim-juype dunkellaubig
(eig. -báumig). — ÉO. juy.
jüytem (f. jügottam, jüguttam K., Dem.); jüytidem (frequ.) :
juytéptem, juytuptem (f. juytéptedem, juytuptedem caus.): vid. jöytem.
jukan (C.): vid. jugan.
jüm zelnicze | faulbeere, traubenkirsche (prunus padus). —
jüm-juy faulbeerbaum. — jüm-keu kern einer faulbeere. — jümsem zelnicze-szem | eine faulbeere. — jürnéy (adj.): jürnéy ur zelniczés hegyhát | mit traubenkirschbáumen bewachsener niedriger
(lánglicher) landrücken. — S. jöm, ÉO. jum, l'um.
Cf. zürj.,
votj. l'om.
jutna ? kellemes j angenehm ; ewma, .juma: vid. euma.
jur vízi állatka neve j ein kleines rundliches wassertierchen
von schwarzer od. rötlicher farbe, welches 6 füsse u. hörner (?)
besitzen soll, wahrseheinlich ein wasserkáfer aus der dytiscus
art. Dieses tierchen wird gewissermassen für heilig gehalten (cf.
«Irt.-Ostj.» I : 133.) = KV. jur. — jur-sőrt alté hechte, welche
einen grossen kopf besitzen u. in tiefen see'n lében. Sie werden
auch für heilig angesehen; vid. jeméy-sört.
jüray, júroy (AK., I.), Dem., KK. joroy oldal, táj, szél; dolog,
ügy ' seite, gegend, rand; sache. angelegenheit: néyna anklvet
tivda jürgat udeden-na, ent itdeden ? kennet ihr den umstand dass
ihr von einer mutter geboren seid.
juritem (KK.) feledni; magáról megfeledkezni, elalunni (?) j
vergessen, sich vergessen ; einschlafen (?); savetj var tábet löy tum
juritem (II: 96.) wie fest eine aus lehm erbaute vvehre mit 7 ecken
(den fisch hált), so fest bin ich eingeschlafen; vid. jaradem.
jus út, ösvény, nyom | weg, stég, spur. — jáyta-jus járó út |
weg, auf dem man geht u. fáhrt. — kurat-jus gyalogút, ösvény I
stég. — ÉO. jos, jus = zürj. j ué.
jután (KK.): vid. jadan.
jiitem (KK.) nyomni; dagasztani; szétmorzsolni j drücken,
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kneten, zerbröckeln (mit den hánden); vid. judem.— jütetem (iter.)
kneten, zerdrücken, zerbreckeln, zerbröchen (mit der hand). —
jütmem (mom.); jütmay (II : 22.) zerdrückend, zerbröckelnd zerbrechend.
juvem (f. jidem, judem, jitem, KK. jetem) jönni; lenni, válni;
készülni, akarni (vmit tenni)
kommen; werden, sich bereiten
(etw. zu tun), wollen; man mettena te-jidajem (II : 146.) ich werde
von jemandem besuch erhalten. — eneja juvem gross werden,
esjiga juvem alt werden; jima juvem gesund werden; man nürémvöje, unt-vöje kar evetta yui teda juvem (II: 146.) ich will den elentier u. rentierjáger auffressen. —juvtdem (frequ.); juvmem (mom.);
katlöyeja juvmemwa (II : 202.) als ich auf die beiden hunde loskam. — FS. jugam EO. jilem (part. preet. juvém, jüm): cf. jivem

Elkövetkezik, abitum paro, valedico, veniam abeundi peto, MA. —
A követ igét .CzF. (MNySz. III. 1139.) a kel, kői factitivumából származ
tatta, az l és v mássalhangzók cseréjével (vö. kilül, kivül; belül, hévül
stb.) — BUDENZ (NyK. 6: 393) előbb a lp. cuovo-, cuovete- «követni,
sequi» igével vetette egybe, később azonban (MUSz. 14.) ő is csatlakozott
CzF. felfogásához ; magát a követ (legátus, nuncius) főnevet is a *kölet
kopott végű igenévből származtatván.
Az analógián s a jelentésbeli egyeztethetőségen kivűl egyéb bizo
nyítékra, jelesül nyelvtörténeti adatra egyikök sem hivatkozott. Egyikök
sem vette észre a KRESZNERics-nél (1 : 310) följegyzett s minden bizony
nyal a Veszprém-Vas határszéli nép ajkáról vett adatot, mely szerint
elkeletkezik a. m. elkövetkezik (abit).
Érdekes lenne tudnunk, vájjon az elkeletkezik él-e még most is ott
vagy egyebütt a nép ajakán.
NAGYSZIGETHI KÁLMÁN.

Miiller Miksa.
(1823—1900.)

I.
Müller Miksa, a XIX. század tudományos íróinak azon kiválasztott
csoportjába tartozik, kik leghathatósabban járultak hozzá, hogy azon
nagy tudományos eredmények, melyek a nyelvészetet a szellemi tudo
mányok előkelő rangjára emelték, a század művelt köz szellemének
tényezőjévé, elengedhetetlen alkotó részévé váljanak.
Ezzel nem csak azt akarjuk mondani, hogy néki sikerült legjobban,
a tőle és másoktól talált tudományos igazságokat előadói tehetségének
fölülmúlhatatlan tökéletessége, beszédjének varázshatása által a hivatásos
tudósok körén túl a műveltség közérdekévé t e n n i ; hanem különösen még
azt is, hogy csak kevés embernek sikerült úgy mint ő neki, a legaprólókosabbnak látszó tudományos kérdések nagy vonatkozásait felismerni,
reá mutatni azon pontokra, a hol a nyelvészet részletes kutatásai az
emberi szellem történetének nagy kérdéseivel érintkeznek, mintegy ős
kori okmányait szolgáltatják az emberi szellem mibenlétének, nyilatko
zása kezdeteinek, fejlődése törvényeinek felismeréséhez.
A nyelvtudomány kérdései az Ő elméjében és az ő tolla alatt a
filozófiai és erkölcsi tudományok legmagasabb kérdéseivel kerültek kap
csolatba ; nyelvtudományi kutatásaiból sugároznak ki azon nagyszabású
vallástudományi és metafizikai tanulmányok is, melyeket nagy előszere
tettel folytatott ós.melyeknek végső eredményeit aggkorának munkáiban
vonta le : a híressé vált GIITOBD-előadások három kötetében, úgymint
önálló filozófiai munkáiban. Mindezen munkáival mintegy önkéntelen
bizonyítékait szolgáltatja annak, hogyan teszi Ő a nyelvtudományt és a
filológiát a legmagasabb rendű kutatások eszközévé, mennyi rejtett prob
lémának megoldására tartja ő alkalmasnak sőt okvetlen tényezőnek a
nyelvtudomány módszerét. Ama kedvelt bölcseleti tétele kifejtésével fog-
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lalkozik p. o., hogy a «végtelenség érzete* (sense of infinite) az emberi
szellem legősiebb tulajdonát teszi, melybői a vallásra és a művészetre
vezető ösztön pattant ki. Nem csupa metafizikai eszközökkel és föltevé
sekkel megy neki e finom kérdés elemezésének, hanem kérdőre vonja a
nyelveket, belemerül ezek legősiebb tanuságtételeibe, reá nyit az embe
riség legnaivabb irodalmi emlékeire és mintegy positiv feleletre szólal
tatja meg őket azokban a dolgokban, melyek a metafizikust csupa speku
latív elmélyedés útvesztőjébe csábítják. A nyelvészetből kiindult kutatásai
ekként mindinkább ki is szélesedtek és az emberiség szellemi lényegének
a nyelvésztől vajmi távoleső pontjaira is kiterjedtek. Korunk nagy
nyelvészeti gondolkodóinak egyike, MICHEL BREAL, azt írhatja róla r
hogy «a tudomány egy világító pontja volt, a mely felé a művelt világ
gondolkodói szívesen irányozzák tekintetüket*). («un point lumineux,
vers lequel dans le monde entier, les hommes de pensóe aimaient á
tourner leur regard).»
S mégis minő szeszélyes jelensége az ellentétekben ós paradoxo
nokban gyönyörködni látszó irodalmi fátumnak! Ennek a f i l o z o f n y e l v é s z n e k a neve vált a XIX. század hatvanas és hetvenes éveiben
mintegy jelszavává azoknak, kik abban a meglehetősen jelentőség nélküli
szóharczban, hogy vájjon a nyelvtudományt s z e l l e m i vagy t e r 
m é s z e t i tudománynak kell-e tekintenünk, az utóbbi véleménynek
voltak szószólói. A vita leginkább azon fordult meg, hogy a nyelvtudo
mányi kutatásokban a nyelv tenyészését mint afféle természeti productumot, a természettudomány módszerével, vagy pedig mint az emb eri
s z e l l e m nyilatkozásának és fejlődésének tényét filozófiai és históriai
eszközökkel vizsgálj uk-e ?
Azokban a világraszóló Felolvasásokban a
nyelvtudományról,
melyeket MÜLLEE 1861-ben ós 1863-ban a Eoyal Institutionban tartott
és melyeket 1875—76-ban SIMONYI ZSIGMOND ültetett át irodalmunkba*),

e kérdésre nézve is színt kellé vallania. Nem túloz, a ki azt állítja,
hogy e fölolvasások, melyek mindjárt megjelenésűk után kiadást kiadás
után érve az összes művelt népek nyelvein megtették a világ körüli
útjokat, alkották meg legelőször a kapcsolatot a nyelvtudomány kérdései
és a közműveltség között, legelőször törtek utat ezen régebben a tudósok

x) MÜLLER MIKSA Felolvasásainak

legelső

nyoma

irodalmunkban

HUNFALVY PÁLnak az Akadémia I. osztályában 1863 márczius 2-án tartott
előadása «A nyelvtudományról)). Ez előadás, mely a Nyelvtudományi Köz
lemények I I . köt. 69—95. lapjain látott napvilágot, kizárólag MÜLLEH
MIKSA munkája ismertetésével ós méltatásával, úgymint az ural-altaji
nyelvészet szempontjából való kiegészítésével foglalkozik.
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kalamárisára szorított elmélkedéseknek az általános műveltségi tudatban.
Ebben áll a Felolvasások legnagyobb és legmaradandóbb érdeme.
Előadásait az imént említett vitás kérdés fejtegetésén kellett kez
denie, mintegy kijelölvén azon helyet, melyet a nyelvészet a tudományok
összességében a maga számára igényel és mintegy kitűzvén azon szem
pontot is, melyek alatt a hozzá tartozó problémákat szemlélni kell.
A nyelvtudomány eló'zmónyei leginkább a filozófiai szemléletnek
kedveztek. Hiszen tudjuk, hogy a század elején és közepén a tudományos
gondolat a német filozófia spekulativ irányában mozgott. ScHELLiNGgel
még a természet jelenségeinek megértésére sem kerülték ki a filozófiai
módszert. Nem csuda, hogy a szemlélet e módja a nyelvtudományba is
sok a priori-ságot vitt bele és hogy e tudomány még'legexactabb kép
viselőinek kezében is leginkább a psychologia tőszomszédságába került.
BEBNHAEDI A. F. szerint, kinek «Anfangsgründe der SprachwissenschafU
czímű munkájáról POTT azt az ítéletet hozza, hogy a «legjelentősebb, leg
mélyebb ós legszellemesebb, a mit az általános nyelvtan terén alkottak*,
a nyelv «az észnek allegóriája, mely általa természetének megfelelő módon
tárja fel magát». A nyelvészeti gondolkodás legfényesebb magaslatát e
korszakban HUMBOLDT VILMOS képviseli «Uber die Verschiedenheit des
menschlichen Sprachbaues» czímű könyvével, melynek iránya és ered
ményei évtizedeken át uralkodnak az általános nyelvtudomány kutatá
saiban. A nyelvben «az ember szellemi erejének legfőbb működését»
látja, «egy meghatározott czélra irányuló szellemi munkát», «egyikét
-azon oldalaknak, melyek felől az ember általános szellemi ereje tartós
tevékenységet fejt ki». ((Mindinkább abstrahálnunk kell attól, a mit a
nyelv mint a tárgyak megjelölésének ós mint a kölcsönös megértésnek
eszköze művel és inkább a belső szellemi tevékenységgel szorosan
összekapcsolt eredetére és kölcsönös egymásra hatásukra kell vissza
mennünk ».*) Bár mindezek kétségtelen igazságok, mégsem kerülheti ki
•a figyelmet, hogy a nyelv tenyészésében érvényesülő természeti mozza
natokat figyelmen kivül hagyják.
A nyelvfilozófia egyoldalúsága ellen lépett sorompóba MÜLLER,
midőn a nyelvtudományt a természettudományok számára reklamálja ós
nyelv tenyószésének megfigyelésére a természettudomány módszerét
jelöli ki. A régibb iskola a nyelvben csupán csak az emberi szellem
hatását látván, a nyelv fejlődésében mint történelmi alakulásban, sok
hatalmat engedett az emberi szellem szabadságának. Ily befolyást

