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A gyulafehérvári glosszák. 

VABJÚ ELEMÉR fiatal palaeografus és heraldikus a múlt év 
őszén a gyulafehérvári püspöki könyvtár átkutatása alkalmával egy 
latin kódexben, a mely 1300 és 1320 között készült, három egy
házi beszéd divisiójának egykorú magyar fordítására bukkant. 
VARJÚ ELEMÉRnek e nevezetes fölfödözésről szóló jelentését a M. T. 
Akadémia első osztályának m. é. nov. 28-án tartott ülésében olvasta 
föl e sorok írója, egyúttal bemutatta a kódexet is és röviden ismer
tette a nyelvemlékek nyelvészeti érdekességeit. VARJÚ ELEMÉR 
ismertetése az Akadémiai Értesítő ez idei első füzetében jelent 
meg a glosszák*) hasonmásával. Innen átvéve bemutatjuk a NyK. 
olvasóközönségének a becses nyelvemlékeket néhány jegyzet kísé
retében : 

I. 
Habrosagben walacnok kegussege. Hábróságben valáknak kégyössége. 
eleeknek [áthúzva : kegusse] vruksege. Eleknek öröksége. 
koorsagbon walaknok egessege. Kórságban valáknak egéssége. 
Sciuksegben walaknok beusege Szükségben valáknak bősége (bóv-
ehezeu [népeknek].... Éhező [népeknek] . . . . [sége ?). 

Jocunditas merencmm. 
Eternitas vivencium. 
Sanitas langencium. 
Ubertas egencium. 
Sacietas esuriencium. 

II. 
Ghudalatus miuin^ ielenetuiben Csudálatos mívinek jelénetviben. 
vnü zaiaual müdut igen" tonosaga- Önnön szájával mondott igének 

ban tan óságában. 
scet oltaj-ü kuner kepeben. Szent oltáron könyér képében. 
oz kerezt fan ügeu kepeben Az kérésztfán figgő kópében. 

*) Hogy ezek glosszák, nem pedig versek, mint eleinte gondoltuk, 
azt meggyőzően mutat ta ki HOKVÁTH CYKILL a Magyar Kritikában (II. 151.) 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. \ 



2 SZ1NNYEI JÓZSEF. 

In mirifici operis indicio. 
In verbi oris sui testinionio. 
I n sacn altaris misterio. 
In sui imaginis vestigio. 

III. 
muri tonohtuananac arulatia Önnön tanoytványának árulatja. 
Nemzetül nepnech vadulatia. Nemzetvi népnek vádolatja. 
Jrlm varasanac tistes fugadatia Jeruzsálem varasának tisztes foga-
hten fianach artotlonsaga. Isten fiának ártatlansága. [datja. 
halalanoch scidalmos quina. Halálának szidalmas kína. 
hbodug ascunnac scemehel látatta Bódog asszonnak személtei látatja. 

Pr imum, quia a proprio discipulo eius vendicio fűit. 
Secundum, quia a proprio . . . . est accusatus. 
Tercium est quia a Jerosolimis honorifice fuerat susceptus. 
Quarturn innocencia Salvatoris. 
Quintum mortis infamia. 
Sextum Marié presencia.' 

A Gyulafehérvári Glosszák főbb érdekességei a következők: 
1. A -ben rag előfordul illeszkedés nélkül, de csak ez egy szó

ban : habrosagben (ellenben illeszkedve : koorsagban, tonosagaban). 
2. A scemehel (szemével) olyan alak, mint a HB.-beli kegil-

mehel (vö. lovak > lohak, savó > sahu, kovács > kohács, gyo-
von- > gyohon-, bival > bihal, kó'mives > kümihes stb. MTsz.; 
ilyen fejlődéssel: -v - > -' - > -h-). 

3. Az -et deverb. főnévképzönek a GyGl.-ban is előfordul, 
mint a HB.-ben és KT.-ben (és még ma is ebben az egyetlen szó
ban : hitves) teljesebb -etv alakja: ieknetuiben, nemzetni (vö. HB.: 
intetvinec, ildetuitvl; KT.: kezdetükül, scilete[t]vi). A HB.-beli kin-
zotviatwl továbbra is magában álló marad, mert az -at képzőt, va
lamint a KT.-ben (tamadatia, arulatia stb.), úgy a GyGl.-ban is 
csak mostani rövidült alakjában találjuk : arulatia, vadulatia, fu
gadatia, látatta, chudalatus. 

4. A tonohtuananac szóban az 4t ( < -ojt, -éjt stb.) képző ere
detibb ~o/t alakjának (a milyent némely kódexben találunk) legré
gibb példáját látjuk. (Tonoht- ~ cser. tunukt-). 

5. Eddig teljesen ismeretlen volt a való igenév többesének 
valák változata, a mely a GyGl.-ban háromszor fordul elő. Válto
zata, mondom, mert annak nézem és nem érthetek egyet SIMONYI-
val, a ki (Nyr. 27 : 530) a valák igenév íá-jában a pattanté, sar-
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kanté, fogaté, csurgaté-félék ?é képzőjének mélyhangú párját látja 
s ezen -á =á-ből rövidültnek tartja a hidla, szüle, lenge, pörge-íélék 
képzőjét. Ennek ellenében azt jegyzem meg, hogy a -j (^')-ból lett 
'é képzőnek illeszkedésére kétségtelen példánk nincsen, mert sem 
& kaczé, fogaté, csurgaté, kotré, pattanté, sarkanté-féléknek nem for
dul elő ;á-val való mellékalakja, sem a bírák, méltán, forráz-nak 
;á-vel való változata, a milyen az -á és az =á képzős alakoknak 
összetartozását valószínűvé tenné. (Nem illeszkedett az =<z/-ból fej
lődött é a karé, faré, gané, taré szavak végén sem). Ellenben egé
szen kétségtelen bizonyítékaink vannak az ó > *ö > a > á hang
fejlődésre; nevezetesen: áró > ára > árá-t (vö. száz forint áró 
kárt, Göcsej Nyr. 6 : 267; száz forint ára; száz forint árát vet
tem). ] *-koró > -kora > -korá-t (vö. melly-korotska, olv.: mely-
koróaska. = ,mekkorácska*; mikorú: ,mekkora' a régi irodalomban, 
1. TMNy. 1: 569; akkoru: ,akkora', Csköz MTsz.) | dió > dia 
(Dtúl) > diá-s (Somogy m. MTsz.) || nem egészen kétségtelen, de 
nagyon valószínű, hogy ilyen fejlődés ment végbe ebben is : 
savanyó (sónyó) > savanya (sónya) > savanyá-n, savanyá-s (vö. 
MTsz.). Másrészt az ö > é hangfejlődésre is vannak kétségtelen 
példák; ilyenek: az -ö (= mai -ü) nomen possessoris képzőnek -é 
változata: almascine, fel hithe, Eába neve város (TMNy. 1 : 572. 
573); és alkalmasint ő > é > e hangfejlődés útján lett a keserő-
bői is kesére (MTsz.). Ezért valószínűnek tartom, hogy az idvezejté, 
szülé-félék is az idvezejtö, szülő-féléknek a változatai, és nem -y-vel 
való képzések; s ép így a bírák, méltán, forráz és a legújabban 
előkerült valák-heli ~á is az -ó igenévképző mássá; a kajla, konya, 
kerge, lenge-féléket, szintúgy mint BALASSA (Nyr. 12 : 299; NyK. 
19 : 148. ós TMNy. 1.: 85, 89, 288.), ó > o > a, ő > é > é > e 
hangfejlődéssel létrejöttéknek tartom, mindazáltal megengedem, 
hogy a magashangúak egyikénél-másikánál talán kétféle képzés 
{eredb. -v és -j) esett egybe. 

A GyGl. fölfödözéséért örömmel üdvözöljük VARJÚ ELEMÉRÍ ; 
annyival is inkább, mert ez a fölfödözés éleszti bennünk azt a re
ménységet, hogy ha gondosan kutatunk hazai könyvtárainkban és 
némely külföldiben, még több becses magyar nyelvemlék is elő
kerülhet. 

SziNNYEI JÓZSEF. 

1* 



j? ' 

írja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. 
(Harmadik közlemény.) 

Az utóbb tárgyalt külföldi tudományos tekintélyek ragasz
kodása a lefolyt évtizedekből átörökölt téves elmélethez annál 
meglepőbb, minthogy már ekkor TOMASCHEK VILMOS gráczi egyetemi 
tanár megjelölte volt az irányt, melyet a finn-magyar nyelvek pre
historikus — vagyis a történetileg igazolt (germán és lett-szláv) 
ethnikai kapcsolatokból meg nem fejthető — indogermán elemei
nek vizsgálata a legokszerűbben és leggyümölcsözőbben követhet. 
Az ő eszméje, hogy az e fajta egyezések nem a két népcsalád kelet
kezésének kifürkészhetetlen őskorából erednek s nem is ösrokonság 
bizonyságai, hanem a finn-magyar nyelvek terén szorosabb érte
lemben vett á r j a , a z a z i n d o - i r á n i j ö v e v é n y s z ó k , me
lyeknek történeti alapja MÜLLENHOPF S mások kutatásainak azon 
végeredménye, hogy a finn-magyar népek kútfőileg kimutatható 
legrégibb területeinek déli szomszédságában a szkytha, szkolot, 
szauromata, alán néven szerepelt törzsek nagy tömegei árja nem-
zetségűek és nyelvűek voltak. Már 1875-ben, HEHN VICTOE «Kul-
turpflanzen und Haustieren híres művének második kiadásáról 
szóló tüzetes bírálatában közöl ide vonatkozó észrevételeket; *) de 

*) L. nZeitschrift für die österreichiscken Gymnasien» 26. óvf. 
(520—538. 11.). Itt TOMASCHEK kikél HEHN azon előítélete ellen, 
hogy egyes régi művelt vidékeknek mai elhanyagolt állapota 
török- és mongol fajta «bestiális, visszataszító külsejű s tisztátlan 
erkölcsű hordák betöréseinek tulajdonítható, mely «sárga, ferde 
tekintetű, Góbi sivatagról előkerült sakálok» elárasztván a dél
nyugati országokat «nemtelen középázsiai vérükkel megmérgezték)) 
a velük egybevegyűlt régi művelt népeket, úgyhogy különösen 
Európa keleté mintegy ((halálosan sújtva» hever ennek következte-
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világosabban fejti ki álláspontját «C'entralasiatische Studien» tanul
mányának «Die Pamir-Dialekte» czímű második részében, mely a 
«Sitzungsberichte der Phil.-Hist. Classe der kais. Akademie d. 
Wissensch. in Wien» folyóirat 96. kötetét tevő 1880-ik évfolyamá-

ben. Kimutatja TOM., hogy a ÜEHNtől annyira fölmagasztalt «mű" 
veltség iránt fogékony, nemes származatú és szép testalkatú)) árj a 

és sémi nomádok sem voltak külömbek erkölcseikben és szokásaik" 
ban a finn-mongol fajbelieknél; amazokról is tudjuk, hogy föld1 

kunyhókban laktak, tátoválták magukat, mérges nyilakkal lőttek* 
az ellenség koponyájából ittak, öregeiket agyonütötték, ínrostokbó^ 
sodrott czérnával varrták bőringeiket stb. Az ilyfajta kultúra kö" 
zösségére a két faj között egyes azonos műszavak is vallanak, így : 

gör. YÍJTY] «erdhöhle, behausung», szláv zupa ezek mellett: gör. 
%Ú7r/], szkr. kupa «grube, höhle)> : v. ö. mongol yaba «grube», tör. 
koba «höhle», finn kuoppa, zürj. göp,gu «grube»; továbbá zürj. górt, 
votj. gurt «fovea; domus, domicilium subterraneum priscorum 
SyrJ8enorum»: v. ö. Bzkr. gárta «höhlung, haus». Szintilyen a magy. 
méreg, finn myrkky, észt mürk (gen. mürgi), lapp mirkko = osszét 
marg «gift». Különben egy anthropologiai irány Európa brachy-
kephaljait epén összekötő kapocsnak tekinti a dolychokephal 
kultúrnépek és a mongol faj között. E mellett a nyelvtudomány 
terén mindinkább érvényre igyekszik jutni amaz elmélet, mely az 
indogermán nyelveket az éjszaki agglutináló nyelvcsaláddal hozza 
közelebbi kapcsolatba azon mind világosabban kiderülő tényből 
indulván ki, hogy az indogermán ősnép a Kárpátoktól Dél-Orosz
országon és a déli Uralvidéken át egész az Aral-tóig és a Pamir 
fen síkig terjedő széles földövön honolt, a hol földrajzilag a finnek, 
ugorok, törökök ós mongolok estek éjszakfelől legközelebb hozzá
juk. E földrajzi s egyszersmind kultúrai kapcsolatról tanúskodó 
nyelvi adatok : finn jy v.á, észt iiva, jilvd «roggen, korn» = szkr. 
yáva- «gerste», gör. Ca/a «spelt» | finn ómen a «apfel», mely a 
magyar-török alma szóval együtt a mong. alima (eredeti értelmé
ben : «schmackhaft)), ill. «süsslich, sáuerlich))), mong. amtai «süss», 
lapp almok, almes id. és szkr. amla «sauer» szavakkal volna össze
függő | magy. körte: (dehngut aus dem alanischen; vgl. osset. 
kharttu, khardo, lesg. kuni. khjort, khjortru, türk. yvár etc.») | finn 
v ahter a, észt vaster, cser. vastar, mord. uétir, ukstura «ahorn» : 
összevetve a szkr. astra-, zd. astra- «stachel» szóval | finnpihka 
«harz, pech», pihku- «tropfenweise hervorquellen)>,£»?s£íí «tropfen, 
harz, schleim»: összevetve a szkr. picchd- «gummi» s másrészt avar 
pic «mastix, harz». georg. phicvi «fichte» szavakkal, mely utóbbi a 
mord. picd, pice «fichte»> eredetére derít világot | osztj. va nd e r, 
votj. vudor, udor, zürj. vurd «otter»> : összev. az indogerm. udra -
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ban jelent meg. Itt THAW R. keletázsiai utazó «0n the Ghalchak 
Langnages* értekezésének eredetileg a «Journal of the Asiatic 
Society of Bengal» 45—46. köteteiben közölt anyagát fogalmi 
rokonság szerint csoportosítván s egyéb árja dialektusok megfelelő 
alakjaival egybevetvén, a hol csak alkalma nyílik rá, utal a finn-
magyar nyelvek hasonlataira is. «Határozottan áll ugyanis előtte, 
hogy m i e l ő t t a h u n n-b o l g á r o k s m á s t ö r ö k t ö r z s e k 
T ü r k i s z t á n b ó l n y u g a t f e l é v o n u l t a k s h a t a l m a s , 
s o h a k é s ő b b e l n e m t o l h a t ó ó k g y a n á n t f é s z k e l t é k 
v o l n a be m a g u k a t a f i n n - u g o r o k é s i r á n i a k egy
m á s s a l é r i n t k e z ő t e r ü l e t e i k ö z é : i r á n i , v á g y h o z -
z a j u k k ö z e l á l l ó n o m á d t ö r z s e k m e s s z e e l v o l t a k 
t e r j e d v e n e m c s a k a Du-ab-b&n, h a n e m a P o n t u s é s 
K a u k á z u s é j s z a k i o l d a l á n , a V o l g a m e l l é k p u s z t a -
s á g a i n s a z U r a l d é l i l e j t ő i n i s s t ö b b f é l e k a p c s o 
l a t b a n á l l o t t a k a s z o m s z é d o s f i n n - u g o r n é p e k k e l . 
K ü l ö n ö s e n a s z k o l o t o k és a l á n o k , m e l y u t ó b b i a k 
s o k o k b ó l j o g g a l t a r t h a t ó k a z o s s z é t o k e l ő d e i n e k , 
a z o n i r á n i n é p e k , m e l y e k n e k e v i d é k e k e n v a l ó t a r 
t ó z k o d á s a f ö l t é t l e n ü l b i z o n y o s s m e l y e k n e k n e m 
m a r a d h a t o t t e l h a t á s a az é j s z a k i n é p e k r e s n y e l -
v e i k r e » (747. 1.). Másrészt TOMASCHEK szerint a finn-ugor törzsek 
műveltségi állapotát sem szabad oly alacsonynak vennünk, hogy 
némi viszonhatásra ne gondolhassunk, melyet emezek gyakoroltak 
volna egyes nomád iráni törzsekre, minők pl. a szakák voltak. 
E helyt közölt tárgyunkhoz tartozó egybevetései: sariqöll par-wus 
(vakhí par-d) «voriges jahr», ebből: pára «zuvor, vorher» (a finn
ugor nyelvekben : «das hinten gelegene, vergangene») és vat, ut 
«jahr»; v. ö. szkr. par-ut, gör. jcépooi és jrépotc, skipet. par-vjét 

val | magy. méz stb. = szkr. mádhu; gör. [ii&u «süss, honig, met»; 
továbbá: csecsencz muoz, thus moc «honig», macri «süss» | finn 
viha «giftsaft» = szkr. visá «flüssigkeit; gift» | zürj. sait, permi 
saet, sat «silbergeld» — iráni ksaeta «glánzend, glanz», saeta 
«geld» | zürj. kört, votj. kort «eisen» = zd. kareta, osszét tfard 
«messer» stb. j magy. e z ü s t, votj. andan «stahl» úgy magyarázva, 
mint előbbi kutatóknál | finn vas ara, lív vazar, lapp vaeccer 
«grosser hammer» ; mordv. uzer, uzir «axt, beiL) : egybevetve a 
zd. uzra-, szkr. vajra- «keule» szóval stb. 



ÁRJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK A FINN-MAGYAR NYELVEKBEN. 7 

«vorvergangenes jahr». Az ősrégi ut «év» szó mutatkozik a finn 
vuosi (gen. vuode-n), veps vos, zürj. vo, osztj. öt (v. ö. pir öt «das 
vorige jahr») s az ujgur üt, öt, üdi «zeit» szavakban (751, 752.11.). | 
vakhi sundr «heiss»; v. ö. sanglic simái «feuer»: szkr. gona- «flam-
menfarbig, glánzendroth», masc. «feuer», laghm. síinek «rotgelb»; 
innen: gu- «leuchten», mely mellett gya- (part. gyana) «dörren, 
sengen, glühen». Figyelemre méltó hasonlatok : zürj. s o n ö d-, votj. 
sünt" «erhitzen, sengen, rösten», zürj. sonid, votj. sünit «heiss» 
zürj. sondi, votj. sundi «sonne» (753. 1.) | votj. saj «schatten» : 
v. ö. vakhí sáyá, sariqöli suyd, pers. sayah «schatten» (754. 1.) | 
mordv. var ni a «wind»: v. ö. sariqöli varm «wolke, nebel», szkr. 
ürmi «woge» (754. 1.) j votj. sijal- «frieren», sijam «kalt» : szkr. 
cyá- «erstarren», gyaya- «reif, frost» (754. 1.) j ? magy. jég, osztj. 
jeng, finn jád: v. ö. vakhí yikh, új-per. yakh, osszét yey, yiy, iy 
«eis, hagel» (755. 1.) | mordv. rives, cser. ribái, rebez, zürj. ruc 
«fuchs» : osszét rubas, ruvas, perzsa rubah, kurmandzsi rüwi 
«fuchs» a perzsa ruftan (prees. 1. sz. rubam) «rauben» tőből 
(762.1.) | zd. hu- «eber», osszét yuy, yü «schwein»; innen : szkr. su-
«ausschütten, werfen, gebáreno : «Uralte entlebnung ist mordv. 
tuva, tuvo ,sau' (aus: *suva) ; die eichenwálder an der mittleren 
Wolga waren seit alters ein ergiebiges terrain für schweinezucht» 
(763—4. 11.) | zürj. mez «hammel» : «Altes lehngut» ; v. ö. zd. 
maesa, szkr. mesa «vvidder, schafbock», ujper. mii, més, afghán 
mé£'} maz' stb. (766. 1.) | votj. ar «jahr», arás «jáhrig» : zd. yáre 
«jahr» (766. 1.) | mordv. ver is, veriská, verská «lamm», magy. 
barka, birka, bari ka: vftkbl vurk, sighm varg, sariqöli barka 
«lamm», perzsa barah «mánnliches schaf)>, kurm. berk, zaza vara, 
varék, pahl. varak, osszét varik, urek stb. (767. 1.) | votj. I u z 
«bremse» : v. ö. vakhí dös «wespe, bremse», szkr. danga «bissig, 
bremse», gör. Sf̂ , oáxoq «stechendes, bissiges tier» (770. 1.) | votj. 
kimig, mordv. kráns, lapp karanas, jurák szamojéd hárona, 
harnga «rabe» : v. ö. sighní khurn, sariqöli khern «rabe», osszét 
lalon «kráhe»; továbbá : osztj. kölank, magy. holló (771.1.) | finn 
köhá «das husten», lapp guossa-, mord. koz-, votj. kié- «husten»: 
v. ö. szkr. kasa- «husten», kas «das husten», vakhi kokh, sariqöli 
kekh id. (778. 1.) | magy. torok, vog. tur «kehle» : «Merkwürdige, 
aber wohl zufállige übereinstimmung mit wakhi tor, sariqöli tur 
,genick£, basgali torr jhals'w (782. 1.) | finn sauva, lapp soabbe, 
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zürj. zib «stab, stange» (tör. sapak, mong. sabaya) : «Zufállig an-
klingend: vakhí söpk ,rute, stáb', szkr. ksupa, perzsa cub, zaza cii, 
co «staude, stock, stáb, stecken'» (790.1.) | mordv. umarav, umbra.v 
«sauerampfer» : szkr. ambla, amla «sauer, herb»; v. ö. finn omena, 
liv umar, mordv. umar «apfel» (tkp. «sáuerling»; 791. 1.) ] mordv. 
sáli, selei «ulme», cser. solo: «Verwandt mit türk. sada, sariqoli 
sedá ,ulme'» (792. 1.) | mordv., cser. pusta,pusto «brei aus geröste-
tem u. zerstampfenem hafer»: vakhí pöst, sighní pist «geröstetes 
korn, zu mehl zerrieben», pabl. pist, perzsa pist «farina tosta tri-
tici, hordei, cicerum», ettől: pis- «zermalmen», honnan: szkr. 
pista- «gemahlen; mehl», pistika- «grütze aus hülsenfrüchten» 
(794—5. 11.) | votj. ju «getreide» = zd. yava- «feldfrucht, gerste», 
osszét yev, yau «hirse» (795. 1.) | zürj. nan «brod» (kirgiz nan, per. 
nan) : minjání naghan «brod», balüci naghan id.: «aus ni- u. kan-
,graben'; eigentlich : ,der unter der heissen asche vergrabene, 
gebackene kuchen'w (795. 1.) | ? zürj. nők, votj. neki «sahne, 
rahm» : sanqlicl nevak, min^ání niya «geronnene milch» (797. 1.) | 
mordv. petkel «mörserkeule, stösselw, finn petkeli, észtpeikel,peitel, 
pekli «stössel, stampfeisen, meissel»: '(aus dem skolitischen»; v. ö. 
sariqolipetgal «hammer, holzschlágel» (ezekből: zd. patti, óper. 
patiy «gegen, zu» és *gvar-, $ar-, gur- «zerreiben, zertrümmern», 
szkr. -$ara «aufreibend» ; 799. 1.) | osztj. kővel, kével «holzmör-
ser zum zerstampfen trockener fische, des tabaks u. s. w.» ; zürj., 
votj. gir «mörser» : v. ö. perzsa kabil, kabilah és kavil, kávílah 
«mörser» (ebből: kawidan «aushöhlen»); továbbá: finn kovera 
«ausgehöhlt, bauchig», vog. keur «hohl», mord. kovil «trog»; gör. 
xőfikoc,, xóap stb. (799. 1.) | mordv. uzere, uzir «axt, beil», finn 
vasara stb.: «Aus dem skolotischenw ; v. ö. zd. vázra, szkr. vagra 
flkeule, streitaxt» (799. 1.) | zürj. dar, votj. duri «grosser holz-
löffel» : szkr. darvi «löffel» (800. 1.) | votj. sin «kamm», sinal-
«kámmen» : perzsa sanah «kamm» (800.1.) j mordv. karát, kéret 
«pflugmesser» : «entlehnt aus der sprache der Exófrat apot^ps?)) ; 
v. ö. zd. kareta, perzsa kard «messer» stb. (802. 1.) | magy. kés, 
osztj. kéje, köce% «messer» : «aus dem sakischen kaum» ; v. ö. 
vakhí köz «messer» stb. (802. 1.) 1 mordv. kam(b)r as «sattel» 
(tavgi szám. kamarabtíV «bauchgurt»): pers. kamar, %a[juxpa «gür-
tel» (804. 1.) j mordv. pula, pulo «schleppe, zipfel, zopf, flechte», 
pula-ks «gürtelschmuck» : vakhí pulk «quaste, troddel, franse» ; 
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v. ö. szkr. palaga- «blatt, laub» stb. (805.1.) | vakhi/süír «spindel»; 
v. ö. ért-, krt- «spinnen, den faden drehen» : finn kierta-, lív kier-
«drehen, zwirnen, wickeln, kreisen». «Uralte entlehnungen aus 
demnord eranischen sprachgut: finn ketrá, estn. keder «scheibe, 
kreisel», finn ketrá-puu, vót cedra-puu «spindel», finn ketraa-, 
veps. kezerda- «spinnen», cerem. sidir, südiir «spindel», südür-
«spinnen», mordv. kstir, kstere «spindel», zürj. cöré, votj. cers id., 
sw. lapp kársi id.» (809. 1.) | lív kumb «tasse», zürj. kub «topf» : 
zd. khumba-, szkr. kumbha- «topf, krug» (812.1.) | magy. vez-ei, 
mordv. vada- «führen», vad'md «zügel, leine», cser. vid- stb.: szkr. 
vah- (<*vadh-) «führen», vadhü- «die heimgeführte, braut», zd. 
vadhayeiti «erführt» (855. 1.) | cser. vaz- «fallen» : pamir vaz-
«mit wucht niederfallen» (855. 1.) | zürj. dom «band, strick», 
dom-, votj. dum- «binden» : szkr. dáma-, ujper. dám «fessel, ver-
schluss» (innen: szkr. da- «binden, fesseln») stb. (869. 1.) | ? votj. 
gari «pflug», gdral- «pflügen», cser. karai- id.: ujper. kar, vakhl 
kür- «das féld bebauen, pflügen» stb. (879. 1.) | ? magy. sz'óv-, 
osztj. séw- «flechten»: v. ö. szkr. siv- «aneinanderheften, fest zu-
sammenbinden», sariqölí tsiv- «zusammennáhen» (884. 1.). 

