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cseh vyz, vyza, kisorosz viz, vtzina (Miki.) s a velük egyező ófel-
ném. hüso, svéd hűsen s mai német hause, hausen szókat Asbóth 
is «ugor eredetü»-nek jelzi (34. 1.), bár e véleményét meg nem 
okolja. Mint az osztj. vondér a szláv vydra hangalakjaihoz, úgy 
viszonylanak a szláv vyza-éhoz az éjsz.-osztj. vung, vas, uns, us 
«coregonus nelma», déli osztj. unó id. | éjsz.-vog. üns, üs, lozvai 
us, kondai us, tavdai os\ zürj. wj, uc id. V. ö. a magánhangzó vég
zetre nézve : magy. keszeg és keszege, sőreg és sőröge, sügér és sügre, 
ip és ipa, nap és napa stb. 

Tehát, noha «nem lóhátról nézték a szlávok a természetet)), 
megtörtént mégis, hogy egyes, különösen természetrajzi műszavu
kat épen magyarféle (ugor, vagy törökfaju) néptől szerezték. S hogy 
a szláv lopuch is ezek közé tartozik, kétségtelenné teszik a követ
kező adatok: pelimi vog. lupénk jianyniHHK't («klettenstrauch», 
alkalmazva a széles, kerek levelű vizi tökre is), melynek tovább
képzése: tavdai vog. lapkhén JianyniKa, és zürj. lapkan «teichrose 
(nuphar luteum)». A pelimi lapénk megmagyarázza a magy. lapú 
végzetét, mely ép olyan, mint a hattyú, lassú, tapló szavaké, szem
ben az azonos jelentésű éjsz.-vog. yatén, kondai vog. loaséy, éjsz.-
vog. taplé% szókóval. De megmagyarázza ugyanazon alak a szláv 
lopuch végzetét is, mely nem a szláv -uch képző, hanem a magyar 
<á-nak megfelelő eredetibb hangzás; úgy hogy az egész szó 
ó m a g y a r n y e l v e m l é k n e k tekinthető, minőt talán a üzetes 
kutatás még többet is fog találhatni a szláv kúlturszavak közt. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Finn nyelvemlékek. Egy becses új kötet jutott kezünkhöz Finn
országból épen füzetünk zárta előtt. Első köteta egy fontos gyűjtemény
nek, melyet Setald Emil indítványára a Finn Irodalmi Társaság indított 
meg. Czélja ugyanaz, a mi a Nyelvemléktárnak, de külseje sokkal dísze
sebb. A gyűjteménynek czíme: Monumenta linguae Fennicae. Suomen 
kielen muistomerkkeja. Az első kötetnek külön czíme : Manuale et Mis-
sale Episcopi Michaelis Agricolae, Mikael Agricolan Kdsikirja ja 
Messu. Közzétették Setald és Wiklund. — AgricoJa püspök vallásos 
tárgyú munkái a legrégibb fönmaradt finn könyvek s ezeket nemcsak a 
nyomtatványok, hanem az eredeti kéziratok fölhasználásával (a legelső 
1546-ból való) tették közzé a legpontosabb kritikai kiadásban. Nekünk e 
gyűjtemény annyival becsesebb, mert eddig a régibb finn irodalomból 
úgyszólván semmi sem volt kezünk ügyében. — A megjelent kötet nagy 
8r. XLVI+249 1. A terjedelmes bevezetés számot ad az eredeti nyom
tatványokról és kéziratokról s egymáshoz való viszonyukról. A ((kézi
könyvet)) pedig az 1549-ki kiadás czímlapjának, azonkívül a kézirat egy 
érdekes lapjának hasonmása diszíti. 
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