
Ösvallásunk egy-két „nyelvi emléke". 
ii. 

Az , ember ' szó. 

Az «ember» név Munkácsi szerint ösvallásunknak szintén egyik 
becses ereklyéje. ,Az ember neve, írja (Ethnographia IV. évf. 51—52.) 
a vogulban élém-yjílés (déli vog. ilm-kháls), mely kifejezés szó sze
rint azt jelenti: «a levegő halandóján egyezőleg a Kalevala mythi-
kus felfogásával, mely szerint az ősember, Váinámöinen a levegő 
tündérétől, Ilmatartól született. Első pillanatra feltűnik, úgy mond, 
hogy a magy. em-ber előrésze szabályos mása a vogul elém yalés 
előrészének, azaz nem más, mint a vogul elém, ilm, osztj. jelem? 
finn Urna, lapp alme, zürj. jen, votj. in «levegő, ég, időjárása meg
felelője.' 

,Hogy e mellett, folytatja tovább, mi legyen a ber utórész, 
azt hiszem eldönti azon tény, hogy a némber azaz nő-ember (mint 
jámbor=jó-ember) szó a Bécsi és Müncheni codexekben következete
sen némberj-nek írva (pl. monda ő annanac: Nemberi, yme te fiad |f 
ferfiat és nemberjet, zomzédsag-beli nemberiec égbe eruendeznéc 
uala vele. NySzót.), miből világosan (!) felismerszik, hogy az csak 
a férj régibb *pérj (v. ö. cserem, pü-erge «férfi») hasonult kezdő 
mássalhangzós alakja, kférj-nek a régibb nyelvben s ma is vidé
kenként «feleség, asszony» értelme is van, miből kitetszik, hogy 
eredetibb jelentése általánosabb, s mint ilyen alkalmas lehetett az 
«ember» fogalom jelzésére is. A magyar <(ember» ezek szerint ele
meire bontva, körülbelül ezt fejezi k i : «a levegő fiar> s a vogul 
élém-yqXés mythikus szólással hasonló tartalmú/ 

E fejtegetést kiegészíti még Munkácsinak egy régebbi véle
ménynyilvánítása, melyet a «magyar» név elemzése alkalmával 
adott közre az «ember» szóról (Ethnographia I. évf. 291.). ,Te
kintve, mondja e helyütt, hogy egyéb nyomok is felmerülnek a 
magyar é3 vogul-osztják ősi mythikus felfogás közösségére nézve 
(l.NyK. XXI. 444. 1. jegyz.), valószínűnek tartom, hogy a magyar 
emb-er szó előrészében a vogul teremtési monda hősének élém-pV 
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devegő fia)) neve lappang. Közönségesen az északi vogulban az 
«ember)> neve: elém-yqlés, azaz alevegő halandója)); e mellett az ősem
bernek élém-pi a alevegő fia» neve nyilván maradványa egy régibb 
s kevésbbé komor világnézletű kifejezésnek az «ember» fogalomra. 
A voguloknak azon felfogása, hogy az ember a levegőnek a fii, 
ismétlődik a Kalevalában is, hol Váinámöinen, az ősember Ilma-
tar-tól, a levegő tündérétől születik (I. runó). A magyar ember 
első tagja (em) pontosan megfelel a vogul elém «levegőn szónak, 
mely Budenz szerint megvan az émen, émett szók tövében is. Az 
élém-pi utórészónek az ember szónak b-je felel meg, mely az utána 
következő -er, illetőleg eri (némheri) szóval összetéve a magyar 
férj szó eredetibb *pérj (cser. pörgő) alakjának mását mutatja; v. 
Ö. a föltett szóközépi mp-mb hangváltozásra nézve: hömbölyög : 
hömpölyög, lombos: lompos.' 

Az a kérdés, tartja-e még Munkácsi ez utóbb közlöttem véle
ményét, vagy nem ? Ha tartja, akkor ellenmondásban van magával, 
mert egyszerre elém-pi -val is, meg élém-yqlés-szal is nem lehet 
rokonítani az «ember» szót. A vogulok ősvallásáról szóló újabb 
tanulmányában egyenesen hivatkozik régebbi hypothesisére, s ez. 
— úgy gondolom — nem jelent mást, mint hogy újabb föltevése 
csak kiegészítése a réginek. Mindenesetre akár elveti előbbi véle
ményét, akár nem, akár az élém-pV, akár az elém-yqlés kifejezéssel 
állítja kapcsolatba az némber» szavunkat, mythologiai magyará
zatát semmi számbajöhető erősség se támogatja s így a nyelvtudo
mány nem is fogadhatja el. 