Az eddigi alkalmi észrevételeket rendszeresen összefoglalva 
és ujabb adatokkal gyarapítva tárgyalja TOMASCHEK a müncheni 
«Das Ausland (Wochenschrift für Lánder- u. Völkerkunde)» folyó
irat 1883. évfolyamában (701—6. 1.) «Ethnologisch-lwguistische 
Forschungen über den Ősien Európa's» czímű rövid, de igen mag
vas értekezésében. Szemben azon régi fölfogással, hogy az indo
germánok a tőlük lakott terület legszélső keleti tájáról, az Oxus és 
Jaxartes vidékeiről költöztek volna nyugat felé, ismételve hangoz
tatja BENFEY és POESCHE eszméjének igazát, mely szerint Kelet-
Európa középöve volt azon vidék, honnan az indogermánság ős-
népe minden irányban szétágazott. A közösnek igazolható termé
szetrajzi nevek határozottan éjszaki s nem középtenger-vidéki 
természetre utalnak; az illető állatok és növények együtt sehol 
nem találhatók e földön másutt, mint éppen Fehér-Oroszország és 
a Volga tájékán. HERODOTOS idején a szkitha gyűjtőnéven egybe
foglalt törzsek laktak erre, melyek közül a szkolotok a Portustól 
éjszakra fekvő földrészt a Duna torkolatától egész a Donig foglal
ták el, tőlük keletre pedig a szauromaták tanyáztak. Ezen népek 
iráni nemzetiségűek és nyelvűek voltak, mit nemcsak a görög írok-
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nál fönmaradt tulajdonnevekből s néhány egyéb fajta szóból álló 
nyelvemlékeik bizonyítanak; hanem azon körülmény is, hogy a 
történeti emlékezet óta ezen táj északi határain ismert finn-ugor 
népek nyelveiben nagyszámú iráni elemek találhatók, melyek 
nyilván viselik magukon annak bélyegét, hogy ide m ű v e l t s é g 
h a t á s révén kerültek. Számba veendő e pontnál, hogy azon föld
es néprajzi észrevételek, melyekkel HEEODOTOS a szkitháktól 
éjszakra eső nem szkitha népekről, jelesen az 'Avopocpáfoc, MsXáf-
ykaivoi, BooSívoi, BoaG&féxai és 'Iúpxat nevüekről megemlékszik, 
teljesen illenek a mordvinokra, cseremiszekre és votjákokra, zürjé-
nekre, uráli ugorokra és magyarokra, a mint t. i. e népeket a kö
zépkori írók följegyzései tárgyalják, illetőleg ma ismerjük. «Melyik 
lehetett immár az az iráni nép» — kérdi a tudós kutató — «mely 
a permi és ugor törzsekre nyelvi hatást gyakorolhatott? Most e 
tájakon nem találhatók irániak, legfeljebb csak annyiban, hogy 
khivai és bokharai tadzsikok meglátogatják a nagy orosz vásárokat. 
Máskép állott a dolog az ókorban, ekkor még nem voltak tatárok, 
baskírok, vagy másféle törökök a déli Ural környékén. Mind e ven
dégek csak a hunn-bolgárok, avarok, kazárok s egyéb török népek 
előnyomulása után telepedtek itt le. A régibb időkben az éjszak 
finn világa és a Kaukázus, az ugorok Uralja s a zoroaszteri Sogdiana 
közt csupán i r á n i n o m á d t ö r z s e k tanyáztak, jelesen a szko-
lotok s utánuk nyomult szarmaták és alánok maradványai. Ezen 
iráni népek, főkép az a 1 á n o k lehettek azok, melyek a keresztény
ség előtti korban a permieket és ugorokat leginkább befolyásolták)). 
Mutatkozik ezen hatás a műveltsógszók minden rétegében, külö
nösen a természetrajzi nevekben, valamint a baromtenyésztés, 
földművelés, kereskedelem és házi élet kezdetleges szükségleteinek 
szavaiban, melyeknek köréből TOMASCHEK sok bizonyító példát idéz 
s a következő messze czélzó kijelentéssel nyit utat ujabb vizsgála
toknak : «Wir könnten noch weiter gehen und die tatsache dar-
legen, dass i n d e m g r o s s e n u r a l - a l t a i s c h e n s p r a c h -
g e b i e t e e l e m e n t e v o r h a n d e n s i n d , w i c h t i g e u n d 
u n v e r l á s s l i c h e g ü t e r , w e l c h e i n d a s s e l b e s e i t u n -
v o r d e n k l i c h e n , p r s e h i s t o r i s c h e n z e i t e n i n f o l g e 
i n n i g e r b e r ü h r u n g m i t d e m a r i s c h e n u r v o l k e e i n -
g e d r u n g e n s i n d u n d z e u g n i s s d a v o n a b l e g e n , dass -
d i e p l a c e n t a á e s a r i s c h e n v o l k s t u m s i n d e r n á c h -
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s t e n n a c h b a r s c h a f t j e n e r n o r d i s c h e n s i p p e z u r 
e n t w i c k l u n g g e l a n g t i s t . Jedoch sind diese untersuchun-
gen noch nicht abgeschlossen; immer deutlicher tritt fortan die 
gründliche durchforschung der nordischen sprachen mit ihrer 
wichtigkeit far die Arierfrage hervor». 

Legbővebben tárgyalja TOMASCHEK az árja ós finn-magyar 
nyelvi érintkezés adatait a bécsi akadémia közleményeinek 1888— 
89. évfolyamaiban (Sitzungsbericbte : Phü. Hist. Cl. 116. és 117. 
köt.) megjelent «Kritik der altesten Nachrichten über den skytlú-
schen Norden» czímű nagybecsű tanulmányának második részében, 
melynek külön tartalomjelzése : «Die Nachrichten Herodofs über 
den skythischen Karaivanenweg nach Innerasienn. Az eszmét, me
lyet röviden már az előbbi értekezés kifejezett, hogy t. i. ama 
«nem szkitha» éjszaki népek, melyekről HERODOTOS Olbiában 
szerzett értesülései nyomán (Kr. e. 450. körűi) könyve IV. fejeze
tében ír, jobbadán finn-magyar s velük rokon fajbeliek voltak — e 
mű szélesebb alapon a jelenkori tudomány összes segédeszközeivel 
fejtegetve igyekszik érvényében megszilárdítani. Sorra veszi e vég
ből az egyes népekről mindenütt található régi tudósításokat s 
azokat gondos kritikával egybevetve a későbbi történetírók és uta
zók följegyzéseivel, valamint a jelenkori nép- és földrajzi ismere
tekkel, meghatározza, hogy melyik élő nép az, melylyel az illető, 
HERODOTOsnál szkitha-görög névvel jelzett nép legnagyobb való
színűséggel azonosítható. így az androfágokról szólva, kimutatja, 
hogy HER. azon adata, mely szerint a Borysthenes (Dnjeper) torko
latától 11 napig fölfelé utazva a Sxóftat ^zap-foí földjéről egy nagy 
pusztasághoz jutunk, mely mögött az androfágok földe követke
zik — a m o r d v i n o k régi elterjedésének területére vezet. Kiváló 
orosz tudósok, köztük pl. NADJEZDJIN, vallják, hogy a szlávok nem 
eredettől fogva lakják a Dnjepervidéket s hogy e folyó keleti olda
lán a víznevek általában finn jellegűek (pl. BARSOV szerint a Sula. 
folyónév = finn sula, mordv. sola «niessend, aufgelöst, ungefroren», 
ettől sula-, cser. sol- «schmelzen»). Magának Kiev-nek is a mordv. 
káv, kávé «stein» szóval kapcsolják egybe nevét, minthogy ama 
város eredetileg hegymagaslaton épült. ASPELIN archeológiai ala
pon bizonyítja, hogy a mordvák lakai valamikor sokkal messzebb 
terjedhettek nyugat felé, mint jelenleg, mely tények egyéb adatok
kal egybevetve arra utalnak, hogy HERODOTOS androfágjainak terű-
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létén a mordvinok régi hazáját keressük. Maga a mordva név, 
mely mint óvónőt axco7rnxóv a szkolot és szarmát szomszédoktól jut
hatott e néptörzshöz nem finn, hanem iráni eredetű; alkotó részei 
a zd. mareta-, szkr. marta-, örmény mard, yaghnobi mordi (plur. 
mordad), ujper. mard «mensch» és szkitha -ywár, -/wd «esser» 
(v. ö. óperzsa ^ápziyápac,: ávSpo<páfO<; a szóvégi r oly kopásával, 
mint ma is több árja dialektusban): ugyanazt jelentené tehát 
tulajdonkép, mint HEEODOTOS 'AvSpocpáfoi neve, vagyis ((ember-
evőt*). PTOLEMAEUS az androfágok vidékén 'AfJiáSoxot nevű népet 
ismer; ez csupán más enyhébb szkitha-árja neve az «emberevők»-
nek, mint a szkr. amád «rohfleisch-esser»> (melynek ellentéte: 
yavád «kornesser») egybevetésével következtethető. Nyers húst ma 
is esznek az uráli ugorok és szamojédek s régebben bizonyára nem 
idegenkedtek tőle nyugati rokonaik sem. Bár az emberhús-evés az 
éjszak barbár népeméi inkább idegenektől rájuk fogott mesének 
vehető,*) tény az, hogy a mordvinokat a középkori utazók is igen 
vadaknak jellemzik. így a X. századbeli arab irók azt írják az Arfra 
(Lj\f = Erza) népről, a mordvinok egyik ágáról, hogy «ha idegen 
lép országukba, azt megölik)) (más olvasat szerint: «megeszik») ; 
továbbá «hogy ezen emberek vadállatok módjára erdőkben és ná
dasokban élnek; a kereskedők Arfrania földjére nem lépnek, ha
nem a néppel hajón, lenn a folyóban érintkeznek*). Még JULIÁN 
barát is (1235.) így tudósít felőlük : «Hi (t. i. morduani) sünt pagani 
et adeo homines crudeles, quod pro nihilo reputatur homo ille, 
qui multos homines non occiderit. Et cum aliquis in via procedit, 
omnium hominum quos occidit capita coram ipso portantur et 
quanto plura capita, tanto melior reputatur; de capitibus verő 
scyphos faciunt et libentius inde bibunt. Uxorem ducere non per-
mittitur, qui hominem non occiderit*). Ép a régi androfágok vad-
sága rajzolódik itt elénk, kikről a nicseai Isigonus szintén közli 
(Plin. VII, 2.), hogy koponyákból isznak s a lenyúzott fejbőrt mel
lükön s törlő kendő gyanánt alkalmazzák. A mordvin nyelv régi 
jövevényszavai is mutatják, hogy egyrészt nyugat felől litván
lettekkel, másrészt dél s kelet felől szkitha-árjákkal érintkeztek. 

*) Ezt állítják az oroszok a szamojédek elődeiről is nyilván 
a CaMOfĉ B népetimologiája révén, mely t. i. «maga-megevő»-nek 
értelmezhető. 



ÁRJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK A FINN-MAGYAR NYELVEKBEN. 1 3 

Az utóbbiak nyelvi hatásának példái( 117. köt. 12—13.11.): mordv. 
stea-, st'a- «aufstehen» : árja sthd-, gta- | trea-,tra- «náhren» 
(irama «nahrung»): szkr. trá-, zd. rd- (szkr. traman- «ernáh-
rung, schutzo) | vád- «führen, ziehen» (finn vedd-, cser. vid- id.; 
szám. vadáu «ich führe, ziehe»): szkr. vadh-, zd. vad-, szláv-
litv. ved- id. | kár-, ker- «hauen, schlagen»: árja kar-, *skar-
«schneiden, machen» (szkr. karmán- «arbeit», permi keröm 
«werk») | erde-ks «schwur, fluch» (permi jord): v. ö. osszét 
ard, drd, örmény erdűmn «schwur» \mirdd «mann, ehegatte» : 
árja martya- \ corai «sohn, bursche» : pamir-dial. cor, corik, zd. 
carat, nobpoc, | t ehter, stir «tochter» (finn tyttdre-): zd. dughdar-, 
litv. duktere \ sazor, sazer «jüngere schwester», cser. soíar, votj. 
suzer, lív sezar, finn sisar, permi soc: szkr. svasar, litv. seser J 
sirá, aire «alt» : szkr. garas, osszét zarand, örm. tser | vadra 
«gut, schön, glücklich)) : zd. hadra j árva, erva «jeder, alle» : 
iráni harva, ujper. hár \ sada, sado «hundert» stb.: árja gata, 
osszét sada \ éura <(horn», cser. sur, permi sur, magy. szarv, 
finn sarvi : zd. sruva | váza «kalb», finn vasa, vasikka, lív vaski: 
v. ö. osszét nássd, pamiri vusk; szkr. vágd, vatsikd? \ odar, cser. 
vadar, finn utara,'permi vöra «euter der kuh» : szkr. udhar- \ sdjá 
«ziege»: osszét sághá \ reve, verá, veris «lamm»: osszét ur, varik, 
pahl. varak, szkr. urana | uris, ruzei «eber» : zd. varáza- | mdks, 
mes, cser. mfys, permi mus «biene»: zá.makhsi- \ med, finn mesi, 
vepsz mezi, magy. m é z, permi ma, mu «honig» :Lzd. madu-, litv. 
medus \ umrav «sauerampfer» : szkr. amla, [ambla (1. fön
tebb) J nudei «robr», magy. nád: szkr. nadá, ujper. nái \ suz, 
éu£ «gerste» : pamiri cusac ? \pusta «brei aus zerstampfenem 
hafer»: szkr. pista- (1. föntebb) | kárát, keret «pflugmesser» : 
zd. kareta- (1. föntebb) | kstimá «heuschober)> : szkr. stima «ge-
háuft», örmény stem-ar-an «vorratshaus» | uzir «axt», petkeli 
«mörserkeule», sterá, kstir «spinnwirtel» (1. föntebb). Ugyané 
helyt vannak említve : finn hepo, észt hobo «stute» : szkr. acva, zd. 
agpa \ lapp ráérne «schnur, strick» : szkr. ragman. 

Az itt követett módszerrel tárgyalja tovább TOMASCHEK a 
m e l a n c h l ainokat, vagy «fekete gubásokat*), mely HERODOTOS 

szerint ismét «más, nem szkitha nép», húsz napi utazásnyira a 
pontusi és maiotiszi partoktól. Ennek «országán túl mocsaras, 
lakatlan terület következik)). Ezen leírás a Donjecz forrásvidékére 
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utal ; az említett mocsarak pedig a Kljazsma és Oka alsó folyása 
mentén találhatók. A Kljazsma mellékén NESTOR idejében a finn 
fajú Merja nép lakott, melynek neve (Jordanesnél: Merem, a 
brémeni ÁDÁMnál: Mirri) föltűnően hasonlít a Mari népnévhez, 
melylyel a c s e r e m i s z e k nevezik magukat s egyszersmind a 
«férfi»-t jelölik (v. ö. az iráni marta, mareta «ember» szónak kurd 
mer, mer, mir alakjait). A «feketegubások» névre emlékeztet azon 
tény, hogy a cseremiszek még a múlt században is kizárólag fekete 
gyapjúból készült darócz-felöltőket viseltek, ép úgy mint CHRYSO-
STOMÜS szerint a dnjepervidékiek s valószínűleg a szarmát SauSa-
pátat, mely törzsnek neve az osszét sau «schwarz» és darás «kleid» 
összetételének látszik. 

A b u d i n o k r a vonatkozó tudósítások a vo t j ák okra illenek. 
Területük HERODOTOS szerint a Tanais (Don) folyón túl, a szauro-
matok földjétől tizenöt napi utazás távolnyira esik. Ez Szaratov 
vidéke a Volga mellett, mely a permi népek régi hazájának déli 
határául vehető, tekintetbe véve, hogy a finn-magyar népek általá
ban délebbről és nyugatabbról húzódtak mai lakóhelyeikre. ARIS-
TOTELEsnek (Aelian. hist. an. XVI, 33.) egy Kapíaxo? nevű budin 
helységről is van tudomása (sv zolc, icepl TÖV Kapíaxov BouSivoí?), 
mely juhtenyésztéséről volt nevezetes. E helynévben a permi karis 
«festung» szót (ettől: zürj. votj. kar «stadt») ismerhetjük föl. 
HERODOTosnak amaz észrevétele, hogy a budinok világoskék sze
műek és vörös hajúak, egészen a votjákok rajza. GMELIN szerint a 
votjákok általában vörös hajúak; G. F. MÜLLER és PALLAS is ilye
neknek ismerik őket (az utóbbi szerint: «Kein volk ist so reich an 
feuerroten haaren, als die Wotjaken»). BUCH MIKSA könyvében 
(Die Wotjáken, 1882.) a votjákokat világos, sima bőrűeknek írja 
le; tőle megvizsgált 84 szakálas férfi között 47-nek vöröses, 37-nek 
barna volt a szakála; 100 személy közül 50-nek kék, 31-nek barna, 
17-nek szürke, 2-nek zöld szeme volt; de egyiké sem fekete. Mint
hogy ez anthropologiai vonások elütnek az igazi finn-magyar típust 
hívebben képviselő keletibb rokon népekétől (pl. az osztjákok ós 
vogulokétól), sauromat és alán fajkeveredést kell fölvennünk, mely 
utóbbi népeket t. i. a görög írók világos szeműeknek és hajúaknak 
mondják, a mint ilyenek mai nap is az osszétok. Ugyanígy kell 
magyaráznunk a világos test- és hajszín gyakoriságát az erza* 
mordváknál és cseremiszeknél, míg a finnségnél ugyané tulajdon-
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ság a germánokkal és lettekkel való egybekeveredésből érthető. 
A szkitha-iráni fajvegyülés ethnikai folyamatát tükrözik a permi 
nyelvek nagyszámú iráni, illetőleg árja elemei is, minők (117. köt. 
23. l . j : permi das «zehn» (das-das «hundert»), magy. tíz: v. ö. 
árja dacán-, örm. tasn, osszét das, pamiri dhas, dhis («hundert» : 
dhis-dhis) | permi das «fertig, bereit» : osszét dasnu, zd. dasina 
«recht, geschickt» | zürj. dor, votj. dor «seite», votj. dur «rand, 
ufer», cser. tor, ter «schneide ; rand, ufer, seite, finn térd «schárfe» : 
v. ö. zd. dara- «schneide, schneidigw; szkr. dhárá- \ zürj. dar, 
votj. duri «schöpflöffel» : szkr. darvi- | zürj. döra «leinwand» : 
osszét darás «kleid» | zürj. dom-, votj. dum- «anbinden», zürj. 
dom «zügel, zaum» : zd. dam- «binden, fesseln» | zürj. don, votj. 
dun, vogul-osztj. tin «preis» : zd. dana- «einsatz»? dana- «gabe»?| 
permi tu- «kráftig sein, wachsen», turn «kráftig, jung» : árja tu-
«vermögen», tuma «kráftig» | zürj. tasti, votj. tustí «tasse»: szkr. 
tasta-, zd. tasta- J zürj. turin, turun, osztj. törin «gras»: szkr. trna-, 
ujper. tarr | zürj. v urin, vurun «wolle»: szkr. urna- (várna-) | zürj. 
v ör k, osztj. verek «niere»: szkr. vrkka-, zd. veredka- \ zürj. v ö s n a 
«für, wegen» : örmény vasn, óper. vasna, szkr. vacan, éitrárí (hindu) 
bacan | zürj. ögir «glühende kohle»: szkr. angara, citrari angar \ 
zürj. votj. vugir, osztj. ugor, cser. angir, ánger «angel, haken» : 
osszétan^wr «angel»; ezek mellett permi vug, cserem, ongo «hand-
habe, henkel» = zd. anku- | zürj., votj. ju «korn, roggenw, 
finn jyvd: v. ö. zd. yava-, osszét yeu (1. föntebb) | zürj. mez 
(ischaf, widder» : szkr. mesa, ujper. més (1. föntebb) [ zürj. ma-

jög, votj. májig «pfahl, stange» : szkr. mayükha-, osszét miey, 
mi/ | zürj. mórt, votj. murt «mensch, mann» (1. föntebb) | zürj. 
zon, zonka «knabe, sohn»: óper. zana, osszét zanag \ zürj. sar, 
sárig, zárig, osztj. saras, édris, vog. ca?'is, lapp sar «meer»: szkr. 
saras? zd. zrayanh, ujper. zareh? J zürj. rekti- «ausleeren, auf-
ráumen», rekmi- «leer werden»: szkr. rikta-« leér, geráumt» | zürj. 
ram, osztj. ram, röm, észt rom «rube, sanftmut, lust» : árja 
rdnxa- \ zürj. romié «wiedergekáutes» : szkr. romantha-, vakhí 
ramöt \ zürj. kom «winckel, ecke, augenblick»: osszét köm \ zürj. 
köl, kai «strick»: osszét yal; v.akuic,. •— Fémnevek (41—42.11.): 
permi zárni, mord. sima, sirne, cser. sörtnö, vogul somi, osztj. 
sorna, sarna, sarni «gold», magy. arany = zd. zaranya-, osszét 
zarina (ebben: suyzarina «gold», tkp. «reines gold») | permi 



16 MUNKÁCSI BERNÁT. 

ezié, votj. azves «silber», magy. ezüst és permi ozii, özié, votj. 
uzveé «blei» (sed uzves id.; tod'i uzves «zinn»), vog. atwes «blei» 
(semel atwes id.; kaim-atives «zinn»): osszét aivesta, avéestá, avzist 
«silber» («ursprung u. deutung unsicher*) | permi sait, osztj. 
söit, söit «silbergeld, rubel»: «Man könnte zd. saeta, khsaeta ver-
gleichen, wenn nur die bedeutung sicher stünde» j finn hopea, 
hopia, vepsz hobed, észt hebe(da), lív öbdi «silber»: SJŐGRÉN szerint 
zd. cpaeta, ujper. sepid «weiss» szóra volna visszavezethető(?); 
v. ö. permi sobdi «weisses korn, weizen» | permi irgön, votj. irgon, 
cser. viirgene, vog. árgin «kupfer»: v. ö. osszét áryuoi, araiig, aryuy 
«kupfer» j permi jendon, votj. audan, vog. intan, osztj. int-vuay 
«stahl» : osszét andun, andon, ingus. andun id. (v. ö. MARCO-POLO-
nál : andanic «stahl», melyet YULE H. az ujper. hindvdne szóval 
azonosít). 

A budinok tartományán túl hét napi távolnyira, kelet felé 
lakó t h y s s a g é t á k népében TOMASCHEK a v o g u l o k a t véli föl-
ismerhetőnek. Az a megjegyzés, hogy ezek vidékéről ered az 
"Oapoz — melyet mint a Tanais után keletre következő nagyobb 
folyót legalkalmasabban a Volgával lehet azonosítani (v. ö. ennek 
Tót?, eP(i)<; nevét görög íróknál, mely megvan mai napig a mordvin 
Raw, Rau «Volga» névben) •— tulaj donkép a Kámára értendő ; 
mert tatárok és csuvasok ezt tekintették régebben a Volga felső 
folyásának, mint az Ak-Itél, Sor-Adél(<iK.á,m&», ül. «Fehér-Volga») 
nevekből is kitetszik. A thyssa-get népnév előrészében TOM. a 
Csuszo-va folyó (a Káma egyik fölvidóki mellékvize) nevének elő
részét látja. Ezután nevezték volna a szkitha utazók az ott lakó 
népet Cussaka, Cussaga-nak, míg a -t végzet, úgymint a Maaoa-
TféTai, MopYéxat, Topáyéxai népnevekben, az osszét -tha többesképzőt 
tükrözné. Szkitha-iráni nyelvhatás nyomai a fentebbieken kívül 
(49. 1.): osztj. namat, namit «filz», magy. nemez: osszét nimat, 
ujper. namat \ osztj. pánt, pánt «weg»: zd. panthan-, pamiri pand, 
punta, osszétfandag. — Végül a j y r k á k nevét TOM. a jugor, ugor 
másának tekinti azon hangátvetéssel, mely különösen az osszét 
nyelv kedvelt sajátja (pl. osszét furth «sohn» = zd. puthra, urd 
«otter» == zd. udra, caly «kreis» = zd. cayra) s mutatkozik a 
TapYttáos (HEEOD. IV, 5 ; másutt: Tipfaxaá) névben is (v. ö. zd. 
tiyra «pfeil»: tiyra-tava «sagittis pollensw). Tüzetesebben foglal
kozom ToMAscHEKnek a két utóbbi népre vonatkozó fejtegetéseivel 
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«Az ugorok legrégibb történeti emlékezeten czímű értekezésemben 
(Ethnographia V : 160—180. 11.), melynek ide tartozó főbb tételei: 
1. Hogy a thyssagetákat HERODOTOS leírása szerint okszerűbben 
azonosíthatjuk a permi néppel, melynek régi orosz cudj neve, 
különösen azon hangzásban, melyben a. votják-permi földrajzi 
nevekben (mint: Cudga, Sudza, Cud$i, Cucka-sor stb.) jelentkezik, 
hangzásilag is jól egyezik az előbbi szkitha névvel. — 2. Ugyan
azon osszétféle, vagy szkitha-iráni hangátvetés, melyet TOM. a 
'Iúpxoti népnévben fölvesz ; több árja eredetű finn-magyar szón is 
kimutatható*) bizonyságául annak, hogy e szkitha közlésből eredt 
név azonosítása ajugor-rsd teljesen jogosult. — 3. Hogy a l o v a s 
v a d á s z a t , melyet HERODOTOS a jyrkák föltűnő néprajzi vonása
ként bőven tárgyal, a népköltészeti hagyományok világos utalása 
szerint a vogulok régi szokásának igazolható. 