*) WILHELM von HUMBOLDT, Über clie Verschiedenheit des mensch
lichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des
Menschengeschlechtes (Berlin, Calvary, 1876) 24., 25., 54. lapjain.
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a természeti szemlélet legelejétől fogva visszautasít. «Fontoljuk meg"
először is azt, hogy ámbár folyton változik a nyelv, e változást ember sem
elő nem idézheti, sem el nem hánthatja. Épen úgy gondolhatnánk arra r
hogy megváltoztatjuk a vérkeringés törvényeit, vagy hogy testünk magas
ságát megtoldjuk egy hüvelykkel, mint arra, hogy változtatunk a beszéd
törvényein, vagy hogy feltalálunk új szavakat a magunk tetszése szerint..
Az ember csak úgy uralkodhatik a természeten, ha ismeri törvényeit és
hódol nekik: a költő, a bölcsész, is csak úgy uralkodhatik a nyelven,
ha ismeri törvényeit és ügyel rájuk* 1 ). «Azon okok fölött, melyek a
nyelvek növését eszközlik, vagy mások szerint történetét alkotják,
embernek semmi hatalma nincs. A nyelvnek hangbeli romlása nem a
véletlen eredménye: határozott törvények uralkodnak fölötte. Ezeket a
törvényeket nem emberek szabják ; sőt ellenkezőleg az embernek enge
delmeskedni kell nekik, ha nem is tud felőlük semmit*. 2 )
E szemlélet szerint a nyelv ki van véve a történelemben nyilvá
nuló szellemi szabadság köréből; tisztán a természeti tünemények szoros
törvényszerűségének körébe van helyezve, mint a természet szerves
productuma. S mai nap már alig tudunk számot adni azon lelkesítő
hatásról, melyet e nagy határozottsággal formulázott tan nemcsak az
általános nyelvtudományi szemléletre tett, hanem gyakorlati irányban,
az élő nyelvvel való elbánásra is. A nyelv természeti szerves productum. Ahhoz nem nyúlhat az emberi önkény. «Mert ámbár költő alkot
hat akarva és szándékosan új szót, de elfogadása oly körülményektől függ,,
melyek egyéni befolyást nem engednek.* 3 )
Talán nem csalódunk, ha e természeti szempontok befolyása alá
helyezzük azt az élénk nyelvtudományi mozgalmat is, mely nálunk az
egyéni szabadság, az eleve feltett szándékos nyelvfejlesztés kiküszöbö
lését tűzte ki és a nyelv t e r m é s z e t e s tenyészését ismerte el a nyelv
történet egyedül jogosult nyilvánulásának. Argumentumait e mozgalom
mindenesetre sikerrel erősíthette azon gondolatokból, melyeket MÜLLER
MIKSA Felolvasásai ez elmélet javára közkézre adtak.
így tehát nemzedékünk szemében MÜLLER MIKSA, a filozof nyel
vész, lett a természettudományi nyelvszemlélet apostolává, bár maga ishivatkozhatott elődökre, kik ugyanazon úton jártak és bár váltig han
goztatja későbbi vitázó irataiban, hogy elméletével az individualizmus
önkénye elé óhajtott csak gátat vetni, nem pedig újabb egyoldalúságba
merülni. Határozottan tiltakozik azon föltevés ellen, melyet heves pole1

) Felolvasások a nyelvtudományról, ford. SIMONYI ZSIGMNMD I, 35. L
) U, o. 61. 1.
3
) U. o. 62. 1.

3
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mistái, különösen az amerikai WHITNEY, tulajdonítanak neki, hogy sze
rinte a nyelv olyan természeti productum mint «akár a tehén vagy a
krumpli)).1) Midőn a filozófiai álláspont egyoldalúsága ellen lépett síkra,
nem tagadta ki a nyelv jelenségeiből a szellemi élet tényezőit sem; a
mérleg másik serpenyőjébe rakta a nyelvalakulás psychologiai tényeit.
A régi iskola mindkét serpenyőt ezekkel rakta tele és figyelmen kívül
hagyta a MüLLER-től rehabilitált természeti tenyészetet.
Munkái több helyén nyilatkozik álláspontjának ily jelentőségéről.
A ((Nyelvtudomány eredményeiről)) tartott előadásában,melylyel 1872-ben
.az újonnan keletkezett strassburgi német egyetemen tartott cursusát
bevezette, így nyilatkozik: «A nyelv egyik lábával a természet körében
áll, a másikkal a szellem kerületében. Ha évekkel ezelőtt az volt szán
dékom, hogy a nyelv természeti elemét egész világosan hozzam érvényre,
és ezért nagy nyomatékkal mutattam reá, mily értelemben kell a nyelv
tudományt a természettudományok legutolsójának és legmagasabbikának
tekintenünk, nem kell mondanom, hogy azért nem tévesztettem szem
elől szellemi és történelmi oldalát sem. Az a megyőződésem, hogy csupán
csak a nyelvtudomány révén fogunk abba a helyzetbe jutni, hogy a darvinisták fejlődéstanának terjedését megakaszszuk, és hogy élesen meg
vonjuk a határvonalat, mely a szellemet az anyagtól, az embert az állattól
elválasztja.))2) Az egész definitio-vitát, melyet ellenfelei fölidéztek, a
lényeget nem érintő szóharcznak nyilvánítja. A kérdés eldöntése attól
íügg, hogy az ember tágasnak vagy szűknek készíti a természettudomá
nyok vagy a históriai tudományok ((Szekrényét)).3) «A nyelvtudománya
természettudományok közé sorolandó, ha a t e r m é s z e t szó jelentését
olyannyira kitágítjuk, hogy az emberi természet működésének némely
sphasráit is magában foglalhatja, jelesül azokat, a melyekben az ember
nem teljes szabadsággal cselekszik, hanem az összesség szükségképpeni
közreműködésétől függ. Ellenben a nyelvtudomány meg egy históriai,
egy — mint WHITNEY úr akarná — erkölcsi tudomány, ha a história
fogalmát oly tágra szabjuk, hogy oly cselekedeteket is belé foglalunk,
melyeket az egyén szándék nélkül és mintegy öntudatlanul végez, és
melyek ennélfogva kivüle esnek az erkölcsi Ítéletnek. »*)

r
) Essays IV. köt. 268. 1M U. o. 124- 1.
3

) Meine Antwort an H e r r n DARWIN. E s s a y s I V . 214. 1.

4

) U. o. 217. 1.
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II.
MÜLLER MIKSA tudományos tevékenységének hátgerincze a s z a n 

s z k r i t f i l o l ó g i a volt. Ebből indult ki fiatal korában és ennek szol
gál számos munkái közül a legmonumentálisabb.
A szanszkrit filológiának a múlt század második felében két leg
nagyobb alkotása: a p é t e r v á r i n a g y s z ó t á r és a Rigvéda teljes
szövegének a Szájana kommentárjától kisért kiadása. Ez utóbbi MÜLLER
MIKSA nevéhez van kapcsolva.

E munkára az első serkentést Parisban nyerte nagy mesterétől, a
Collége de Francé örökhírtí professzorától EUGÉNE BuRNOUF-tól, ki
nek iskolájából indult világgá, önálló tudományos cselekvésre ő is,
mint e korszak számos más jelese. 1 ) Bajosan tudott volna azonban valaki
abban az időben ily évtizedeket igénylő munkára vállalkozni azon biztos
előrelátás nélkül, hogy fáradtságának gyümölcse tényleg napvilágot is
láthat és hogy teljes otiummal élhet ezen az ember teljes szellemi erejét
évtizedeken át igénylő feladatnak. I t t csakhamar fenkölt szellemű barátja
és pártfogója, a kinek eddig is tudományos munkatársa volt,2) a diplo
mata-tudós BUNSEN JÓSIÁS volt segítségére. E barátságnak állandó
emléket állított MÜLLER azon elbájoló 82 levél kiadásával, melyeket
1848—1859 a nagy tudós és államférfiú ő hozzá intézett. 3 ) Az ő állandó
érdeklődése ütötte csakhamar nyélbe a Bigvéda ügyét is. BUNSEN e vál
lalatnak megszerezte a Keletindiai Társaság igazgatóinak pártfogását,
kik a kiadás teljes költségeit magukra vállalták.
MÜLLER MIKSA most bátran és gondtalanul nekiindulhatott tudo
mányos terve végrehajtásának, mely a szanszkrit filológia akkori állása
szempontjából a legidőszerűbb feladat volt. E vállalkozás egyúttal An
golországot jelölte ki MÜLLER állandó tartózkodó helyéül, mert csak i t t
rendelkezhetett azokkal a kéziratokkal és segédeszközökkel, melyeket
nagy munkája igényelt. Életrajzából, melyet ismételve előtárnom semmi
szükség, mindenki tudja, hogy második hazájában mily gyorsan sikerült
a tudós férfiúnak a tudományos társadalomban fokról fokra emelkednie,
és hogy sohasem volt oka megbánni BUNSEN tanácsát, ki őt első sikerei1

) BURNOUF

tudományos hatásának jellemzéséről. 1. EENAN

mint

orientalista (Budapest, 1894) 15—19. 1.
2
) A BUNSEN nagy világtörténelmi m u n k á j á h o z (Outlines of t h e
Philosophy of Universal H i s t o r y I. köt. London. 1854) í r t terjedelmes
függelékében «On t h e Classification of t h e T u r a n i a n Languagesw lép fel
legelőször a «turáni» csoport, m i n t nyelvosztályozási fogalom.
3
) Essays I I I . köt. 383—513. 1. (Briefe von Bunsen an Max Müller
aus den J a h r e n 1848—1859).
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nek tapasztaltára a szigetországban marasztalta ismételve és ismételve
e mondással: Spartam quam nactus es orna.1) Midőn 1854-ben az.
oxfordi Taylorian Professorshipre kinevezték, így üdvözli: «Most biztos
alapja van földi existentiájának ós szép hatáskör tárul fel Ön előtt az
istenáldotta, biztos és szabad szigeten, még pedig oly pillanatban, midőn
nehezen mondhatnók, vájjon a fejedelmek trónjai vannak-e nagyobb
veszélyben, vagy a népek szabadságai.))2)
Ily biztos helyzetben huszonöt éven át dolgozott MÜLLEB a Eigvédán és Szájanán, a század szanszkrit filológiája nagy monumentumán,
mely végre 1875-ben hat nagy negyedrétű kötetben teljesen állott a
tudományos világ előtt, és mely nemcsak Európában, a melynek tudósai
hoz szólt, hanem különösen a hinduk között is oly annyira elterjedt,
hogy 1893-ban már második kiadást adhatott át a tudományos világnak
e munkából, melylyel élete tulajdonképeni czólját vélte teljesíteni.3)
Ez óriási munkával MÜLLER a szakembereknek legelőször adta
kezébe az eszközt arra, hogy a régi ind nép eszmeköróbe hiteles ós
biztos alapon behatoljanak, hogy az ind vallás mythoszi hagyományát
legrégibb alakjában megismerhessék.
Az igaz, valamint a nyelvészet sok részletében, úgy a véda-ismeretben is időközben elhagyta a tudomány azt az álláspontot, melyből maga
MÜLLER nézte a régi világ e bűbájos vallásos dalait, és nem hiába vetet
ték szemére, hogy második kiadásában a kritikai tudomány e rajta túl
menő vívmányait mintegy semmibe sem vette.
Midőn a negyvenes évek végén e tanulmánynak nekifeküdt, az árja
emberiség szellemi gyermekkorának megszólalását látták a Védákban,
szózatot az emberi szellem legelső hajnalpírkadásának ősi korszakából,,
midőn még nem volt szervezett kultusz, nem volt megrögzött papi tör
vény és szertartás, midőn a gyermek-ember közvetlen vágyakodással
emelte fel tekintetét a végtelen természet isteni erőihez dalban és fo
hászban. Azóta nagyot fordult e himnusok chronologiája. Nagy részökről lehullott a naiv közvetlenség zománcza. Ahhoz értő tudósok az úgy
nevezett hindu korszakba helyezik keletkezésük idejét; a kifejlett papi.
szertartásra szánt énekekre ismertek fel bennük. Szétoszlott azok álma,
kik az árja vallás derengésének tükrözését szemlélték a védákban.
1

) E mondás sokszor ismétlődik a levelezésben, az 1853. május
30-áról kelt 29. sz. levéltől kezdve.
2

) 52. sz. 1854. febr. 8.
) A második kiadásnak, melyből M. egy példányt a k a d é m i á n k n a k
is ajándékba küldött, b e m u t a t á s a alkalmával a m u n k á t igen szépen jelle
mezte FIÓK KÁROLY: Müller Miksa és a Eigvéda ez. dolgozatban (Buda
pesti Szemle 1894. L X X I X . köt. 161—139. 1,)
3
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Az öregek persze nem tágítottak és közéjük tartozott azon férfiú
is, kinek legfőbb érdeme, hogy a régi kor ez emlékét filológiai tekintet
ben tökéletes formában, a megértésére szolgáló eredeti segédeszközökkel
együtt adta át a tudományos világnak keleten és nyugaton.

