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tetet, mely abban is nyilvánul, hogy tévedését, a mikor meggyőződik 
róla, a mi néha nehezen és sokára esik meg, őszintén megvallja és helyre 
igazítja. Csak monopolizáló és despotikus hajlama ellen küzdök, tehát 
nem személye, hanem amaz elve ellen, mely íolszólalásaiban oly gyakran 
nyilvánul. Bármilyen kedves emberem legyen az életben, a tudomány
ban tükröt voltam kénytelen tartani eléje. Azt hiszem, ezzel csak hasz
náltam mind neki, mind a tudománynak, melynek szabadsága oly drága 
kincs, hogy a legnagyobb éberséggel és a legféltőbb gonddal kell őrizni. 

VOLF GYÖRGY. 

A 3. személynévmás j-kezdetű alakja az osztjákban. ANyK. ez 
idei első füzetében igen becses osztják adatokat közölt MUNKÁCSI BERNÁT 
PÁPAI KÁROLY hagyatékából. Különösen fontos e közlések során az l hang
nak j megfelelője, a mely eddigelé ismeretlen volt. Ennek a j -nek egy 
példája megvan AHLQVIST északi osztják szövegei közt is. AHLQVIST t ex-
tusai közül az első három mese, valamint a dalok obdorski osztják nyel
ven vannak írva, a hol az l ismeretlen. A második mesében (7. old.) ezt 
olvasom: ,Unyoi jastal: evi tailen? ju (t. i. or-menk: az erdő ördöge) 
jastal: malai ant tailem; kat evi taileni1.*) A «ju jastal* ( = ő mondja) 
mondatban ajuaz or-meijk-nek a helyettesítője, azaz harmadik szemólyű 
névmás. Ez az alak az obdorski osztjákban nem lehet általános, mert 
AHLQVIST obdorski textusaiban másutt mindenütt lu alakban találjuk 
(osztjB. lu, Surg. leu/, Irt. teu; Surg. jü%, jügh'ltjK. 2 6 : 3 1 , ju/, 
jugh no." 11.1.).**)" ' M. J. 

*) Szóról szóra: Az öreg ember mondja: birsz leányt? ő mondja: 
mórt ne birnók (tkp. birok); két leányt birok. 

**) Valószínűbbnek tai'tom, hogy a ju itten (ha ugyan nem sajtó
hiba) olyanféle nyelvbotlás, a milyeneket MERINGER és MAYER ,Versprecben 
und Verlesen' czímű könyvükben (1. ismertetését a 364.1.-n) ,Vorklánge oder 
Anticipationen' czím alatt tárgyalnak; t. i. ju jastal e belyett: lu jastal. 
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