Ekkép fonódott össze a finn-magyar nyelvek árja elemeinek 
kérdése a s z k i t h a k é r d é s s e l , csodálatosan igazolva amaz 
alapjaiban homályba vesző régi magyar történeti hagyományt, 
mely e nép ősmultját a szkithákkal hozza kapcsolatba. Bár ily 
módon a kutatás e tere legsajátosabb nemzeti tudományágaink, 
az ethnologia, nyelvészet, néprajz és régészet szempontjaiból egy
aránt kiváló fontosságot nyer, még jó ideig nem jut hazai tudó
saink látókörébe. Ezzel szemben szakadatlanul élénk iránta az 
érdeklődés a külföldön. Az észt tudós társaság közleményeinek 

*) így: zürj., votj. surs, osztj. sor és, íores, {arás «tausend» 
= szkr. sahasra-, zd. hazafira-; de hangátvetés nélkül: vog. sfytér, 
sötér, magy. ezer | osztj. ürt, urt «herr», finn uroho- (e h. *uroso-) 
«vir aduitus, heros», zürj. verós «mann, gatte» : v. ö. zd. ahura 
«herr, herrscher (von göttern u. fürsten)» = skr. ásura- «geistig, 
lebendig; geist, gott; beiname von götternw, mely utóbbinak pon
tosan megfelel a vog. átér, ötér «fürst, herr» és «beiname der göt-
terfürsten» (pl. a Mir-susné yum-x& alkalmazva) | vog. arés, oqrés 
«feuer» = osszét arth «brennendes feuer, flammew ; de zd. atare-
(gen. aőroj «feuer» | zürj. vurd «flussotter» (vurdis «ratte, maul-
wurf») = osszét urd, urdá «otter»; de az árja udra «otter» alaknak 
megfelelőleg hangzik a votjákban : vudor «otter» | magy. vért 
«schild» = osszét varth id. (e h. *varrth) • v. ö. zd. veredra «pan-
zer, schildw | magy. ara «avunculus», vogul q,r, oqr, osztj. örti 
«onkel»: v. ö. osszétarwade «bruder»; de: zd. bratar-, szkr. bhratar-. 

NYEI^TUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. 



18 MURKÁCSI BERNÁT. 

(«Sitzungsberichte d. gelehrten estnischen Ges.») 1888. évfolyamá
ban (87. 1.) JüNGnak «Berührungen im wortschatz des ossetischen 
und estnischenn'^értekezéséről történik említés, mely azonban úgy 
látszik nem jelent meg.*) Erre vonatkozva SCHROEDER jelenti (u. o. 
1889. évf. 117. 1.), hogy értesülése szerint THOMSEN VILMOS jelen
tékeny anyagot gyűjtött össze e tárgyban, melynek néhány érdekes 
mutatványát közli is nKort Udsigt over det philologisk-historiske 
Sawfunds Virksomhed 1885—87.)) (Kopenhága, 1888.) művében 
(124. 1.). Meg van győződve, hogy «itt messze terjedő, fölötte érde
kes perspektívák nyílnak meg mintegy derengő fényben mutatva 
meg számunkra egy nagy és tágas területet, melyet valójában a 
jövő tudományos törekvéseinek kell majd birtokba venniök»« 
TOMASCHEK műveinek hatása mutatkozik SCHRADER 0. aSprachver-
gleichnng und UrgescJúchte. LinguistiscJt-Jiistorische Beitrdge zur 
Erforschung des indogermanischen Altertums» czímű kiválóan érde
mes művének második kiadásában (Jena, 1890.), mely gyakran 
hivatkozik az árja müveltségszavak finn-magyar kapcsolataira, még 
pedig nem egy ízben oly fölfogással, hogy azok eredete az utóbbi 
téren keresendő. Ilyeneknek tekinti ő különösen az osszót avzist, 
avieste «silber», arkhoy, arkhuy «kupfer» és andun, andóa «stahl» 
fémneveket (1. 261, 279, 295. 11.) nem gondolva azzal, hogy e sza
vak ismeretes másai a permi-ugor nyelvterületen sem magyaráz
hatók eredeti alkotásoknak. A világos iráni nyelvbefolyás korhatá
rán túl is voltak SCHRADER szerint érintkezések az indogermán és 
finn-magyar nyelvterületek közt, bár erre nézve egyelőre csak ha
tározatlan nyilatkozatokat vél megengedhetőknek (pl. «wahrschein-
liche zusammenhánge zwischen finnen u. indogermanen», v. «vor-
historische berührungen zwischen f. u. idg.» ; 1. 557, 632, 465. és 
145. 11.). 

Az első szakszerű nyelvészeti munka, mely a ToMASCHEKtől 
jelzett irányban, bár ezen előzményről való tudomás nélkül tár-

*) SCHROEDER előterjesztése szerint: «Obwohl vorab nicht 
abzusehen sei, wie eine verwandtschaft zwischen diesen beiden 
grundverschiedenen sprachstámmen (iranisch u. finnisch) sich 
construiren liesse, hátten doch mehrere gleichbedeutende worte 
im Ossetischen und Finnisch-estnischen einen geradezu verblüffend 
gleichen klang, so dass eine níihere erforschung dieses umstandes 
wohl angezeigt erschiene». 
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gyalja a finn-magyar nyelvterület egy részének, jelesen a permi 
ágnak árja (ül. iráni) elemeit, STACKELBERG E. E. báró, moszkvai 
tudósnak «HpaHO-<i>HHCKÍa jieKCHKaJibHMH OTHOinema (Iráni-finn 
szókincsben' viszonylatok))) czímű érdemes tanulmánya. B műről, 
mely a moszkvai régészeti társaság ((BocTonHtia ^peBHOCTH (Keleti 
régiségek))) czímű kiadványának I. kötetében (3. füz.), 1893-ban 
jelent meg, volt már alkalmam az összes nyelvi adatokat felölelő 
tüzetes ismertetést nyújtani*) (NyK. 25 : 377—387. 11.); miért is 
erre egyszerűen utalva e helyt csupán azt kell kiemelnünk, hogy 
STACKELBERG ép úgy, mint SCHRADER, a «finn- árja» elemek kimuta
tásával nem tartja túlhaladottnak a finn-magyar és indogermán 
nyelvcsoportok ő s r o k o n s á g á n a k elméletét. A nagyszámú nyelv
tani és szókincsbeli hasonlatok, melyeket különösen ANDERSON 
ennek érdekében egybehalmozott, szerinte legnagyobb mértékben 
megérdemlik a kutatók figyelmét s hivatva vannak arra, hogy idővel 
élénk világot derítsenek e nyelvek és népek őstörténetére. Ettől 
teljesen független szerinte az árja eredetű finn-magyar j ö v e v é n y 
szók kérdése, melynek történetileg föltehető alapja mindenesetre 
ujabb korú azon elemekéhez képest, melyekre az ősrokonság bizo
nyítékai kapcsán hivatkoznak. Amazokon a különös árja (indo-
iráni), vagy iráni eredet legtöbbször világosan fölismerhető a szó 
hangalkotásában is ; gyakran tapasztalható pl. rajtuk az árjaságot 
jellemző k\ g1, gh1 > s, z mássalhangzó-, valamint az e, o > a 
hangváltozás (együtt pl. ebben: zürj., votj. das «zehn» = osszét 
das, das; de: gör. őéxa, lat. decemj, mely esetekben természetesen 
az indogermán alapnyelv, mint az átvétel lehető kora merőben 
ki van zárva. 

Ennyire haladt a finn-magyar és árja népek ethnikai, mű
veltségi s nyelvi érintkezéseinek vizsgálata a külföldön, midőn 
végre 1894-ben megjelenik tanulmányuk a hazai irodalom terén is. 
A Magyar Néprajzi Társaság körében indul meg ez irányban az első 

*) Ugyanitt ismertetem PAASONEN HENRIK finn tudósnak a 
«Finn-Ugor Társaság)) egyik 1893-iki felolvasó ülésén a m o r d 
v i n n y e l v i r á n i j ö v e v é n y s z a v a i r ó l tartott, eddigelé ki 
nem adott értekezését, melyről WICHMANN GY. tesz jelentést a 
kazáni régészeti, történeti és néprajzi társaság folyóiratában (Ete-
BBCTia: XI. köt., 198. 1.). 

2* 
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lépés, mely t. i. munkaprogrammjába fogadván a magyar nyelvészeti 
paleontológia müvelését, alkalmat nyújt e sorok írójának az ily 
fajta kutatásokra s ezek révén ama nálunk évtizedek óta számon 
kívül hagyott, jóformán ásatag sorsára jutott régi igazságnak újból 
való földerítésére, hogy idegen eredetű műveltségszavaink ismere
tes német, olasz, szláv és török-mongol rétegein túl egy hatalmas 
i r á n i , illetőleg á r j a réteg találkozik, melyhez még egy k a u k á 
z u s i ér is csatlakozik. Azon uralkodó nézettel szemben, hogy a 
finn-magyar nyelvek iráni elemei csak ujabb korokban, az ozmanli 
török és volga-irtisi tatár, illetőleg csuvas nyelvek köz vetésével 
kerülhettek az újperzsából,*) TOMASCHEK és SCHRADER adatainak 

*) A magyar nyelv iráni elemeit illetőleg élesen kikél e fel
fogás ellenében már VA.MBÉRY «A magyarok eredete» (1882.) művé
ben. E szerint (407—8. 11.): «A perzsa műveltségszók a magyarba 
nem török közbenjárással, hanem a perzsákkal való egyenes közle
kedés útján kerültek, különösen azon virágzó kereskedelmi össze
köttetés útján, mely a VII. századtól a X-ikig és Xl-ikig Ázsia 
és keleti Európa közt volt és melynek következtében még világ
részünk messze éjszaki vidékein is találhatni arab-perzsa pénzeket, 
melyek nagyobbára perzsák által jutottak a khazarok országán 
keresztül oda». Bizonyítja ezt azon körülmény, hogy «e szók (pl. 
isten, vásár, ezer, száz, vár, vad, kincs, hús, nád) már régóta nyer
tek a magyarok nyelvében polgárjogot, minthogy a legtöbb oly 
fogalmat fejez ki, melynek jelölésére a magyarnak nincs eredeti 
szava, melyből néhány a mindennapi élet legkezdetlegesebb fogal
maira, vagy a vallás tárgyaira vonatkozik: legtöbbje azonban más 
török nyelvjárásban* [t. i. a magyar-törökön kívül] «elő sem for
dul ; tehát a török közbenjárás lehetősége teljesen ki van zárva». — 
Kéginek tartja a magyar nyelv iráni elemeit KUUN GÉZA gróf is, ki 
(íRelationum Hungarorum cum oriente gentibusque orientális origi-
nis história antiquissima (Claudiopolis, 1892.)» czímű érdemes 
művében e tárgyról következőleg nyilatkozik (22.1.): «In regioné 
Iaxarti contermina Hungari primum cum gente iranica, scil. cum 
Iraniis orientalibus commercium habuerunt, cujus vestigia in lingua 
et mythologia hung. etiamnum apparent. Hung. dévaj ,petulans' 
suffixo j (cf. hav-i, szöllö-i) a déva- derivatum cum zendico daéva 
idem est | manó ,dsemon' cum zd. Manó e. g. Vohu Manó | hung. 
arany ,aurum', syrj. wotjak. zárni cum zára, baktr. zaranya \ ón 
,plumbum' cum baktr. aonya \ farkas ,lupus' (quod in hoc sensu 
aliud est, quam ,caudatus'; cauda enim, uti proverbii loco dici 
sólet, de vulpe testatur, hung. ebet szőriről, rókát farkáról megesmér-
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figyelembe vétele egész más belátáshoz vezetett. A ((magyar fém
nevek őstörténeti vallomásai)) (Ethnographia V: 1—25.) kétség
telen világossággal igazolták, hogy az i r á n i m ű v e l t s é g i 
e l e m e k á t v é t e l é n e k k o r á b a n a m a g y a r s h o z z á l e g -
k ö z e l e b b á l l ó r o k o n n é p e k (főkép a vogulok, osztjákok s 
permiek) m é g k ü l ö n n e m v á l t s z o r o s f ö l d r a j z i e g y s é 
g e t a l k o t t a k , m í g a m a g y a r - t ö r ö k e l e m e k c s a k a 
m a g y a r n y e l v k ü l ö n é l e t é b e n , t e s t v é r e i t ő l v a l ó 
e l s z a k a d á s a u t á n v á l t a k e n n e k a l k o t ó r é s z e i v é ; 
más szóval, hogy a m a g y a r - t ö r ö k é r i n t k e z é s az i r á n i 
m ű v e l t s é g - és n y e l v h a t á s n á l s o k k a l k é s ő b b i k o r ú . 
Az összes ismeretes adatok számbavételével — melyekhez ((Adalé
kok az iráni műveltséghatás magyar ny elvnyomaihoz» czímen (Eth-
nogr. V: 72—76. és 134—141.11.) magam is járulok néhánynyal — 
újból és tüzetesebben vizsgálom a kor kérdését ((Az ugorok legré
gibb történeti emlékezeten czímű értekezésemnek (1. u. o. 160. 1.) 
függelékében, hol a kifejtett eredmények: 1. Hogy a finn-magyar 
nyelvek iráni elemei közt több van olyan, melynek ismerete e 
n y e l v c s o p o r t e g é s z v o n a l á r a , illetőleg ennek u r a l 
vó I g a i részére terjed (pl. a magy. ház, név, ár, ág, méreg, 'száz, 
tíz, méz, ravasz, róka, kutya, üsző, juh, szarv, méh stb. rokonsága), 
mely jelenséget csak az magyarázhatja, hogy a szóban forgó 
idegen nyelvi hatás a f in n - m a g y a r n é p e k e t m é g e z e k 
t e r ü l e t i é r i n t k e z é s e k o r á b a n é r h e t t e . A finn
magyar nyelvek germán, lett-szláv és török elemei közt nin
csenek ilyen valamennyi nyelvre kiterjedő közös szavak; e 
népek tehát az iránsághoz képest mindenesetre későbbi korok
ban kerülhettek a finn-magyarság közelébe. — 2. E g y e s á r j a 
e l e m e k a f i n n - m a g y a r n y e l v e k b e n o l y a n h a n g 
k é p e t m u t a t n a k , m e l y r é g i b b az i r á n s á g i s m e r e t e s 
l e g r é g i b b n y e l v e m l é k e i n e k , az A v e s z t á n a k és 
ó p e r z s a f ö l i r a t o k n a k m e g f e l e l ő a l a k j á n á l i s s csak 
a r o k o n n y e l v e k , j e l e s e n a s z a n s z k r i t e g y b e h a s o n -

heted) cum baktr. vehrka, varka, cf. Vehrkcina: Hyrcania ,regio 
lupina' | nád ,arundo' cum antiquiore forma iranica nada (cf. hod. 
pers. naj, nej) \ kakas .gallus' cum zd. kahrkatas pláne con-
veniunt». 
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l í t á s á v a l v á l i k é r t h e t ő v é (pl. a szókezdő s ezekben: 
mordv. sede, sed' «brücke»; vogul sqtér, zürj., votj. surs «tausend» 
= szkr. sétu- «brücke», sahásra- «tausend» ; de : zd. haétu-, osszét 
yld, %ed, magy. híd «brücke», zd. hazafira, pehl. hazar «tausend» ; 
szintigy a szóközépi és szóvégi sibilans ezekben: mord. azoro, azir 
«herr» s s > t változással vog. §tér, ötér «fürst)> : v. ö. zd. ahura-
«herr» = szkr. asura- és vog.-osztj. saris, zürj. zari$, votj. zarez 
«meer» : v. ő. óper. drayah-, zd. zrayanh- «meer», szkr. gráyas-
«ausgedehnte tláche».— 3. V a n n a k o l y a n i r á n i és f i n n 
m a g y a r s z ó k i n c s b e l i e g y e z é s e k , m e l y e k a l e g r é 
g i b b s l e g t e l j e s e b b a l a k o k a t t ü k r ö z i k , ú g y h o g y 
h o z z á j u k k é p e s t pl. a p a h l a v i a l a k f o g y a t é k o s a b b 
(pl. zürj., votj. zárni, vog. sqrni «gold» = zd. zaranya-, osszét suy-
zariná;de: pahl. zar, ujper. zer <»gold» ; vog. aiwén «zaun des 
pferdes» : v. ö. zd. aivi-dana-, szkr. abhi-dani- «halfter» ; de : osszét 
vidon, vidon «zügel», sariqöli vidán «a briclle»). — 4. I g e n g y a -
k o r i a k a s a j á t o s o s s z é t h a n g a l a k u l a t o k , melyek 
különös alán nyelvterületről valóknak tekinthetők (pl. a magy. 
keszeg, asszony, üstök, vért, ezüst, ara szavak és rokonságuk). — 5. Az 
iráni befolyás a finn-magyar nyelvekre még folyton tart időszámítá
sunk első századaiban is, amint ezt egyes sa já tos p a h l a v i a l akok 
igazolják (pl.vog. raa't, osztj.mavi («honig»,^= pahl.mai «honig»,míga 
finn mede-, mord. med-, magy. méz a zd. madu alakot tükrözik). — 
6. Az i r á n i b e f o l y á s a f i n n - l a p p n y e l v e k r e h a m a 
r a b b s z a k a d m e g , m i n t a v o l g a-u r a l i a k n á i (mások ott 
pl. az «arany», «ezüst» és «vas» nevezetei s a hangalakok is álta
lában régiesek), mi nyilván a lett-szláv és gót népvándorlással függ 
egybe, mely t. i. ama népeket régibb s a rokon népek területéhez 
közelebb eső hazájuk elhagyására kényszerítvén, ezzel együtt az 
iráni összeköttetést is megszüntette. Szintigy kiderül e vizsgálatok 
folyamán azon már VÁMBÉRYtól*) és ToMASCHEKtől sejtett, de ada
tokkal nem bizonyított igazság, h o g y az á r j a , i l l e t ő l e g 
ó i r á n i k u l t u r a k é p z ő h a t á s a k i t e r j e d t m á r a k ö d ö s 
r é g i s é g b e n a k e l e t i a l t á j i n é p e k r e is . «Ósi török-árja 

*) «Die primitive Cultur des turko-tatarischen Volkes (Leip-
zig, 1879.)»: 35. 1. 
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nyelvérintkezés)) czímen (NyK. 24 : 405—408. 11.) e tárgykörnek 
fejtegetem néhány felötlőbb jelenségét. 

Mai tudományos eszközeinkkel bajosan megoldható feladatot 
vesz czélba FIÓK KÁROLYnak «Az árják és ugorok érintkezéseiről» 
írott értekezése, mely HUSZKA JÓZSEF «Székely ház (1894.)» czímü 
művének mellékleteképpen s különnyomatban közvetetlenül az 
előbbi munkák után látott napvilágot. A régi magyar, illetve szé
kely házépítés, valamint a népornamentika hagyományos típusainak 
összehasonlító tanulmánya meglepően igazolja HUSZKA művében*) 
a nyelvészeti kutatások azon eredményét, hogy a keleti magyarság
nak árja, különösen iráni népekkel kellett szoros műveltségi érint
kezésben állania, mely tényhez immár a még földerí tétlen «históriai 
háttéri) s a «történelmi okiratokkal való igazolási) nyújtására FIÓK 

vállalkozik (különnyom. 3.1.). «A v é d á k b a n » — szerinte — 
« e g y e n e s t ö r t é n e t i a d a t o k és e m l é k e z é s e k s z ó l a -
n a k az u g o r o k r ó l és p e r m i e k r ő l ) ) (18, 28. 11.) s «az 
A v e s z t a (Vendidad, I. fargard) l e g b i z t o s a b b a d a t o k a t * 
t a r t a l m a z «az u g o r - á r j a ő s h a z a m e g á l l a p í t á s á 
hoz)) . Sajnos, hogy e nagyotmondó állítások minden tüzetesebb 
kifejtés és magyarázat nélkül szűkölködnek s hogy általában ami 
ujat FIÓK ezen értekezésében fölhoz, nem historicurn,**) hanem 
legfeljebb szófejtés, még pedig egy-két helyes észrevételt (pl. magy. 
ostor — zd. astra-; sólyom = szkr. cyéná-, zd. saéna-) leszámítva, 
ennek legkevésbbó megbízható fajából. Különösen nagy szerep jut 

*) Igen tanulságosan egészítik ki az itt kifejtett eredménye
ket tárgyi néprajzunk érdemes búvárának «Népies ornamentikánk 
forrásai* és «Tárgyi ethnografiánk őstörténeti vonatkozásai* czím-
mel közölt értekezései (Ethnographia V : 155—160. és IX: 41—62, 
97—108., valamint legújabban megjelent Magyar Ornamentika 
(Budapest, 1898.) ez. önálló müve. 

**) Ezt beismeri az értekezés is következő helyén (31. 1.): 
((Összefoglalólag ismételve kijelentem, hogy a védák az ugorokról, 
mint az árjáknak közópázsiai szomszédjairól, meg az ugorok igen 
sok törzséről, mint Ejszakindia lakóiról, nemcsak philologiai, hanem 
több rendbeli históriai bizonyságot nyújtanak, mely utóbbiakból itt 
sajnálatomra semmit nem vehettem fel; de megismertetésökkel más 
helyen kísérletet fogok tenni». Egy 55 lapos értekezésben, annyi 
mellékes részlet mellett, kár volt épen ezen legfontosabb adatokat 
mellőzni. 
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itt a t u l a j d o n n e v e k magyarázatának, melyeknél nem lévén a 
szó eredeti alakulása s értelme biztosan megállapítható, tág tere 
nyílik a képzelem játékainak, főkép ha még hozzá az a minden 
korláttól független módszer járul, melylyel a szerző műveleteit 
végzi. Álljon ezek értékének megitélhetése czéljából e helyütt pár 
példa. A pendsábi «ja£ (vedában Yatu, Yadu) név, e népfaj máig 
viselt neve az u g o r o k n e v é n e k (jaht = népek) prákritos 
alakja» (30. 1.): így tanítja FIÓK. Ámde kérdés, hogy vájjon a jaht 
csakugyan az ugorok neve-e? Mi úgy tudjuk, hogy az uráli ugorok 
magukat mariéi («vogul és osztják))), Ás-yo, Xanda-%o («obi oszt
ják))), azután Ás-jay (id.), Taiíat-jay («irtisi osztj.»), Joyén-jay 
(jugani osztj.), Térrv-ja% («Tym-mellóki nép») néven nevezik, mely 
utóbbiakban a ja-/ szó határozottan «nép »-et jelent; de nemcsak 
ugort, hanem pl. ezekben: jarkan-jay «szamojéd népet*, khatéú-
ja% «tatár népet», a jay tehát bennük ép oly kevéssé «népnév*), 
mint a magy. nép, vagy latin popultis szó. Azután vájjon biztos-e, 
hogy a jay szó régi eleme az osztják nyelvnek? Azon körülmény, 
hogy az összes rokon nyelvekben, még a vogulban és magyarban 
is, e szó ismeretlen, hogy etimonja itt föl nem deríthető, különösen 
pedig, hogy a csuvasban is megvan jéy «volk, leute, nation»> (NyK. 
21 : 39.), nagyon kétessé teszi ennek fölvehetőségét. De meg miért 
kelljen magát egy népnek (ha netán külömböző törzsekből verődött 
is össze) többes számban «népek»-nek neveznie? A yátú- szót kü-
lömben a szanszkrit szótárírók nem is magyarázzák népnévnek, 
GRASSMANN Kigvéda-szótára szerint pl. jelentései: 1. «spuk, spuk-
haftes wesen, zauberei»; 2. (többesben) «spukhafte geister, dámo-
nen» (ebből: yá- «gehen, reiten, fahren, füegen») s az Avesztában 
is yatu ((zauberer; zauberei» (JUSTI Hb. 246.). Ha csak ilyen alapo
kon nyugszik, bizony nem nagy hitelre tarthat számot az a fölfo
gás, hogy a 3átok nem mások, mint ugorok (vogul-osztjákok) vol
tak. — Ugor szó FIÓK szerint a Kabul és Indus összefolyásánál 
lakó védai gandhari népnév is, mely t. i. a vogul yqnt, khönt «had» 
és ari' (tő: ary-) «fölös, sok», osztj. ar «viel, genug, überflüssig» 
(F. merőben alapnélküli fordítása szerint: «nagy») szók összetétele 
volna s betűszerint had-nagy-ot jelentene*) (31. 1.). Föltéve, hogy 
«had-sok» alkalmas népnévül, miként bizonyíthat a szó ily elem
zése ugor eredetre, mikor mind a két alkatrész iráni eredetű (v. ö. 
vog. yqnt, magy. had, finn kanta «complexus, collectio» ellenében: 
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pahl. gund «heer», ujper. yund, yunda «schaar, menge» és az osztj. 
ar, vog. «n ' ellenében: zd. ári «füllé», ára «volkommen»)? — 
Nagy súlyt helyez F . különösen a védai ogatia, ugana, ugrá, ugrí, 
u.ghra állítólagos «népnevekre)), melyekben «az ugor szó szép 
variatiókban volna képviselve)) (18. L). Az imént idézett szanszkrit 
szótárban e szavak magyarázatai: aogana- (adj.) ,verstossen' [nach 
Böhtling-Roth] für ava-gana ,von seiner schaar versto3sen'» 
304. 1.) | ugrá- «,kráftig, máchtig, gewaltig' von einer wurzel ug-
[Curtius, 159.], welche auch in ó$as «kraft» enthalten u. aus va$-
,rege sein, kráftig sein í [vá$ra ,donnerkeil des Indra', vaja ,kraft, 
stárke'] geschwácht ist; 2. von göttern gebraucht; namentlich von 
Indra, den beiden Acvinen, den Maruts, seltener von Varana, 
Bhaga, Soma etc. 3. substantivisch : ,der máchtige'; ugra-putra 
,máchtige söhne habend', ugra-báhu ,kráftige arme habend', ugrá-
deva ,eigenname eines mit turvágau-yádu genannten mannes (mách
tige götter habend'))). E magyarázatokra czélozva FIÓK azt jegyzi 
meg, hogy «a Nagyszótár szerzői e nevek egy részét közfőnévvé 
eletimologizálták, a melyikkel pedig ezt nem merték tenni, azokat 
megtették felhődemonoknak, legtöbb esetben hindu törzsek meg
fejthetetlen neveinek)). De hol a bizonyíték, melynek alapján FIÓK 
magyarázatának több hitelt adjunk, mint a szanszkrit irodalom és 
nyelv nagynevű búvárainak? Megengedve azonban, hogy az idé
zett szavak csakugyan népnevek, föl lehet-e tennünk, hogy már a 
Eigvéda korában vogulokra és osztjákokra vonatkozott az ugor 
nevezet? «Az ugor népnevezet eredeten czímű értekezésemben (Eth-
nographia VI : 349—387.) bebizonyítottnak vélem, hogy «az ugor, 
ogur név eredetileg az ókorbeli nyugati török törzsek összefoglaló 
jelzője szemben a keletebbre lakó s tőlük nyelvjárásilag is külöm-
bözŐ oyuz-okkal, kik magukat közönségesen türk néven is nevezték 
és nevezik ma is», valamint hogy «csak történeti és műveltségi érint
kezés révén jutott az on-ugur, vagy szláv fejlésében ugor név a ma
gyarokhoz s másrészt az egyszerű ugor, illetőleg jugor név a vogulok-
hoz és osztjákokhoz)). így fogja föl a dolgot BRUNNHOFFER is, ki 
«Iran und Turáni) művében (77. 1.), mint FIÓK is idézi, az ogana-
féle szókban török s nem ugor népet («ein mit dem namen an die 
ungern erinnerndes türkenvolk))) vél fölismerhetőnek. 