III.
Mikor BUNSEN a Carlton House Terrace könyvtárszobájában —
így beszéli MÜLLBR M I K S A — «sugárzó szemmel» adta tudtára a fiatal
tudósnak, hogy a Eigvéda kiadása immár biztosítva van, egyúttal a
következő intelmet intézte hozzá: «Most nagyon szép életfeladat van
Önre bízva és sokéves munkába fog kerülni, míg e hatalmas tuskót meg
dolgozza. De ne feledje el, hogy időről időre néhány szálkát is várunk
mű helyéből».
E tanács megfogadásának köszöni az irodalom azt a négy kötetes
gyűjteményt, mely MÜLLEE változatos értekezéseit és essay-it egybefog
lalva e czímen Ghips from a Germán Workshop (Szálkák egy német mű
helyből) látott napvilágot 1 ). E gyűjtemény felolvasásokat és revueczikke ket tartalmaz a legkülönfélébb tárgyakról: összehasonlító nyelv
tudományról, a vallások történetéről, összehasonlító mythológiáról, a
népmesékről és vándorlásukról, a kultúrtörténet különféle kérdéseiről,
modern franczia, német és angol irodalomtörténetről, sőt még actualis
társadalmi kérdésekről is.
Ez essaykben nyilatkozik meg leginkább MÜLLER szellemi érdekei
nek sokoldalúsága, lelki erejének határtalan kihatása, előadási képességé
nek mesteri fejlettsége és egyéni határozottsága. A legelvontabb tárgya
kat, a nagy közönségtől eddig félreesett kérdéseket a műveltség szellemi
közérdekévé varázsolja át. «To write as for Ladies» - - úgy látszik —
BUNSEN e tanácsát 2 ) nem tévesztette szem elől. De a népszerű értelemre
való törekvés egy hajszálnyira sem téríti el a tudomány lelkiismeretes
követelményeitől. «A ki azt hiszi — úgymond — hogy népszerű elő
adásban oly dolgokat mondhat, melyeket tudós szaktársai előtt nem
igen szeretne elmondani, annak nincsen se tudományos, se erkölcsi
becsülete.» 3 )
Legjelentősebb részei e változatos tartalmú essay-knek és felolva
sásoknak azon értekezések, melyek a kidolgozásuk alatt folyó Bigvéda*) Egyidejű német fordításban «Essays» czíni al att, I—IV. kötet
Lipcse (Engelraann) 1868—1876.
2
) 1850. decz. 11-én kelt levelében.
8
) Essays IV. köt. 216. 1.
NTELVTUD. KÖZLBMKNYBK
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kiadással állanak szoros kapcsolatban, vele párhuzamosan indulnak és
mintegy általános érdekű számadást nyújtanak azon eredményekről,
melyeket az ind vallás e régi emlékének mindinkább elmélyedő tanul
mányozásából levont.
MÜLLER ez essayk némelyikében alapította meg a Hasonlító mythologia azon módszerét, mely ugyan igazság szerint KUHN AüALBERT-ben
ismeri első megteremtőjét, de a melynek szélesebb alapköveit mégis csak
ő rakta le, a kinek nevére keresztelték is a szaktudósok az új módszert.
Legelőször a Nyelvtudományi Felolvasásokban szólott róla;*) teljesen
azonban a Chips I I . kötetében foglalt értekezésekben fejtette ki.
Az ind és görög istenek és mythosi alakok neveinek és a hozzájuk
kapcsolt hagyományoknak azonossága védai tanulmányai során mind
inkább kétségtelennek t ű n t fel neki. A görög ós szanszkrit mythosokban
ugyanazon személyekről beszélnek és róluk ugyanazon történeteket
regélik; a személynevek nyelvi alakjai pedig azon hangtani viszonyban
állanak egymáshoz, melyet a két nyelv hangtörvényei e nyelvek egész
vonalán felmutatnak. Továbbá: a görög mythosokban előforduló tulaj
donnevek a szanszkritban sokszor még mint a természeti tünemények
nek megfelelő istennevek tulajdonságnevei, jelzői szerepelnek. A mythosi
tulajdonnevek tehát eredetileg apellativ értelemmel birtak és csakis a
nyelvfejlődés során veszett ki eredeti jelentésük az emberek tudatából;
eredeti értelmük elmálása után mint tulajdonnevek jegeczesedtek meg.
A szanszkrit nyelv megőrizte a görög mythosi nevek etymonját; ezeknek
világossága mellett kiderült, hogy mindezen mythosokban a régi ember
a természet mindennapi jelenségeiről és változásairól, a tünemények egy
más elleni harczárói szólt. A szóanyag elm állása okozta a mythosi alakok
egyénítését. 2 ) A mythos eredeti jelentésének, a benne szereplő alakok régi
értelmének kulcsát egyedül az összehasonlító nyelvtudomány módszere
nyújtja. MÜLLER összehasonlító mythologiáját ennélfogva ((nyelvtudo
mányi mythologiának» nevezték. Minthogy magyarázataiban egyfolytán
a Nappal és a Hajnallal lehetett találkozni, ellenfelei e módszert némi
gúnynyal kiváltképen «Mr. MAxMüLLERs'sSolarMythology»-nek szerették
elnevezni.
Mythologiai felfogásával csakhamar iskolát alapított. A mi igaz
van magyarázó módszerében, az árja mythologián túl a sémi (STEINTHAL) és az egyiptomi valláshagyományokon (LE PAOE EENOUE) is igaznak

bizonyult. Követőinek túlzásai (Cox és mások), kik tüskön-bokron át
r

) Második sorozat; IX—XII. felolvasások.
) Lásd «Az összehasonlító mythologia fejlődése*, a Budapesti
Szemlében 1881; XXVIII. köt. 1—35. 1.
2
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akár minden dajkamesében Solar Mythology-t szimatoltak, nagyon meg
ártottak az új módszer tekintélyének, melyet higgadt követői (BRÉAL,
DARMESTETER) nem szűntek meg részletes kutatásaikkal igazolni. A túl
zásokat a különösen ANDREW LÁNG irataiban érvényre jutó a n t h r o p o 1 o g i a i módszer ellensúlyozza. Ez azonban ismét csak túlzó módon
utasítja vissza a n y e l v t u d o m á n y i m ó d s z e r minden igazát.
A józan mythos-kutatásnak szemben a két iskolának nem csekély elkese
redéssel vívott harczával, abba kell belenyugodnia, hogy mindegyik
módszer túlhajtása tévedésekre és csalódásokra vezet és hogy oly bonyo
lódott jelentégnek magyarázatában és megértésében, minő a mythos ala
kulása és fejlődése, jogos része van mindazon világító eszközöknek,
melyek az emberi szellem és társadalom őskorának homályosságára fényt
deríthetnek.
MÜLLER azonban végig kitartott elméletének orthodox formulázása
mellett. Nem akart tudni arról, hogy az ő indjeinek és görögjeinek meg
értésére barbár emberfalók szokásainak felhordására szoruljunk. Mind
végig a szatira nyilaival lövöldöztek egymásra a MÜLLER és a LÁNG irataiMindkét vezért tekintélyes táborkar szolgálta. A LANG-ét az utolsó év
tizedekben egyre erősödő anthropologiai és ethnographiai tudomány
gyarapította. De még ők sem tagadhatták, hogy az összehasonlító mythologia gondolatát, problémáinak kitűzését, abban a terjedelemben, a minő
ben most érvényesül, MÜLLER MiKSÁnak köszöni a tudomány.
Mythologiai kutatásai MÜLLERÍ e téren még távolabbra is vitték.
Az emberiség vallásos képzeteinek őskora körül búvárkodván megfogam
zott benne az ö s s z e h a s o n l í t ó v a l l á s t u d o m á n y gondolata,
mely a mythologia fokán túl a vallásos élet jelenségeinek tudományos
vizsgálódását tűzte ki feladatul: laikus theologia, mint EÉVILLE ALBERT
nevezte, mely minden theologiai és dogmatikai feltételezések nélkül a
vallást, mint az emberi szellem általános jelenségét teszi a tudományos
vizsgálat tárgyává. 1 ) Ez új független tudomány kifejtése körül MÜLLER
nagy irodalmi tevékenységgel járt elül.8)
Az ő hatása alatt csakhamar az új tudomány feladatairól felvilá
gosító nagyszabású előadási cyclusokat szerveztek Angliában és Ameriká
ban. Elavult felekezeti alapítványokat e czél szolgálatába helyeztek; értel
mes hazafiak buzgósága bo eszközöket teremtett az új tudomány terjesz
tésére, így keletkezett a Hibbert-Lectures, a Gifford-Lectures, a Burnettx

) Lásd: «Az összehasonlító vallástudomány jelen állásáról* a
Budapesti Szemlében (1881) XXVII. köt. 203—225. 1.
9
) Introduction to the Science of tleligion (Előadások a Royal Institution-ban) London 1873.
30*
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Lectures szervezete. Mindegyik kötetszámra terjedő előadások soroza
tára adott alkalmat a tudományos értelemben felfogott vallástudomány
kifejtésére és módszerének részletes alkalmazására. MÜLLEB maga nyi
totta meg a Hibbert-előadásokat a régi India vallásainak a vallástudo
mány módszere szerint történő megvilágításával ;*) a glasgowi Griffordelőadásoknak egymaga 1890—94-ig három cyclust nyújtott e czímeken:
«Physical Keligion», «Anthropological Keligion», «Ethical Religion»,
mindegyik előadási sorozatot egy terjedelmes kötetben adván át a tága
sabb olvasóközönségnek. E mozgalom hatásának köszönhető, hogy 1878
óta a vallástudomány országos törvénynyel nyert polgárjogot a hollandi
egyetemeken, és hogy 1880 óta a Collége de Francé mellé is felállítottak
egy vallástörténeti tanszéket, melyet csakhamar az Ecole des HautesEtudes vallástudományi sectiójának alapítása követett.
Hogy a régi vallások okiratait hiteles fordításokban az érdeklődő
szakembereknek és a nagy művelt közönségnek hozzáférhetővé tegye,
megindította a S a c r e d B o o k s o f t h e E a s t (a Kelet szent könyvei)
vállalatot, melylyel a vallástörténeti kutatásnak mintegy okirattárát ala
pította meg. Ezen most már a 30 kötetet is meghaladó gyűjtemény szá
mára a legilletékesebb emberek fordítják és magyarázzák filológiai hű
séggel az emberiség szent irodalmát a legelső források alapján. E gyűj
temény egyik hathatós segédeszközévé vált a vallástörténeti tanulmányok
nak, melyek körében mind serényebben folyik a gyűjtő és feldolgozó
munka az egész művelt világban.
E tudománynak most már magas színvonalon mozgó folyóiratok
is szolgálnak Németországban, Francziaországban és Amerikában. 1900
őszén már V a l l á s t ö r t é n e t i c o n g r e s s u s , az első kísérlet e téren,
hozta össze Parisban e tudomány különféle irányú művelőit.
A congressus elnökének, az agg RÉVILLE ALBERT párisi professzor
nak első szava a hódolat szózata volt a vallástudomány atyja, a távollevő
MÜLLER MIKSA iránt, ki már csak nagy betegen halálos ágyán fogadhatta
megválasztatását a congressus tiszteletbeli elnökévé.
GOLDZIHER IGNÁCZ.

*•) Lecture on the Origin and growth of Eeligion as illustrated by
the Eeligions of India. (London 1878.)

Ismertetések és bírálatok.
I n d o g e r m á n nyelvészeti folyóirat.
Indogermamscke Forschungen. Zeitschriffc für indogerm. Sprach- und
Altertumskunde, herausg. von KARL BRUGMANN und WILHELM STREITBERG.