Hogy sorra vegyük állításait, először is nem találom sehol 
azon «egyéb nyomokat)), melyek a magyar és vogul-osztják népek 
ősi myth. fölfogásának közösségére nézve már eddig fölmerültek 
volna. Kutatásomban mindössze egy ily állítólagos nyomra tudtam 
bukkanni, a nnap)) szóra, de erről már első czikkelyemben kimu
tattam, hogy származása épen nem sarkallik mythologiai alapon. 

Nagy tévedést követ el tovább Munkácsi, midőn a vogul 
teremtő hőst ősembernek állítja s nevével rokonsági kapcsolatba 
akarja hozni a «homo« fogalomnak vogul elém-yqlés és mag\ar 
«ember)) jelölőjét. Vélekedésem szerint a teremtő nősnek magasabb 
rendű lénynek kell lenni, mint az embernek, ennélfogva psycho-
logiai lehetetlenségnek tartom, hogy a nevük egyező legyen. Egyéb
ként lássuk, miről tanúskodik maga a teremtés regéje ? (Vog. népk. 
gyűjt. I. 135—160.) 

EkwaV q,jkdV qleV numél (Numi)-Tq,rém asén, Tqrém jáyen 
§ln sitpá sitin apái taratawési': «Egy öreg asszony és férj élnek. 
Numi- Tarém atya, Tqrém apó ezüstívű íves bölcsőben bocsátá őket 
fölülről alá.» Még a föld nincs megteremtve, csak az ég és a tenger 
léteznek. A szelek ide-oda hányják s vetik a két öreget. Egyszer 
csak a nőnek eljön az ideje s megszüli fiát, ki arra van hivatva, 
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hogy a teremtésben eszközlője legyen Numi-Tq,rém akaratának, 
A gyermek rövid időn felnövekszik és hét fokú ezüst lépcsőn vörös 
evetnek bőrében fölszáll Numi-Tqrém atyjához, hogy tanácsot s 
erőt nyerjen tőle «az ember korabeli világ» létrehozásához. Tarém 
buvárkacsabőrt ad neki, melynek segítségével a földet kibuktatja 
a tengerből. De ez egyre forog s megállapodni nem akar. Erre 
N.-T. ezüst gombokkal kivert övét adja neki ajándékba, mely-
lyel a mozgó földet körülkerítvén, alkalmassá teszi a meglakásra. 
Ezután felső utasításra megalkotja az embert földből és hóból; 
majd meg emlős és szárnyas állatokat teremt. Az embereknek 
étkül lehozza a halnak különféle fajtáit; megtanítja őket fegyver, 
halászó s vadászó szerek készítésére és használására. Numi-Tq,rom 
meghagyása szerint a férfit és nőt házasságba köti. Hét év multán 
megtekinti népét s látja, hogy a módfelett megszaporodott embe
riséget a föld már-már nem bírja eltartani. Azért leszállítja a 
földre XuV-qiér-t, a betegség ós halál okozóját, a ki ugyanannyi 
embert elemészt, a mennyi világra jön. «Az ember korabeli világ» 
csak most áll be igazában s az emberek boldogságban élnek rajta. 

Ehhez a regéhez nagyjában hasonlót találunk a világ terem
téséről a finn Kalevalában is. Itten Impi, az ilman tyttö: «levegő 
ég leánya 700 esztendőn át himbálózik a levegőben megterhesül-
ten a szelektől. Egyszer egy buvárkacsa térdére helyzi tojását, 
mely innen legurulván, megtörik s alsó feléből a föld, felsőből 
az égboltozat alakul. A 700 év elmultával megszüli magzatát, 
Vainamöinent, kinek a teremtésre való közreműködése majdnem 
teljesen megegyezik a vogul teremtő hős szereplésével. 

Már e rövid közlés is mutatja eléggé, hogy sem a vogul rege 
teremtő alakja, sem Váinamöinen*) nem ősember, hanem oly fen-
sőbb lény mindkettejük, kit az istenség eszközül használ fel a föld, 
ember, állatok s növények létrehozására. Születésük, viselkedésük, 
csodás dolgaik mind olyanok, hogy sokkal jobban hasonlítanak 
magukhoz az istenekhez, mint a gyarló emberi halandókhoz. 8 ez 
a főok, a mely miatt a teremtett ember neve nem lehet egyező a 
teremtőével. 

Munkácsi régebbi föltevésében épen abba a hibába esik, hogy 
a vogul teremtő alak állítólagos Blém-pV, nevével rokonítja a mi 
«emberv szavunkat, holott ez oly nagy tévedés, hogy már csupán e 
miatt sem fogadhatnók el myth. magyarázatát. 