Az efféle ingatag értékű névfejtegetéseknél sokkal komolyabb 
figyelemre tarthat számot FiÓKnak azon elvileg helyeselhető esz-
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méje, hogy azon nagy hatás mellett, melyet az árjaság a finn
magyar nyelvekre gyakorolt, föltehető a v i s z o n h a t á s is, vagyis 
hogy az árja nyelvekben is találkozzanak finn-magyar elemek. Ha 
ez kétség nélkül bebizonyítható volna pl. a Eigvéda szókincsében, 
rendkívül fontos adatot nyernénk az árja érintkezés régiségére 
nézve s habozás nélkül csatlakozhatnánk FIÓK azon következteté
séhez, mely szerint ez visszanyúlik az időszámításunkat megelőző 
h a r m a d i k é v e z r e d b e (29. 1.), vagyis a Eigvéda szerkesztésé
nél is ősibb korszakba. Tekintettel az ügy ily jelentőségére, vizs
gáljuk meg az annak érdekében fölhozott adatok közül az állítóla
gos legrégibbeket, melyek t. i. a szanszkritból vannak merítve. 
Ilyenek: 

1. «szkr. cakati (olv. cakari) és gakata az ugor-magyar 
szekér szó átvétele, mit alakján és leírásán*) kívül még az is bizo
nyít, hogy eredetét a hinduban, az indogermánban pedig rokonsá
gát hiába nyomoznók; pedig eredetét már a legrégibb hindu nyel
vész Jaska (Kr. e. 7—8. század) kereste». — A magy. szekér s a 
hozzátartozó SO. liker «schlitten» (<C*siker) eredetisége a finn
magyar nyelvterületen ép oly homályos, mint a szanszkritban 
(v. ö. ANDEKSON : Wandl. 28. 1.); de a szkr. gakata, cakati hangzói
nak viszonylása a magy. szekér-éhez (t. i. a : a, e) ép olyan, minőt 
egyébként kétségtelen árja eredetű szavakon szoktunk észlelni. 
Mindenesetre alkalmatlan e szó annak bizonyítására, hogy éppen 
ugorból hatolt e szó a szanszkritba. Valószínűbb, hogy a szó ván
dorlása fordítva történt s hogy a szanszkritba más forrásból, talán 
India őslakóinak nyelvéből került. 

2. «Másik ugorból a Eigbe került szó» volna «a tür = tó 

*) Czélzás WHITNEY «Indische Grammatik» művének követ
kező helyére (16. 1.): «L i n g u a 1 e r e i h e : t, th, d, dh, u. Die 
lingualen mutaa werden nach den bestimmungen aller einheimi-
schen autoritáten durch die aufwárts gebogene u. an das gaumen-
dach zurückgezogene zungenspitze hervorgebracht (etwa wie das 
gewöhnliche englische sanfte r ausgesprochen wird)».— «Die lin-
guale entstehen vornehmlich durch lautwandel aus der náchsten 
reihe, den dentaien; z u m t e i l j e d o c h k o m m e n s i e i n 
w ö r t e r n v o r , d i e k e i n e v e r f o l g b a r e i n do g e r m á n i-
s c h e v e r w a n d s c h a f t h a b é n u n d v i e l l e i c h t a u s d e n 
s p r a c h e n d e r u r b e w o h n e r I n d i e n s s t a m m e n » . 
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szavunk, mely részint köz-, részint tulajdon főnévi jelentésben 
vagy 30 helyen jön elő a Eigvédában. Köznév gyanánt a türnáca 
= vízesés (,wassersturz, wasserfalP) compositióban, mely szónak 
utolsó tagja (naga = esés, omlás) általánosan ismert szkr. szó; 
előtagjának (tűr) jelentését azonban csak a contextusból sikerült 
föltételesen (kérdőjellel) a Nagyszótár szerzőinek megállapítani; 
tűr egyenesen az ugor nyelvek szókincséből került a hinduba» 
(22—23. 11.). — GRASSMANNnál a Nagyszótár nyomán : túrnaqa 
«etwa wassersturz» s nyomban utána: tűrni «rasch, eilend, rasch 
im werke» (von tur- «schnell od. kráftig vordringen»). E mellett 
vannak ag- és nag- igetövek azonos «wohin gelangen, erreichen» 
értelemmel. Látni való, hogy a íwr-nak FiÓKtól kifejtett «víz»-féle 
jelentése merőben kétes s hogy a Nagyszótár írói az idézett «rasch ; 
rasch vordringen»-féle szavakra czéloztak a tűrnágn találgató jelen
tés-meghatározásában. Külömben is a vogul tur sajátosan «tavat», 
nem pedig «folyó vizet» jelent. 

3. «Sokkal jelentősebb ennél is» FIÓK előtt «az, hogy tenger 
szavunk is egy, ha ugyan nem két alakjában bejutott a szanszkrit 
nyelv szókincsébe, bár nem a vódákba» (23. 1.). — A mit ennek 
bizonyítására szerzőnk végbevisz, az bámulatra keltő. «Erős a meg
győződése, hogy az egész altáji nyelvcsaládnak nincs oly becses 
ereklyéje, mint a tenger szó ós hogy nincs oly szavunk, melylyel a 
nyelvészek, honiak, úgy mint külföldiek, mostohábban bántak 
volna el». Ez «egyenesen az ős altáji nyelv szókincséből maradt 
ránk szép, de értékénél csekélyebbre becsült örökségül; valóságos 
antediluvialis maradvány ! Jelentését tekintve eredetileg az ég (coe-
lum) fogalmát fejezte ki; aztán átment jelentése az ég lakóira és 
jelentett istent; harmadik helyen jelenté az ég földi képmását a 
tengert (lat. maré)». Ezen okoskodás alapján egy szócsaládba tartoz
nának vele bűvészi hangváltozások révén : magy. ördöng, temér-dek 
és tering-ette; vog. tarém «himmel; gott» ; török tanri «himmel; 
gott» és dengiz, tengiz «meer» ; az akkádi dingir és dimer «gott» ; 
szkitha Temerinda, a Mseotis neve, «quo significant matrem maris» 
(PLINIUS szerint; FiÓKnál az adat kijavítva: Temer-ima «uxor 
maris»; mert az osztj. ima «weib, frau»; holott egyszermind «müt-
tercheri))); szkitha ©aii'.fxaaáSag a tenger istenének neve, melyet «az 
ugor (!) tamir s a zd. mazdao (isten) összetételének)) kell elfogad
nunk; Ta^opawfy hegyfok neve a Mseotis partján ( = «tenger-kö», 
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azaz: «tenger magas partja»); Tomyris masszagóta királynő neve 
(== «ccelum»); végül szkr. tamara «víz» és taranga «hullám».— 
Józan nyelvész nem kételkedhetik benne, hogy a magy. tenger 
csuvas hangjellegü, törökből eredt jövevényszó, melynek a rokon 
finn-magyar nyelvekben semminemű rokonsága s már csak 9z 
oknál fogva sem kerülhetett innen a szanszkritba. 

4. A A jávorszarvas osztják neve ene vöje, mely ,nagy állatot, 
jelent szószerint; éjszak vadjának ugyané, ill. a név első tagja fem. 
képzővel (l): ml jelenti a védákban néhányszor egy szarvas faj 
nőstényét)) (25. 1.). — Érdekes ez «ugorból való szanszkrit jöve
vényszó)) fölvilágosítása GRASSMANNnál (298. 1.): «éta adj., fem. 
érit, eni 1. ,eilend, dahinschiessend' [von i- ,gehen, fahren, fliegen'] 
von vögeln, strömen; daher 2. ,ein durch schnelligkeit sich aus-
zeichnendes tier, eine hirschart'; 3. ,hirschfell'; 4. fem. ,hirschkuh 
od. ein anderes weibliches, durch schnelligkeit sich auszeichnen-
des tier'». 

5. «Ugor eredetű, osztjákból került számnév» a szkr. éka 
«eins» (26.1.), melyet indogermán nyelvészek a,z e-ta,e-na «dieser; 
er» névmások előrészével azonosítanak ezt dimin. képzővel meg
toldottnak tekintvén. FIÓK e magyarázat helyességét «több mint 
kétes» színben látja, melynél biztosabb az, ha az osztják it, ej, i 
«eins» számnév legkopottabb s ennélfogva legújabb alakjából 
indulunk ki s ezt a vogul ákwé dimin. képzős alak módjára szer
kesztvén fölfedezzük a szanszkritban. Hogy 2000 évvel Kr. e. 
a lapp akté, cser. ikte, finn yhte- hangtestéhez közelebb álló, 
teljesebb alakok lehettek az osztjákban is, az legkevésbé sem 
aggasztja. 

6. «Ugorból, egyenesen ősmagyarból, került szanszkritba az 
indo-szkitha korban a béka szó bheka alakban» (26. 1.). — Tudja 
jól FIÓK, hogy e szó el van terjedve a törökben és mongolban, míg 
a finn-magyar nyelvek terén csak szórványosan, ott t. i. hol egyéb
ként is találkoznak nagy számban török jövevényszók. Ha a szkr. 
szó nem pusztán véletlenül egyező hangutánzó (minek lehetőségére 
magának FiŐKnak kései szkr. nbhakabhakáyate == kuruttyol)) idé
zete szolgálhat bizonyítékul) jöhetett az akár ugyanazon forrásból, 
honnan a magy. béka került, t. i. a törökségből annál is inkább, 
minthogy az indo-szkitha korban török érintkezést minden kutató 
elismer. 



ÁRJA ÉS KAUKÁZUSI ELEMEK A FINN-MAGYAR NYELVEKBEN. 2 9 

7. Ugyancsak a későbbi szanszkrit irodalomból idézi FIÓK a 
puta «fazók» szót (ebben: puta-griva «butterfass, kupférner topf»), 
melyhez «alakilag legközelebb állanak az éjszakugor nyelv szavai: 
vog. pót, osztj. pvt» (26. 1.). — A szó a finn-magyar nyelvekben, 
mint nagy elterjedéséből s a hangalakokból (finn pata, észt pada, 
lapp pate, batte, cser. pad, pat, pot, magy. faz-ék) következtethető, 
mindenesetre régi; de megvan az összes germán nyelvekben, lett
ben, litvánban s a francziában is. Eredete s vándorlásának útjai 
homályosak. Vö. BÖHTLINGK-EOTH szanszkrit szótárában (III: 
754—5.): puta «trichterförmiger, ausgebauchter hohler raum; 
falté, tasche», grlva- «bals, nacken, hals eines gefásses; tehát 
pata-, grlva- tkp. ((tölcsérnyakú (edény)». 

8. Késői szkr. kuta, kúti «hütte», melyet FIÓK a szerinte is 
árja eredetű finn koto, köti «domicilium» v i s s z a v e t t másának 
tart (26.1.).*—Megjegyzendő, hogy a finn koto régibb *kodo helyett 
való (észt koda, kodu, lív kModá); másrészt hogy a hangzók két-
félesége a finn-magyar alakokban (t. i. o, u ezekben: finn koto, 
lapp kohtie, koatie, mordv. kudo, cser. kuda és a ezekben: osztj. 
yat, magy. ház), amúgy is kétféle eltérő árja dialektus alapjára 
vall, mit egyes keleti nyelvek (pl. mingréli qude «haus», török kutu 
«behálter, futteral, schachtel» stb.) is igazolnak. A szkr. szónak 
finnből való eredete mindenesetre nem szükségképi, a mint FIÓK 
is csak «valószínü »-nek gondolja. 

Ezek volnának amaz állítás erősségei, hogy az ugor nyelvek
nek viszonhatása is kimutatható a szanszkritban. A kísérlet siker
telen volta nem zárja ki, hogy a későbbi beható kutatás mégis 
akadjon ilyen nyomokra; mert ez a finn-magyar nyelvekre gyako
rolt nagy árja hatás mellett elég jó okkal föltehető. FIÓK e viszon-
hatást az iránság terén is fölismerhetőnek véli; de fölhozott adatai 
(óper. [AavSÓTj < magy. mente \ óper. xáv§u? < magy. köntös | osszét 
VeX> yi%> ujper. jakh «eis» < magy. jég | pamiri tor, tur «kehle» 
< magy. tor-ok, vog. tur | osszét aysin «frau» < magy. ah-
szin, asz-szony) a jelzett czélra való bizonyító értékük tekinteté
ben ép oly kevéssé állják ki a szigorú kritikát, mint szanszkrit 
társaik. Sok oka lehet, hogy az efféle árjába áthatolt finn-ma
gyar elemek nem oly könnyen jelentkeznek a kutató szeme elé, 
melyek között jelentőségében nem a legutolsó az, mit már 
SCHROEDER sejtett, hogy t. i.amaz indo-iráni nyelvjárások, melyek-
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bői közvetetlenül szavaink kerültek, nagyobbrészt hátrahagyott 
utód nélkül végkép elenyésztek, talán épen a finn-magyarságba 
olvadtak bele. 

Nem hagyhatjuk emlités nélkül FIÓK értekezésének azon 
bőven tárgyalt s az árja nyelvi hatással kapcsolatba hozott eredeti 
eszméjét, hogy a s z k i t h á k — n y u g a t i a k ú g y m i n t az 
i n d o - s z k i t h á k — u g o r o k , a z a z v o g u l - o s z t j á k - m a -
g y a r o k v o l t a k . «Ejszak-India tartományainak, Pendsábnak, 
keleti Afganisztánnak tömérdek érmei közül éppen azok, melyek a 
szkitha királyok érmeinek tartatnak s melyeknek értelmezéséhez 
a tudomány eddig legkevésbé bírt hozzá férkezni, félreismerhetet
lenül (!) u g o r k i r á l y o k n a k f e l i r a t o s p é n z e i » (4. 1.). 
Nagy fényben ragyog föl ezek nyomán az ugorok ősi dicsősége, 
annál is inkább, minthogy a természetesen hozzájuk sorakozó 
kutrigur v. kuturgur, kotzager, sarugur törzseken kívül (11, 37. 11.) 
«a h u n n o k n y e l v e i s k i z á r ó l a g u g o r n y e l v v o l t , 
melynek, úgy látszik a m a i d é l i o s z t j á k felel meg leginkább)) 
(11. 1.); azután meg a sinai írók yue'itchi népe (mely név a jugor-
nak sinai hangtan szerint való átírása), továbbá a tochar nép is 
«déli ugor)) nyelven beszólt, amelynek ma egyetlen képviselője a 
m a g y a r nyelv» (42, 49. 1.), ellentétben a szakák-ksd, «kiknek 
nyelve a mai ugor nyelvek éjszaki ágához (vogul-osztják) tartozó
nak látszik» (41. 1.). Végül «a k o z á r n y e l v s z i n t é n a d é l i 
u g o r n y e l v á g h o z t a r t o z o t t , s ő t az i n d o - s z k i t h a 
k o r b a n m é g m a g y a r o k ós k o z á r o k e g y és u g y a n 
a z o n n é p t ö r z s k ö t e l é k é b e n e g y ü t t é l t e k » , mit «sem 
philologiai, sem históriai úton megdönteni többé nem lehet» (!). 
Ugyanoly kedélyes név- és számfejtegető etimológiai játékok szol
gálnak e nagy állítások alapjául, minőket fentebb bemutattunk. 
A fő szó E%ói>-7]? = osztj. khu-t «emberek» (a szókezdő s benne: 
(isigma prosthetieum», 9. 1.); SXÓXOT-OI = vog. khols, khqls «ember; 
halandó" -+- plur..-í (a szókezdő s itt már: «sigma metatheticum»; 
13. 1.). HÉRODOTOSZ «egyszemű)) 'Api[iaa7roí népének neve = vog. 
ari-sampa, mit FIÓK «wa<?2/-szemű»-nek fordít, pedig helyesen: 
«sok-szemű», tehát éppen ellentéte HER. értelmezésének. Ponto
san megfelelő fordítása az négy szeműn-nek: vog. ák sampá (FIÓK 
éjszaki és déli, tehát külömböző nyelvjárásbeli vogul alakokat rak 
egy szóba, midőn ák sampá-i ír); ezzel találkoznánk az 'E£a^jraioc 
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szkitha névben, melynél azonban az a baj, hogy nem népnek, 
hanem egy forrásnak neve, melynek görög értelmét HER. így adja: 
ípal óőot «szent utak». E legyőzhetetlennek tetsző nehézséget köny-
nyű szerrel löki félre az útból az a megoldás, hogy «HER. miért, 
miért nem, jegyzeteit összezavarta)) (14.1.). Az amazonok szkitha 
Otopíuata neve = osztj. ürt «úr» + vog. pat- «esni» (osztj. meg
felelő : pH-) + -a nom. verb. képző (összerakva: aura, elesett)) — 
«özvegy»), mely utóbbi ugyan nincs a vogul-osztjákban ; de meg
van «a klasszikusok által reánk hagyott ugor örökségben)), jelesen 
még e nevekben: Sác-a, Artim-pasa, Sanr-mata (15, 16. 11.). 
A keleti Eáx-Yj<;, Xáx-ai név alatt szereplő szkithák nevében a vogul 
saw «inségi) szó lappang, melynek teljesebb hangzását a magy. 
szeg-ény tükrözné, a szkr. gákihi mása (38.1.; GuASSMANNnál: gaka-
«kraft», cákín «kráftig, stark»; 1390. 1.). A Maocsafátat, Soaca^état 
nevekben az előrész vog. ma (may-) «föld», illetőleg osztják tü 
«tó», az utórész a szaka, népnév többes (-t) képzése, tehát jelenté
sük: mikföldi és tómelléki szakákn (38. 1.); de HEROD. és más írók 
határozottan különválasztják a thyssagetákat, mint sajátos szoká
sokkal bíró, önálló népet a szkitha eredetű massagetáktól. Indo-
szkitha érmek királynevei (39—43. 11.): MATTOT (görög genitivus-
ban; tehát az -oo végzet elszakításával) = vog. ma, osztj. mü, ml 
«föld» | AZOX, szkr. átírásban : Aja-sa = vog. ás «atya»; de ennek 
teljesebb alakja: and | KAAA^EC, KAA<í>IZ0r, KAA<Í>ICHC ma
gyar szó = Kada-fi (szanszkrit variánsok: Kasa-sa, Kaphsa-sa, 
Kapisa-sa). Van 00HM0 KAA<MCHC is; ebben az első szó == ou%-
ima, vagyis osatj. o%s u% «fő» (oyyu «háuptling») -f- ima «weib, 
frau» ; együtt: ((Kadfisés és királyasszonya)) [ KANHPKOr= osztj. 
konar, kenar «arm» + khu, yo «mann«; buddhista alázatossággal: 
«Szegény ember» | 00HPK0 = vog. vör, vnor «erdő» -f- osztj. khu, 

jso — ((Erdő embere)). Jelző czímek: KOZOAA, KOZOTAO, szkr. 
kufiula, ko^ola = kozár; tehát: «A kozár Kadafl)) | Szkr. yatugasa 
= jayt-uq «népek feje». Maga a Kada név = kozár kende «király» 
(melyben «az n nem tartozik a tőhöz, az csupán a vokál-átmenet-
tel járó segédhang», mint ezekben : «ke[n]gyel, töve : hág-, erede
tibb kág-; szefnjved-, töve : száiv-, eredetibb szag- • méfnjte, töve : 
inat, v. ö. Saur-tnata)! ; 50. 1.). Ilyen oszlopokon épül föl a neveze
tes eredmény, hogy «az indoszkithák, kikben mongolt, törököt, 
tatárt és mi mindent kerestek már, k i z á r ó l a g az e g y k o r 
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o l y r o p p a n t n a g y é s n a g y s z e r e p e t v i v ő u g o r n é p 
c s a l á d t a g j a i v o l t a k , sőt már azon oganák, uganák is, kiket 
a védák Indiában és Indián kivül ismernek, ugyanezen népcsalád 
régesrégen elszakadt ágai» (55. 1.). 

A finn-magyar szókincs iráni elemeihez ujabb adatokkal 
járuló és észrevételeket fűző apróbb közlemények az utóbbi évek
ben : THOMSEN ViLMOstól: Kort Udsigt over det philologisk-
historiske Samfunds Virksomhed 1885—87 (124. 1.) és Berör. 
(7, 232. 11. : híd = osszét yid, tölgy == ossz. tfuldz, toldze} — 
SIMONYI ZsiGMONDtól: «Osszét szók a magyarbann (NyK. 2 4 : 
128. 1.; itt először: magy. vért = osszét vart' «schild», zd. veredra 
id. és magy. üstök = osszét stfug «locke, büschel haare», szkr. stuka 
«zotte»), továbbá «Osszét szók ugor nyelvekben)) (u. o. 82. 1.; pl. 
mord. van- «nézni» = osszét win-, un-, zd. vaén- «sehen» ; zürj. 
kok, votj. kuk «lábszár» = osszét ka/, thus kok «fuss») és «Kincs» 
(u. o. 25 : 303.1.). — PATRUBÁNY LüKÁcstól: «Szómagyarázatok : 
tárkány, dévaj, bűn, ördög, kis, kicsi, ész, szeret, tej, hét* (Nyr. 26 . 
241, 289, 393.); ezek egy részéhez észrevételeim (u. o. 363—365.11.). 
Ugyané szófejtesek több más adattal megtoldva (hang, biztat, dob, 
csal-, -ért, szőr, hős, had, szom-jú) közölvék szerzőnek «Sprach-
wissenschaftliche Abhandlungen» folyóiratában «Ungarische Ety-
mologien)) czím alatt (I : 1—4, 17—18. 11.). — PAASONEN HENRIK -
től: (iKielellisiá lisiá suomalaisten sivistyshistoriaan (Nyelvi adalé
kok a finn müveltségtörténethez; Helsingfors, 1896.)», mely a 
Vahaisiá kirjelmia kiadványsorozatnak 24. füzetét alkotja. A finn-
mordvin műveltségszavak tárgyalásában itt gyakran történik uta
lás különösen ToMASCHEKnek árja szóhasonlataira. —• Az árja érint
kezés történeti alapjának megvilágításához sok becses adatot nyúj
tanak NAGY GÉzÁnak «Egy pár szó a szkithákróh (Ethnogr. V: 223— 
238. és 279—320. 11.) és «A vogulok őskorához)) (u. o. VII : 258— 
265. 11.) czímű értekezései. — Végül itt említem meg «Magyar 
műveltségi szók a kaukázusi nyelvekben» czímű kis közleményemet 
(NyK. 23 : 119—120. 11.), mely ZICHY JENŐ gróf kezdeményére elő
ször foglalkozik ujabb irodalmunkban azon immár hat évtized óta 
lomtárba került tudományos eszmével, hogy lehettek a magyar s 
vele rokon nyelveknek valamikor érintkezései a Kaukázus nyelvei
vel is. Ezen eszme múltjának egyik szakaszával foglalkozik <aA kau-
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kázusvidéki raagyar-kutatás történet éhez» czímű értekezésem (Eth-
nogr. VIII : 459—467. 11.). 

