
A „nap" szóhoz. 

Munkácsi a czímbeli szóról írt fejtegetésemre (NyK. XXIV. 
31—41.) e folyóirat júniusi füzetében választ közöl, a melyben 
kissé föntes — hogy ne mondjam büszke — hangon le igyekszik 
czáfolni a föltevése ellen felhoztam erősségeket. Ha csupán egyéni 
meggyőződésről volna szó, fölöslegesnek tartanám érte a tollkop-
tatást, de mivel az igazság ügye van koczkára vetve, kötelességem
nek tudom mellette újra lándsát törnöm. Törekszem lehető rövid
séggel végezni. 

Nem vagyok egy cseppet sem elfogult a magam értelmezése 
iránt, de azt teljes nyugodtsággal merem állítani, hogy Munkácsi 
válasza nemcsak meg nem döntötte, hanem még meg sem ingatta. 
Bárki meggyőződhetik róla, a ki fejtegetésemet M. feleletével 
összehasonlítja, hogy ő csak állít, de bizonyítani mit se bizonyít. 

Először is azon csodálkozik, hogy ,igénytelenf feltevésével 
oly terjedelmesen foglalkoztam. Ennek három oka volt: 1. hogy 
meg akartam világítani a tarthatatlanságát minden oldalról, 2. mi
vel az amúgy is homályba burkolt ősvallásunk ügyét elég fontos
ságúnak tartottam arra, hogy tisztázásánál akár hajszálig menő 
elemzó be bocsátkozzam, 3. mert Réthy László épen az ő combi-
natiói alapján pogány eleink cultusára vonatkozólag oly merész 
következtetéseket vont (1. Beöthy képes irod. tört. 15—17.), a 
melyek ellen szavamat okvetetlen fel kellett emelnem. 

A «nap» szónak mythologiai magyarázata ellen fölállítottam 
erősségek közt M. szerint ,legnyomósabb ellenvetésnek látszik az 
a körülmény, hogy a HB-ben nop alak fordul elő'. Tudnunk kell 
ugyanis, hogy hypothesise értelmében az eredeti naj-pV (=asszouy 
fia) összetétel najp, náp hangfejlődésen átjutott a mai «nap» alak
jához, vagyis saját szavaival élve : ,hangalakja kifogástalanul meg
magyarázható'. (Ethnogr. IV. évf. 50.) Ezzel szemben utaltam a 
legrégibb nyelvemlékünkben «nop» alakra, a mely a kifogástalan
nak állított hangfejlődéssel sehogy sem egyeztethető össze azon 
az alapon, hogy az aj hangcsoport nyelvünkben sohasem változik 
o-ra. Munkácsi válaszában mindamellett újra lehetőnek mondja e 
hangfejlödést a következő példáknak analógiájára: ,magy. ád, ad: 

• 
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HB. odutta, magy. aluv-, olt és álom (vog. ülem), magy. ház, haza, 
honn (osztj. %at, %öt)\ 

Ne gondolja M., hogy ezekkel megingatta ellenvetésemet. 
Inkább megerősítette! Hiszen e példák legkevésbbé sem vágnak 
egybe a naj-pV-n&k föltette hangfejlődésével! Vagy talán az ád, 
ad | aluv-, álom \ ház, haza szavainkban eredetileg szintén aj hang
csoport volt az á (a) helyén? Az ád-nak ugor alapszava Budenz 
szer. andB- (Bnds-), tehát vocalisának mai nyújtottságát az w-nek 
kikopása eléggé megmagyarázza. Az áZom-nak hosszú hangzója 
ugyancsak szerinte utólagos nyújtás eredménye, a melyet vagy a 
szóhangsúly idézett elő, vagy pedig az eredeti v kezdő consonans-
nak lekopása (az ugor alapige: vad-). Végül a ház-n&k hosszú 
vocalisa alkalmasint szintúgy a hangsúly következtében állott elő, 
mint akár a «kéz» szónak hosszú á-je. Tehát, mint látnivaló, ezen 
alakok mit sem bizonyítanak a naj-pt-n&k szóbeli hangfejlödése 
mellett. 

E szerint teljesen jogos azon ellenvetésem, hogy a nop alak 
lerontja a wap-nak tőle fölállított hangfejlődését.*) 

Fejtegetésemben tovább kétsógbevontam a naj «nap» szónak 
eredeti «asszony» értelmét, pedig M. válasza szerint kétségtelenné 
teszik ezt az állandó éánin «anyád» és nőj-ánkw «úri nöi> féle ap-
positiók. Ha valaki azt hiszi, hogy M. ezzel engem megczáfol, 
csalódik. 