XI. Bánd, Strassburg, Trübner, 1900. 344 1.
E kötet czikkei közül általános indogermán nyelvészeti kérdéseket
tárgyal H. M. CHADWICK értekezése: Ablaut Problerns in the Idg. Verb.
E dolgozat 1. fejezete az e-tövekkel (pl. lat. vidére, ószl. vidhi, gót witan)
foglalkozik. Ez igetövekre vonatkozólag az előző (X.) kötet ismertetése
alkalmával említettük HÍRT véleményét (NyKözi. XXX, 232): ő ezeket
ei-re végződő kétszótagu tövekből vagy akár ,gyökerek'-ből származtatta
és szerinte az e nem suffixum, hanem a gyökérnek lényeges alkotórésze.
CHADWICK nem fogadja el HiRT-nek, illetőleg BARTHOLOMAE-nek ezt az
elméletét, szerinte az ei diphtbongus ez esetben valami képzős elemet
tartalmaz. 0 más magyarázatot kisérel meg. Figyelmeztet BRUGMANN föl
tevésére, hogy ez igetövek é-je a conjunctivus e-képzŐjével azonos. Szer
zőnk szerint az indicativus- és conjunctivus-tövek különbsége bizonyos
hangsulyozásbeli különbségeken alapszik. Pl. a szkr. áyati, áyat (idg.
*eieti, *eiet) alakok *éietai, *éieto ősalakokból keletkeztek, a melyek
erősebb hangsúlyozás esetén voltak használatosak (ekkor még a második
szótagon is mellékhangsúly volt), míg a szkr. éti (idg. *eiii) alak a kevésbbé
hangsúlyos *eietai alakból magyarázódik (ekkor az első szótagnak csak
mellékhangsúlya volt, a második meg épen redukálódott). A conjunctivus
mindig az erősebb hangsúlyozású alakokat mutatja, míg az indicativus
esetében nem általános a gyöngült alakok használata. Az idg. igetövek
e szempontok alapján következőleg csoportosíthatók: I. Oly tövek, a
melyek a gyökérszótagon voltak hangsúlyozva: indicativusi alakjuk
gyöngébb hangsúlyozással jár, pl. *eiti, a conj. alak erősebb hangsúlyo
zással *éiet(i). II. Eredetileg ezekkel azonos tövek, a melyeknél azonban
az erős hangsúlyozású helyzet volt a rendes: *bhéreti; ezeknek a formák
nak itt természetesen conjunctivus-értéke is volt. III. A tő végén hang-
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súlyozott igetövek, a melyek a mondatban rendszerint gyöngébb hang
súlyozása helyzetben fordultak elő, *uideti, *uidet; erősebb hangsúlyo zással: *uidéti, uidet. IV. A tő végén hangsúlyozott igetövek, a melyek
rendszerint erősebb hangsúlyozású helyzetben fordultak elő: másodrendű
raggal *mlget, elsőrendű raggal *mlgéti. (Látni való, hogy szerzőnk ez
esetekben a hosszú ^keletkezését a ,Dehnstufe' ismeretes elmélete alap
ján magyarázza, *uidet egy régibb +uidéto alakból való.) Az úgyn. e-tövek
már most e IV. osztálybeli igék secundar alakjainak felelnek meg. —
E dolgozat 2. fejezete az idg. a-tövekkel foglalkozik. Ezeknek az a-ja
nem nyújtás alapján keletkezett, hanem eredettől fogva hosszú, mint a
velük közelebb vonatkozásban levő a végű nőnemű névszótöveknél (lat.
fugare: gör. (poyrj, ófn.forscőn: szkr. prchá). Ez igetövek az idg. ősnyelvben, úgy látszik, nemcsak másodrendű, hanem elsőrendő ragokkal is
fordultak elő. — Az értekezés 3. fejezete az idg. e-töveknek a germán
ságban való történetét vizsgálja. Az ófn. habem ós gót haba, habais stb*
alakokat illetőleg elveti BKUGMANN és HÍRT magyarázatait s a maga részé
ről az ófn. stán — stén, gán — gén alakokkal veti őket egybe. Az ófn. gr,
gén stb. alakok szerinte a ghe-gyökér régi idg. optativus-formái: *ghdiem,
*ghdimé (épúgy a síö-gyökérből +st9iem, *stdimé stb.), az optativus vocalismusa pedig behatolt az indicativusba. Hogy egyes igetöveknek kezdet
ben mind indicativusi, mind conj. értéke volt, arról már az 1. fejezetben
szó volt; a conj. és opt. pedig nagy mértékben összezavarodott a ger
mánságban, így a gót 2. sz. habais, 3. sz. liabaip alakok is voltakép
optativus-formák, melyek kiszorították az eredeti -ez, -e(p) végzetű ala
kokat, előbb conj., később indic. jelentéssel i s ; az 1. személyben ellenben
az eredeti conj. alak győzedelmeskedett. — A dolgozat 4. fejezete a gót
némun, gébun alakok magyarázatát igyekszik adni. MiciiELs-nek (az.
Idg. F. 4. kötetében) és STitEHBERG-nek (Idg. F. 6. köt.) kifejtett elmé
letével szemben CHADWICK a ^ghebh-alakot egy régibb *ghebhax-, a.
*bher-alakot *bherax-, a *klep-eblakot *klepax-hó\ származtatja a ,dehnung' útján: ezek az alakok pedig eredetileg nem a perfectum-, hanem
a prassens (vagy az aoristos-) rendszerbe tartoztak; ez említett tőalakok
véghangzója pedig egyenesen a ,thematikus' tövek -e/o-ja lehetett. Bizo
nyos helyzetekben ily alakok középső szótagjának synkopéja állhatott be
s evvel a tőszótag hangzójának meghosszabbodása; az e augmentummal
kapcsolatban pl. egy *e ghébhome alakból *e ghébhme lett. Azon hang
törvény szerint, hogy i, u, m stb. hosszú szótagok után sonantikusokká
váltak, a *ghebhme alakból később *ghebh<me lett s az ebből keletkezett
germ. *getmme alak a perfectumnak akkor már czélszerütlenné vált for
máit helyettesítette s különböző analogikus hatások kiegészítették a
paradigmát. — CHADWICK értekezésének utolsó (5.) fejezete a germán

INDOGERMÁN NYELVÉSZETI FOLYÓIRAT.