íme közel másfél százados története összehasonlító nyelvtudo
mányunk árja kérdésének. Nem szenved kétséget, hogy teljesen 
megérett ez immár a behatóbb nyomozásra s hogy a kutatásnak 
kibontakozva az általánosságokból elvégre a rendelkezésre álló 
összes eszközökkel s a feladat egész körében kell hozzá látnia az 
egyes tények kritikai megállapításához, valamint az összefoglalá
sukból nyerhető általános eredmények gondos tisztázásához. Nagy 
és becses tanulsága már az eddigi előmunkálatoknak, hogy nem
csak a nyelvtörténet, hanem az ethnologia, néprajz, embertan, 
régészet és műveltsógtörténet mezején is ide sarkallik a finn-magyar 
népek legősibb korszakainak vizsgálata, sőt hogy az itt mutatkozó 
jelenségek helyes megfejtésével gazdag okulás kínálkozik az árja 
ősiség búvárainak is.*) 

MUNKÁCSI BEENÍT. 

*) Ezen itt és a megelőző füzetekben közölt dolgozat bevezetése egy 
nagyobb munkának, a melyet a szerző a Nyelvtudományi Közleményekben 
való közlésre szánt; azonban a munka olyan terjedelmes lett, hogy az 
egésznek a közlése nagyon hosszú ideig elhúzódott volna, mert folyó
i ra tunk megszabott terjedelme ós egyéb közlenivalóink miat t lehetetlen 
lett volna az eddigieknél nagyobb részletekben közölni. Azért a Nyelvtudo
mányi Bizottság a munkának legterjedelmesebb és reánk nézve legközvet
lenebb érdekű részét, t. i. a magyar nyelv árja és kaukázusi elemeinek a 
kimutatását könyvalakban bocsátja közre, hogy ezt a magyar szószármaz
tatásra nézve nagy fontosságú egybeállítást mennél hamarább egész terje
delmében kaphassák kézhez a szakemberek. A többi finn-ugor nyelvek árja 
és kaukázusi elemeinek kimutatása azután a NyK.-ben fog megjelenni. 

A szerkesztő. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. 



Cseremisz szótár. 
(Második közlemény.) 

cok, coka, cokata vastag, sűrű; dick, dicht (brei, kamm, 
gras) Gn. — coka id. Bd. 

cok- (est.) kopog; klopft P. 27. 
cok (est.) illő, megfelelő; geziemend, passend — cokesem toles 

es passt mir; cokon ila illően, rendesen él; ein ordentliches lében 
führen Bd. 

cok-cok (hangutánzó) der schall des messers oder der axt 
beim schneiden Tr. 

cok (est.) pogány áldozat; heidnisches opfer Tr. — cok (m.) 
id. ibid. 

coka v. cok. 
cokata v. cok. 
cokaltarém v. cewaltarént Tr. 
cokáltos v. cewáltos Tr. 
cokaijam megvastagszik, sűrűsödik; dick, dicht werden; 

cokaydem megvastagít; verdicken, verdichten Bd. 
cóke, cókem (m.) általában; im allgemeinen; Booóme Tr. 
cokoném (t.) megkeresztelkedik, sich taufen lassen; cokondar-

megkeresztel; taufen Step. 8. 
coklém áldoz; opfern Gn. 28. coklém Ocs. 50. Ist. 71. cokolas 

Uf. 89. cöklem (m.) Km. 67. coklém (m.) Tr. — cokledem fr. Bd. 
cökl- szolgál; dienen Bk. 122. — cf. t. cök-. 
cóklomo áldozat; opfer Bk. 74. coklome Bd. — Ossz. coklomo 

wer altar Ocs. 88. cokleme-cdre (m.) bálvány; götzen Tr. — coklomas 
áldozattétel; das opfern Bd. 

cokmaltem rázza magát; sich schütteln Gn. 5. cokmaltal-
id. G. 32. 

cokmár (cs.) eine keule, zum betáuben der fische unter dem 
eis (beim fischfang gebraucht) Tr. 

cokón qexOHa (eine art fisch) Tr. 
cokrak süket, taub Ist. 58. Tr. 
cokrák közép állású; der vom mittleren stand ist; cpe^mű 

no COCTOHHÍIO Tr. — cf. cok passend. 
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coktomas zenélés; das musizieren Bd. — cf. soktem. 
col (cs.) annyi; so viel als Gn. — v. colo. 
colak (est.) félkezű; einhándig; cyxopyiriÉ Tr. 
colo (cs.) -nyi; wie viel; so viel als Tr. Bd. — Ossz. kucolo, 

kudonc. wie viel; men colem so viel als ich; ívese c. saen so gut als 
der andere Bd. — mon colo hányszor, wie oft; Zag. 40. 

colgugam, colgustarem, colgozam (m.) Bd. — colgoMm, colgos-
tarém (m.) Tr. v. colgozam. 

colok csel, ravaszság; list, verschlagenheit Tr. — cf. cojá. 
colpan (t.) hajnali s esti csillag; der morgen- und abend-

stern Gn. 56. 
com- kinyújt (bőrt); ledér ausziehen, ausdehnen Bd. 
éoma csikó; füllen Gn. 57. comá id. Tr. B. 
comán (t. cumán) schlitten mit einem kasten, worin man 

mist, schnee etc. hinausführt Tr. 
comár (t.) galuska, gombócz; nockerl, klössen, (mehlspeise) 

Tr. — cf. cukmár. 
combak gödör; grube Gn. — mély kerékcsapás, vízmosás a 

kerékcsapásokban; tiefe radspur, wasserriss in den radspuren ; 
rjiyóoKaa KOJiea, pbiTBima BT. KOJieaxT,; halom, hügel, őyropt Tr. 

combál kis halom ; kleiner hügel; KO'iKa Tr. 
comléru (m.) v. somlém Tr. 
con-con (hangutánzó) schall des schmiedehammers Tr. 
coy&m ácsol; zimmern, kerben Gn. ein ziel setzen; ,a,imaio 

MJfeTy Tr. 
con (cs.) élet; seele, lében Gn. 63. con id. Bd. Tr. con Bd. — 

als pron. reflex: mon conemlan oűa isano-gon ha nekem magamnak 
nem hiszitek; wenn ihr es mir selbst nicht glaubet G. 44. 

coyá (m.) tészta leveses ételben; eine art nudel (mehl
speise) Tr. 

conan élő; lebend, lebendig Ocs. 59. állat; thier Bk. 32. 
condomo lélektelen; seelenlos Ocs. 90. 

conále várj kissé; warte etwas; IIOCTOH-KO Tr. 
conűaj (t.)zseb az övön; gürteltasche Pu. 43. — condaj pén

zes erszény; geldbeutel Gn. 
condarás, conandarás megelevenít; beleben, beseelen ; o^y-

meBJiaTb Tr. 
congá 1. schnepfe. 2. kis halom; kleiner hügel. 3. hegyfok; 

voreebirge; MHCT. Tr. — congá (?) schnepfe (? sic) Bingwall. — 
cf. cana. 

coygatá domb; hügel P. 25. 
conestem, coyestem (t.) repül; fliegen Gn. M. 90. conestám, 

coyestolám id. Tr. Bk. 49. coijestlás M. 90. 
coyort (hangutánzó) schall des glases, wenn es zerbrochen 

wird Tr. 
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coylá kis halom; kleiner erdhügel; K0*iKa Tr. 
coptárge (t.) isabellenfarbiges pferd; irrpeHB Tr. 
cora irlia; feines háutchen unter der haut Gn. cfV t. corak Bud. 
cora (cs. m.) szolga; diener Km. 47. Bd. 
coráluk (m.) szolgaság; dienst, sklaverei Bd. 
coralandarem (m.) rabbá tesz; unterjochen, zurn diener ma-

chen Bd. 
coros (t.) ijedős (ló); scheu (von pferden) Bd. 
corse gyors (paripa); schnell, flink (von pferden) Tr. — 

cf. coros. 
cortán (t.) csuka; hecht Tr. 
cost plautz (hangutánzó) Gn. 22. [Tr. 
costrá (t.) söités, durva szőrű; borstig, rauh-haarig Máté 3.4. 
cot (r.) szám, számítás; zahl, rechnung Bd. Tr. cot rech-

nung Gn. 
cot erős; fest P. 22. cot ola erős város Ocs. 65. 
cot (r.): cotes pistéme tiszteletre méltó ; achtungswert M. 74. 
cotkad&s vár; festung Tr. 
cotkoUo erős; fest, stark Bingwall; megerősített (város); be-

festigte (stadt) Uf. 68; pes cotkoden suditlomo wer sehr strenger 
gerichtshof Zag. 34. 

cotl- számít, tart, tekint; záhlen, rechnen, für etwas haltén 
Step. 10. cotlalt gezáhlt werden Uf. 61. j . 

c'owe v. co[we Bd. 
éu várj egy kissé; warte ein wenig Gn. 42. — cuza plur. Gn. 

11. — cu-cu (t. cu-cu) id. Tr. cf. t. cü Bál. 
cuán, cuanále v. conále Tr. 
cüc (r. m.) alig; kaum Bd. (U;K>U;B BL. 9, 39.) 
cüc: mei ciic singom ich kauerte mich nieder Pn. 11. cf. t. 

cük- Bál. 
cücam bezár; schliessen Gn. Bd. cücás (m.) M. 34. — cuc-: 

opsazomat cucen- sinden ulut sie verschlossen díe thüre Máté 25. 
10. — cucás Tr. — cf. tüc- Bd. 

1. cucam ü t ; schlagen Gn. 44. 
2. cucam látszik; es scheint Bd. Tr. cf. tucas. — cucés úgy 

tetszik, érződik; es scheinfc so, wird gefühlt: tace jugestorak cucés 
heute kommt es mir kalter vor; tosto jersaviec sukon c. sji^ch Ka-
aceTca (BH^HMO) MHoro 03eprL Tr. 

cucém 1. fúr, vés; bohren, meisseln Tr. cücás (m.) id. M. 
6 6 . — 2. fogát csikorgatja; díe záhne knirschen Tr .— cucoltás 
pass. Tr. — cf. éosormak schleifen, Vámbéry. 

cücem Csepeg; tropfen (intr.) Gn. — cucokt- csepegtet; tröp-
feln, spritzen (trans.) Ist. 235. — cucaldás, -tárás id. Tr. 

cucá fitty; schnippchen; meji*iOKí» Tr. [BaTbca Tr. 
cucaltái érint; berühren, anrühren; KacaTtca, ^OTporH-

Ti 
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cucáltos csepp; tropfen Tr. 
cucán közös; gemeinschaftlich; oómecTBeimbra — cucánluk 

oőmecTBO Tr. 
cucás hurok ; schlinge; CHJTKH Tr. 
cucí, cucü (cs.) aranyér, rákfene; goldene ader, krebs (krank-

heit) Tr. 
cuckém arczát fintorítja; grimassen schneiden Tr. 
cuckém csepeg; tropfen Tr. 

•• cuckáltos csepp ; tropfen Tr. 
cückőctö sűrű; dicht (z. B. ein wald, ein kamm); éüékeűon 

gyakran; oft Gn. — cücködö Bd. cúckődo Tr. cúckudo, cückii-
dön Bd. 

cücküdemam sűrűsödni ; sich verdichten ; cücködemdem 
caus. Bd. 

cücü nagybátya (anyai részről); onkel (von mütterlicher seite) 
Tr. — ciici Bd. cücü Ist. 32. cucu Ocs. 24. id. — tilcü Car. 37. 

cudejás csudálkozik; sich wundern Tr. cüdejem (m.) id. Bd. 
cúűe (r.) csuda; wunder P. 7. — étidet Gn. cüdá (m.) Km. 69. 

cüdá Bd. — tugaje cudesam solch' ein wunder Ist. 125. 
cudná (r.) csodálatos ; wunderbar Bd. 
eugo (cs.) férfi szemérem; das mánnliche glied Gn.. Bd. 
cúyri alattomos, szeszélyes; arglistig, capriziös Tr. 
cujás csepeg; tropfen Tr. 
cukor pohár; trinkglas, CTanam. Sdru. 6. — ? cf. r. carka. 
cuklém (r.) 1. szagol; schmecken riechen; qyxaTt; Q.cuy-cuy 

schreien, rufen Tr. — cf. t. cakir- schreien. 
cukmár v. cokmár Tr. 
cükse kaik zöld harkály; grünspecht P. 20. cüngsó B. cüngkse 

kaik Pu. 16. 
ciiktem, ciktem meggyújt; anzünden Gn. Bd. cuktém Tr. 

cuktém (m.) Bd. -— cf. t. cak-, ut c. id. 
cidan (r. t.) a konyhát elválasztó deszkafal; bretterwand zum 

absondern der kücbe; tornácz; gang Bd. — szoba, zimmer Tr. 
éulan kalter anbau Gn. 
cülők (cs. m.) nyaklószij; kummetriemen; cynoHi. M. 32. — 

culuk id. Tr. 
culká (cs.) harisnya; strümpfe; IVJIKH Tr. békó; fessel P. 52. 
culuzój(t.) csillámlás; das blitzen, funkeln Tr. 
cumem megrág; mit dem fusse stossen, ausschlagen -— cuma-

lam mom. Gn. 43. cumeűem, cumed&lam, cunwlam fr. Gn. Bd. Tr. 
cumdulás (m.) megkeresztelkedik, .keresztet vet; sich taufen, 

kreuzeszeichen macben Tr. — cf. t. cum- ins wasser tauchen. 
éurn&r (cs.) együtt; zusammen Gn. Tr. — cumur, cumurók 

mindnyájan, egészen; allé mitsammen, gánzlich Bd. 
éumorem összehalmoz; háufen Gn., éumorgem összehalmozó-
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dik, gyűlik; sich anháufen G. 29. —cumurem, cumurkalem, cumur-
gem Bd. — cumurgás, intr. cumurtás trans. (m.) Tr. — cumurtém 
fordít; drehen; BepTÉTb; cumurten-singám mit gefalteten hánden 
sitzen; ci«Ky cjioata pyKH Tr. 

cumeras (cs.) gömbölyű; rund Gn. nyMypam (m.) Zol. 
cumiiní cziczkány; spitzmaus Tr. 
cúmurka (cs.) gömbölyű; rund Tr. — cumurka Zol. 
cumurmás összejövetel, gyülekezet; zusammenkunft, ver-

sammlung Tr. 
cumrás (cs.) golyó; kugel; uiapt Tr. 
cun-poposa (m.) barátságos, freundlich Tr. 
cundulás v. cumdulás Tr. 
cüygem keresztet vet; megkeresztelkedik; sich bekreuzen ; 

taufen — cf. cumdalás. 
cüygem csíp, mar; (mit dem schnabel) picken, beissen (von 

der schlange) Gn. — cüyal- ír. kiéke cüygalmo schlangenbiss Gn. 
52. — cuyat- id. Ocs. 7. őüygedál-: kok ag&tán kuzé cüygeÉáldt wie 
zwei háhne einander rupfen P. 33. — cf. t. cuki-. 

cuygse Tr. cibjsö Bd. ciiykse P. v. cükse — cf. cüygem. 
cünfjd himlő, blattern Sdr. 6. — cungá l.hitzblase, 2. flechte, 

schwindflechte; Jinraan Tr. 
eurót ei-ei, ja-ja Tr. 
cürát (? sic) eskü; schwur — c. kelesem esküszik; schwören 

Bd. — cf. curát. 
cürej- (m.) esküszik, schwören Km. 71. cűrejkt- megesket, 

schwören lassen Km. 70. — cürejem, curejem (m.) Bd. Tr. 
curí arcz; gesicht, antlitz P. 45. — cári Gn. 68. cure Bk. 72. 

cüre Máté 16. 3. id. curi&at kajen (elhalaványodott) megharagu
dott; erzürnte (eig. erblasste) Uf. 98. — Ossz. curí on.jomo spiegel 
Tr. — személy; person: jumo cürem ok-ongo isten nem nézi a sze
mélyt; gott sieht die person nicht an Ist. 323. (Act. Ap. 10. 34.) — 
cf. cerí. 

curian hasonló; gleich G. 28. curean piros arczú, jó színben 
levő; mit rőtem gesicht, vom guten aussehen Bk. 36. — cf. cerián. 

curiém kárt szenvedek; schaden erleiden — curlaném id. Tr. 
curiém csömört, unalmat okoz; überdruss, langeweile erre-

gen — curiktarém id. Tr. 
curták pislogó ; blinzelnd; in,ypeHOKT> Tr. 
cui (r.) alig; kaum Bd. 
cuwaldás csöpög; tropfen Tr. 
cuwar tarka; bűnt Pn. 17. P. 26. — cf. cs. c&bar r. qyőaptiH. 
cuwurlanés (t.) daganat v. kelevény meggyűlik, felpattanik; 

ein geschwulst od. eine blase schwillt auf; Bojr^bipib B3,nyBa-
IOTCH Tr. 

cuzík (t ?) fecskendő, szivárvány; spritze, pumpe Tr. 
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cuágrá sistereg a víz (valami izzó tárgyon); das wasser zischt 
(auf einem glühenden gegenstand) Tr. — ef. t. cos- id. Vámbéry. 

D . 
da (r.) és; und Gn. 
da (r.) igen ; ja Gn. 
-dak (nyomósító szócska; verstárkende partikel): ékendan 

suzardak ulam hisz a ti húgotok vagyok; ich bin ja eure schwester 
P. 54. 

ddule (t.) előkelő; vornehm Ocs. 80. 
i daie (r.) úgy szintén; so auch Step. 21. 
debre nála, hozzá; bei, zu Tr. — cf. der. 
demol kerti eper; gartenerdbeere; KyŐHima Tr. 
demez (t.) zöldség, gyümölcs; gemüse, obst Tr. 
der ; dor (m.) névutók, postpositionen : deke (derik B.) hozzá; 

zu; — Éen, dene, dene, dere 1. nála; bei; 2. vele; mit Bk. 90. 
tendan dene me koklastona zwischen euch und uns Ist. 235. — 
3. szerint; gemáss, nach: nemnan zap dene a mi időnk szerint; 
nach unserer zeit Ist. 230. jumon küstömö dene nach gottes gebot 
Ocs. 11. — 4. rajta; auf éke kornoét dene az útjukon; auf ihrem 
wege Ocs. 46. Ist. 65. — dec, decon, dec, decon tőle; von — deric, 
derii id.Bd. — deran mellett; bei, neben Ocs. 19. hozzá; zuBd. — 
delan előtt; vor Petron jolio delan jörlon-vozen P. lába előtt (el
bukott) leesett; er viel vor P. füssen nieder Ist. 310. 

dérbe (t.) öv; gürtel Bd. 
djak (m. r.) íródeák; schreiber Bd. 
diavol (r.) ördög; teufel Bk. 53. 
dikij (r.) vad; wild Step. 10. 
der, der (t.) van; ist (verb. substantivum) G. 77. P. 1. s. 48. 
do%atka (r.) hasonlat; gleichniss B. Máté 13. 18. 
dokazem (r.) megmutat; zeigen Bd. 
dom (r.) ház; haus Km. 51. 
dona otthon; zu hause Km. 41. donat id. ibid. 72. cf. r. doma, 
dopros (m. r.) kihallgatás; verhör Bd. 
dor- névutók; postpositionen: dóko hozzá, zu; dokola (m.) 

felé; gegen zu Km. 60. dokasla (plur. dokestla) zu sich BL. 1, 23. 
5, 7. — dono, don'é (m.), don v. dene — doran (m.) v. deran — cf. 
dórac (m.), dóracen (m.) v. deric — dórám, duré y, n é p e i t ; npo-
THBT> Tr. 

derbá v. türwe Tr. 
dostaném (m. r.) osztályrészül ju t ; zu theil werden Bd. 
duyóvnaj (m. r.) testament Bd. 
durák (r.) ostoba P. 27. 
duré v. dórám, dórán Tr. 
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dusá (m. r.) lélek; seele Bd. 
druk (r.) egyszerre; zugleich Ocs. 81. truk id. Ist. 44. 
dvor (m. r.) udvar ; hof Bd. 

E . 
g igen; ja Gn. 
ecke-wonűo növényszár; stengel P. 47 . 
edém (t.) ember; mensch — edém edémam jarátena gin ha 

egymást szeretjük, wenn wir einander lieben BJo. 1,4, 13. 
edemen idegen; fremder Bd. 
eder (m.) leány; mádchen — ederámas(m.) asszony; frau Bd. 
efelem (m.) fú; blasen Bd. — v. efiem. 
egéce (cs.) vajas tészta; butterteig; C^OÖHMH X^TEÓT.; wird 

auch als opfer verwendet (jienéiiiKH ,a;jia MOJiema KepeMera) Tr. 
egéle (est.) toboz; zapfen (an báumen). — Ossz. koi-e. tan-

nenzapfen; ko£-e.-kajk pfingstvogel; HBOJira ; tum-e. makk; eichel 
Tr. — egel'e, e%elá (m.) eichel Bd. 

egérce túrós lepény, fánk; pirogé mit mark, pfannkuchen Tr. 
eg.rémse (cs.)pók; spinné Tr. egerem se Bd. — Ossz. e.-wod 

pókháló, spinnengewebe Bd. Tr. 
ej ó Gen. 
ej jég; eis Bd. — v. ij, i. 
ejam (ajam) úszik; schwimmen — iám, ijám (m.) Bd. 
ejindalám megölel; umarmen Tr. — endalam id. Bd. 
ekpét (t.) panasz; klage, beschwerde Tr. — cf. dmgá, ám-

gdk Badl. 
ekpelém (t.) panaszkodik; sich beklagen Tr. 
eksék (t.) sovány; mager Tr. — cf. aksik Tr. 
ekseklanás soványodik; abmagern — ekseklándarás kimerít; 

elerőtlenít; erschöpfen, entkráften Tr. — cf. eksek. 
éksedemo állandó ; verbleibend: éksodome perkém pu verblei-

bendes gedeihen gieb P. 21. 
el (ét) (est.) falu; dorf Gn. 74. — ország; land: tilrlö el-gec 

mién ulut sie kamen von allén lándern Ocs. 87. — nemzetség; 
geschlecht: ala ojéan mükset ulo, ala el' mükset vielleicht sind dir 
die bienen des hausvaters beschieden, oder a l l g e m e i n e bienen 
sind dir anvertraut G. 59. 

élayaj rest; fául Tr. — v. jolagaj. 
elé v. jele Tr. 
elek (est.) rágalom; verláumdung Tr. 
elértem elcsábít, csalogat; verführen, locken Tr. — eldertém 

id. ibid. 
elekser (t.) kedvetlenül, nem szívesen; widerwillig: kue e. 

tulesjüla die birke will nicht im feuer brennen; tin jöratet e. 
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du willst nicht lieben Gn. 63. — cf. t. alak sogleich, ohne ver-
zug Kadl. 

eltaléin megölel; umarmen Tr. — eltalám Bd. 
eVtaltos öl; schoos Tb. 162. 
eltem (m.) öl, kerület; ein arm voll, umfang; oxaiiKa, oŐ-

xBaTi. Tr. 
eltér báránybőr; lammfell elter-türan upseie die mütze mit 

feli besetzt Pn. 35. — cf. altiri id. Badl. 
em (t.) orvosság; arznei P. 2. 
emelka (m.) árnyék; schatten Bd. 
emgat (t.) bánt; zu leidé thun: lew-wlak minim nemat emga-

ten oget ul az oroszlánok engem semmit se bántottak; die löwen 
habén mir nichts zu leidé gethan Ocs. 115. — bescbádigen joliem 
den fuss Uf. 40. — cf. ámgat- Eadl. 

emlem gyógyít; heilen Gn. 4. 
emratás (t.) vigasztal, fölfrissít; trösten, erquicken; yTEmaTfc 

Tr. — cf. emrán liebkosen Eadl. 
en (t.) nagyon; sehr •— én-moktome, én-cáplo nagyon dicsért, 

nagyon dicső; sehr gelobt, sehr ruhmvoll Bk. 102. steigerungs-
silbe : en-kodso az utolsó; der letzte Máté 5, 26. 

en tűz, feuer Ocs. 113. epse tüzes, feurig B. 
eyáj v. jenáj Tr. 
enát v. aiiát. 
enanem (t.) hisz, remél; glauben, hoffen — enandarem meg

győz ; überreden Bd. 
enanemas hit; glaube, vertrauen Bd. 
eriamle hű, megbízható; treu, verlásslich Bd. 
enamser meg nem bizható; un verlásslich Bd. 
epdem megtüzesít; heiss machen G. 32. wármen Gn. ég; 

brennen Bd. kece epda a nap süt; die sonne scheint Bd. — v. iyem. 
endalam ölel; umarmen — endaledem fr. Bd. 
endaldeé öleiét, egy ölbe való, férő; ein armvoll: ik e. pu ein 

armvoll holz Bd. [aner Bd. 
eyer folyó; fluss Gn. Ist. 13. patak; bach Bd. — aner (m.) 
eper horog; angel Gn. Bd. — áper (m.), ápor (m.) Bd. 
eperéin horgász; angeln Gn, Bd. — dperem (m.) Bd. 
enerá1 bőg; brüllen (die kuh); MhHiHTb (KopoBa) Tr. 
enercák (t.) hámpárna, kummetpolster; ce^;e;iKa Tr. 
eperemse (cs.) pók; spinné Gn. — enerémse id. Tr. 
enertás bizik, remél; vertrauen, hoffen Tr. — cf. cs. inén-, 

inender-. 
enertém (t.) támaszkodik; sich anlehnen; megérint; anrüh-

ren, iipHCJiOHjrr£,ca, npHKacaTaca Tr. — epgertem támaszkodik 
vmire; sich stützen ; — bízik ; vertrauen — epertektem támaszt, 
dülleszt vmihez; anlehnen, anstützen Bd. 
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eyetem (t.) támaszkodik; sich stützen — cf. eygertem Bd. 
eyeZ himpér; himbeere Pn. 39. szeder B. eyoS id. Gn. iygi$ 

(m.) Bd. — Ossz. e.-vondo beerenstrauch Bd. 
eyezd (est. m.) váll, nyakszirt; schulter, nacken — ingiSd 

schulter Bd. 
enker csengetyű; glöckehen Bd. 
eyza (est.) serpenyőtartó rúd; kesselhackenstange Gn. 46. — 

cf. erigeéá. 
epére 1. tétlenül; müssig — hiába, haszontalanul; unnützer 

weise, umsonst (adv.). — 2. hiúság; eitelkeit; cyeTa Tb. (hol ?) — 
eperéi HanpacHO. 

epkaíás v. öpkalás Tr. 
er (est.) reggel; korán; morgen (subst.) früh (adv.) — erat er 

korán reggel Pn. 35. cf. kasát kas késő este ibid. — érák korán; 
früh Pn. 9. er-weles reggelre, hajnalkor; früh morgens Ist. 22. 
er-dene id. Bd. — er Gn. Ocs. 17. 