0 itt csak ismétli a föltevésében már hangoztatott állítását a 
nélkül, hogy ujabb bizonyságot, csak valamit is fel tudna hozni igaz
sága mellett. 

Fölteszem, M. megengedi, a mit meg is kell engednie, hogy a 
náj-éáni s a náj-ánkw appcsitiók közvetetlenül Kaltéé-ra, vonatkoz
nak. Ha pedig ezt nem vonja kétségbe, akkor következetlenül állítja 
róluk, hogy a napot jelölő náj-nok eredeti «asszony* értelmét ,két-
ségtelenné teszik'. — Én ugyanis czikkelyemben kimutattam, hogy 
Kaltéé, nem a napnak, mint M. állította, hanem az ég hajnalra 
változásának megszemélyesítője, vagyis eredete szerint egy és azo
nos Numi-Tq,rom-m&\ ( = felső ég, illetőleg ennek személyesítője). 
M. azonban ezen megokolt állításomat aprólékosának mondja s 
czáfolásába nem is bocsátkozik. Én pedig elég fontosnak tartom, 

*) Arra nézve, hogy egy eredetibb hosszú *á-nak rövid o is 
felelhet meg (ád. odutta, álom: olt, ház: honn) találó példák 
lehetnének a felhozott szavak, azonban ez a dolog itt vajmi csekély 
fontosságú. Munkácsinak arra kellett volna analóg eseteket idéznie* 
hogy az eredeti aj-hól o származhatik! Csakhogy erre nem tud 
példát, valamint a következő kérdésre sem tudna feleletet adni: 
ha a naj-pV-ból nop lett a IJB-ben, mért nem lett a */áj-ból ugyan
ott foí 
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mert ha Kaltés nem napistennő, akkor a rája vonatkozó naj-éani, 
náj-ánkw appositiók semmit se bizonyítanak a napot jelölő náj-nak 
«asszony» etymonja mellett. 

Hogy Kaltés valóban a megvilágosodó, pirkadó ég (illetőleg 
hajnal) női személyesítője, nem pedig napistennő, azt nem akarom 
itt újra bizonyítani. Csupán az egyik medveköltő éneknek három 
sorára utalok még, melyek így szólnak a szunnyadó szent állathoz: 
Xoli-Séri éánikén yqtldne-mus, Xoli-Kaltés satukén yqtldné-mus, 
jani' tqrém-tailél voss mastawén! (Vog. népk. gyűjt. III. 192.): 
«A mint Reghajnal anyácskád kivilágosodik, a mint Reg-Kaltés 
anyácskád kivilágosodik, a nagy isten ruhájával ruháztassál fel!» 
A «Reg-K. anyácskád kivilágosodik)) kitétel világosan mutatja, hogy 
K. a hajnali égnek megtestesítője. 

((Különben, írja tovább válaszában M., a napnak női személy
ként való felfogásáról tanúskodik a «fóld keletkezésének szent regéje, 
is, hol «Napasszony »-ról (yqtél-ékwá) van szó emellett: «Holdöreg, 
(férfi; jq.fr/ép-ajka)». 

Nagyon téved Munkácsi. E regében a nap legkevésbbé sem 
szerepel női személyként, hanem igenis a yátél-éhvd oly myth. női 
alak, ki a napot viseli, hordja; azért is inkább ((napviselő asszonyi
nak mondható, mint «napasszoriy»-nak. Személyesítésről itt szó 
sincsen! Szembeötlően megtetszik ez a szóbeli regének azon helyé
ből, a melyben le van irva Tari-pés-nimáHá-sqtv-nak a yqtél-ékiva-
nél tett látogatása (Vog. népk. gyűjt. I. 25.). Miután ez jói meg
vendégeli őt,Tari-p. e szavakkal fordul hozzája: «yqtél am totili-
lem sar/» yqtél-ékwa láwi: «narl mat-namin jamééakw totíleÍ7i?» 
— «am man tül'sin totililém?/ akw' toy jqmeédkw totililém.» 
yqtél-ékwa láwi: «nan kasén; jamééakw — ke totílilén, toti-
ldlnf» Tari-p. yqtél vistd, ta totunkwe j9aí«?.stó: ,«Hadd viszem 
én a napot!» a yqtél-ékwa szól: «Te talán jól fogod vinni?» — 
Miért vigyem én rosszul?! Ép oly jól elviszem mint te)). A yqtél-
ékwa így szól: «A te kedved, ha jól fogod vinni, hát vidd!» Tari-p. 
megfogta a napot s vinni kezdte/ Az «akw( toy jqmésdkw totililém)) : 
«ép oly jól elviszem, mint te» kitétel nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
yqtél-ékwa nem a napnak személyesített alakja, hanem a napot 
hordó női személy. 