471

gyönge praeterituni kérdésére vonatkozó egyes nehézségeket igyekszik
eloszlatni. Az újabb kutatások valószínűvé tették, hogy ez alak eredetileg
összetétel, melynek második tagját a dhe-ige egyes formái szolgáltatták.
Szerzőnk a nasida-íéle alakra vonatkozólag elfogadja LOEWE elméletét,
mely szerint az szótag-dissimilatio következtében keletkezett (germ.
^naziaq egy eredetibb *nazi<iidq alakból). A többes g. -dédun, ófn. tdtun
alak szerinte ugyanoly képzés mint pl. gábun. Szól azután az egyes ger
mán nyelvekben ez alakra vonatkozólag feltűnő discrepantiákról s végül
a dhe-ige eredeti ablaut-viszonyairól.
Louis H. GTRAY Zur indogermanisehen Syntax von * n á m a n
czímű czikkében kifejti, hogy az idg. *nd,man, a mikor jelentése ,mit
Namen, namens', eredetileg a nomen propriummal appositiókópen hasz
nált szó volt; nem szükséges tehát a *naman szót mindig accusativusúl
(a ^vonatkozás accusativusá'-úl) felfogni, lehet az néha nominativus is.
Pl. a Eig Védában: havír asmi nama a. m. ,Havi bin ich, mein Name';
a görögben: éytu b^övoim xXuvbq Átfreov, ÓTcXórepoq ysvef] (r 183. 184),
azaz: ,ich, der berühmte Aithon mein Name, in Greschlecht mehr angesehen'; vagy: iTzápzrjv ovofm xaXtZaeu aőrijv (Aristophanes, Aves 814),
azaz : ,werden wir sie Sparta, ihren Namen, nenuen ?' A latinban; iuuéntus nomen índidit Scortő mihi (Plaut. Capt. 69) ,die Junker gaben mir,
Scortum, den Namen'. A *naman szónak a tulajdonnév genitivusával
való összekapcsolása (nomen insaniae) alig tekinthető idg. ősnyelvi
sajátságnak.
Az árja nyelvágra vonatkozik BARTHOLOMAE Arica czímű czikksorozatának XIII. fojezete.
Görög és latin nyelvészeti kérdésekkel e kötetnek több czikke fog
lalkozik. BEUGMANN Griechische und italisdie Miseellen czímű czikkében
a gör. el£av, XáaQ, nsíafia, rcáoua, Ttécrfta, rrjoaioq, s a latin slitibus,
cossim, gemipömus, auscultare (ennek első része aus-, a mint már BOPP
kimutatta, a ,fül' jelentésű szó, második része azonban nem a /tiit-gyökórből, hanem a klei- .anlehnen, anlegen, hinneigen' gyökérből származta
tandó ; az auscultare második része eredetileg *-ditare lehetett, az egész
nek jelentése ,aurem inclinare') és az oszk deketasiúí alakokat magya
rázza. — Ugyancsak BEUGMANN Zur griedáschen und italienischen Etymologie und Stammbildungdelire
a következő szóalakokat fejtegeti:
1. A homerosi ^obXog, verderblich, perniciosus', a m e l y — m i n t oöXó[isvoq is — az óXéadat gyökeréből van képezve, eredetileg elvont főnév
képzés lehetett, a hagyományban azonban már csak ,Unglücksstifter,
unglückstiftend' jelentésben fordul elő (obXoq avíjp, mintegy:,der Unglücksmensch'). BEUGMANN megbeszéli az egyes helyeket, a melyeken a
szó előfordul s mellékesen megemlíti a tőle különböző eredetű oüX^oc,
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,kraus, wollig' (v. ö. lat. lana +vlana-ból), ouÁoq ,ganz' (régibb ^ookfoo,,
v. ö. ói. sárvas), ob/e ,salve' (eredetileg vocat., később imperat.) alakokat
is. •— 2. lat. abdömen, a mely szerinte *-dovemen-ből keletkezett s etymologiai kapcsolatban van a gör. vrj-dúq ,Bauch' szó második részével, a
gyökér a dúofiai ,ich gehe ein, tauche ein, dringe ein, verberge mich in
etwas' igében is megvan. (A vrj- egy ,untén, nach untén, nieder' jelen
tésű adverbium.) —- 3. A vqdufxoQ, mely Homerosnál az álom mellék
neveképen fordul elő, szintén az előbb említett vq-dúq szóval rokon, e
szerint az álom ,etwas, in das man untertaucht und versenkt wird, wobei
es als Hülle einen umschliesst'. — 4. A gör. őáxruXoq, melyet hangtani
okokból nem lehet a lat. digitus vagy az ófn. zeha alakokkal egybevetni
(a latin és germ. szó tőszótagjának eredeti i-vocalismusa van), BRUGMANN
már régebben (Griech. Gramm.2 74. 1.) *darxuÁoq-ból származtatta (v. ö.
TC-TXCO: TIXTCO) s a kfn. zint és ófn. zinko, zinna ,Zinne, Zacke' szókkal
egyeztette, a melyek valószínűleg az ói. dánt- gör. óSoóg stb. szókkal
tartoznak együvé; a ÖáxtoXoq jelentésfejlődése tehát ez lett volna:
? Zahn—Zacke—Finger'. Ez etymologiát támogatja egy nemrég felfede
zett tanagrai feliratnak daxxúhoq alakja, ennek **-ja a boeotiai nyelvjárás
ban nem keletkezhetett xr-hól, hanem legegyszerűbben r>r-ból magyaráz
ható. Megjegyzendő, hogy a ném. Zinke szó is egy Ősgerm. Hint-kö-hól
magyarázható s ugyanazt a q-íéle képzőt mutatja, mint a gör. szó (a gör.
•^darxoloq idg. tőalakja *dnt-qu-lo-, az ófn. zinko idg. ősalakja *dent-qolehetett).—5. A homerosi *ayprj£Íq ,heftig andrángend, ungestüm' melléknév az eypaou ,ich fiel an' aoristos-alakkal tartozik együvé s egy ghreugyökérből származtatható; ide tartozik a lat. ingruo, litv. griávju is. —
6. A DTzepxúdaq (melynek helyes értelmezése ,oiner, der übermássig
Bühmens macht, prahlt'), ava$, ifjtdq (tulajdonkép ,der Fesseler, Anbinder', azután ,Biemen'), és ávőpeág (,Menschenbild, Standbild', eredetileg
JDarsteller menschlicher Wesenheit') szók eredetileg nom. agentis féle
képzések s a bennük rejlő -r-képző közel viszonyban van az ismeretes
-za- képzővel {xXéizvrjq, xpizrjq) s a kettő váltakozik is {Mékaq: MeÁávzyq).
HÜBSCHMANN a gör. porxóq ,krumm, gebogen' és pcxvóg ,gebogen,
gekrümmt' alakokat már 1881-ben egy idg. vrik1 (a ma szokásos átírás
szerint úrik) ,sich drehen, wenden' gyökérből származtatta s mostPRELLwiTK-czel (a ki ez alakokat a oíaxoq ,Kiste' szóval veti egybe) és másokkal
szemben ismét erősítgeti ama magyarázatát. A poixóq, valamint a zend
urvaesö ,Drehung', a németalf. wreeg alakok egy idg. vroi^os [*uroiícos],
a gör. pixvóq germ. ivrikka alakok egy idg. vrilfnó- [*urikno-] alakból
származtatandó.
HATZIDAKIS Zur Ethnologie der altén Makedonier czímű dolgozatá
ban kifejti, hogy a macedónok nyelve az úgyn. centum-nyelvekhez (a
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melyekben t. i. az idg. palatális-hangoknak k-, g-íé\e hangok felelnek
meg) s nem a sa-ím-nyelvekhez (a melyekben a palatálisoknak s, z-iéle
hangok felelnek meg) tartozik. Ama nyelv tehát nem az illyr, thrák,
phryg nyelveknek, hanem a görögnek (a mely a Balkán-félsziget egyetlen
centtim-nyelve) közelebb rokona. Ez kitetszik nemcsak a palatális-sor
hangjainak megfeleléseiből (pl. magában a Maxedóueg szóban is ilyen Á:
van), hanem a velárisok, továbbá a s, j , f spiránsok, a szótagképző r és
a tj hangcsoport fejlődéséből is. Minthogy pedig e nyelvet nem lehet
egész különálló nyelvnek tekintenünk, egyszerűen a görög nyelv egyik
dialektusának mondhatjuk.
A latin nyelvnek egy fontos kérdését fejtegeti SOMMER F . terjedel
mes értekezése Die Komparatíonssufjixe
im Lateinischen. A dolgozat
első része a k ö z é p f o k k é p z ő i t tárgyalja. Ezek közt elsőnek említi
a io- képzőt, mely valószínűleg úgy keletkezett, hogy •% végzetű régi
locativusokat az egyszerű -o képzővel továbbképeztek. így pl. az 1. szem
névmás úgyn. ,birtokos genitivus'- alakját *mei, *moi melléknévvé változ
tatták: *meio8, *moios (egy idg. ősnyelvi *ekuos mei kifejezésből *ekuos
meios alakult). Az idg. *deksios (gör. (de&óq) egy *deksi- basisból van
képezve, ez pedig voltakép egy *dekos-tőnek (lat. decus) locativusa lehe
tett. Az *alios alakban is egy *ali (vagy *dli) ,ott' jelentésű loc. lappang
hat, *olios jelentésfejlődése e szerint ez lehetett: ,der dórt befindliche, —
der andere'. (Talán ugyanez az *ali loc. rejlik az ali-quis, eredetileg
,dort wer', alicubi ,dort wo' stb. kifejezésekben is.) Ez a io- képző csupán
az illető szavak gyökérbeli jelentése alapján öltött magára bizonyos
,comparativusi' árnyéklatot, de maga ez a fnnctiója is csak az összehason
lító szembeállításra (,vergleichende Gregenüberstellung') szorítkozott s
a, io- igazán termékeny képzővé nem vált.
Terrnényebbekké váltak az -r-es képzők: -ero- és -tero-. Ezek való
színűleg -er és -ter végű localis vagy temporalis adverbiumoknak az -oképzővel való továbbképzése útján keletkeztek (aliter adverbiumból *aliteros, *alte7'os, altér). A latinban vannak mindenekelőtt egyszerű -eroképzésű szók, pl. superus, inferus (idg. *ndherö8, Ősital. Hntheros, *enperos; v. ö. gót undar, ném. unter), posterus. A -tero- képző már az Ősnyelvben is szélesebb értelemben ,comparativusi' functiójú volt, a görög
és árja nyelvekben azután a középfok rendes képzőjévé vált. Legrégibb
képzéseknek itt is azok tekinthetők, a melyeknek névmástő vagy praepositio szolgált alapjául, efféle tövek a latinban: cí-tero-, extero- (a hang
törvények szerint *estero- volna a szabályos alak), in-tero-, idtero- stb.;
ide sorolandók dexter (*dexiteros), noster és vester is. SOMMER ezzel a
képzővel kapcsolja össze a -ster végzetű, helyet jelölő mellékneveket is
(paluster, equester, campester), a melyeknek képzőjében mások az idg.
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sta- ,állni' gyökérnek a -ter-, -tor- képzővel képezett nomen agentis-ét
(st-tor-) látták. A -síer-rel való képzés szerinte oly esetekből indult ki,
a melyekben az s-nek hangtani jogosultsága volt, pl. a *sequos- ,Seite'
tőbó'l sequester eredetileg ,zur Seite, daneben befindlich'; equestris ere
detibb *equet-tris, palustris *palud-tris alakokból. Később azután az
equestris-t az equus származékának kezdték érezni s így egy -ester, -estris
képző vált termékenynyé. Hogy az így képzett melléknevek később jó
részt a ,harmadik' declinatióba csaptak át, az az -{e)stis végűek (agrestis
stb.) hatásának tulajdonítható.
Combinált képző az -is-tero-, melynek első része kétségkívül a -iescomparativusi képző gyöngült alakja (,Tiefstufe'); ide tartozik sinister,
melynek gyökere, BRUGMANN szerint, sen ,ein erstrebtes Ziel erreichen'.
BRUGMANN (legutóbb Grundr. II, 179. 1.) arra is figyelmeztetett, hogy
több idg. nyelv a .bal4 fogalmát egy ,jó'-féle jelentésű gyökérből ép amaz
-is-tero- combinált képzővel képezett alakkal fejezi ki, pl. gör. áptavepós
az ápioxoQ, ,legjobb' mellett, ófn. winis-tar a wini ,kedves' szóból stb.
(A jelentésfejlődésre vonatkozólag BRUGMANN a gör. sddjvufÁog ,link' ana
lógiájára figyelmeztet; érdekes, hogy a magyarban viszont a, jobb mutat
efféle jelentésváltozást.) Ezek alapján SOMMER is arra a következtetésre
jut, hogy a ,bal' kifejezésére már az idg. ősnyelv is az -istero- combinált
képzővel élt, hogy azonban az eg}7es nyelvi alakok közül melyik felel
meg az ősnyelvinek, azt már nem lehet kimutatni (a többi azután ennek
a hatása alatt keletkezhetett). — Ugyanez a képző mutatkozik a magister
és minister szókban is (mindkettő legalább is ősitaliai eredetű), SOMMER
a kettő közül régibbnek a magister-t tartja, ez befolyással lehetett a
minister- alakulására (ennek t. i. voltakép *minuster-nok kellene hangoznia)
SOMMER ezután még az -astro- deteriorativ-kópzŐ'-ről (a melyben ugyan
csak a -tero- képzővel való kapcsolatot igyekszik kimutatni) szól s bizo
nyos hangtani és ragozástani jelenségeket fejteget, a melyek az -ero- és
-tero- képzőknél mutatkoznak. Hosszabb kitérésben szól a latin synkope
törvényeiről (*vesperos, *vespers, *vesper, ellenben +agros, *agrs, *agr,
ager), de maga is megvallja, hogy e fejtegetései egyelőre ,allzu unsichere
Kombinationen'.
A latin nyelnek rendes középfok-képzője -ior egy idg. -ios-nak
felel meg, a mely eredetileg primter-képző volt, tehát egyenesen a gyökér
hez járult (pl. a latinban még maior = *mag-iö~s, a mag-nus ,positivue'szál szemben, sen-ior ellenben : senex stb.), de még az őskorban secundasrképzővé lett, mivel a középfok alakjait a meglevő positivusok mellett úgy
fogták fel, mintha ezekből volnának képezve (1. BRUGMANN, Grundr. II,
102. 1.). E képző keletkezésének eddigelé nincsen kielégítő magyarázata:
BRUGMANN szerint az «eine Erweiterung des kompara tivisch fungierenden
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•io- durch s- Suffix», de SOMMER evvel szemben helyesen megjegyzi, hogy
nincsen biztos példánk arra, hogy a -io- és -ios- egyazon szóban egymás
mellett meglettek volna. Az azonban bizonyos, hogy a -ios- képző már
az idg. Ősnyelvben comparativusi jelentésű volt. Sok vita folyt arról,
vájjon e képző alakja -ions- vagy -ios- volt-e. Ma általában a nasalis
nélküli alakot tartják eredetinek (a gör. -uov magyarázatára vonatkozó
lag 1. THURNEYSEN, Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung 33. k. 551. 1.), a
képző különböző ablaut-formái: -ies-, -ios, nyújtással -ies-, -iős-, gyön
güléssel -is-. A mi a latint illeti, a régi grammatikusok s-es alakokat is
említenek (VARRÓ: meliosem, meliorem); a neutr. -ius régibb -iős-nak
felel meg (a régibb latinságban erre is kiterjedt a kiegyenlítésre való
törekvés: prior bellum, foedus prior), később itt megint eltűnt az -r,
talán plus hatása alatt ? A középfok nőnemű alakjának végzete eredetileg
-iésl volt, utolsó nyoma talán a mulier szóban maradt meg, melyet máirégen comparativusnak magyaráztak: ISIDORXJS szerint mulier = mollior
és most SOMMER is a mel ,weich machen' gyökérből képezett *ml-iési
alakot lát benne, a melynek eredeti jelentése ,die weichere, weniger
widerstandsfáhige, die schwáchere' lehetett. Az ide tartozó -is végű adverbiumok (magis) az ősnyelvi neutr. sing. nom. és acc. alakjának felel
hetnek meg, ép így plus is eredetileg *plö-is, *plois. SOMMER ezután az
-ior képzőnél mutatkozó anomáliákat beszéli meg. A minor, minus alakok
szerinte nem igazi comparativusok: e jelentésük már az alapul szolgáló
mei- ,kisebbíteni' gyökérben rejlett, e gyökérnek mi- alakjából a -nuképzővel egy minu- tő (v. ö. minu-ere, gör. fitvó-fiai, gót minniza *minuiza-ból) s ebből képződött a rendes -es-, -os- neutr. képzővel egy *minuos
főnév ,kisebbség', a mely *minos, mimts-szá vált. Azután — mint azt
már BRUGMANN föltételezte, Grundr. II, 406 — a főnév melléknévvé vált
(v. ö. vetus), ellentétbe került maius-Bz&l s a maior mintájára keletkezett
a minor. — A primores alak SOMMER szerint a prior- és primo- tövek
contaminatiójából magyarázódik. — A frugalior, frugalissimu-i alakok
egy régi *frugalis positivusnak felelnek meg, a melyet később frugi szo
rított ki, ez tudvalevőleg %frux sing. dat.-a, a mely efféle kifejezésekben:
frugi est, adverbiummá, azután pedig ragozhatatlan melléknévvé (servus
frugi) lett. Ép így a nequior és nequissimus alakok egy *nequo- tőből
képezvék, a megfelelő positivust a nequam adv. szorította ki. A • dicentior, -ficentior, -volentior alakok is eredetibb -dicens stb. ,positivus'-oknak
feleltek meg, ezeket a positivusokat azonban kiszorították a -dicus, -ficus,
-volus-íéle alakok. A maior alak SOMMER szerint, régibb *magiös-hól
való stb. Végül a két-képzŐs comparativusokról szól szerzőnk, a latin
nyelvnek efféle alakjai részben az idg. ősnyelv korából valók (-istero-), későbbi keletkezésűek a superior, dexterior-félék; a kései latin-
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ság termékei egyrészt plurior, másrészt extremior, infimior, novissimior stb.
SOMMEK dolgozatának második része a f e l s ő f o k k é p z ő i r ő l
szól. Az idg. ősnyelvben ilyes képzőkül egyrészt -(m)mo-, -tmmo-, más
részt -isto- szerepelnek. Emez kétségkívül a comparativusi -ies- képző
gyöngült alakjának (-is-) a -to- képzővel való bővülése, az -m-es alakok
képzése ellenben a rendszámnevekből indult ki (idg. *dekmmó- ,a tize
dik' voltakép a *defan ,tíz' számnévből az egyszerű -o- képzővel képző
dött, ebből azután egy -(m)mo-íéle egységes képző válhatott le).
A latinban van egy pár -mo-, illetőleg -ümo-, -ímo- képzős alak, a
melyekben amaz ősnyelvi -mo-, -mmo- képviselőit láthatjuk: summus,
infimus, imus (ennek az eredete még homályos, talán Hdh-s-mos, a mely
a gör. Idúq-hzel tartozhatnék együvé), eleműm, postumus,
minimus
(*mwü-mos), ferme (*ferime), brűma {+breui-má, azaz ,brevissimus dies').
A lat. -tümo-, -timo-féle képzésmód az ősnyelvi -tmmo- (ói. -tama-, gót
-duma-, -tuma-) képzésnek felel meg, pl.: citimo-, intimo-, idtimo-; ide
tartoznak finitirrms, legitimus, maritimus és optumus is (SOMMER szerint
az ops, opes-ből: *opi-tmmos ,in engster Beziehung zur Hülfe stehend =
am geeignetsten zur Hülfe', ,der beste').
Az idg. -isto- superlativusképző (ói. svádisthas, gör. 7}ŐI<TTOS, gót
sutists, ófn. suo^isto) a latinban egészen kihalt, egyetlen nyoma talán a
iuxta adv. illetőleg praspositio (Hugista ,am engsten verbunden'). Az
-isto-íéle képzésmód helyébe új alakulatok léptek. Ilyenek mindenekelőtt
plurimus ( = *plö-is-mmo-s) és primus (== *p)ri-is-mo-s); ez az -is-mmokópző a kelta nyelvben rendes superlativus-képzővé lett. Ezt a képzőt
láthatni az -er végű melléknevek -errimus-íéle superl. végzetében is
(pigerrimus ebből: *pigr-is-mmo-s, *pígrsemos, *pigerremos.
Afacilisféle melléknevek facillimus felsőfoka is *facl-isinmos-ból magyarázódik.
Néhány -símus képzésű superlativusban (maximus, proximus stb.) azon
ban szerzőnk nem ezt az -is-mmo- képzőt látja, hanem csupán -s-mmo-t,
ez a képzésmód pedig — a mint azt már BRTXGMANN is magya
rázta — régi s- tövekből indult ki; a maximtis-ra, vonatkozólag 1. pl.
ói. mállás- nagy', ama superlativus töve tehát eredetileg *mag-s-mmolehetett.
A latin nyelv rendes superlativusképző] ének, az -issimus-nak kelet
kezése eddigelé nincsen még teljesen megmagyarázva: nehézséget okoz
a kettős s, némelyek -sth-bö\ (ói. -istha-), mások -ts-ből származ
tatták; BRUGMANN a vicenssimtis-féle rendszámnevek hatásából ma
gyarázta, ehhez járulhatott a pessimus hatása is. SOMMER is ezeknek a
tényezőknek hajlandó az -ismmos, -isemos végzetnek -issemos-szá való
átalakulását tulajdonítani. — Az extremus, postremus, supremus alakokat

INDOGERMÁN NYELVÉSZETI FOLYÓIRAT.