éráé megtalál, meglep; antreffen, überraschen Tr. — cf. ár-
erreichen Badl. 

erem melegedik; sich wármen — erektem caus. Bd. — cf. 
drtá- anzünden Badl. 

érán (t.) v. őrén Tr. 
erbeze gyermek, fiatal; kind, jung Bd. 
érdé ezomb; schenkel Gn. Bd. árde, árda (m.) id. Bd. 
erdd (m.) fa bele; baummark Bd. 
ere (t.) tiszta; rein Gn. Bd. — hibátlan; fehlerlos Uf. 59. — 

erén rein (adv.) Ocs. 50. 
ere (adv.) mindig; immer Pu. 35. P. 23. csak; nur P. 13. ere, 

erenok merőben, épen; gerade nur Bd. — ere gyakran; oft Sdr. 4. 
erelekes mocsoktalanul; unbefleckt (ad.) G. 55. 
erenok bizonyosan; gewiss Bd. 
eres? : zorjan-wlak eres cotlomo pes kugo kue soges Step. 10. 
ergém a motolára czérnát fölgombolít; garn aufwinden auf 

die haspel Tr. 
ergem öklel; mit den hörnern stossen Gn. 7. — ergal kolta 

felökleli G. 26. ergedalas tüyalot öklelödzni kezdenek; sie fingén 
an sich zu stossen G. 7. — ergeűol- szúr; stechen, ergedolon ikto£om 
puston kodat az egyiket agyon szúrták s ott hagyják G. 7. v. ö. 
örgén puston P. 5. ergen pustot G. 7. 

ergak serpenyőtartó rúd; kesselhackenstange Gn. 46. 
erge fiú; sohn Gn. 2. — Ossz. ergo-aza knabe Uf. 54; e. vél 

mostoha fiú; stiefsohn Bd. — érgaluk (m.) der stand eines sohnes; 
status pueri Bd. 

erők (est.) szabad akarat, szabadság; freier wille, freiheit 
Gn. — érik, irik (m.) id. Bd. — erikle, erikán szabad; frei; irikán 
(m.) id. Bd. 
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erekt- megszabadít; befreien Ocs. 83. Ist. 117. megszentel; 
weihen Tb. 224. — erektaltam megtisztul; rein werden: jüstol-lek, 
eroktaltat geh baden, du wirst rein Ist. 138. 

erka lustaság, lusta; faulheit, fául Tr. sumatkece erkan kane-
mase a szombati munkátlanság pihenése Máté 12. 5. 

erken csendesen, illően, óvatosan; langsam, leise, geziemend, 
vorsichtig adv. Tr. 

erla (est.) holnap; morgen (cras) Bd. — erláse£em másnap, 
másnap reggel; am anderen tag, am morgen des anderen tages 
Uf. 55. P. 2. -—• erlalek, erla kecalek der morgige tag Ks. 37. 

erleyaydás mit masern bedecken, noKpHBaTL Kopi>K> — erle-
%aneas refl. Tr. 

erma bewundernswürdig; ausserordentlich Tr. 
ermak (t.) mulatság; vergnügen Gn. 79. gelage G. 80. — cf. 

ermák id. Badl. 
érnem tisztül; rein werden; — ernedem fr. ernaldam id. Bd. 
ernelám (t.) nyergel; satteln Tr. 
ernér (t.) nyereg; sattel Tr. 
ert lék a jégen; nicht zugefrorene stelle im eis; HOJIHHI>H 

Tr. — cf. t. ere- schmelzen (?). 
ertem (est.) mellette elmegy, elmúlik; vorübergehen, vergehen 

Gn. Bd. — wandern G. 66. érten kajem vorübergehen Car. 28. — 
kimúlik; sterben Tb. 165. — ertal- iá. G. 72. ertedem, ertaldem fr. 
id. Bd. — ertarem die zeit vertreiben Bd. 

ertak valamennyi; allé (? sic) Gn. 73. 
érte, ertak: suk e.«régóta; lángst Gn. 
ertar- áldoz, opfern Ocs. 116. — 2ertwa ertareme das opfern 

ibid. 74. — cf. drtd- anzünden Badl. erem melegedik. 
esen (t.) egészséges; gesnnd — e. li jó egészséget; lében sie 

wohl (beim absehied) Gn. [cf. esen li. 
eéenlas elbúcsúzik; sich verabsehieden Ocs. 64. Ist. 92. — 
esénlok (t.) jólét, wohlbefinden Pu. 19. 
eskerem (t.) észrevesz, megfigyel; wahrnehmen, beobachten 

Sdr. 5. megvizsgál, kipróbál; untersuchen, erproben Tb. 247. 
eskerlem id. 

eskortem v. elértem (?). 
está noH,a;eMTe cf. ajda. 
eslék, eslók (cs.) sapka; mütze Bd. 
esa getrockneter brasse; cyxofi Jiem;T> Tr. 
esak (t.) szamár; esel Ocs. 61. 
esé (r.) még; noch Tr. — ece id. Km. 4. 
eske (iske), ske pron. reflexivum — sket: sketem etc. egy

magam, ich alléin; — skedak egymaga; alleinig. 
estem tesz, csinál; thun, machen — Ütem (m.) id. Bd. -— v, 

estem, istem. 
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estarás, esterás posztó; wollstoff — strds (m.) id. Bd. — 
y. estras. 

eitor lábravaló (vászon v. posztódarab, melyet harisnya he
lyett a lábra tekernek); fuss-fetzen, gebraucht anstatt socken Bd. — 
v. estdr id. 

etarpéc patkány ; ratte Tr. 
etengece tegnap; gestern v. tengéce Bd. 
ézxl növény szára; stengel; CTeödib Tr. 
ézin íz, gelenk Tr. — ci.jezen. 
éjig, ez&iy bütyök a növényszáron; knoten am pflanzen 

stengel Tr. — cf. jozeij. 

F . G . 

fu ho-ho (indulatszó) G. 13. 
(ner) gac orr háta; nasenrücken M. 4. 
gac: kelesemdia gecen gac istesa másként tesz, mint mondta; 

handelt anders, als er sagte, seinen reden zuwider Km. 71. juman 
irik gecen gac isten akarata nélkül; ohne gottes willen Km. 80. 

gnja v. gana. 
gála váljon; ob wohl kece saple ulo-gala ? ist die sonne 

stark Gn. 1. 
gana 1. kép; bild Km. 6 8 . — gaja id. jen-samecom ivolik-

samec gajam isten ogol er schuf die menschen nicht den thieren 
gleich Bk. 49. — 2. -ként; gleich wie (als comparations-suffix ge
braucht) tosto gané Un wurde ebenso wie irüher Ocs. 47. kolsas-
gaja kién lag wie gestorben Ist. 147. ragozva: gajam ; jumo ganelan 
uion verehrt gleich gott Ocs. 116. gajelan id. Ist. 208. — ajdémom 
ské gae'tom istomepét nachdem du den menschen nach deinem 
ebenbild (gleich dir) geschaffen hast Tb. 29. ské gájaéo hozzá ha
sonló ; ihm gleichend Tb. 117. — Cf. gané Ocs. 55. Bd. gand G. 30. 
gané Uf. 7. gaja Pu. 35. gáje P. 7. gaje Car. 7. — kana id. — Ossz. 
mo-gaúe tu-gane mi van itt; was ist da G. 30. jumo curin mogaúzon 
oges on$o isten nem nézi a szépség milyenségét; gott sieht nicht 
auf schönheit Ocs. 75. 

ganak, gajak szintúgy; ebenso —- ik gajak id. Bk. 44. — 
jumo kecelem ivolgaldaren kindam socoktemeío gajak isten a napot 
világítani hagyja eleséget teremtőként, a. a. hogy eleséget teremt
sen ; gott lásst die sonne als nahrung schaffend (d. i. um nahrung 
zu schaffen) scheinen Bk. 44. •— ganök (n ?) id. Km. 5. socmo 
ganök kor szerint; dem altér nach Ocs. 33. —- gajarak ugyanaz, 
ugyanolyan; dasselbe, ganz genau so: rusla tajna m,anma marin 
sep manma gajarak lies Ks. 18. ganarakok id. Km. 24, — cf. gana. 

-ge vele; mit (partikel) saj-ge osal-ge jót s rosszat; gutes u. 
böses Ist. 257. •— cf. -ke id. 
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•gec 1. -ból; ex •— gócén P. 16. gócát P. 17. gééei)?, 21. ^oc 
£0&n (m.) Bd. id. —• 2. -tói; ab : »A;e gécse lúdse-samec die sich 
vor ihm fürchten Bk. 100. — süze-gecen áltálon nyakánál meg
ölelte ; hat ihn am hals umarmt Ist. 239. 

gecak: soyemte gecak gond nélkül; ohne sorge Ocs. 5. cf. 
soyemdeak id. Ist. 6. •— -ívek kolota g. ewig unsterblich Ocs. 5. cf. 
nekurtamat kolodeak id. Ist. 6. — mlándoske puren suté g. mielőtt a 
világra jött; bevor er auf die welt karn Ocs. 63. 

gig . . . gid . . . gil. . . gim . . . gir . . . v. sub ji, je. 
gitt v. célt id. Tr. 
-gen, -gin, -ken ha; wenn Bd. -gin (m.) id. BIs. 1, 4, 11. — 

mikor, als u£en gin suka Phariséjwlam als er viele Ph. sah BM. 7. 
cf. BM. 3. 6; 5. í . — gen Tr. 

ginat v. genat. 
gisan (m.) -tói, -ról, von Tr. M. 101. ma gisan a miért; wess-

wegen BL. 12. 48. te gemn azért; darum Km. 17. — cf. gecen. 
gecke bogyó; beere Car. 32. cf. tat. küciik noqiía Ha %e-

peBt Bud. 
gená 1. csak; nur Pu. 30. Zag. 30. 2. bár; obwohl P. 60. 

(erősítő; bekráftigend): socmo-kusme mlanűet kuskaset gena gören 
in dem lande, wo gezeugt u. erzogen man ist, da war es wohl zu 
gedeihen Pu. 42. — gena ha; wenn Bk. 43. •— genát: kunám g. 
bármikor, ha valamikor; irgend einmal, wann immer P. 3. mo 
genat etwas Ist. 197. ke g. valaki; jemand Ist. 317. —• ginat etsi, 
etiamsi; ginat (m.) Bd. magánam ginát púm allerlei báume BM. 
3. 10. Km. 11. genat Tr. giiúat (m.) Bd. — cf. tat. kina, kend. — 
v. kena. 

god v. kot. 
gorcincej nösmo mustármag; senfkorn Máté 13. 31. v. rop-

1 H 1 H H H . 
gospod'úr; herr Bk. 53. r. roeno^b. 
grifel (r.) palavessző; griffel Bk. 30. 
grozitlem, grozidlem (r.) fenyeget; drohen Gn. 
grusa dinnye, töK; melone, kürbiss M. 23. r. rpyiiia (körte). 
gubka (r.) spongya; schwamm Ist. 286. 
gubár tarka; bűnt Tr. cf. t. kiibul Bud. 
gutlá határ; grenze, gebiet Tr. cf. t. kotanla umzáunen Badl. 

X. 
yáder (a.) vagyon; vermögen Km._84. — ydder Bd. id. — 

yader, ydder szerszám; werkzeug Tr. Ossz. wursem-ydder hadi 
szerszám, fegyverzet; kriegsgeráthe, waffen Wied. § .21 . 

yáderlándár- szerszámmal ellát, felszerszámoz; mit werk-
zeugen ausrüsten, anschirren Tr. 
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yak (cs.) ár; preis Bd. 
yal (est.): senzd yal szemhéj; augenlied. — sen£á yal pen 

szemöldök, augenbraue M. 4. 
yalek (cs.) nép; volk Tr. — cf. kalek. 
yamt nyakló; kummet r. XOMVTT.. •— Ossz. yamt partos 

kummet-filz, y.-kérem kummet-riemen M. 32. 
yaná (m. t.) ág; zweig Bd. Tr. —• Ossz. yaná-wastar ág, vesz-

sző; zweig, ruthe Bd. cf. ona id. 
yanás ágazik; verzweigen Tr. 
yaná deszka; brett M. 14. — cf. oya id. 
yay (m.) hólyag a vízen s a testen; wasserblase, finné Tr. — 

süsa y. cerán bélpoklos ; krátzig Bd. 
yayayás hólyagzik; blasen werfen — yayaltás id. Tr. 
yár lelkiismeret; gewissen yársir, yártomo gewissenlos Tr. — 

cf. cs. yarzer CBoeHpaBHbiií Zol. t. a. %ur. — v. yir. 
yárlánás röstel, szégyenli; sich ein gewissen aus etwas ma-

chen, sich schámen ; cOB'BCTHTtca yarlandar- szívére beszél, int; 
ins gewissen reden, ermahnen Tr. 

yastdrldnem dolgozik, fáradozik; arbeiten, sich bemühen Bd. 
— cf. t. yasrdt qual; yasrdtldnes- sich quálen Bál. 

yir (cs. m.) pusztaság; steppe, heide; — gewissen, co-
B^CTB Tr. cf. yár. 

yiril.tem (m.) föl gerjeszt; erregen Bd. — cf. cs. yiri- (t. kizit-) 
erhitzen, anreizen ; Topa^HTb Zol. 

yirsd: körgö-%. belek; gedárme; KHUIKH Tr. cf. cs. yirim. 
%irták dobol; trommeln Tr. cf. t. gurte bruit. Bianchi. 

. %oj (t.) beszélgetés; gesprách. 
2. yoj réteg, levél; schicht, lage, blatt; CJIOÍÍ Tr. yoj, yojá (m.) 

bélyeg; stempel Bd. 
yojás (cs.) megijed; erschrecken — yoján ijedős; scheu Tr. 
yoi (r.): yoi kunamat mindig; fortwáhrend Km. 51 . y. ma-

gana bármelyik; jeder ibid. 31. r. ikanak legalább egyszer; einmal 
wenigstens Ks. 23. 

yeják v. keják Tr. 
yrás barna (ló); braun (von pferden) M. 34. Tr. cf. t.' kara. 
yuda (r.) rossz, hanyag; schlecht, nachlássig M. 11. Tr. 
Í. yulá (cs.) pej; hellbraun (pferd) ydla id. M. 34. Tr. 
2. yulá í'áhrmann; postkneckt; 8MU1,HKT) Tr. cf. t. kul. 
yuná (cs.) vendég; gast Tr. ydna id. Sm. 11. 
yut&r ügyes, gyors ; flink, gewandt; ŐOHKLÍÍ Tr. cf. t. kadir 

máchtig. 
yuturái (m.) v. kuturem Tr. Bd. 
yworajas (r.) betegnek lenni; krank sein Km. 37. r. xBopaTL. 
/worajma (r.) betegség; krankheit Km. 76. 

37 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 4 7 

I . 
i (r.) és; und Gn. 
i teűe sieh mai an Gn. 35. 
i véső, feszítő rűd; meissel, stemmeisen Gn. Tr. 
I jég; eis Gn. Tr. 
I esztendő; jahr Gn. Bd. Ist. 40. íves i jövő esztendő; das 

künftige jahr M. 52. kagdoj in alljáhrlich Uf. 60. cf. sem isken hét 
évig; sieben jahre láng Ocs. 30. ik istak egy év múlva; nach einem 
jahr Ocs. 15. ik iito wara id. Ist. 20. perwoj i-éak az első évben; 
im ersten jahr Ist. 42. p. istok id. Ocs. 31. — ias: menar ias wie 
viel jahre alt (ijás m.) Bd. — Ossz. i-dálek egy esztendő ; zeitraum 
von einem jahr Tb. 102. Bk. 114. Tr. i-tálik (m.) Bd. tálik-ids (m.) 
id. Tr. idalekás egy éves; einjáhrig Tr. — i-gece (év-nap) idő; 
zeit Bd. 

i keresztfa, palló; querbalken, stég über einen bach; nepe-
Kjia^HHa T r . 

iam, ijam úszik; echwimmen Gn. Tr. M. 37. in kostot sie 
schwimmen Bk. 18. Uf. 21. Car. 22. ias M. 37. 

ia (t.) ördög; teufel Gn. Bd. wassergeist P. 12. iá id. Ocs. 6. 
ijá id. Bd. ,2,OMOBOH ,a;yxi> Tr. 

iamlo (t.) tetszetősen, szépen; passend, schön (adv.) muren 
énekelve; singend Zag. 37. iamser rútul, hásslich (adv.) tüsdemo 
rútul a. a. végtelenül éktelen; sehr unförmlich Zag. 34. iamdome 
sakso végtelen piszkos; ausserordentlich schmutzig ibid. 31. 

iar-iar ome£ fuvolya; die klingende flöte P. 49. 
ibesta (m.) titkon; heimlich —jibesl id. Bd. 
ibortem (m.) örül; sich freuen Tr. Bd. •—• ibertaktem, ibor-

tektem (m.) örvendeztet; jemandem erfreuenBd. ibertosaslek öröm ; 
freude Bk. 49. 

icik = izike Tr. 
idek elnézés, kényeztetés ; nachsicht, das verwöhnen ; nOTa^Ka 

Tr. — ujg. edek Badl. 
idekás elnézni; nachsichtig sein; noTauaTL Tr. 
iűem (cs.) szérű; tenne Gn. Tr. — Ossz. i.-pece id. Tr. 
ider (m.) leány; mádchen Km. 11. Bd. idir, eder íd. Bd. 
idrámás, ideremás, ederámas (m.) asszony; weib Bd. 
ígar-pelát (t.j ikertestvérek; zwillingsbrüderTr. —-ígar-peWs 

id. Bd. s. v. jígár. 
ige 1. állatnak fia; junges (von thieren) Gn. Bd. 2. gyermek; 

kind G. ftl.aca Űene awan igeée das kind des vaters u. der mutter 
Pn. 38. — Ossz. pi ige kis kutya; hündchen M. 29. cib-ig-abü (m.) 
anyatyúk; henne Bd. v. ö. iga (m.) csibe; hühnchen Bd. — igém 
•estas megkölykezni. megfiadzani; jungen bekommen Bd. 

ige-oksá egy kis rézpénz; kleine kupfermünze Tr. 
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igeidé (m.) kikül t (a tojásból); ausbrüten (junge aus eiern) Tr. 
som-igeit = som wok&l nem nevettem ki; ich habé nicht 

ausgelacht Zag. 17. 
igdti: ignom estets (t.) földet művelni; ackerbau treiben Ocs. 8. 
igérce fánk; pfannkuchen ; jienéniKa Tr. 
igsuvo gyermek; kind Ocs. 7. igíseive Tr. 
ik (adj.) egy; eirj. — Ossz. ik ganék egyszer; einmal; ik-maj 

egyfolytában; unaufhörlich Tr. ik-monaro egynéhány; einige Ist. 
324. ik'éketéak egyedül; alléin Tb. 90. Ist. 247. ik-sketanakat egye
dül is; auch alléin Ks. 30. ik-sketenokat id. Km. 41. ik-törak egy
formán; gleicherweise Ist. 230. Máté 20. 12. ik-türlo egyforma; 
gleich (adj.) Ist. 17. ik-tiirlak id. adv. Ocs. 13. ik-weréé együtt; 
zusammen Ocs. 20. Bk. 86. Tr. ik-wereiák id. Tr. 

iksá tengerszoros, folyócska, tengeröböl; meerenge, flüss-
chen, meerbusen Tr. cf. t. nehr agzi mündung des Flusses. 

iksoivo gyermek; kind P. 4. iksebeB. ikseba Bk. 16. 
ikte (subst.) egy; einer; ikta, ikta, iktt (m.) Bd. M. 6. ikt& 

Czar. 8. Uf. 7. ihtet Tr. iktet, iktat, iktat, iktot Bd. id. — iktesak 
egyedül; alléin Bk. 86. iktók Bd. ikták azonegy, egyenlő; derselbe, 
gleich Ks. 4. egyetlen; der einzige Bk. 84. iktoúek id. Ocs. 82. ik 
iktenek id. G. 26. ikta wele id. Bk. 84. — iktegec egyenként; ein-
zeln Bd. iktan-iktan (m.) id. Bd. ikton-ikton id. Tr. — iktaSe, ik-
taza (m.) valamelyik; jemand, iktaz-were valahol; irgendwo, iktaz-
gana valamikor ; irgendwann, einmal Bd. 

iktörüstás (m.) kiegyenesít; ebnen; cpaBHsiTi, M. 81. 
ilcm készít; bereiten Gn. bőrt kikészíteni; ledér ausarbeiten 

(gerben) Bd. iledem ír. iialdam pass. kovast-ilice timár; gerber Bd. 
cf. ilá- das ledér weich reiben Btidl. 

ilem ól, lakik; lében, wohnen Gn. ilem Bd. elem (m.) il'kalem 
(fr. m.) Bd. 

il'amas élet; das lében Bk. 48. 
ilan- életre jön, születik ; auf die welt kommen : erge ilanen 

Ist. 181. ilán sun ulmas wurde gross B. 12. ilnen vei aus leibes-
kráften P. 10. ilanaltts megelevenedik; lebendig werden Ist. 180. 
il'anűar- föléleszt; beleben G. 53. P. 30. szül; gebáren Bk. 72. — 
il'anome: mlande i. gotéo in der vorzeit (d. i. zur zeit, als die erde 
entstand] G. 53. — Hanem megered (az elültetett fa); wurzel fas-
sen (vom neu gepflanztem baum) Bd. 

ilaé örökség; erbtheil Bk. 80. 
ilátem \m.) teremt; erschaffen •— ilátema teremtett állat; 

geschöpf, — ilátemás id. Bd. 
ilemás lakóhely; wohnorfc Bd. •— ilomai id. Uf. 36. 
il'es, ilié (m.) ház, szoba; haus, zimmer Bd. 
iliksa pa élő fa; lebender baum Bd. 
ilindarem (m.) teremt; erschaffen Bd. 
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ili£am megéled; auferstehen Bk. 50. Bd. ilez kinü id. Bk. 
51. — ilistem, ilistarem Bd. megéleszt; auferstehen lassen, ileztén 
keniltén erweckte die todten Tb. 24. Bk. 116. — il'iz kenüsaslek 
auferstehung Bk. 50. ilezmo id. Ist. 307. 

ilizmas élet; das lében Tb. 10. 
ileme: ilemem godom életemben; wáhrend meinen lebzeit 

Ocs. 18. Ist. 24. 
il'es élet, das lében G. 72. ilis, iliks id. Bd. 
ilmás (m.) élet; das lében Bd. 
illem, -eé, -e etc. prater. von ulam. 
iVniktarém (t.) félrevezet; verleiten ; coőiiasHflTb Tr. — cf. t. 

ilan- sich woran gewöhnen; ildndir- jemanden an etwas gewöh
nen Radl. 

ilan keverő fa, keverő kanál: rührstock, rührlöffel; jionaTKa 
^jm Mtmaiiia JKH^KOCTCH Tr. 

ile (t.) nyers, nedves; feucht, roh Gn. Tr. — ile-kerwöc vá
lyog ; ungebrannter ziegel Tr. — ille Bd. [Tr. 

il'ak (t.) 1. pelyva; spreu. 2. HCKopiíH, ŐfcjiBie BOÜOCKH Ha MÍixy 
irka, imaste tavai; im vorigen jahre ; imasse tavali; vorjáhrig 

Gn. Tr. 
imbáko, imbáce vissza; zurück; oőpaTHO Tr. 
ime tű ; nadel. Gn. Bd. Tr. ime P. 26. im (m.) M. 28. — imdn 

szúrós; stechend M. 46. tűformájú; nadelförmig Tr. — Ossz. 
ime-su tű foka; nadelóhre Tr. — ct". t. ina, ijná id. Radl. 

imenija vagyon; vermögen Ocs. 24. r. HMeme. 
imeh'é a múlt esztendő; das vergangene jahr M. 52. — 

cf. ima. 
imen (t.) titkon; heimlich Tr. 
imit(m. t.) árnyék; schatten Bd. 
ímilka (t.) kisértet; gespenst BMk. 6. 49. Tr. Bd. látomány; 

vision Tr. 
imne ló; pferd Gn. 2. imni (m.) imi (m.) id. Tr. imne P. 26. 