M. a «nap» fogalmának jelölésére a vogulban járatos (bár 
ritka) náj szót, a mint már érintettem, feltevésében egybekötötte a 
«fejedelmi, előkelő asszony, istennői) jelentésű waj-jal s az előbbinek 
szinte «asszony» (istenasszony) etymont tulajdonított. En a két 
náj-n&k egybetartozását czikkelyemben tagadásba vettem s a napot 
jelző náj-t az <nignis, splendor» értelmű északi-vogul náj szóval 
kapcsoltam rokonságba, a következő támogató erősségek alapján : 
1) sokkal természetesebb apperceptio a napnak «tűzről, fényről» 
való elnevezése, mint a «nő» névvel való kapcsolatba ejtése, 2) mivel 
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az ugor nyelvekben szokásos napnevek etymonjuk szerint mind 
«fényt, világosságot, tüzet» jelentenek; maga a vogul-osztjákban 
naj mellett használatos yatél napnév is ily értelmű, miért tenne tehát 
ép az egy naj kivételt, holott még a más törzsbeli nyelvek nap jelölő 
szavai is ezt a jelentést tüntetik föl, 3) példák igazolják, hogy az 
egyes népek személyesített napalakjainak neve is majd mindig «lux, 
ignis» alapjelentéstí, tehát ha még megengedném is, hogy a nőj a 
napnak személyesítése, akkor is nem «matróna, dea», hanem «lux, 
ignis» eredeti jelentést kellene neki tulajdonítanom, 4) végül Bu-
denz is «ignis» alapértelmet adott a na;-nak. 

Ezen, azt hiszem, eléggé világos s nyomós erősségeim daczára 
M. válaszában újra előáll régebbi állításával, de ismét min
den számbavehető bizonyság nélkül. Fölösleges volna megint czá-
folásába bocsátkoznom. Csak rövides megjegyzést teszek rá..,Bírá
lóm figyelmeztet, úgymond, az éjsz. vog. naj «tttz» szóra; ismerem 
e szót, igen közönséges gyűjtéseimben; de nem «fényes* az alap
értelme, hanem mint a «nap» jelentésű naj szintén = naj «asszoity», 
értsd «istenasszony*/ Tehát a tüzet jelölő naj-nak mégis csak 
«asszony* az etymonja! Különös! Csak azt nem tudom gyarló 
eszemmel felérni, miként lett az «asszony»-ból «tűz»? Ezt M. kife
lejti a bizonyításból, de úgy gondolom, nem is tudná megbizonyí
tani! 0 megelégszik azzal a kijelentésével, hogy ,csak költői nyelv
ben használatos «tüz* értelemben a naj'. Tehát a költői nyelv már 
odáig megy, hogy «asszony»-ból «tűz»-et csinál? Ezt valóban mind
eddig nem tudtam! De hinni ezután sem fogom !*) 

Arra nézve, hogy a naj-nak csakugyan Uux, splendor ignis* az 
eredeti jelentése, az imént említettem négy bizonyságon kívül még 
felhozható a tavdai voguloknál ismeretes két hónapnév: tart nőj-
jonp «fenyő fónyhó» és kaT nőj-jonp «nyír fényhó», melyekben a naj-
nak «lnx, splendor» értelme elvitázhatatlan. Megemlíthetők továbbá 
a nangém = «fénylem» ige s a,nagélin — «fényes» melléknév (v. ö. 
nagélin sémpé yum = «fényes szemű férfi» Vog. f. ós n. 165. A na
gélin melléknév egy nő,gél = «fény» főnév létezését is feltételezi a 
vogulban.),melyek a naj-]a\ szintén nagyon hihetően összefüggnek. 