477

itgy magyarázza, hogy ezekben az extero-íé\e tő a superl. képzővel *extresraos-szá bővült.
A dolgozat íüggelékében SOMMER a fokozó képzők
functiójának
fejlődéséről szól. Magát a comparatiót — BRUGMANN alapján — így hatá
rozza meg: «Komparation ist im wesentlichen der formelle Ausdruck
für den Begriff der vergleichenden Gegenüberstellung und der nur relativen Gültigkeit dessen, was ein Adjectiv besagt». A két szó között levő
comparativusi viszonyt különfélekép fejezheti ki a nyelv, pl. ha két fáról
(A és B) van szó, jelentésre nézve mindegy vájjon a német ember azt
mondja, hogy a A übertrifft B an Höhe», vagy: «A ist hoeh im Verháltnis zu B», vagy: «B ist nicht so hoch als A», vagy pedig: a A ist höher
als B», — a «comparatiós alak* (Komparationsform)névre azonban csak
az utolsó kifejezésmód tarthat számot. Az idg. nyelv már most emez
.összehasonlító szembeállítás' külső kifejezésének eszközéül az illető
mellékneveknek bizonyos képzőkkel való ellátását választotta: ezek a
képzők egész véletlenül kinálkoztak, még pedig oly szókon, a melyek
már alapjelentésüknél fogva (,ihrem etymologischenWerte nach') valami
comparativusi viszonyt fejeztek ki, ez a jelentés azután a képzőre is
rászállt s ez aztán mint ,comparativus-képző' tova terjeszkedett. SOMMER
azután ily szempontból tekinti át az előbb tárgyalt latin képzőket. Az
*uper adverbiumból képződött pl. egy *uper-os melléknév ,a fent lévő',
ez, mivel egy ,alant levő' jelentésű melléknév (*ndheros) állott vele
szemben, már magában véve is ,comparativusi' viszonyt, bizonyos térbeli
összehasonlítást fejezett ki s ez a jelentés azután magához az -ero képző
höz fűződhetett. Az összehasonlító szembeállítás azután nemcsak az
absolut ellentétben levő melléknevekre (pl. ,új' : ,régi') terjedt ki, hanem
oly esetekre is, a mikor csak bizonyos korlátolt ellentét forog fenn (,113^
valamivel szemben, a mi nem annyira új) s így fejlődött az összehason
lításból a fokozás jelentése (comparatio — gradatio). Egyes idg. nyelvek
ben ezekből még egyéb jelentések is fejlődhettek, a hasonlóság vagy
azonosság jelentése (pl. az ír nyelv aequalis nevű alakja). A superlativusképzőknek a rendszámnevek képzőiből való keletkezése jelentéstanilag
is érthető : itt egy fogalomnak különböző másokkal szemben való kieme
lése forog fenn. A superlativusi jelentésnek bizonyos esetekben való
elhalaványodása is könnyen megmagyarázható: maritimus tulajdonkép
,in náchster Náhe des Meeres' azután ,am Meere befindlich'. A tulajdon
ság normális mértékét jelentő ,gradus positivus'-nak alakulása oly mellék
neveknél, a melyekhez már gyökérbeli jelentésüknél fogva valami össze
hasonlító értelem fűződött, természetesen aránylag késő időbe esik. Ezért
van az, hogy az ilyeneknek positivusa gyakran egész más gyökérből való
(midtiis, — plus, plurimvs), vagy hogy nem a puszta gyökeret tünteti
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fel, hanem annak valami továbbképzését (magnós, — *mag-iös, *magsemos).
A latin nyelv egyes hangtani kérdéseit tárgyalja ugyancsak SOMMER
FERDiNÁND-nak Lateinischer Vocahtmlant in haupttonigen Silben czímű
értekezése. Azokat az eseteket foglalja össze, a melyekben hangsúlyos
vocalisokra bizonyos assimiláló hatással vannak szomszéd szótagok vocalisai. Megkülönbözteti az utóbbi vocalisoknak conserváló és átalakító
hatását. Az első esetnek, a voealis színezete megóvásának példája a nürus
szó (régibb *snusus): a tó'szótag tí-jának egy s-bó'l keletkezett r előtt o-vá
kellett volna válnia (v. ö. *fu-se : főre), de a másik szótag w-jának hatása
megakadályozta e hangváltozást. A másik esetre vonatkozó szabályt
ekkép fogalmazza SOMMER : Nyilt szótagban levő e egy rákövetkező i ha
tása alatt í-vé, o hatása alatt o-vá válik, ha a két magánhangzó között
zöngés mássalhangzó vagy a h hehezet van. Példák: I. e> t: *ptelia
(gör. TtzeXéa): tilia ; *8celiqua: siliqua; *semilis: similis; *negű:; vigil
{a ueg- gyökérből, v. ö. ném. ivachen, weckeri); Hebei: tibi, *sebei: sibi;
*mehei: mihi; *nehíl(om): nihil. Az assimilatiót megakadályozta intervocalikus v (brevis, levis), s-bó'l keletkezett r (heri), a melior, venio, medius stb. esetekben pedig az a körülmény, hogy az i gyors ejtéskor z-nek
hangozhatott: mel-ior [ekkor az e voltakép zárt szótagba is került]. —
I I . e>ö: *velö: volö; +d'tjenÖs: bonos, bonus; *hemö (v. ö. *nehemö,
némo): homo. Ez az o-umlaut r előtt abbamaradt :Jé~ru8, merus. Számos
esetben analogikus hatások keresztezték a hangtörvényt, pl. peritus
(*piritus helyett! vagy a régi *perior praes. hatása alatt, vagy mivel a
per- praepositiót látták benne; cedo (*codo helyett, mivel régebben érez
ték még benne a ce partikulát, azonkívül a többes cetté alakban az e-nek
a hangtörvények szerint úgyis meg kellett maradnia. Ez a latin nyelv
beli ,umlaut' tehát csupán az e hangot illette s csakis az említett hely
zetekben, a többi vocalisra és az egyéb helyzetben levő e-re vonatkozólag
nem lehet ily hatást kimutatni.
A latin mille szóra vonatkozó újabb magyarázatokról már volt szó
e folyóiratban, 1. NyK. 23,4-18 és 30,235. Most FAY E. W. Latin m i l l e
again czímű czikkében ellenvetéseket tesz SOMMER magyarázatára, őslatin
vagy itáliai formának ismét a *sm-(h)ilia alakot mondja, idg. alapformá
nak pedig egy *sm ghes-liyo-féle képzést. Erre megint SOMMER válaszol
s arra utal, hogy FAY emez idg. formájából a latin hangtörvények szerint
csakis *singelium válhatott volna, — a mi ugyan kevéssé hasonlít a meg
levő mille alakhoz!
GRIENBERGER Zur Duenosinschrift czímű kis czikkében e felirat
nak egy pár alakjához fűz magyarázatokat, iouesat szerinte — iürat,
iouesat deiuos ,iurat deos', azaz .iurat per deos', az alany a következő
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mondatban rejlik: qoi med mitat, tehát: ,es schwört bei den Göttern,
der mich sendet' stb. — Az itáliai nyelvészet körébe tartozik végül
EHRLICH HUGÓ czikke: tlber die sekundáre Aktivendung der 3. Person
Plurális im Oskisch-Umbrischen.
Germán nyelvészeti kérdésekkel ezúttal csak egy dolgozat fog
lalkozik: JELLINEK M. H. Die Endung der 2. Person Plur. Praes.
im Althochdeutschen czímű czikke, mely BERNEKER E. ugyané tárgyú
czikke (IdgF. 9, 355) ellen irányul. BERNEKER a szóban levő ófn. ala
kok (-et, -at, -it) közül az -it végzetet tartotta eredetinek, a többit
analogikus képzésnek magyarázta; JELLINEK szerint a hangtörvényeknek
megfelelő alak az -et, míg az -it analogikus képzés, melynek mintája az
egyes 3. szem. végzete veit; okul az szolgált, hogy a II. és I I I . ragozású
gyönge igéknél is egyforma volt a két alak (salbőt, habét); hasonló eset
az, ha pl. ma Ausztriában ihr fahrt-íéle alakokat lehet hallani a művel
tebbek beszédében, a közbeszédben wirdts, gibts, nimts-fé\e alakok is
hallhatók.
A szláv nyelvészet körébe tartozik BRTJGMANN K. Aksl. z u p a
,Bezirkl czímű kis czikke. A szó szerinte az ói. göpa- ,Hüter, Wáchter',
göpayá-ti ,er behütet, bewahrt' stb. alakokkal tartozik együvé, jelentése
eredetileg ,die Hut', azután ,das, was in H u t und Pflege genommen ist',
a helyre való vonatkozással is. Osszláv alakja *geupa lehetett, i t t is
érvényesült az a hangtörvény, hogy idg. eu az ősszlávban it-vá vált az
előző mássalhangzó lágyulásával (1. NyK. 30, 238). A szónak továbbkép
zése a közös szláv zupan'h ,Vorsteher einer zupa'-. — SOMMER F. Das
slavische Iterativsufjix
-v a t i czímű czikke e képző keletkezését ekkép
magyarázza : -«- végű gyökerekhez az egyszerű -ati képző járult abban
az időben, mikor az ü > y hangváltozás még nem ment végbe, pl. *müati; e helyzetben azután egy u-íé\e átmeneti hang fejlődött: *mü-u-ati,
ez utóbbit az egyszerű *müti mellett ^mü-j-uati-nsik elemezték és a -uati
(== vati)-t képzőnek érezték. Ez a kópzésmód azután (főleg byvati hatása
alatt) termékenynyé vált. Ep így magyarázódik a -jati képző keletkezése
i- végű igéknél (üti : pre-li-j-ati) s így az -ati, -vati és -jati typusok
voltakép egyazon -ati iterativképzőnek különböző hangtani módosulásai.
PETZ GEDEON.