— imni; imnin lóháton; auf dem pferde (reitend) Bd. 
inem (m.) megég; verbrennen irjdem caus. megéget Bd. 
inak évenként; alljáhrlich Tr. 
inán (t.) szőrös; zottig M. 35. 
inanem (est.) hisz; glauben Bk. 22. Ist. 12. inálem id. Ocs. 

10. — inanedemás gyanú; verdacht Tr. 
inde (est.) már; schon Préd. 51. 
inderas (t.) sanyargatni; quálen 0 . 5 4 . indrem plagen Gn. 

indorekt- caus. Uf. 103. 
indés kilencz; neun P. 26. indese neun, der neunte Gn. 

indikse, indiks; endeyse (m.) indeki (m.) Bd. — indiksemese, indik-
sese: endeyseze (m.) kilenczedik; der neunte Bd. 

iné tehát; alsó Km. 45. Bd. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. . _ A. 
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ineíe, plur. inost 3. pers. coniunctivi verbi negativi; — inée 
id. imperativi; — incost(i)uylo ne értsék meg; sie sollen es nicht 
verstehen Ocs. 13. — cf. enée, eneze id. 

iyilkalas (t. m.) morog, dadog; murmeln, lallen, stottern 
Tr. — cf. inlá seufzen, klagen Eadl. 

iyiza (est.) váll; schulter Bd. 15. 5. iyiz Tr. cf. eyeza. 
in&r patak; bach Bd. — cf. eyér. 
ip: töl-ip szikra; funke M. 27. tul-ip id. Tr. 
ir (m. cs.): irgodem holnap; morgen M. 52. wes irg. holnap

után ; übermorgen ibid. — irok reggel; morgens M. 53. iroksa id. 
Km. 41. — cf. er. 

ir (cs.) mező; féld G. 49. steppe Gn. Tr. — Ossz. ir-műges 
vad méh; wilde biene Ist. 193. ir-pusta lakatlan sivatag; unbe-
wohnte wüste ibid. 183. ir-kajik vad, das wild Tr. ir-mize fogoly; 
rebhuhn Tr. — cf. j tr. 

1. irem melegszik ; warm od. heiss werden Gn. Tr. 
2. irém szid, korhol; schelten. einen verweis gebén Gn. vö. 

orolda- knurren, murren Radl. 
3. irém ráz, megingat; schütteln, zum schwanken bringen 

Gn. — elhengerget; fortwálzen; OTBajiiiBaTb (.npeBHa), szétfeszí
teni az összeszorított fogakat; die zusammengepressten záhne aus-
einander reissen, — a fogakat összeszorítani; die záhne zusammen-
pressen Tr. 

1. irá füge, nuthe, falz; nas t Tr. — cs. erá id. 
2. irá hold, holdvilág; mond, mondsehein Tr. 
irde mécsbél; docht; cBBTHJibHa Tr. 
iré (m.) tiszta; rein Km. 22. — cf. eré. 
irejem (m.) melegedik, sich wármen — irejektem, (caus.) Bd. 
irejemált holta (m.) megtisztul; wird gereinigt Km. 25. cf. 

ernen kolta id. Ks. 19. 
irem kereszilécz az ajtón; querbalken an der thüre Bd. 
irik (t.) tisztaság, ártatlanság; reinheit, schuldlosigkeit Ks. 

11. Km. 1 4 . — cf. érik. 
iriktdlt- (t.) megszabadít, befreien Km. 5. irektalt- Ks. 5. 
irlálek (t.) a holnapi nap ; der morgige tag Km. 51. cf. erla 

kecal&k, erlalok Ks. 37. 
irli^án (t.) kanyaró; masern (krankheit) Tr. 
irsem izgat; reizen Gn. 
irt (t.) lék a jégben; wuhne im eise Tr. — cf. t. ere- schmél-

zen Bál. iri- id. Badl. 
irveze v. erbeze. 
is takácsborda; weberkamm Gn. 16 [dumm Radl. 
iser (t.) ostoba, dumm Gn. 47. vad; wild Gn. — cf. izar 
iéer (cs.) meddő; unfruchtsam Gn. iser id. P. 16. Bd. isdr 

(m.) M. 35. — cf. cs. yizir id. 
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isop (r.) izsóp Bk. 72. 
isnege, snege(r.) szamócza; erdbeere Gn. 
ispowedas (r.) gyónni; beichten Km. 32. v. ncnoBe^aTL. 
istukan (r.) bálvány; götzen Step. 9. 
1. is-: tojn joret kalok suko pogonen ulut, isat, pozorat körü

lötted sok nép gyülekezett, t o l a k o d n a k , szoronganak; es ver-
sammelte sich viel volk um dir, sie d r a n g e n s i c h , sind zusam-
mengedrückt. Ist. 218. vö. Tr. 

2. isém (t.) evez; rudern Tr. 
isan (t.) hű; treu Gn. 
isanem (t.) remél, hisz; glauben, hoffen G. 23. Ocs. 50. 
isanok két éves üsző, egy éves birka; zweijáhriges kalb, ein-

jáhriges schaf P. 56. 
•iske ék; keil Bd. Gn. szeg; nagel P. 23. isko Tr. 
istem v. estem. 
ista istennek szentelt különféle fákból való vesszőcsomó a 

szent berekben; ein bündel zweige von verschiedenen báumen im 
heiligen hain, gott geweiht Tr. 

ista, iste (m.) öv; gürtel Tr. Bd. — v. iistö. 
istal (m.) övez ; umgürten; istam istalas den gürtel sich um-

binden Bd. 
istol rpeÓJio ,a,Jifl JKHTa Tr. 
istolam, ist alám (m.) megtöröl; abwischen Bd. 
istorás durva posztó, darócz; grobes tuch — v. stras id. Tr. 

estarás stras (m.) Bd. cf. ostor. 
istor v. estör Tr. 
it, plur. iÉa 2. pers. imperat. voc. negativi. 
itáj hadd, megállj, várj; láss, warte Bd. 
iten (= pes) nagyon; sehr Zag. 15. 42. — cf. t. iti scharf, 

spitz, schneidend Badl. 
itn (t.) len, flachs M. 21. — cf. t. itm die leinensaat Badl. 
itra tiszta, rein Bd. itrd (m.) id.Bd. pontos; pünktlichM. 75. 

itra ag'él piszkos, unsauber ibid. 
itrájas tisztít, reinigen M. 29. itrajem; itrájem (m.) id. Bd. 
itte = ikte Gn. 
iéa, iéaj nagybátya (az atyánál ifjabb), testvérbátya; vaters-

bruder, jünger als der vater; álterer brúder Gn. 27. — iza geehr-
ter gast Pn. 35. — Ossz. izaj-solaj testvérek, geschwister Ist. 143. 
i.zak-sotak-wlik id. Ocs. 31. i£ak-solak id. Tr. Ocs. 20. — izaj, 
zaj, izaj, za (m.) Bd. izaí P. 3. — Ossz. v. kugo-za. 

izé császármadár; haselhuhn Pn. 28. 
ize kicsiny; klein Gn. izi Tr. Bd. Ist. 47. izie Bd. ize Ocs. 

34. — izewato második feleség, mostoha anya; zweite frau, stief-
mutter G. 28. 8. izi koma ösvény; fussweg Bd. — Ossz. iz-jarna 
csütörtök; donnerstag Bk. 34. cf. t. az, az Radl. 
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iéin-iéin lassan-lassan; langsam u. langsam Bk. 52. Step. 5. 
mit der zeit Ocs. 78. Ist. 110. 

izinék kis korában; in seiner kindheit Pu. 23. 
izié kevéssel, alighogy; ein weniger, kaum Ist. 41. Bd. izeé-

hdna kicsi híja hogy G. 20. 
izemam kisebbedik ; sich verringern, kleiner werden — izeme-

dem (fr.), iziemam (m.) Bd. 
iziemdam kisebbít; verringern : iziemdas jozakem leszállítani 

az adót; die steuer verringern, herabsetzen 0. 84. iziemdemo lies 
megaláztatik; wird erniedrigt Máté 23. 12. — izemdem id. Bd. 

iziké fáklyatartó ; kienspanhalter Pn. 27. 
izivar sármány; grünling (? sic), P. 55. 
i£ara = üzara Gn. 
i£e csak most; erst dann, erstjetzt Gn. 35. 50. Pn. 36. Ocs. 

15. ize (m.) Bd. cf. t. aza früher Eadl. 
iMás (v. orém) megőrül; besessen, wahnsinnig werden Tr. 
iégarás (sic!) v. üzgár szerszám, eszközök, holmi; werkzeuge 

habé Tr. 

ö. Ő. 

écik fáklyatartó ; kienspanhalter Tr. 
edeiái kér, imádkozik ; Mtten, beten M. 94. 
isder leány; tochter M. 8. 
edé'ras gereblyézni; harken M. 38. vakar; kratzen M. 93. 

d'érka las, öderaltas sich kratzen M. 35. 
ederamas asszony; weib M. 9. iéderem nálas heiraten M. 94. 
eftd fáj; wehen B. Ist. 3. 8. e/eldi id. M. 94. 
ej 1. jég; eis. — 2. véső; meissel Tr. 
ejá (cs.) ördög; teufel Tr. 
ejám úszik, schwimmen Tr. 
éjp szikra; funken Tr. 
el esőfóreg; regenwurm Tr. vö. ilan kígyó Kadl. 
el'cik v. ilcik Tr. 
elás lenni, sein M. 49. 
elem, elec, ele (m.) etc. prast. von ulam; (eh Uf. 37. Car. 35.) 
elás élni; lében M. 40. —• elezam feléled, feli >bog; auferste-

hen; auflodern Gn. M. 93. — elez&kten kinelten felélesztette, föl
támasztotta; Hess ibn auferstehen Ocs. 91. —• elöstds id. M, 93, — 

idős; bejah rt M. 9. — elámas élet; das lében Km. 3. 
élik fáklyának való fadarab; holzscheit für kienspan Tr. 
eleétas levél; blatt Pn. 40. ílestás id. M. 46. 
elma (m.) = ulma Km. 5. 
-embal, -mbal (postposition) = -ümbal: kihcarembalcon a híd 
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mentén; lángs der brücke; — imbalc a jég hosszában; lángs dem 
eis: wicambalke az istálló padlásán; auf dem boden des vieh-
stalles Gn. 

omne ló; pferd Tr. 
önanas (t.) hisz; glauben M. 94. 
enat talán ; vielleicht Gn. 
ende (est.) már, most; schon, jetzt Gn. 3. 
endéyse kilencz; neun Tr. 
ondrém (t.) kínoz; plagen Tr. enderalt- pass. Zag. 59. 
énem, énét G. coni. verbi negativi Gn. 
eyga-; korno eyaes az úton, utazása alatt; auf seiner reise 

Step. 16. Permeske lekten kajma eygaeéeée als er nach P. gieng 
ibid. 17. — cf. oyrai irány; richtung (?) Radl. 

eneka (r.) unoka; enkel, ériékan érg'éé'é dédunoka, ur-
enkel M. 8. 

eyolaS megért; verstehen Car. 4. eylém Tr. 
énélésé derék, tehetséges; tüchtig, talentvoll M. 74. 
eyer (cs.) csengetyű; schelle. — Ossz. e-pű zápfog; backen-

zahn Tr. 
enbS málna; himbeere, MajiiiHa M. 22. — éim e. áfonya 

heidelbeere ibid. 
one£á (t.) váll; schulter M. 5. 
•er kopeké (von ur eichhorn): iker, kőkor, kumer ete. Gn. 

•iger oksá kopeké P. 3. 
órai melegedni, fűtőzni; sich wármen Ist. 274. koyka pes 

oren ulmas a kemencze nagyon forró volt; der ofen war sehr heiss 
Uf. 98. — ereás, erem id. erektém caus. Tr. 

Srá (cs.) füge; na3t. 
órák (r.) rák; krebs Tr. 
érán torma ; meerrettig M. 20. 
erdaydém rozsdásodik; rostén Tr. 
erde a fa bélé; mark des baumes Tr. 
erde: tup erde, tup érdé lu hátgerincz; wirbelsáule M. 6. 
érés kereszt; kreuz P. 12. res B. 
eresl keresztet vet; sich bekreuzigen P. 2. 
eréwo (r.) répa; rübe P. 8. 
érg- varr; náhen kém ér gézé varga, schuster M. 10. 
érgés varrat, szegély; nath, saum M. 16. 
erem Ft.) babonaság, pogány (hamis, eretnek) vallás; aber-

glaube, irrlehre Step. 9. Zag. 39. — t. orom weissagung, ómen, 
aberglaube Radl. 

erl-(t.) morog; murren, knurren P. 33. 
eruám kötelet kinyújt; einen strick ausdehnen Tr. 
erweze kicsi, fiatal; klein, jung Ocs. 29. Gn. orivéze gyermek, 

kind P. 18. erweze (m.) id. M. 9. 
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orzás ráz, bólint, ingat; schütteln, winken, schwenken erzen-
kastas ráuchern mit dem ranchfass; Ka^HTb Tr. 

os-os hu ! Gn. 63. 
os, s práteritumstamm des vermeinungswortes : 1. sem (esem 

Uf. 75. Car. 70.), 2. sec, 3. os, plur. 1. ina, 2. sta, 3. est (ist Ocs. 
29.) Gn. 

Ss-kec keás megbolondul, önkívületbe jut ; nárrisch werden, 
bewusstlos werden; o^yptTb M. 93. cf. t. légié- zanken Radl. 

ésan okos; klug M. 11. cf. us, us. 
esős hu! G. 63. 
oske = éke maga; selber, selbst Uf. Car. oskat Ocs. 29. oske-

£ak magától; von selbst Uf. 70. 
eslandarém kényeztet; verwöhnen Tr. 
estem, stem tesz; machen P. Ocs. est ás M. 34. cf. istem, estem 

— sin3as esten tudatta; machte kund Ocs. 17. esten posta átvál
toztat; umándern lassen G. 20. skal estds fejni; melken M. 34. — 
estoktem (caus.) bestellen G. 43. ademlan jazokom ostokten az em
bert bűnre vitte; verlasste den menschen zur sünde Ocs. 6. jazokom 
istokten oltalen verleiterte ihn zur sünde Ist. 7. 

éété öv; gürtel M. 15. 
Setéidé seperni; fegen M. 25. SstonUktás kiseper, ausfegen. 

M. 94. 
ostoltarás kifütyül, kipisszeg; auspfeifen, auszischen Tr. vö. 

r. őskor- pfeifen Radl. 
ostop (r.) kehely; becher G. 65. IIITO^TJ (maass für flüssig-

keiten) Gn. 
ostor (t.) lábrongy; fusslappen Pn. 28. 
eétéráé posztó; tuch M. 16. 
étaráé megment, megvált; befreien, erlösen éta/raltáé pass. 

M. 93. 
ewérá apró légy; kleine fiiege, MOIHKÍI M. 60. 
owertém örül; sich freuen oicortoktem caus. Tr. — cf. cs. 

yiberde- id. Zol. 
eéaj = izaj Tr. 

J . 

ja vagy, igen, úgy; oder, ja, so Tr. 
ja nos, rajta; (auffordende interjection mit dem imperativ 

gebraucht) Gn. 26. 
jabogás (t.) lesoványodik; abmagern Tr. 
jaca kemény, durva, mogorva; hart, rauh, mürrisch, grob 

Tr. — cf. t. dói sauer, herb Radl. 
jacaká (m.) félig sült (kenyér); halb geba^ken (brot) Gn. •— 

kemény, hajthatatlan, nem hasítható; fest, hart, nicht spaltbar, 
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unbeugsam; TBep^Hii, He KOJIKÍH, ne npeKJiOHHbra Tr. — szigorú; 
streng Bd. — cf. t. ásáki bőse, hásslich Badl. cici sauer, herb. 

jaeertaltém csikorog; knarren; CKpuruuo Tr. 
jacok (r.) sekrestyés, előénekes; kirchendiener, vorsánger Tr. 

V. ^bJTIOKb. 
jadám (m.) v. jodám. 
jaűrá (r.) golyó; kugel P. 7. sr^po t. jadra Bud. 
jagém (cs.) simít; glatt machen Tr. dörgül, letöröl; reiben, 

abwischen Bd. — jagaldém mt. jagkaldém ír. jagaldam pass. ibid. 
jager (r.) horgony; anker Tr. v. ímopb. 
jagur tó; see Tr. 
ja/á piszok; schmutz jcr/nás bepiszkítja magát; sich be-

schmutzen Tr. •— cf. osm. jaa fetten, schmiere Bud. 
jak (m.) ár ; preis Tr. cf. ak. 
jaklaka (cs. m.) sima, fíkos, csúszós; glatt, schlüpfrig M. 65. 

Bd. Gn. jakiaga id. Bd. 
jaklakaydém síkossá tesz; glatt, schlüpfrig machen Bd. 
jakléstám csúszik; gleiten Bd. Tr. M. 95. jaklest-vozam aus-

gleiten Tr. 
jaksarge (m.) vörös; roth M. 7. jaksargas 'elpirul; roth wer-

den, erröthen M. 95. 
jaktarás bepiszkít; verunreinigen, beschmutzen Tr. — 

cf. jayá. 
jakte, jakte-ok -ig; bis Wied. §. 49. kizit jakteok mostanáig; 

bis jetzt Km. 22. jakte (m.) Bd. 
jakte mindennemű szálfa (fenyő, nyír stb.); hochstámmiger 

baum (Hefer, fichte, birke u. s. w.) Gn. erdei fenyő; fichte, Bd. •— 
jakte (m.) id. M. 45. jakte (m.) Bd. jakte Tr. 

jakter szálfaerdő; hochstámmiger wald Pm. 45. 
jákterla fenyves erdő ; fichtenwald Bd. 
jal (cs.) falu; dorf Bd. Tr.jat (jjjib m.) nép, mások: jal uzat 

gena wenn es auch andere (die menschen) sehen Km. 57. jalkvlan 
Km. 53. = jey-samecan Ks. 39. —jal (m.) nép; volk, — vidék, 
ország; gegend, land, — más ember, felebarát; anderer, náchster 
Bd. jal-samec nocTopoimie JIIO^H Tr. — jal id&r (m.) fiatalasszony; 
junge frau Bd. 

jal láb; fuss Tr, — Ossz. jal wurdő lábszár; schienbein 
M. 5, jal kawal sarok; ferse M. 5. jal kawáUa id. Tr. jal-műskür 
lábikra; wade Tr. — amasa-jal ajtósark; thür-angel M. 25. 

jal' erő, tehetség; kraft, vermögen Tr. — cf. t. jal rabé, 
erholuiig. 

jalá (t.) rágalmazás; verláumdung — jalalém rágalmaz; ver-
láumden Tr. 

jalalá (m. cs.) sallang, czafrang; quaste, verbrámung Tr. 
jalaivá Bd. — v. jolaiva. 

ír, 
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jala/aj (t.) lusta; fául M. 13. lustaság; faulheit M. 6 9 . — 
jalayaja id. Km. 75. jalayaem'is faulenzen M. 95. 

jalan-keremet (t.) hamis bálvány, falscher götzen Ist. 77. 
jalás v. joláks. 
jalazás (m. t.) rágalmaz, cselt sző; verláumden, ránke schmie-

den —jalazandarás caus. Tr. 
jalce (t. szolga; diener Ist. 19. —jál'ce (fiájiBie) id. Ocs. 45. 

jáleceéte sogoma szolgaság; sklaverei Ocs. 46. 
jaldár haszon; vorteil, nutzen Tr. — cf. t. jal bér; miethe, 

lohn -— alt. jalda miethen ; HaHHMHTt. 
jaldás (est. m.) szolga; diener Bd. 
jaldém gömbölyít; aufwinden Tr. 
jalgan (t.) csaló; betrüger Tr. 
jalestás (t.) összeköt, összeró; binden, zusammenfügen Tr. 
jalnek (t.) vadállat; wildes thier Tr. kozla jalnek vadállatok ; 

das wild im walde Ocs. 20. ( = codra kaik-samec Ist. 27.) — k.-j.-
wlak id. Ocs. 4. — cf. jalda nojie, paiíHHa, .nojiHHa Bud. 

falpai szattyán; sai'fian (stiefel) Pu. 42. 
jalt egészen; völlig mlándem j . leweden a földet egészen el

borította Ocs. 11. 29. 
jaltelás nincs ereje; keine kraft habén Tr. •— cf. jal. 
jamas (m.) elveszni; verloren gehen M. 37. jamdak elveszít; 

verlieren ibid. 17. 
jamák (t.) közmondás; sprichwort; nocjiOBHii,a Tr. 
jamal' (t.) okos?ág; klugheit Tr. — cf. ámát. 
jamde (cs.) kész ; fertig Gn. janide, jámdá (m.) Bd. jamdo Tr. 
jaműel készen tart ; fertig habén Pn. 43. jamdelém készít; 

vorbereiten, verfertigen Bd. jamtelém id. Ocs. 21. jamdelém Tr. — 
jamdaUm, jdmdálem (m.) Bd. jamdeldalam elkészülődik;, sich vor
bereiten, fertig werden Bd. 

jamdár üveg; glas, flasche — cernila jamdar tintatartó; tin-
tenfass M. 14. •— cf. jandár. 

jamenza (m. t.) vékony darócz, dünner filz; KOimia Tr. — 
jamence bettdecke. 

jamsek (r.) kocsis; postknecht, fáhrmann Tr. v. HMUI,HKI>. 
jan (nafhgesetzt) aufforderungswort (nach imperativen) Gn. 
jdy lélek; seele Km. 8. Bd. jay Tr. (cf. HHbr BM. 3. 17.) — 

Ossz. jan-kicemáiwlá szenvedélyek, szenvedések; leidenschaften, 
leiden — j.-ivost őszintén; aufrichtig (adv.) Tr. 

(opsa) japák (est.) ajtófélfa, thürpfosten Gn. 49. ablak; fen-
ster G. 74. — cf. janak (cs.) Ist. 63. Bd. Tr. — Ossz. janák-lu 
pofacsont; backenbein Tr. 

jaydlá (t.) hangos, csengő ; laut, helltönend Tr. —• cf. t. jaylr-
schallen Bál. [gerathen Tr. 

jayáralt-keén (m.) teljes rothadásba ju t ; in völlige verwesung 
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janda 1. üveg; glas Máté 26. 7. Gn. —- 2. világos, tiszta; 
hell rein Zag. 36. 

jandapká = jandár Bd. 
jandár 1. üveg, kupa; glas, becher Bd. — 2. világos, tiszta; 

hell, klar, rein Gn. j . conán-sámoc die von reinem herzen Bk. 82. 
j . juk csengő hang; helle stimme Bk. 94. ;". kapan-taga hibátlan 
kos; fehlerloeer widder Ist. 63. — adv. jandár vsán uagyon okos; 
sehr klug Bk. 36. 

jandawá = jandá Tr. 
jandáu = jandaiva. 
japgalém (m.) elfárad; sich ermüden Bd. 
jaygár redves ; morsch (? sic) P. 26. 
jaygargem megkeményedik; hart werden Gn. 60. 
japgatá nagy szulák (convulvulus sepium) Bd. 
jaygertem (t.) megcsendít; schallen machen Gn. 
jay&lém elfárad; sich ermüden Tr. M. 95. jagoglas id. M. 

94. •— jayoloktém caus. — jayeldarém coőjrasnaro Tr. 
janlők (?) vadállat; wildes thier Uf. 11. j . — cf. jalnek. 
janlok drága; theuer ( = serge-akaéan) Step. 10. 
jayé'stás csépel, dreschen M. 39. • 
jayrá (cs.) csendül, hangzik; klingen, tönen Tr. 
jayremse (cs.) pók, spinné M. 61. •— cf. eyerémse. 
jamí (t.) tűzkő; feuerstein Tr. aczél, mel37lyel tüzet ütnek; 

feuerstahl Bd. — cf. t. jan- brennen Bál. 
janzek MOIUOHKR Tr. jánzak öv ; gürtel Bd. 
(jumo) japla heiligenschrank, 6oatHHn,a M. 27. 
japtertá.4 akadályoz; hindern; npoiifiTCTBOBaTb Tr. 
jar (m.) tó ; see Tr. 
járás megtalál, meglep; antreffen, überraschen Tr. Bd. 
jará (cs.) üres, szabad, tétlen; leér, öde, frei unbescháftigt 

Gn. Bd. Tr. jará mlando wiiste Máté 14. 15. jara sogoso jey tétle
nül álló ember; einer der müssig dasteht Ist. 230. jara god ünnep; 
feiertag Ks. 31. — adv. hiába, nutzlos Bk. 46. ingyen; umsonst 
Máté 10. 8. — jarak adv. Ks. 54. jaras id. járás kodás elbocsát; 
entlassen Bk. 100. tak jarasák ok nélkül; ohne grund Máté 5. 22. 
— cf. járd (ny.) Weske 22. 

jaral (est.) alkalmas; brauchbar M. 75. — jardeme ártalmas, 
alkalmatlan; schádlich, unbrauchbar ibid. 49. 75. 

jaralnás sebet felszakít, gennyeszt; eine wunde aufreissen, 
eitern lassen Tr. -— cf. jorá. 

járatás (est.) szeretni; lieben M. 23. — járatomé kedves; 
hold, lieb M. 11. jaratemas szeretet; liebe BJs. 1,4, 8. 

jarca (t.) nyári rozs; sommerroggen Tr. 
jardeme v. jaral. 
jardanahvlá amphibien ra;u>i M. 61. — cf. jaral, jardemis. 
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jarelá (m.) összekapcsolt, összefüggő; verbunden, zusammen-
hángend Tr. — cf. jalostás. 

járok (?) sovány; hager, mager Tr. — v. jaivok. 
járom: üp-j. hajfürt; haarlocke Gn. 3. 
jarjok npe,n,yiipe,a;H! Tr. 
jarlanaé összedől; zusammenstürzen Tr. — cf. t. jarü-

berstenBál. 
jarlás magához tér; zu sich kommen, sich beruhigen oóxo-

rT,HTtca Tr. cf. jarsém t. jal ruhe. erholung. 
jarnern elfárad, kimerül; sehr ermüden, vor müdigkeit hin-

sinken Gn. H3HeMOraTB Tr. — reményei, bízik; hoffen, ver-
trauen (?) Bd. 

jarrá (t.) 1. seb; wunde. 2. szabad idő; musse Tr. 
jarsém (cs.) ráér, freie zeit muss habén; HMÍITI. flocyrt Tr. 