Az elém-pV nevet Munkácsi Hunfalvy után tulajdonította a 
teremtő hősnek. H. ugyanis a vogulok hitregéit ismertetve a terem
tésre vonatkozólag ezt mondja (Vogul föld és nép 118.): ,Numi-

*) Ezt is ősembernek mondja Munkácsi, pedig általán tudva 
van róla, hogy eredetileg ,valószinüleg a világosság istene, napisten 
volt (1. Cox-Símonyi: A mythol. kézikönyve 190.) 
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Tárom nem nyúl közvetlenül a föld, ember és állatok teremtésé
hez, hanem megtanítja rá az Elem-pi-t, kit a monda rendesen 
Elem- vagy Ilem-kales-nak nevez Az elem, ilem, vagy 
elm, ilm szó levegőt, jelent mint a finn Urna; az elem/pi tehát levegő 
írja, vagy levegőben született fiú, ég fija, s az elm-kals, vagy ilm-
kals levegőben, égben született halandó . . . . . . . . (u. o. 119.) 
A mennyiben az ember a földön él, sőt földbül (és hóbul) gyúra-
tott, a teremtés mondája szerint, annyiban ő mágum, magom, azaz 
má-kum,-kom föld embere (u. o. 118.) G-yönyörü ellentét 
van tehát az elmkals és magúm közt; amaz az égben, az a földön 
vagy földből lett/ 

Hunfalvy ezzel a nyilatkozatával teremti meg az élém-pf 
elnevezést s hozzá abba a hibába cseppen, hogy mindjárt összeza-, 
varja az embernek élém-yales nevével. Az élém-yalés szó ugyanis min
dig az emberre vonatkozik és sohasem jelöli a teremtő hőst. Hun
falvy sem veszi észre, hogy a két lény közt éles külömbség van, 
tehát nevük nem lehet egyező. Nincsen továbbá semmi «gyönyörű 
ellentét* az élém-Zalés és a má-yum (= föld embere) kifejezések 
között, mert valójában mindkettő a földből s hóból gyúrt emberre 
vonatkozik. Es &zélém-yqlés-nak sem «levegőben, égben született 
halandód az etymonja, hanem, mint majd látni fogjuk, egész más. 

Fölvéve tárgyam fonalát, itt csak arra akartam rámutatni, 
hogy az élém-pi nevet Hunfalvy hozta forgalomba. Munkácsi is tőle 
örökölte a tévedést, hogy a teremtő hőst elém-pV-nak nevezi. 
Mindenesetre különös, hogy ő mint a vogul népköltés érdemes 
búvárlója s kiadója nem vette elég jókor észre, hogy ilyen névről 
a vogulok mit sem tudnak. Összevissza kutattam a vogul népköltési 
gyűjteményt, de se a teremtési regékben, se más énekekben nem 
találtam sehol. Nem tudtam sehogy eldönteni, hogyan beszélhet 
Hunfalvy oly határozottan élém-pi'-ról, mikor ilyen nevet sehol se 
találok. Simonyi Zs. közölte velem Munkácsinak élőszóbeli meg
jegyzését, mely szerint H. alighanem félreértésből faragta az élém-
pl'-t. ,A vogul föld és nép' 120. lapján ugyanis a teremtési regében 
ily kitételre akadunk: Ám — tané mán arm kumVe jémti — ám 
élempi ansém; üti kot-totitá, a melyet H. így fordít magyarra: 
«Nekem — midőn betelik az idő — nekem fiam lesz, ide hozza 
(az idő).» 

Ezen az egy helyen kerül elő az elém-pV név, de itt is csak 
nyilvánvaló félreértésből. Eeguly gyűjteményben ugyanis nem 
elém-pí', hanem alám pi van. í)e Hunfalvy, úgy látszik, könnyebb 
végét akarta fogni a dolognak s a nyilt álám-ből zárt élém-et csinált 
egyszerűen azért, mert, mint megjegyzi (120. 1. y. jegyz.) ,minden
kor elém, elm sőt ilm-kals van'. Ezt a magyarázatot ugyan nehéz 
megértenünk, de H. kocsintása világossá lesz előttünk, ha megnéz
zük az említettem kitételt a teremtési regének Munkácsi javította 
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helyes szövegében (Vog. népk. gyűjt. I. 136.), a hol ezt találjuk: 
am, ta né man q,rm yumV'e jémti, am alámpi q,nse'im. ti-ti yot-tetitd: 
«én, a mint beáll a nőt illető bizonyos idő, én ime fiat szülök. 
Ezt kiviseli.» Nincs semmi ok kételkednünk ennek a kiigazításnak 
helyességében annál is inkább, mert az alám : «ime» szó a szövegbe 
pontosan beleillik, míg az elém épen nem talál oda. Reguly álám-je 
e szerint azonos Munkácsi aZam-jével. 

Annyi tehát bizonyos, hogy élém-pV mythologiai név a vogul-
ban nem létezik, ennélfogva sem az élém-yqlés, sem az ember szót 
nem lehet vele rokonítanunk. De ha megvolna, se lehetne ezt ten
nünk, mert, a mint már említettem, teremtő és teremtett lény olyany-
nyira elütő két dolog, hogy nevük közt rokonsági kapcsolat nem 
állhat fenn. 