A szavak jelentése.
JOH. STÖCKLEIN. Bedeutungswandel der Wörter. Seine Entstelmng und
Entwickehmg. München. J. Lindauersche Buchhandlung. 1898.
K. 0. ERDMANN. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig. Avenarius. 1900.
A nyelvtudománynak egyik legérdekesebb s eddigelé még ki nem
aknázott része az, a mely a szavak jelentésével, a jelentések változásával
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foglalkozik. Ha fogalom és szó mindig födné egymást, mennyi haszon
talan szóvita, irodalmi tollharcz lett volna fölöslegessé, s mennyi időt
nyerne ma is a tudomány komoly és hasznos munkára. Csakhogy a szó
gyenge és tökéletlen mása a gondolatnak ; tartalma határozatlan, inga
dozó, és szükségünk van sok egyéb segító' eszközre, ha azt akarjuk, hogy
beszédünket világosan megértsék. A ki idegen nyelvek tanításával, fordí
tással foglalkozik, vagy ha abba a helyzetbe került, hogy egy-egy szó
jelentését kellett megmagyaráznia, tudja, mily nehéz dolog egy-egy szó
tartalmát, jelentését világossá tenni mások előtt.
A szavak jelentésének e határozatlanságával s a jelentésváltozások
okainak kutatásával foglalkozik e két könyv, s mind a kettőnek olvasása
érdekes és igen sok tekintetben tanulságos.
STÖCKLEIN könyve czéljául ezt a kérdést tűzi k i : Mi az oka, hogy a
szavak jelentése változik ? S mielőtt e kérdésre a feleletet keresné, előbb
utal arra, hogy az egyes szónak nincs állandó, határozott jelentése, hanem
folytonos ingadozásban van, s határozott jelentéshez csakis a mondatban
jut. Valósággal egyjelentósű szó alig van a nyelvben, mindegyiknek van
több jelentése, s beszed közben a jelentésárnyalatok, a finomságok még
szaporodnak. Igen helyes EsDMANNnak az a megjegyzése, hogy rendesen a
két vagy többértelmű szót tartják kivételnek, pedig a nyelvben az igazán
egyértelmű szó a ritka kivétel; ilyenek pl. a számnevek, egyes tudomá
nyos műszók, a kémiában az elemek nevei, míg a közhasználatú szavak
nak mindig igen sokféle az értelmük, (i. m. 17. 1.) Erre a megfigyelésre
alapítja STÖCKLEIN is az ő további fejtegetépeit, A jelentésváltozás szerinte
három fokon megy át: 1. A szót olyan összefüggésben, kapcsolatban hasz
náljuk, a melyben valami új jelentésárnyalat fűződik hozzá. 2. Többször
ismételjük a szót ez újabb összefüggésben, mi által a jelentés új árnya
lata megerősödik és kiemelkedik. 3. Idővel az új jelentés kerekedik fölül,
s így a jelentésváltozás megtörtént. Például említi a német Tisch szójelentésének változását. Ez eredetileg csak az asztalt, mint bútort jelenti ;
de már az ilyen kifejezésekben : einen zu Tisch laden, bei Tisch sein, zu
Tisch kominen, hozzá csatlakozik az étkezés mellékórtelme is, s az ilyen
kifejezések útján jutott e szó idővel az eredetitől egészen eltérő jelentés
hez ezekben a kifejezésekben : die Familie hat einen guten Tisch ; der
Arme geniesst einen Freitisch. Minden szónak van a főjelentése mellett
több mellékjelentése is, s ez mind okúi vagy alkalmul szolgálhat újabb
jelentések fejlesztésére.
A jelentésváltozás leggyakoribb okát STÖCKLEIN a d a e q u a t i o nak nevezi, midőn a szó jelentése alkalmazkodik egy-egy különös hasz
nálathoz, így pl. az anziehen igének egész más a jelentése, ha czipőrol
vagy ha ruháról használjuk; ismét más az ilyen összefüggésben: die
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Sehne des Bogens anziehen, der Magnet zieht etwas an, stb. Ha az ily
kifejezéseket más nyelvre fordítjuk, mindjárt kitűnik, mily nagy különb
ség van ugyanazon egy szónak különböző használata között.
A jelentés a l k a l m a z k o d á sának (így nevezhetjük magyarul
az a d a e q u a t i ó t ) egyik gyakori oka az, hogy a szó gyakran nem födi
a fogalmat, a melyet meg kell jelölnie. Ilyenek pl. a szabó és varrónő
elnevezések; a szabó nemcsak szab, s a varrónő nem csak varr; ilyen
kifejezések még az asztalos, lakatos, a szülők (gyakran még az atyát is
szülőnek nevezzük); németben : der Zwicker, der Schnitter, der Jünger
(a. m. tanítvány), die Jungfrau, der Junggeselle stb. A jelentésváltozásnak
másik, szintén elég gyakori oka, hogy a tárgy vagy a fogalom változik,
a név pedig megmarad. Ennek legvilágosabb példája a toll, mely erede
tileg csak a madár tollát jelentette, a melylyel írtak is ; s most a mikor
aczélszerszámmal irunk, ezt is tollnak nevezzük. Ilyen változott jelen
tésű szók a németben : König, Marsehall, Herzog, Minister;
továbbá
ilyen szók a tragédia és komédia, s gyakori az ilyen jelentésváltozás a
pénzek nevében is. A legvilágosabb példa erre a mi /latosunk, melynek
értéke hat krajczár volt; később a tízkrajczáros lett a hatos, s most már
a húszfillérest kezdjük hatosnak nevezni.
i
A jelentésváltozásra alkalmul szolgál az is, ha a dolgot nem akar
juk a maga nevén nevezni, s egy más, illendőbb szót használunk helyette
(euphemismus). Ilyenkor aztán ez az új szó sülyed mintegy értékben, s
obsccen értelművé válik egészen ártatlanul. Ilyen a német Glied, latin
penis, továbbá a németben abseits gehen (magyarban': hátra, megy) s ilyen
az emberi dolgokra vonatkozó többi kifejezés is mind. A német stinken
s a magyar bűz, bűzlik szók jelentése eredetileg csak az, hogy valaminek
valamilyen, akár jó, akár rossz szaga van, s csak utóbb sülyedt rossz
jelentésűvé. — A szavak jelentését mintegy elkoptatja s ez által aztán át
is alakítja a túlzás, mely a beszédben gyakran megfigyelhető. Egész
közönséges eseményekre mondjuk, hogy borzasztó, rettenetes, rémítő, s
ilyen a legújabban fölkapott rém szó (remnagy, rémsokan stb.); mily
könnyen mondjuk, hogy valamit ezerszer mondtunk, százszor megparan
csoltunk, így keletkezett az a kifejezés is, hogy valami több mint bizonyos.
A jelentésváltozásnak ez a módja már a képes beszédhez vezet, s
a nyelvnek ez a költői ereje a leggazdagabb forrása új szavak és új
jelentések keletkezésének. Nem kisérhetjük végig STöcKLEiNt a jelentés
változások összes tárgyalt esetein, csak be akartam mutatni a főbb szem
pontokat, a melyek szerint ő a szavak jelentésváltozásait tárgyalni
óhajtja.
EEDMANN könyve nem rendszeres tárgyalása a szavak jelentéstaná
nak, hanem inkább az a czélja, hogy könnyen érthető és élvezhető forNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX.
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mában foglalkozzék a jelentésváltozások érdekesebb eseteivel s keresse a
változások okait. A könyv egyes fejezetei külön is megjelentek egy-egy
szaklapban.
A jelentésváltozások okát ó' is abban látja, hogy majdnem minden
szónak sokféle jelentése van, s mi beszéd közben majd az egyik, majd a
másik jelentést használjuk ; így pl. ez az elnevezés német (der Deutsche)
jelentheti 1. a német birodalom kötelékébe tartozó polgárt; 2. minden
német származású egyént; 3. minden német anyanyelvű egyént. Beszél
hetünk tehát olyanokról, a kikre mind a három szempontból ráillik az
elnevezés, másokra csak két szempont illik, míg igen sokan lehetnek, a
kiket csak egy-egy szempontból nevezhetünk németeknek. Van tehát a
szó jelentésének egy bizonyos magva, s ezt körülveszi egy nagy elmosódó
terület, mely a jelentések sokféleségének ád helyet. S mivel a szavak
jelentése ennyire ingadozó, természetes, hogy bó' alkalom nyílik a félre
értésre s a szavak jelentésének sokféle magyarázatára. S ép a közszájon
forgó szavak azok, melyeket a legkülönfélébb módon értelmeznek. Helye
sen hivatkozik rá E., hogy egy népgyűlésen a szónokok legkülönbözőbb
tartalommal fogják fel a demokratia, socialismus, evolutio stb. hangzatos
szavakat, s nálunk is hányféle különböző' tartalommal ruházták fel az
egységes középiskola elnevezést barátai épúgy, mint az elleoségei.
De ha a szó jelentése ily sokféle, hogy lehetséges mégis a kölcsönös
megértés ? kérdi EEDMANN. Hogy tudja a hallgató, hogy a szónak szám
talan jelentése közül ép melyikre gondol a beszélő ? Legtöbb esetben a
beszéd tartalma, összefüggése adja meg a fölvilágosítást, továbbá a kör
nyezet s a tárgy, a melyről szó van, szintén útbaigazításul szolgál. Mind
amellett megesik, hogy a vitatkozók nem értik meg egymást, mert mind
egyik más tartalommal ruházza föl a szóban forgó kifejezéseket.
EEDMANN a többértelmű szavaknak három fokát, illetőleg fajtáját
különbözteti meg. Az első csoportban suppositió-ról beszél, vagyis azt
mutatja ki, hogy a beszéd közben használt szó alkalmi jelentését mindig
a mondatból alkotjuk meg. Vessük pl. össze a következő mondatokat:
,A pápa latin eredetű szó.' ,A pápa küldte szt. Istvánnak a koronát.'
,A pápa ma fogadta a zarándokokat/ ,A pápa a katholiczizmus feje'.
E mondatokban a közös pdpa szó mindig mást meg mást jelent. —
A szavaknak ez a sokfelé elágazó jelentése gyakran szükségessé teszi a
szavak magyarázatát, a fogalmak meghatározását, a mi a legtöbb esetben
igen nehéz dolog. Néhány találó példával világítja ezt meg E. könyve 3.
szakaszában. (Wortanalyse und Wortbegrenzung.) A második csoportba
s, ,relatív' jelentésű szavak tartoznak, vagyis azok, a melyeknek igaz
értelmét csakis az összefüggésből ismerhetjük meg. így pl. ha új levél
bélyegről beszélünk, ez lehet még el nem használt bélyeg, vagy egy újon-
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nan készült, új rajzzal biró, vagy pedig a gyűjteménybe legutóbb szerzett
bélyeg. Végre a harmadik csoportba tartoznak az igazán többertelmu
szók, mint pl. a németben Schloss vagy Strauss, a magyarban ár, sír stb.
A szavak jelentésének megértésére igen fontos, a mit EKDMANN a
4. szakaszban tárgyal (Nebensinn und Gefühlswerth der Worte). Minden
szónak van a maga fogalmi tartalmán kívül egy vagy több mellékértelme
s gyakran némi érzelmi tartalma is, vagyis az a tulajdonsága, hogy az
emberben bizonyos érzelmet, hangulatot kélt. így pl. a kikelet és tavasz,
másrészt harczos és katona egyet jelentenek ugyan, de más-más mellékértelemmel. Viszont más meg más érzelmi tartalmuk van e szavaknak :
Weib, Frau, Gattin, Gemahlin, Ehefra,u; vagy a magyarban : asszony,
nő, hölgy, fehércseléd. A szavak jelentésének ezen a sajátosságán alapszik
a prózai és költői stilus különbözősége s az is, a mit gyakran tapasztal
hatunk, hogy költeményeket nem lehet ugyanazokkal a szavakkal át
tenni prózába.
S a midőn a szerző így megvilágította a szavak különböző értelmét,
áttér arra a kérdésre, hogy vannak-e egyjelentésű szavak is.Természetes,
hogy csak a legritkább esetben mondhatjuk, hogy egy nyelvnek két vagy
több szava teljesen födi egymást; a synonymák is csak részben egyező
jelentésűek. A fogalom tartalma lehet közös, de a mellékértelem vagy
pedig az érzelmi tartalom már különböző. S ugyan az áll az idegen sza-i
vakra is, a melyeket csak ritkán lehet teljesen ugyanolyan értelmű eredeti
szóval helyettesíteni, s a szerző különbséget is tesz föltétlenül és föltéte
lesen nélkülözhető idegen szavak közt. A következő szakasz a szavak
megértésével foglalkozik s részletesen tárgyalja azt a kérdést, vájjon
vannak-e a dolgokról elvont, általános fogalmaink ; végül utal arra, hogy
a szavak, melyeket hallunk, igen különböző s egymástól erejükre, minő
ségükre nézve nagyon eltérő lelki hatásokat keltenek bennünk, melyeknek
elemzése rendkívül nehéz. Külön szakaszban tárgyalja a nyelv szemléletessógét, különösen a költői előadásban.
Az utolsó szakaszban (Gedankenloser Wortgebrauch und sein
Nutzen) igen érdekes példákkal világítja meg EKDMAIMN, hogy beszéd
közben mennyire nem gondolunk a szavak eredeti jelentésére, hanem
mindig csak az az értelem lebeg előttünk, a melyhez a szó használat
közben jutott. A nyelvek története számtalan példával bizonyítja, hogy
a szó eredeti jelentése lassanként elvész, mihelyt új értelemárnyalat
fűződik hozzá; s ép ez az alapja és magyarázata a nyelvek folytonos fej
lődésének, gazdagodásának.
BALASSA JÓZSEF.