Czikkelyemben rámutattam azon nyilvánvaló ellentétre, mely 
Munkácsinak Kaltés-völ közölt két véleménye között létezik; mind
amellett váltig állítja válaszában, hogy két nézetnyilvánítása nem 
kizárja, hanem kiegészíti egymást. Hogy mennyiben van igaza, meg-

*) Azután az sem áll, hogy csak költői nyelvben volna hasz
nálatos a nőj «tüz» értelemben, legalább a sat nelmép térén nőj 
«hét nyelvű vészasszonyw és az őr natmapá taran-tut naj-anka «sok 
nyelvű vészes tűz fejedelmi asszonyi) kifejezések, melyeket M. állí
tásának igazolására felhoz, ezt egy cseppet sem bizonyítják, mivel 
az ezekbeli naj-nak a «tűz» jelentésű nőj-hoz nyilvánvalóan semmi 
köze sincsen. 
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Ítélheti bárki, a ki egybehasonlítást tesz nyilatkozatni között. Én 
magam czélszerütlennek tartom e helyütt újra szembeállítani őket, 
mivel bírálatomban amúgy is elvégeztem e dolgot. Most csupán 
azt a kérdést teszem fel, nem alapos következetlenség-e kimutatni 
előbb, hogy Kaltés a permi Kildisin-n&k (a «teremtő ég» személye
sített alakjának) mythikus képzetekre nézve is szorosan egyező 
átvétele, (NyK. XXI. 228.) azután meg ráfogni, hogy eredetileg ,a 
bíborban elömlő, ki nem bontakozott kelő napot, a hajnalt jelen
tette'? (NyK. XXI. 444.). Vájjon nem napnál világosabb itt az 
ellentét? Es M. szerint ,e két tény egymást felvilágosítja'! Ehhez 
már nincsen szavam! 

Csupán egy állítására akarom még különösen ráirányítani a 
figyelmet. ,Hogy . . 8orúi-$tér, írja, . . egy részről s másrészről 
Kaltés, bár regéik többször egymáséba szövődnek, mégis külön sze
mélyei a vogul mythologiának : azon a vogul vallásos költészet 
ismerője nem vitatkozhatik.' E czélzással ugyan M. engem akart 
meglőni, csakhogy magát találta el! Lássuk csak mit mond Pervu-
chin művének bírálatában (NyK. XXL 228.): ,Kaltés-ekwa, vagy 
más nevén akw «anyó» mint q,tér «fejedelem* xaz é£o~/yv — Mir-
sasné %um «Világot néző férfi» = Sqrni-q.tér'. Hogy Kaltés és Sqr-
ni-atér külön myth. alakok, azon a vogul vallásos költés ismerője 
nem vitatkozhatik, és íme saját állítása szerint Kaltés-ékwá = Sár
ái-qt ér! Kell ennél nagyobb ellenmondás?! Én Kaltés-t, mint 
myth. alakot nem állítottam egynek Sqrni-qtér-ral, mert akkor 
nem bizonyítottam volna, hogy az előbbi Numi-Tqrom hajnalra 
változását, az utóbbi pedig ugyanannak fényben tündöklését szemé
lyesíti meg. Azt igenis vitattam, hogy eredete szerint mindkettő 
csak Numi-Tqrém attribútuma (vagyis igazában vele azonosak), 
de hogy mint myth. alakok egyezők volnának, azt nem állítottam. 

Végezetként M. azt a kijelentést teszi, hogy még lehetne sok 
megjegyzése, de bírálatomnak megítélésére ennyi is elég. A mily 
büszkén van kiejtve e nyilatkozat, ép oly keveset mondó. Ha ugyan 
elhallgatott megjegyzései is olyanok, mint a melyekkel le akart 
czáfolni válaszában, akkor jobb, hogy nem közölte őket, mert csak 
az én kezembe adott volna velők fegyvert maga ellen. 

Záradékul még egy megjegyezni valóm van. A «botlás», «szó-
himező», «lesbekerít» kifejezéseim nem tetszenek Munkácsinak. 
Sajnálom, de ne engem vádoljon, hanem a népet s a régiséget, 
melyek vérembe oltották őket. Sérteni semmi esetre sem akartam 
velük. 

Vitatkozni tovább nincs szándékomban. Most is nem egyéni 
meggyőződésemért, hanem az igazságért fogtam kezembe a tollat s 
abban a biztos hitben teszem le, hogy M. válasza nem fog senkit, 
nem mondom «lesbekeríteni», hanem félrevezetni. 
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