Az a kérdés azonban, mythologiai kifejt zés-e a «homo » fogalom
nak vogul élém-yalés jelölője ? Hunfalvy szerint (Vog. föld és nép 
288.) ,bizonyosnál bizonyosabb, hogy az elm-kals = égi halandó, 
vagy égben született halandó szónak keletkezte hitregéken alap
szik'; Munkácsi szerint pedig, az élém-yqlés kifejezés szó szerint ezt 
jelenti: «a levegő halandója» egyezőleg a Kalevala mythikus fel
fogásával, mely szerint az ősember (!), Vainamöinen a levegő tün
dérétől, Ilmatartól született.' Tehát mind a ketten mythikus szólás
nak tartják az élém-yqlés-t a nélkül azonban, hogy csak valami 
bizonyságot is tudnának felhozni állításuk igazsága mellett. 

Véleményem szerint az élém-yqlés nem lehet ősvallási elnevezés, 
mert ha az volna, akkor értelmét okvetetlen meg lehetne magya
rázni a teremtés regéjéből, holott épen ez szól ellene a myth. ere
detnek. Az ember ugyanis a vogul hitrege szerint nem a levegő 
égben születik, hanem itt lenn alkotja meg a teremtő hős földből 
ós hóból. Már pedig «a levegő halandójav értelem ezzel a cselek -
vénynyel sehogy sem egyeztethető Össze. 

De az elém szót nem is fogadhatjuk el alevegö ég» jelentésűnek 
a yqlés szál való összetételben. Nem pedig azért, mert nem találunk 
semmi psychologiai alapot arra, miért hozta volna kapcsolatba az 
ember a maga nevét a levegő éggel. Talán azért, mert a levegő 
éltének egyik föntartó eleme ? Ha ez volt az oka az élém-yalés létre
jöttének, akkor a vogulok ösműveltsége valami ideális magaslaton 
állhatott, mert az apperceptiónak erről a netovábbjáról még a mai 
müveit nyelvek sem tudnak semmit! 

Az élém-nek mindenesetre valami mást kell jelentenie. Hogy 
mi legyen ez a más, azt legalkalmasabban úgy tudhatjuk meg, ha 
utánanézünk a rokonságának. Megtaláljuk másait az ugor nyel
vek következő alakjaiban: finn Urna || észt ilm || lp. alme, elme, 
ilbme || lp. T. albme, ilmbme || zürj. jen || oszt. B. jilem, jelem || 
magy. émen, émett, (MUg. Szót. 785.). Mindeme formák a finn 
ilma-nak sarjadékai, a melynek eredeti értelme: «helle, licht, 
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klarheit.* A «levegö, levegő égkor, idő, időjárás, éghajlati) jelentései 
már mind csak az előbbeni értelemnek fejleményei. Van ezeken 
kívül az ilma-nsk még egy más sajátságos értelme is, t. i. jelenti a 
teremtett dolgok összességét, a »mundus»-t. Az észt iim-nak szintén 
van «welt» jelentése (vö. ilmale torna = zur welt bringen); a lapp 
elme, ilbme meg aregio, terra» értelmű (vö. nuolgi ilbmases = er 
ging in seine gegend, nach hause). Ezen az alapon könnyen fölte
hető, hogy a többi rokon alaknak is megvan ugyanilyen, vagy leg
alább rokon jelentése. 

Már most az a kérdés, melyik illeszthető be ezen jelentések 
közül az elém-yqlés összetétel élém-jébe. A ahelle, licht, klarheitv 
nem, a <tluftraum» szinte nem, tehát csak a a welt» marad hátra, 
vagyis az élém-yalés-nak etymonja nem úevegő halandóját), hanem 
«világ (vagy szabadabban: föld) halandóján. 

Valami más alkalmasabb jelentést az élém-nek itt nem tulaj-
doníthatnnk, holott a «világ (föld) halandója*) etymon természe
tesnek, sőt igen találónak látszik az ember általános fogalmának 
kifejezésére. Még a megszülemlését és kifejlődését is könnyen 
magunk elé képezhetjük. A vogul nép ugyanis közönségesen yum 
vagy ma-yum néven nevezi az embert; de a mikor isteneiről beszól, 
hogy egyfelől mutassa alázatosságát, másfelől meg kifejezze hoz
zájuk képest g}rarló, múlékony voltát, yqlés-nskk ((halandónak)) 
mondja magát. Gondoljunk akár saját nyelvünk analógiájára; 
mikor az embert «halandó» szóval illetjük, rendesen a gyarlósága 
van eszünkben. 