31*

Kisebb közlések.
Szómagyarázatok.
I.
írmag. Ezen összetétel előtagját, az ír szót SZILY KÁLMÁN tudva
levőleg g y ö k é r n e k magyarázta (Adal. 429.). Azonban a szó török
származású és eredeti jelentése ugyancsak m a g , továbbá c s a l á d ,
n e m z e t s é g . Az adatok a következők: ur-luk ,same'; kaz. t. grlgk id.
BADL. ; or-lok ,magszem, vetőmag' BÁL. ; kaz. t. or-luk cf>MH, 3epHO
BUD. Más képzővel: alt. iiren ,mag, nemzetség'; koib-kar. üran, iiren
,same' CASTE. — csag. uruk ,familie, kern, samen, mandel (einer Frucht)'; —
Cod. Cum. uru ,semen', uruh ,proles'; kaz. t. gru ,geschlecht, stamm,
familie'; oszm. irk ,race, génération'. Végre csuv. wur, wurlö% ,mag,
cfeMfl, mely átment a cseremiszbe: wefa ,nemzetség, származás'; wwrlek.
W67'lek ,mag'. Ezen adatokból világosan kiválik egy ur, iir, or, or, ir tő
szó, melynek a mi ír szavunk felel meg. Sőt tán nem csalódom, ha ide vo
nom a következő szókat: vogK. L. oar ,anyai részről való rokon; finn
oras (töve oraha- s analógiával orakse-, v. ö. orainen) ,vetőmag, saatkeim'.
így tehát ír-mag magyarázó összetétel volna, a minő áspis-kigyó,
bú-bánat. De miként értsük a likasír szót, a melyről SZILY, mint látszik,
biztosan kimutatta, hogy h é z a g g y ö k é r a jelentése ? Azt gondolom,
hogy eredetileg likas-ér volt, a mint a NSz.-ban is olvasható, s ezt bizo
nyítja még talán az ér-fű is (Nyr. XIII. 287.), állítólag a. m. ,pimpinella',
tehát másfajta növény, mint az aristolochia. Magában véve ez nem volna
nyomatékos ellenbizonyíték, különösen miután érfíí jelentése sincs na
gyon biztosítva; s végre ér ,vena' esetleg gyökeret is jelenthet vagy
jelenthetett. Sőt még az is lehetséges, hogy likasír nem is a h o h l w u r z e l szószerinti fordítása. Különben így vagy úgy, a bizonytalan
likasír aligha változtat az ír szónak szinte kétségtelen származtatásán
és jelentésén.
Fér-fl, férj. Ezt a szót a MUSz. tudvalevőleg a cser. pörgő, piierge
szóval azonosítja, s helyesen; azonban sok & talán fontos kérdést hagy
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függőben. A cser. szónak is most pontosabban ismerjük a változatait.
Ezek: pör, pörgő, püerge, püerga,püergé,püerga,pörgén,
továbbá pör -jiy,
jwrgojiy, pör-jey, pör-jöy, pörjey jey (megjegyzendő, hogy a legjobban
megbízható, t. i. a GENETZ S PoRKKA-fóle szövegek útmutatása szerint
olvassuk g-nak a g-t a föntebbi szavakban, v. ö. erge Gn. 2.). A cser.
(s a magyar) szóösszetétel s előtagja legteljesebb alakjában pü co m. fi, a
melynek azonban a magánhangzója &pör szóban már összeolvadt az utótag
kezdő hangzójával, v. ö. pörgő copü-erge. A teljesebb alakú szóknak
különben ismeretes az utótagja is, t. i. erge fiu, s ebből következik,
hogy a pör utótagja is, mely csak er lehetett, szintén ilyen jelen
tésű. Mégpedig önállój'szó volt, mert az lehetetlen, hogy pör a pörgő
alakból rövidült volna. Bizonyossá is válik ez a föltevés, mivel az er
szót az ural-altáji nyelvek nagy csoportjában megtalálhatjuk. A tatáinyelvjárásokban ar ,mann, ehemann, gatte, held'; er id. s ,felnőtt ember',
ir id. BADL., BUD. ; csag. er, ir ,férfi, hős'; ir bála ,fiu' BUD.; khiv. t. er,
kaz. t. ir ,férj'; kún er ,mas, masculus, masculinus, maritus'; alt. er
jak. ar; kojb.-kar. ir, er, er, ier ,mann'GASTR.; oszm. er ,homme, mann';
csuv. ar ,férfi', ara MyjKecTBO ZOL. — Végre mong. ere ,mann, mánnlich, mannhaft' SCHM.
Ha már így bebizonyult az ér szó ural-altaji rokonsága, nagyon való
színűnek látszik, hogy az erge szó is ebbe a családba tartozik. S csakugyan
megtaláljuk az idézett nyelvekben a neki megfelelő kicsinyítő képzős szó
kat is. A tatárban ar-kák, kaz. ir-kak ,férfi, hím 4 ; kirg. er-kák bála ,knabe,
tíolange er auf dem ar'me getragen wird' BADL. ; tat., oszm. irkek ,hím, férj'
BUD. ; alt. erkek .hím'; kojb.-kar. irgak, érgak, ergak ,mánnchen' CASTR. ;
oszm. erkek ,mále, homme'; kún erka ,férfi, férj, hím'; — mong. erekéin
,das mánnchen beimfedervieh und den vögeln überhaupt'. (Egyéb szárma
zékok : tat. erlik, irlik MyaiecTBO, kirg. erese ,14 éves fiú' BUD.; csag.
erket YÁMB. ; oszm. ergen, erken ,junggesell'). Az említett szókban tehát
világos a -kük kicsinyítő képző, a mely viszont nem lehet más mint össze
tétel -M-f/Í. a mint a kún er-ka még föl is tünteti az egyszerű kicsinyítő
képzőt s valamint oszm. erken, csag. erket szókból is csak *erke követ
keztethető. Ezen erka (< *erká) megfelelője pedig a cser. erge, erga.
így aztán a magyar kettős alak is megvilágosodik, úgyhogy fér co
cser. p ö r ; férj(e)
cser. pörgő, mert hogy fér, férj valamikép egymásból
keletkeztek, arra, azt hiszem, nem igen lehet gondolni. Különben egy
ilyen ge, ga, ge, ga (g co g váltakozás a szomszéd megelőző hangtól függ)
kicsinyítő képző, a mely az erge szón mutatkozik, még találkozik a csere
miszben, de minden jel arra mutat, hogy egyebütt is csuv.-tatár eredetű,
pl. cser. kopsayge < csuv. kopsanga, ,bogár'; cser. karzayga, korsayge <
csuv. korzanga, korzanak ,lapu'; cser. olange < csuv. olanga ,sügér';
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cser. pareijge < csuv. paranga, tat. báráyge ,krumpli' stb., a melyek
mind állat- s növényneveken fordulnak elő. Világosan látható még a
képző cser. éarlan, carlayge co csuv. carlan ,gólya'; cser. orlánge .va
kondok', arlán ,patkány' esc- csuv. arlan, tat. árián, alt. erlen; cser. joskar co joxkarge ,vörös'; cser. kasar co kasarge ,hegyes'; cser. kusteUk
,könnyűség' oo kustelgo ,könnyű'; cser. sereygo co csuv. sárén ,barna';
cser. sibá, sobaga co csuv. sóba, tat. síbaga ,sors', cser. luwurga co csuv.
lugur ,iszap' szavakban. Sőt még a tat. -ka kicsinyítő képző megfelelője
is találkozik : cser. lap, lapka co csuv. lap ,alacsony'; cser. laksa OJ laksaka ,mélyedés, üreg'; cser. kopa co kopka ,tenyér'; cser. kűtká, ,buta' oe
tat. kötii ,schlecht'. Ha végre tekintetbe veszünk még ilyen világosan
kicsinyített madárnevet: cser. sogorcok, soygorcok co csuv. soygors, tat.
sigircik,seregély', a föntebbiekkel összevetve valószínűleg kicsinyítő kép
zőt tételezhetünk föl ezekben is: cser. nerge ,borz', pütürange ,denevér',
södanga ,búza', salepe ,harkály'; sőt úgy sejtem, hogy -se is kicsinyítő
képző a preie co csuv. pru ,borjú' szóban, melyet a Cser. Szótárban még
összetételnek gondoltam (csuv. pru -f tat. bizau, bzau); továbbá -co, -co
képző ebben puldorto, puldurco ,fürj', v. ö. vogk. poltá AL. poVta ,fajd',
v. ö. még cser. mrgenée co mrgehco co sargene ,sörte'.
Térjünk most ismét vissza a pörgő s erge szavakra. Az eddigiek
ből, úgy hiszem, eléggé bebizonyult, hogy a -ge itt kicsinyítő képző, meg
valószínűvé vált az is, hogy nem cseremisz eredetű képző, hanem hogy
az erge mindenestül a tat. *erke megfelelője. Erre a következtetésre utal
bennünket még a következő megfontolás is. Látjuk, hogy A férj egészen
megfelel a cser. pörgő szónak; ha most már a kicsinyítő képző eredeti
cseremisz volnn, a magyarban is eredeti képzőt kellene elvárnunk, mert
azt nem lehet föltételezni, hogy a magyar szó kölcsönvétel a cseremisz
ből. Akkor periig a magyarban -ke volna okvetetlenül a képző, annyival
is inkább, mivel, ha eredeti, a cseremisz -ge, -ge <-ke-bő\ származik akár
hangzóközi helyzetben, akár a megelőző sonans illet. I, r miatt (v. ö. tat.
ka co ga), míg a magyarban ez a változás ismeretlen. A magyar férj-ben
a j , ha nem eredeti, csakis egy g-íéle hangból keletkezhetett, de k hang
ból még közvetve sem. Nincs tehát más mód a megfejtésre, mint az,,
hogy már valamelyik tat. dialektusban *erge volt a szó alakja (v. ö. kojb.kar. irgák) s így kapta a cseremisz is meg a magyar is. Ezt könnyen el
lehet fogadni e ez a legvalószínűbb is, de akkor meg egy újabb s még
nehezebb, előttem még megfejthetetlen kérdés merül fel. Ugyanis azt
bátran elhihetjük, hogy er, erge a cseremiszben s a magyarban is jöve
vényszó, melyet mind a két nyelv akár együtt, akár külön vett át a
tatárból. Lehet, hogy megvolt az utóbbi mint jövevényszó az egész
finn-ugorságban, ha igaz, hogy a finn yrká, lp. irke ,vőlegény' is ide
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iartoznak, mint a MUSz. állítja. De nincs tudomásunk róla, hogy a cseTemiszek s a magyarok valaha többi rokonaiktól elválva együtt laktak
volna; hogyan történt tehát, hogy a fér -fi, férj szóra ugyanazon össze
tételt, sőt változataiban is egyformán alkalmazták. Lehet ez véletlen
találkozás, vagy mi E egyéb ? Azt már kevésbbé, sőt épen nem tartom
figyelemre méltónak, hogy valamint a magyarban a fér-fi tulajdonkóp
tautológia, ugyanez mutatkozik a cser. pör jiy, sőt még jobban túlozva
pörjetj jer) kifejezésekben.
Ehhez hasonló még a cser.-ben ergo-aza ,knabe', tkp. ,hím gye
rek', mint a kirg. erkak bála; sőt még előfordul aza-püerge is szintén
,knabe' értelemmel, a mi azt bizonyítja, hogy a szók itt is kétféle jelen
tésűek (,hím, férfi'), valamint a tat. nyelvekben.
Végre van még egy ide tartozó összetétel a cseremiszben: erbeze
,gyermek, fiatal', irveze id.; orweée,kicsi, fiatal'; erweze,gyermek', érwez'é
id.; urweée, urbeée, rweie, rweza, rweze ugyanazon jelentéssel, mint az
előbbiek. A különböző alakok külön nyelvjárásokból valók, a mint a
CserSzt.-ból kiki meggyőződhetik. Mindezek pedig a fönn említett ergoaza mintájára alakult összetételek, de megemlítendő, hogy aza még ajía,
ajzá, áza változatokban is használatos. Mikor aztán az összetétel tagjai
annyira összeforrtak, hogy önállóságát mindegyik elvesztette, megtörtént
legvégül a ^ oc «,' változás (v. ö. sügö o^> sihvö; csuv. lugur co cser. luwurga) s ezzel beállt a teljes szakítás az új szó s alkotó tagjai között.
S Z I L A S I MÓRICZ.

II.
Bakcsó : ,gémfajta vízimadár, vakvarjú', (ardea nycticorax) MTsz.
— Csak hozzávetóskép állítom vele szembe a sori (kara-) pakci ,der
staar' alakot (EADL. Wb. II. 135.).
C s á r d á k : ,hajón levő házikó' (Szeged): csérdak: ,pitvar' (Moldvai
csáng.) MTsz. — Mind a kettő oszmanli eredetű szó, de az előbbit
szerb, az utóbbit oláh közvetítéssel kaptuk. V. ö. 1. oszm. vLkuLa* vagy
vtavU* (cardag; tártak) ,á quatre colonnes; petité chambre carrée
ouverte de tous cötés, placóe sur la terasse et servant communément á
sécher le linge ou á prendre le frais. Pavillon, belvódére, loge sur le devant d'une maison'. (Perzsa eredetű szó; v. ö. ^L^. (cár) négy; ZBNK.
I. 339. c. tkp." négy oszlopos). 2 szerb. uap^aK*. ,diewarte, eine wachthütte auf pfáhlen an der grenze; beháltniss für diejkukuruzkolben' (KARADZ. 819.).

A csárdák szó, úgylátszik, szerb hajósok révén került Szegedre.
A moldvai cserddk oláh eredetije cerdac: ,dans les maisons paysannes k
la montagne petit pavillon en saillie audessus auquel se trouve l'entrée
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de la cave.' (DÁMÉ, I.) A csárda alak mindenesetre régibb átvétel, de
megjegyzendő, hogy a nép nyelvében még mindig él az oszm. cardaknak pontosan megfelelő jelentéssel: 1. az álló bárka farán levő elzárt
hely, a melyben szerszámot tartanak ; 2. vándor halászok gyékénysátra
(MTsz.).
Kar: BUDENZ (VÁMBÉitY-vel szemben) finn-ugor szónak tartja
(MUSz. 5.); szerinte (NyK X; 85.) ebben az esetben nem átvétellel, ha
nem ősrokonsággal van dolgunk. Adatai, a melyekre támaszkodik : votj.
gir, gir-pur) ,ellenbogen, elle' (MŰNK. Votj. Sz.-ban : gir-pum (Sar.) gérpuy (Kaz.) .könyök, rőf; elle1: gir-pwrjki (Sar.) ,könyökleni' | zürj. gir ja
id. ! IpF. garúel ,könyök'; Ip. kardnel id. A lapp alakok szerinte így ta
golódnak : gar-nel, kar-dnel (dn : n úgy mint bm : m ; nyomatékos ejtés
sel.) A nel szó értéke nyilván az, a mi a votj. púpé: ,vég, kiálló vég.'
Ezzel szemben a következő alakilag és jelentésileg is közelebb álló
török alakokat idézhetjük : kirg. kar ,der oberarm' (EADL. Wb. II. 132.) |
ujg. kari ,der arm' | bar., tel., alt. kari ,der oberarm'; kos kari ,der unterarm' | kún. kar ,brachium' (Cod. Cum. 262.) | (EADL. Wb. II. 167.)

csag. ( Ő J U (kari) c U U ; c L * (karaj)
..Ls (karú) ,arm, ellenbogen'
(EADL. Wb. I I . 167., 150., 187.) J oszm. X£»Li' (karaja)
,der oberarm'
(ungebr.) xs* 55 U (karúba) (veralt.) id. (EADL. Wb. I I . fi62., 189.) | jak..
yar% die gegend oberhalb des handgelenkes. (BÖHTL. 81.) || mong. ghar
,die hand, der ganze arm' (SCHMIDT. 193 a.)

Kar török eredete mellett szól: 1. az a körülmény, hogy a BUDENZ.
felhozta zürj.. girga alak képzőstül a törökségből került s nem eredeti
zűrjén szó (v. ö. az idézett oszm. karúba, karaja alakokat.); 2. HALÁSZ
déli lapp szótárának adatai BUDENZ feltevését a lapp alakok tagolódását
illetőleg kétségessé teszik: karaygera, karáyger P . kareúare U. kardnel,
karrdúel,könyök,
ellenbogen' (Ug. Füz. X. 35.).
Csak mint feltevést említem, hogy talán a MTsz. idézte karjos, karjus (— karos), karvas ,az aratók karvédő ujja', karó-to (tréf'. ?) ,kartő' egy
régebben megvolt kary alak maradványai. A török alakok nem monda
nának ellen e feltevésnek.
Koslat: 1. ,párosodik'; 2. (átvitt értelemben) ,ide-oda jár, jönmegy, lót-fut, kóborol, csatangol' (MTsz.) — V. ö. oszm. t&rH.r^''
(kocla-mak) 1. ,mit den Hörnern stossen, mit, den Köpfen aneinander
rennen (auch von Menschen)', 2. ,die Schafe bespringen (vom Widder)^
(EADL. I I . 617-).
(XOMBOCZ ZOLTÁN.

A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő

FOLYÓIRATOK:
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából
.szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam.
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az
üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők éa szerkesztők, vagy más
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai.
Az I—X. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fül.

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XX. köt. A M. Tud.
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Ilampel József.
Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkeket
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fül.

A t h e n a e u i i i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M.
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár.
Kilenczedik évfolyam.
Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor.

Irodalomtörténeti Közlemények.
Szerkeszti Szüó.dtj Áron, a bizottság előadója.

Tizedik

évfolyam.

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat'és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor.

Matheinatikai és Természettudományi Értesítő.
XVIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőn/g Gyula osztálytitkár.
A «Matheinatikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémia
I I I . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik
m e g ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy
kötetnek 10 kor.

Nyelvtudományi Közlemények. Harminczadik kötet. A
Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának meg
bízásából szerkeszti Szinnyei József.
A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényeinek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár n e m
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek,
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig márczius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor.

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj 1900. folyam. I.
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András
A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizott
ságának nemcsak anyagi, h a n e m jelentékeny szellemi támogatásával is, a
mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a
Történelmi
Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul
hevertek a bizottság kézirattáriban.
Egy-egy füzet bolti ára 2 kor,, az egész évfolyamé 8 kor.

Megrendelhetők

aM. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában
Budapesten, V, kerület, Akadémía-utcza 2, szám.
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