A mi azután a;yaies-nak az élém-mel való összetételét illeti, 
ez hitem szerint általánosítás végett esett meg. E mellett szól a 
yum, má-yum szók hasonlósága is. Valamint ugyanis a yum név 
jobbadán csak egy emberre vonatkozik, míg a má-yum összetétel ál
talános értelmű (ezért van pl. «wcp» jelentése is!): hasonlókép a 
yqlés szó is inkább egy ember jelölésére használatos, míg az élém-
yqJés kapcsolat gyakrabban összefoglaló jelentésű. 

Arra vonatkozólag, hogy az elém-yqlés nem ősrégi, hanem 
újabb keltű összetétel, két bizonyságunk van. Az egyik az, hogy az 
élém-nek jelentése már a fejlődésnek harmadik fokát mutatja, t. i. 
az eredeti «helle, licht, klarheit» értelem előbb «luftraum»-mé, vál
tozott és csak ebből sarjadott ki a «weltr> jelentés, a melyet a 
yq.lés-sz'ál való kapcsolatban mutat. Ugyanezt bizonyítja másodszor 
az összetételnek második tagja: a yqlés szó, a mely az élém-yqlés és 
mayám (vagy csak yum) elnevezések mellett a vogulban egymagában 
is járatos a «homo» fogalom jelölésére. Ez alakjára nézve nomen 
verbale a yql (yol) igétől s «halandót» (tulajdonképpen: «holtat)» 
jelent. Már pedig ennek ayqlés-nok bizonyára meg kellett előznie az 
élem-yqlés összetételt, a melynek részét teszi; és hogy az élém-mel 
csak újabb korban kapcsolódott össze, bizonyítják a,yüm-yqls (férfi), 
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né-yqls (nő) stb. Összetételek, melyek szinte újabb időben for-
rottak össze. 

A közlöttem erősségekkel, azt hiszem, eléggé kimutattam, 
hogy az elém yalés név nem lehet mythologikus kifejezés, hanem ujabb 
keltű összetétel, a melynek etymonja nem «levegö halandóját), a mint 
Hunfalvy s utána Munkácsi is tévesen állítja, hanem «világ (föld) 
halandója». 

Ezt előre bocsátva, most már áttérhetünk Munkácsi újabb 
magyarázatának*) bonczolására, melynek lényege abban tetőződik, 
hogy a mi «ember» szavunk a vogul élém-yqlés mythikus (!) szólás
sal hasonló tartalmú; az em rész szabályos mása az élém-nek, a 
bet pedig nem más, mint a férj szó eredetibb *pérj alakjának 
változata. 

Azt előre teszszük, hogy az élém-yqlés nem ősvallási kifejezés. 
Ha tehát az <(ember»-t vele rokonítjuk, ebben se kereshetünk my
thologikus vonatkozást. 

Arra ugyan nem lehet szavunk, hogy az em alakilag is, meg 
jelentésileg is megfelelhet az élém-nek, de már alapos kifogást 
emelhetünk az ellen a bizonyítás ellen, melylyel Munkácsi az nem-
ber» szó -ber részét a férj-nek régibb m$érj alakjából származtatja; 
,Hogy mi legyen, úgymond, a -ber utórész, azt hiszem, eldönti 
azon tény, hogy a némber, azaz nő-ember szó a Bécsi és Müncheni 
codexekben következetesen némberj-nek van írva, miből világosan 
(!) felismerszik, hogy az csak a férj régebb *pérj (v. ö. cserem. 
pü-erge- «férfi») hasonult kezdő mássalhangzós alakja.' 

Ugyan hát mit dönthet el a némberj alak ? Legfölebb azt, 
hogy az a ember» szónak is (a mely a némber-nek is alkotó része) 
ember1) az eredetibb formája. Ez pedig semmivel se bizonyít többet 
Munkácsi, mint Budenz hypothezise mellett. B. tudnivaló így 
elemzi az ember-t (MUSzót. 782.): enb, eneb (ene = f. ena, mord. E» 
ine, lp. adná, vog. == jani magnus, rhultus) — er (cser. erge, f. yrká, 
ylka, lp. irke, irge,alge «űú, legény, vőlegény; férfi») = «nagy (na
gyobb) masculus». Könnyen észrevehető, hogy az ő föltevése szerint 
is emberj, nem pedig ember az eredetibb alak, mert hiszen a végső 
j az erge szó #-jének rendes fejleménye. A némberj alakból az 
ember szó eredetére vonatkozólag, ha még annyira kónyén-kedvén 
eresztjük képzeletünket, sem lehet okkal-móddal arra következtet
nünk, hogy a -ber rész a *pérj-nek változata volna. 

Azután meg azt állítja Munkácsi, hogy ,a férj-nek a régibb 
nyelvben s ma is vidékenként «feleség, asszony» értelme is van, 

•"' *) Eégebbi föltevését fölösleges volna czáfolnunk, mert az 
élém-pV névről, a melylyel az «ember» szót ott rokonítja, mint már 
rámutattam, a vogul regék mit sem tudnak. 
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miből, úgymond, kitetszik, hogy eredetibb jelentése általánosabb, 
s mint ilyen alkalmas lehetett az némber* fogalom jelzésére is.' , o 

A mi a régiséget illeti, ebben a férj tudtommal mindenhol 
«maritus» értelemmel járja. Codexeinkaz «asszony, feleség»jelentée
rői mit sem tudnak. Egyetlen egy emlékünk van 1750-h'ó\, Szily 
Ádám móringlevele, a melyben szemre, de csakis szemre «uxor* az 
értelme (1. Ny. Sz.) Voltaképen pedig aconiunx, házastárs* a jelen
tése. A levelet közlő_ Szily Kálmán szinte ily értelmet tulajdonít neki. 
(Nyr. XIV. 132—33.) De még ha csakugyan «weib, frau* volna is 
a jelentése, se lehetne ebből az egy alig másfélszáz esztendős 
példából jogosan arra követketetnüok, hogy a régiségben általán 
ily használatban járta. Azután mi czélra alkották őseink az 
((asszonyember*, meg a ((némber* összetételeket, ha a férj sző, a 
mely, Munkácsi szerint az ember-nek második tagját teszi, már 
magában is jelentett asszonyt, nőt! 

Ezt az értelmet egyébként azért sem engedhetjük mega/<?r;V 
nek, mert különben el kellene vetnünk Budenznek meggyőző ma
gyarázatát, a melyben világosan kimutatta rokon nyelvi erősségek
kel, hogy etymonja: «junger mann* (MUgSzót. 517.), holott ez az. 
értelem semmi úton-módon se fejlődhetett ki «weib, frau* jelen
tésűnek. 

Abban sincs továbbá igaza Munkácsinak, hogy a férj-eb 
/vidékenként' ((asszony* jelentésben használják. Somogyban s a 
Dráva vidékén e néven nevezik mind a maritus-t mind az uxor-ty 
tehát aházastárs» s nem ((asszony, feleség* értelmet adnak neki. 
A «házastárs* pedig maritus is, meg uxor is, tehát nevezheti így a 
palócz is a feleségét (1. Nyr. XIV. 88.). 

Abban, hogy a ((férj* jelentéskörébe idővel valamely vidéken 
a ((coniunx* fogalom is beleolvadt, ugyan semmi megütközésre való 
akadékot se láthatunk, de annyi bizonyos, hogy e fejlődés kései 
keltű, mert régi emlékeinkben nyoma nincsen. A (férfi* összetétel 
korántsem szól a mellett, hogy a férj már korábban jelentett volna 
((házastársat*; ez nyilvánvalóan a végre alakult, hogy különbség
tevő legyen a «vir», meg a ((maritus* fogalom között. 

De tegyük fel utóvégre azt, hogy a/ár;'-nek már kora-régen 
megvolt a nházastársv jelentése, még pedig általános használatban 
(természetesen nem szabad felednünk, hogy az eredeti «junger 
mann* etymonnak előbb ((maritus* értelemre kellett fejlődni, s 
csak ebből sarjadhatott ki a «coniunx* jelentés) és vonjuk le 
belőle következtetésünket az ((ember* szó eredetére. Ez az értelem 
sehogy sem illik a -ber részhez, mert ily formán az ember-nfák ety
monja ((világ (föld) házastársa* lenne, a melyet pedig a ahomo* 
jelentéssel egyességbe kötni igen bajos volna. Még kevósbbé illeszt
hetőbe az «ember* szó jelentésköróbe a ((maritus* értelem, legke-
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vésbbé pedig a férj-nék eredeti «junger mann» etymonja. S ezen 
okoknál fogva a -ber nem azonosítható a férj (*pérj) névvel. 

Hozzá kell vennünk, hogy az «ember» hangalakilag sem felel
het meg az «elémpi-erge*) összetételnek. Az eredeti mp hangcsoportból 
ugyanis nyelvünk csekély kivétellel elenyészti a nasalist, pl. láp — 
f. lampe, tép — f. tempaa, apad —*ampád, eped —*emped stb.; de ha 
nem enyészti is el, a szóközépi p t nem szokta b-re lágyítani (meg
fordítva igen!). Igaz ugyan, hogy a hab, eb, seb(-es,) domb stb. sza
vainknak a vogulban kumpa, amp (amp), semp, tump (tumb) stb. 
megfelelője van, csakhogy az mp hangcsoport itt nem eredeti, mert 
az ösugor alakokban mb-t találunk: *kamba, * £mbi} * ssmb, tgmba stb. 
A magyar mint látható, megtartja az eredeti hangot, míg a vogul, a 
mely nyelv különben is kedveli szóközépen a kemény explosivákat, 
a lágyakat is gyakran váltja fel megfelelő keménynyel. Munkácsi 
az mp-mb hangváltozásra mindössze két példát hoz fel: hömpölyög-
hombölyóg és lompos-lombos, de ezeknek is vajmi csekély a bizonyító 
erejük, mivel egyrészt újabb keltűek, másrészt meg azt sem tudni 
bizonyosan, az mp-s, vagy az mb-& alak-e az eredetibb. Az «ember» 
tehát csupán hangtani szempontból sem lehet az «élém-pí-erger> 
sarjadéka. 

Az egyeztetésnek myth. felét itt egészen figyelmen kívül 
hagytam, bár ebből még nagyobb szertelenség tűnnék ki. Kössük 
a, férj-et bármelyik jelentésével az em-hez, nem lesz rá mód, hogy 
az összetételből bármi csekély mythikus vonatkozást is tudjunk 
kifejteni. 

A felhoztam erősségek tehát, azt hiszem, meggyőznek bárkit 
róla, hogy az «ember» szó sem jelentési, sem alaki szempontból nem 
lehet a Munkácsi gondolta *élém-pérj összetételnek sarjadéka. 

De talán rokonságba hozhatjuk magával az élém-%alés elne
vezéssel? Az em részt utóvégre mind jelentésileg mind alakilag el 
lehetne fogadni az elém szó képmásának (természetesen «világ, 
földit értelemben), de már a -ber, meg a %alés semmi rokonságot 
se mutatnak egymás iránt. Ha még ern-ber helyett em-halandó 
volna, akkor könnyen össze lehetne őket párosítani, de ilyen álla
potban semmi áron se ejthetjük módját a rokonításnak. 

Egyébként bár ha mind a két szempont megengedné, hogy 
az ember-t atyafiságba kapcsoljuk az élém-%qlés szólással, akkor is 
hiába volna minden igyekezetünk, mert ősvallásunkról semmi 
emléket se nyernénk vele, ha egyszer maga ez a szó sem mytholo-
logiai kifejezés. 

Végezetül, mielőtt fejtegetésem eredményét összevonva kimon
danám, nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy az «ember» név 

*) A «férj» szó tudvalevő eredete szerint pl' és erge szókból 
van összetéve (1. MUg. Szót. 517.). 
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mythologiai értelmezése nem Munkácsinak találmánya, hanem Hun-
J'alvyé, a ki már 80 évvel ezelőtt állott vele elő szakasztott ilyen 
alakban. Állításom igazságának bizonyságául álljanak itt Hun-
falvy szavai: ,Ha az eddigi nyelvvallatás, úgymond, azt bizonyítja, 
hogy a magyar nyelv a vogulhoz áll legközelebb: eleve is azt 
lehet gondolni, hogy a pogány magyaroknál is hasonló hit
regék lehettek, mellyek nyomai talán fel is találhatók a magyar 
nyelvben. S valóban az ember szóban, mellyet így taglalunk em-ber 
>(M. is így!), találunk illyen nyomot, ha t. i. a magyar em = a vogul 
•dm, ilm az elm (ilm)-kals-bün..1 (Vog. föld és n. 288.) A kondai vogul 
nyelv ismertetése közben pedig ekkép nyilatkozik a dologról: 
.A nagy közösség mellett, a mellyet a vogul és magyar nyelvek 
közt találunk, épen nem volna hihetetlen, hogy az ember szó is 
>elm-bő\ származik/ (NyK. X. 189.) Más helyt is szól még ugyanígy. 

Az élém-yqlést természetesen ő is mythologiai szólásnak vallja : 
^Bizonyosnál bizonyosabb (!), írja, hogy az elm- kals- égi halandó, 
vagy égben, levegőben (!) született halandó szónak keletkezte hit-
íegéken alapszik, a mellyek nemcsak a voguloknál, hanem a fin
neknél is el voltak terjedve.' (Vog. föld. és n. 299.) Ezen állítás 
helytelenségét különben már föntebb kimutattam. 

Egyébként Hunfalvy se tud semmi elfogadható más erősséget 
állítani magyarázatának támogatására, mint hogy a finn ihmise, 
inhimise, meg a lapp olmuc, almai embernevek is kapcsolatban 
vannak az elm, ilm, Urna égjelölő szóval. A mi a finn ihmise-, 
inhimise-t illeti, erről már Budtnz kimutatta, hogy az ilma-hoz 
-semmi köze sincsen, hanem így elemzendő: inhi vagy inhe — 
mise vagy meise = «nagy embert) (MUgSzót. 858.) A lapp olmus, 
almac nevekről pedig meg lehet könnyen bizonyítani, hogy az olm, 
alm részük nem nhimmeh), hanem «welt, erde» jelentésű s etymon-
jükban ekként semmi myth. emlék sincsen. 

Mellesleg azt is tudnunk kell, hogy Budenz, ámbátor atetsze-
•tesnek» mondja Hunfalvy magyarázatát, mindamellett nem fogadja 
el. (MUSzót. 782.) Vámbéry meg fogalmilag nagyon merész hypo-
thesist' lát benne. (Magyarok eredete 513.) 

Munkácsi eltér ugyan Hunfalvytól abban, hogy az <(ember» má
sodik tagjául nem a ver (=iíjú a vogulban), vagy a gyér (gyer-ek) 
szót, hanem, mint láttuk, & f érj xégibb*pérj alakját veszi fel, de ebben 
meg Budenzet követi, a ki második részül nem az egész Jé? j (*pérj) 
összetett szót, hanem ennek csak erj* erge utótagját állítja. Munkácsi 
érdeme tehát merőben az, hogy az élém-erj közébe beiktatta a *pi 
(fi) szót, de, a mint már kimutattam, ezzel az elmefogással is 
(helytelenül járt el. 

Az igazságot e szerint, úgy gondolom, sikerült napfényre 
derítenem. Kimutattam L hogy élém-pi mythologikus név a vogul
ban nem létezik, de ha léteznék, se lehetne sem az élém-yqlés, sem az 

NYKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 23 



354 PKIKKEL L. MABIÁN. 

némber* szót belőle magyarázni; 2. hogy az elém-galis elnevezés nemi, 
ősvallási kifejezés, hanem, újabbkeltű összetétel, a melynek etymonja 
nem «levegő halandója* hanem «világ (föld) halandóján; végül 3 . 
megbizonyítottam, hogy mind az alaki, mind a jelentési szempont 
ellenemond annak, hogy az a ember» szót akár az élém-pérj, akár az-
elém-yalés összetétellel rokonítsuk. 

Azért Hunfalvy szólásával élve ^bizonyosnál b izonyosabb/ 
hogy Munkácsi az nembern szó megfejtését semmivel se vitte tovább-
Budenz magyarázatánál s mythologiai emléket épen nem fedezett 
föl benne, 

PRIKKEL L. MARIÁN. 

Panyóka. Ezt a szót magyarázván a Panni név származékának
sejtettem. De úgy látszik, nem közvetetlen ebből lett, hanem e névvel 
való népetymologiai keveredés, melynek első alapjául a fonoka szolgált. 
Ez a szó az új Tájszótár szerint Gömörben s a székelyeknél a. m. anyám
asszonykatonája, elasszonyosodott, puha, gyáva, jámbor ember. Előke
rül a XVII. sz.-ban is, Pósaházinál: Kötné hiszen a szöszt a guzsalyhoz 
fonoka Mátyás (1. NySz. Ez az idézet is mutatja, de különben is kétség
telen, hogy a fonoka tulajdonkép fonó asszonyt jelent; vö. «fonka: fonoka, 
asszony» Tsz. Vö. még ponyókán, ponyókásan Nyr. XXIII. 335.). — Ez. 
a fonoka ember tehát teljesen egyjelentésű az idéztem panóka szóval. 

SIMONYI ZSIGMOND. 

Sáineanu Lázár : Is toria fllologieí Románé. Studií critice c'o 
prefatá c de B. P. Hasdeü. Bukarest, 1892. Sáineanu, a sokoldalú tudós 
díszesen kiállított derekas kötetet szentel c az oláh philologia törté
netének. Mindenekelőtt rövid értesítéseket ád az oláh nyelvnek ré
gibb időszakából, szól továbbá a román polyglottákról és a gram
matika tanításáról a fanariotáknál. Ezek után a ezerző Vácarescu 
s más oláh nyelvészek grammatikai törekvéseit, Klein latinosító, Eliad 
olaszosító irányát, végtére Pamnulnak kiegyeztető irányát tárgyalja. 
Majd a szótárirodalmat teszi szóvá, mely eddig nem ép sok dicsé
retre méltót termelt. Érdekes ama kimutatás, mely szerint az oláh 
nyelv, bár egyrészről azt vetik szemére, hogy tért engedve a befurakodó-
szomszédos népeknek, azok nyelvéből szerfölött sokat olvaszt magába,, 
másrészről épen nem kevés szóval gazdagitá ezen nyelvek szókincsét-
Végül a sz. a román philologia jelen állapotát vázolja (1870-től) és a 
nyelv, irodalom, ethnographia, történet és archaeologia tanulmányozását, 
bőséges, belylyel-helylyel igen tanulságos bibliographiával ismerteti. 
Sáineanu könyve igen vonzóan van irva s nemcsak tájékozza, hanem 
további kutatásra is ösztönzi az olvasót. 

Literarisches Centralblatt nyomán. 