Bd. Km. 43. Ks. 31. leér werden, frei werden Gn. — jarsedém 
jasn = jbsa Km. 17. Tr. [fr. Bd. 
jasan (t.) készen; fertig (adv.) TOTOBO OCS. 45. 
jah)k = ások Tr. 
jasok: nöl ogolavj négyszögletű test; ein viereckiger körper 

M. 58. — ?cf. t. jasa csinálni. 
jasla (r.) jászol; krippe Tb. 248. 
jaslanás bánkódik; sich grámen; TepirJfeTb rope, CKOpőtTL. 

Tr. — cf. jasa. 
jasman üdítő; labend G. 61. cf. tat. jás üde. —jasman sorva 

mézes sör; mit honig gemischtes bier (ohne hopfen) Gn. 55. 
jasmok (est.) lencse; linse Car. 33. jasmok id. Uf. 35. — 

jasmék id. ? P. 24. 
jasn ok láda, kasten Ist. 54. r. íiru,HKrf>. 
jast (m.) oldalt; seitwárts; HaőoK'b Tr. jastak id. Ocs. 39. 

titkon, hallgatagon ; heimlich, schweigend Gn. — cf. t. jáser- ver-
hehlen, jaserten heimlich Bál. 

jastarém (cs.) kiürít; ausleeren Gn. 37. Bd. jástárém (ny.) 
Weske 22. M. 95. — jastarektém id. Bd. — cf. jarsém. 

jata = ate BM. 2. 11. Tr. 
jatás (t.) kedves ; liebehen ; ^ymita Tr. 
jator (t.) bőven; reichlich viel Uf. 53. 
jatlás erősen követel, elitéi, gáncsol; streng fordern, verur-

theilen, tadeln Tr. dorgál; schelten, tadeln Bd. 
faivaga két éves kancza; zweijáhrige stute P. 56. 
jaicalá (cs.) tárgy, holmi; object, habseligkeiten Tr. 
jawogem (t.) lesoványodik; abmagern Gn. 47. jaiooktarem 

caus. jawogaldam fr. Bd. 
jaivok (t.) sovány; mager Ocs. 29. Gn. 
jawol (r.) ördög; teufel Gn. 
jatvolok (t.) kendő; tuch, shawl Gn. 46. Tr. 
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jaívlem (r.) kihirdet; verkünden Gn. r. HBJIÍÍTÍ>. 
jazár (cs.) kikapós, korhely ; ausschweifend, liederlich ; paa-

BpaTHMH Tr. 
jazd (t.) fiatal; jung Bd. 
jazecnik pogány; heide Ist. 77. or. H3bi'iHHKrb. 
jazek (t.) vétek; sünde G. 79. versuchung Bk. 64. jazik id. 

Bd. — jazikán bűnös; sündhaft Bd. 
jaéém javít; bessern — jazoemdém id. Tr. M. 94. jazolanda-

rém id. Tr. cf, jazo. 
ja£ó (t.) szép; schön, gut, M. 10, adv. jazon Km. 3. jazon 

Weske 38. — ;. pusan illatos; düftig, jazoza szépség; schön-
heit Bd. 

je igen, ja Ist. 310. 
jece hótalp, schneeschuh Gn. 47. B. jece P. 24. •— Ossz. j.-kiic 

karika a hótalpon, melybe a lábat dugják; ein ring am schnee
schuh für die füsse Bd. 

jeda -ónként; jeder (nachgesetzt, undeklinabel)-— er j . jeden 
morgen ; kas-j. jeden abend Bd. 

jedál bocskor (hársból); bastschuh Bd. 
jeksük erdőben lakozó szellem; waldteufel Tr. 
jelan asszonyi felöltő ; kaftan, überziéher (der frauen) Gn. 48. 

cf. csag. jelek frauenrock Vámb. 
jelé (r ?) nemsokára, mindjárt; bald, sogleich Bd. 
jetej (r.) olaj; öhl; pu-ü. 0. 76. 
jelem (t.) üget; trabenGn. 46. jelen kosso gyorsan futó ; rasch 

trabend G. 59. 
jelem (t.) enyv; leim Tr. 
jelemlém enyvez, ragaszt; leimen, picken Tr. 
jelkonas tobzol, fényt űz ; schwelgen, mam&rlokosto Has (Ist. 

122.) Ocs. 86. — v. ö. t. jalkanlan- tunyáskodni. 
jem- (m.) úszik ; schwimmen jim- (m.) id. Zol. s. v. jis-

njiaBaTL. 
jem élvezet; vergnügen Gn. cf. csag. jim speise Vámb. 
jemalne Ocs. 50. v. jemalno Ist. 70. 
jemes (t.) gyümölcs; i'rucht, obst Ocs. 59. Gn. 70, jemeé cse

mege; naschwerk Pn. 43. 
jempel gyalu; hobel; HacrpyrT. M. 66. 
jer) ember; mensch Gn. 27. Ocs. 4. jepen más embereké, 

idegen; anderen menschen gchörend, fremd Gn. 
jepga (cs. t .) : ;'. wate ángy; die frau deines álteren bruders 

G. 79. j.-aj id. Gn. 
jer tó; binnensee Gn. 
jer kör, körület; kreis, umkreis; als postposition u. adv.; 

körül; um; herum — jerok id. Bd. 
jdran (cs.) veteménj'es ágy; gartenbeet M, 2 3 . — jeráng Bd. 
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jergá mustra a nők fehérneműjén; dessin, muster um der 
weiszwásche die frauen; } sopt Tr. cf. jerge. 

jerge (cs.) sor; reihe, ordnung — ik-j. kok-j. egy-két sorban; 
in einer reihe, zwei reihen Bd. reihe balken am gebáude Tr. — 
Ossz. j.-cer epidemie ibid. 

jernem (est.) megundorodik, megutál; eckel bekommen, ver-
abseheuen Bd. 

jerr-jer (epp-ep) korcsolya; schlittschuhe; KOHLKH Tr. 
jes (cs.) feleség; gattin G. 61. család, familie P. 7. gatte, 

ehepaar Gn. fes Pn. 15. — Ossz. jes perke familie G. 57. kuda-jes 
id. Ist. 19. súrt-jes id. Tb. 6. 

jesa -ónként; jeder tu lec posna jey jesa toj pucnm puen (vö. 
jen joda ik pucom puen) ausserdem gab er einem jedem mann 
eine messingene trompete Ocs. 68. port jesa minden házban; in 
jedem hause ibid. 45. 

jesen = jesa Zag. 63. jegyz. 
jetén (t.) len; hauf Bd. 
jeivár (cs.) moschusratze; sorex moschatus Bd. 
jewatem az időt elmulatni; die zeit vertreiben Bd. 
jezen sauere milch mit mehl aus gekochtem getreide Gn. cf. 

t. a$i- sauer werden Badl. 
jezén iz, hajlás; glied, gelenk Bd. — Ossz. jol-j. térdhajlás; 

kniekehle ibid. 
jibort (t.) alattomban, lopva; heimlich, verstohlen (adv.) Bd. 
jidal (m.) = jedál. 
jidáy (g.) = jeééy Tr. 
jide — jeda; dide Km. 23. Ks. 17. dideak Ks. 23. dideok 

Km. 31 • -— Ossz. ará-jideók (m.) egy-egy csoport; einzelne hau-
jídem, = jodom Bd. [fen Bd. 
jieygd (est.) az atyának nénje; tante Bd. 
jigár (est.) iker; zwilling — ígar (m.) id. j . pelas, i. peliis 

ikertestvér; zwillingsbruder Bd, 
jigil'tám (rnrujiLTáM) kinevet; auslachen Tr. 
jiginzam csuklik; iginzektá minim (m.) csuklóm Bd. 
jilé = jelé Bd. jil't (gitt) azonnal, egyátalán ; sogleich, durch-

aus Wied. p. 202. rH.ui/r Tr. jiltók (g.) id. BM. 4. 24. jiterak (g.) 
gyorsabban; schneller (adv.) BL. 19. 5. — cf. cs. jelt id. 

jitma nyelv; zunge, sprache Bk. 66. jilme, jilma (m.) Bd. — 
jilmedeme néma ; stumm, ves jiimán más nyelvű, idegen; anders-
züngig, fremd Bd. 

jimem elcsendesedik, elhallgat; sich stillen, still werden — 
jimiktem caus. Bd. 

jiyg = jen Bd. -
jingel (cs. m.) csengetyű; glöckehen Bd. 
jir = jer körül; herum Bd. 
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jiran (g.*) = jerán Tr. 
jirárás (g.) oőxo T;HTB KpyrOM'L Tr. 
jirem (m.) mosolyog, nevet; lácheln, lachen Bd. 
jirge (cs.) kör, környék; kreis, umgebung — jirgeste körül; 

eirca, jirgegec, jirgec (m.) köréből; von — aus Bd. 
jirgeéke (m.) kerek; rund Bd. Tr. 
jirgestás (g.) körít; abrunden Bd. 
jirik (g)-pít zivatarfelhő; gewitterwolken Tr. 
jirmás megvetés; verachtung Tr. — cf. jirnem. 
jirnem (g.) = jemeni Tr. cf. jirem. 
jirnsa (m.) körülötte való; ím umkreise befindlich Bd. 
jii (cs.) család; familie Bd. dié Ks. 30. Km. 41. 
jisá nyom, út ; spur, weg — te jim-dono azért; darum — 

jisán (postpos.) -ért, -ról; wegen, von Bd. —• cf. t. is, iz id. Badl. 
ez Bál. 

jebár (cs.) = jewar. 
jebertém v. jewertém. 
jebertomas ünnepség; feier ; TOpacecTBO Bk. 114. 
jec-: kuguía lec jecen ulut a királytól követelték; sie forder-

ten es vom könig Ocs. 118. 
jeckestam kimenyül; sich verrenken Tr. 
jöd éjjel; nacht — jédpel éjfél; mitternacht M. 53. 
jedal hársbocskor, bastschuh Bk. 24. 
jede = jeda Gn. 74. kéce jedeák tag u. nacht Tb. 63. 
jödém (cs.) csóplőhely a szérűn; dreschboden, M. 37. 
jegem (cs.) dörgül; reiben Gn. 
jegeltem kinevet, bolonddá tesz; auslachen, zum bestén 

habén Tr. 
jegongám csuklik; schluchzen, schnucken Tr. 
jeger iker, zwilling Gn. 67. jeger P. 48. — j . poskedo közel 

szomszéd; grenznachbar Gn. 59. 
jeger, jegri fecsegő; schwátzer Gn. cf. alt. egér- t. eyera-. 
jegesem utál; verabscheuen Tr. 
jegezge gőz ; dunst, dampl Tr. 
jeklek azonnal; sogleich Sdru. 4. 
jel esőféreg; angelwurm Gn. Tr. 
jele nemsokára, hamarost; bald Gn. 

. jelem (t') ég; brennen Tr.jelaé id. M. 75.jölatas eléget; ver-
brennen ibid. 

jelgeZam (t.) fénylik; glánzen Gn. Ist, 280. Tr. Zag. 36. — 
jölgestabém fényesít; poliren Tr, elcsábít; verleiten Tb. 247. 

jelkenalt- (t.) elcsábít; verführen Ist. 149. jelkendar- id. 
Ist. 109. 

(g) azt jelenti, hogy az orosz írásban j helyett //-vei kezdődik. 
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jolkondemo : inéi nergem jolkondemo joy poro pijalan a ki 
bennem meg nem botránkozik, boldog; selig, der sich nicht am 
mir árgerfc; Máté 11. 6. 

jelkenemáé csábítás; reiz, verführung Ist. 158. osal j . szen
vedély ; leidenschaft, CTpacTb Bk. 70. 

jolme = jilme Gn. jelme P. 30. félme Pn. 15. éülmá Bd. 
jelt = jilt Sdru. 4. 
jomal alja; das untere Gn. kuruk jomal a hegy töve; fuss 

des berges Pn. 34. éigs-j.-kálek ulná wir sind ein volk unter dem 
rauch uP. 18. — Postpos. jemaian alatt; unter (wo?) G. 43. Tb. 3. 
unter (wohin?) Gn. — jomalna unter (wo?) Ks. 49. jemálne id. 
Pu. 27. fümálne id. Pm. —jsmalke alá, unter (wobin) Gn. 17. 
jemako id. Car. 30. Uf. 32. — jemalc alól, von untén (woher?) 
Gn. 17. jomaéen id. Ocs. 117. — ce/z Gn. — jomalan alsó ruha; 
unterkleid G. 60. 

jeniem elájul, elszédül; ohnmáchtig werden, schwindel bé
li ommen Gn. — cf. jimem. 

jemeé, jemei (t.) gyümölcs ; obst 0. 12. 
JemeíSge finom; fein P. 51. 
joy P. 8. joy P. 2. ember; mensch jeygen: jeygenam üzen 

kertde it kost a másét^ne irigyeld; beneide nicht das dem anderen 
gehörige Bk. 47. — Ossz. p'órga j . férfi; mann Ks. 26. üdüramáS 
j . asszony; weib ibid. ór-joy, or-foy-tvato fiatal asszony; die junge 
frau P. 2. 

joyga (t.) ángy; schwágerin Pu. 38. tante P. 23. feleség; 
gattin Pu. 39. voc. joygaí. — jQygáj id. Tr. 

j'éndorém = ondrém kinoz; plagen Tr. 
jetfél (cs.) csengő; schelle M. 44. 
féygercék: joygaí Joygaí f. tantchen tantchen bitterbös 

Pm. 23. 
joyosá unalom; langeweile Tr. — cf. t.jamanso id. 
jop bruch (krankheit, bei pferden; rpuata) Gn. 
jopost-jopost (schallnachahmend : bedeutet das klalschen des 

wassers in der íüssbekleidung) Tr. 
jeps, falánk; stachel Gn. 52. jeps lándzsa; lanze M. 62. 

nyárs; spiess Tr. hegyes végű; spitzig, hálókötő tü ; nadel zum 
netzstricken Tr. 

jopsám nyárson süt; am spiess braten Tr. 
jer — jír Gn. 28. fer id. P. 26. kum f. háromszor; dreimal 

Pn. 19. 
jóra irós tej ; buttermilch Gn. 
joray (cs.) veteményes ágy; beet (rain?) Gn. Tr. barázda; 

rain Tr. — cí.jeráy. 
jorás = órás —joroktem = erektem Tr. 
jorgán = joráy Tr. 
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jorge : ske jorge woktevza maga körül; um sich Máté 8. 18. — 
cf. jirge. 

jérgtéke gömbölyű; rund M. 24. — cf. jirgeske. 
joromcok rút; hásslich Tb. 246. Tr. — cf. jonorcek. 
jerlém 1. körüljár, bekerít: umgehen, umzingeln. — 2. 

== erlém. 
jemeni = jemeni Gn. moj-gocem it jomo wende dich nicht ab 

vor mir; verabscheue rnich nicht Tb. 39. 
jes = jis Tr. — Ossz. kado-joes háznép, familie Máté 10. 13. 
joie Gn. jósa = jesa: er jósa reggelenként; jeden morgen 

0 . 63. j . mimé joset bei deinem jeden besuche G. 78. 
jesném összehúzódik; sich zusammenziehen; ciKMMaTbCíi Tr. 
jeten = Jetén Gg. Tr. foton id. Pu. 41. — gyertyabél; docht 

Máté 12. 20. 
joter (cs.) pastetenrolle Gn. — mángorló; rollholz, mangel ; 

CKajma Tr. 
jet(e)rá tisztaságkedvelő; reinlich, sauber Gn. Tr. jetoralok 

reinlichkeit G. 56. 
jotreamdém tisztít; putzen Tr. 
jowelá sima szőrű ; glatthaarig Tr. 
jewertem örvend, sich freuen G. 58. Ocs. 14. jehortem id. Ist. 

iS.jebortém, owortém id. Tb. jewerten, jobertenak szívesen, készsé
gesen (ill. örvendve), breitwiiiig — jowortoktem trösten, unterhalten 
Ocs. 75. jebortektem id. Ist. 106. jowortoktem megörvendeztet; freude 
machen Pn. 16. 

jowost titkon; heimlich Gn. Tr. 
jeweZamtém kisimít; glátton Tr. 
jewo£gé titkon ; heimlich (adv.). 
jeMon csukló, nem, osztály; gelenk, geschlecht, _ abtheilung 

Gn. csukló, tag Tr. -joíondemo béna; geláhmt Tr. — Ossz. mogor-
jo£on testrész; körpertheil Tb. 93. j.-widomo köszvényes; gicht-
brüchtig, Máté 9. 2. Ist. 215. 

joca kemény ; hart Tr. joca conan kémén}7 szívű ; hartherzig 
Máté 19. 8. Ist. 83. 

jocalan- megkeményedik; wird hart Máté 13. 15. 
jocer- csikorog, nyikorog; knarren Tr. püm jocorpurlen fog

csikorgatva; záhneklappernd Ist. 228. pústo.m jocert puron ulat 
fogaikat csikorgatták; sie habén geklappt mitden záhnenibid. 315. 

joűam (cs.) kérdez, kér; fragen, bitten Gn. Bd. — fótiam P. 
jódon jodegen ulat kérdezgették; sie habén öfters gefragt Ocs. 34. 
jodostás kérdezősködik Ist. 204. 

jodestma vizsgálat; untersuchung Zag. 4. 
jögem (cs.) dörgül; reiben Ocs. 7. — cf. jagem. 
jogem (cs.) folyik ; fliessen, auf dem wasser fahren : pas tene 

jogemo csónakázás; das zu boté fahren Gn. 45. — jogon (wüt) 
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folyam; strom Gn. jogosé id. Pn. 38. jogaíal fr. Pn. 37. jogedem fr. 
Bd. ár joga a jég indul; es ist eisgang, pun joga a toll, szőr kihull; 
die federn, haare fallen aus, jogén keas (m.) hajókázni; schiffahrt 
machen Bd. — jogoktem önt, giessen Gn. 50. Bk. 39. kifolyat; 
ausíliessen lassen Bd. szűr; seihen Gn. joktarem, id. elszór; aus-
streuen ; nbiiiaTt M. 95. 

jogot (cs. t.) iljúság; die jugerid iuveces P. 47. 
j°a®újo (t.) gyapjú szőnyeg; wollener teppich G. 59. grosse 

weisse filzdecke Gn. — cf. jamonza. 
joj (m. t.) ravasz, hamis, tettetett, koholt; schlau, falsch, 

ausgesponnen Bd. — jöj id. ibid. 
jojlánrnas (m.) hamisság; falschheit Bd. 
jojza (m.) ravaszság; schlauheit Bd. — schlauTr. — j . master 

ügyes mester; geschickter meister Bd. 
joklaká = jaklaká. 
jokma (•== palek) ajándék ; geschenk Ocs. 19. 
jokrak hiba; fehler, irrthum Bd. OIIIHŐO'ÍHO, CKVIIHO Tr. 
joksárge vörös, roth ; Bd. Tr. jaksárga (m.) jaksár (m.) id. 

B d . — j . samak köszöntés; gruss Bd. joksár-oyáj-kaik cminipb ; 
j . usmén czékla; rothe rübe, j . áraké bor; wein Tr. 

joksárgem vörösödik; roth werden —• joksártem vörösit ; 
röthen Bd. Tr. 

jol láb; fuss — jol P. 19. — jolon gyalog; zu fuss (gehen) 
Ist. 319. jolen id. Bd. joletom rudo oldd meg saruidat; löse deine 
schuhe Ist. 56. — Ossz. jol-parna Bd. jol-warna lábujj; zehe 
P. 46. j.-kopták sarok; ferse, talp; sohle Tr. jol-wondo motolya; 
haspel Tr. garngewinde P. 57. — jol wondom joldém garn auf 
die haspel aufwinden Tr. — jolán-imne-ümbáláú lóháton; ritt-
lings Tr. 

jolá (t.) gyanú, irigység, rágalom; yerdacht, argwohn, ver-
druss, verláumdung Gn. Jolá Pu. 19. — ÖsSz. jola-wala, j.-wola, 
v. wala. 

jolagaj (t.) buta, félénk; blöde, unnöthig furchtsam Gn. ha
nyag, rest; nachlássig, fául Bd. Tr. 

jolas nadrág; hősen G. 28. jolás P. 23. jolaks Bd. jolás stanó 
nopTKH Tr. 

jolastem (jolá estem) vádol, gyanúsít, rágalmaz; anklagen, 
verláumden, verdáchtigen Bd. 

jolawá (cs.) rojtok; quasten Bd. verzierung, verbrámung Tr. 
— jalaiuá (m.) rojtos ruhaszegély; kleidersaum mit quasten ver-
ziert Bd. —jolawá Pn. 42. —joiwá Gn. P. 57. 

joldás (est.) társ; genosse Bd. Tr. joltás P. 15. joltás Gn. 
joldém küszöb; schwelle, •— omasa-j. id. Tr. 
joldém gömbölyít; garn aufwinden Tr. 
jolddrt-: kórtúö celivor jolddrt csörgesd meg a vaslánczot; láss 
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die eisenketten klirren Gn. 17. ;". holta csörögve leereszti (a lán-
czot); lásst (die ketté) klirrend herab ibid. 

jölgöstaras (t.) villámlik; es blitzt M. 49. 
jolko (t.) lusta; fául, trág Gn. 59. 
jolkolan lustálkodni; faulenzen Zag. 21. 
jóikon- (?) : tul jolkeneste (körg&ste) liet a tűzben lesznek; 

sie werden mitten im feuer Fein Zag. 59. 
jólestem, megkötöz; binden Gm.Ist. 321. jólestem Bd. jólestem 

P. 26. jólétem Tr. Máté 21. 2. id. — jalastem, jalste'm (m.) Bd. 
jolt rögtön; plötzlich Gn. 29. 
Jolivonzo fehér darócz; weisser filz (? sic)P. 48. —• ef. jogontfo. 
jomak (est.) mese; márchen Gn. jomák szó; wort P. 3. — 

j.-holdas mesél; íabel erzáhlen Bd. 
jomam elvész; verschwinden Gn. 23. Bd. eltéved ; sich. ver-

irren Gn. hiányzik; fehlen Ist. 13. jömam id. 0c9. 10. — jómon 
pota wird zu nichte Ist. 312. •—• jomeld- ír. G. 77. — jomdarem 
caus. elveszt; verlieren Gn. Bd. vernichten G. 76; vernichten Ist. 
12. jömtar id. Ocs. 9. vermissen Gn. — jomdem Bd. — jamam 
etc. (m.) 

jomdarmo veszteség; verlust Bd. jomdarmas id. ibid. 
jommas pusztulás, rothadás; fáulniss, TJIÍI Bk. 116. kárhozat; 

verdammniss, kumda homo jommasko nalen kaja der breite weg 
führt zur verdammniss Ist. 211. 

jomze boszorkánymester, varázsló; hexenmeister, zauberer Tr. 
jon siker, szerencse; das gelingen, glück Tr. 
jon (est.) olcsón; biliig; ^emeBO Tr. 
joy (t.) üveg hangja; klang cles glases; SBOITL CTeKJia Tr. 
joy 1. tág, tágas, szabad; weit, geráumig frei. 2. ^zabad tér; 

freies offenes féld Gn. 69. — 3. szabad idő Gn. •—• ctjoygo. 
jön ész; ver.^tand Gn. jön id. P. 22. okosság; vernunft G. 58. 

rend; ordnung Step. 18. —• t.? jün mittel, fáhigkeit. 
jöyata hűvös, friss; kühl, frisch M. 70. — joyata üdülés, 

hűvösség, boldogság; erquiekung, kühle, glückseligkeit; — feiertag 
bei den ceremissen Tr. [jedál B. 

jondal hársbocskor, bastschuh G. 36. — cf. jedál P. 26. 
joygestam szabad a munkától; frei sein von der arbeit, — 

joyg oliam id. — joygeslarem tágít; geráumiger machen, ausdehnen 
Bd. — cf.joygo. 

joygo tág, bő; weit, geráumig, munkától szabad; von arbeit 
frei —joyg' ulam ich habé zeit Bd. — bequem, y^oŐHO Tr. nimo-
joyMt uke semmihez sem illő; zu nichts passend Tr. 

joygodo = joy Gn. •— joygota 1. tágas, kiterjedt; weit ge
ráumig. 2. kellemes; angenehm (von wetter) Bd. 

joyger (est.) visszhang; wiederhall: ;. sokta visszhangzik; es 
wiederhallt Gn. 
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joyez (joyez) íj, kézíj; pfeilbogen Gn. ^Q. joyez id. P. 17. — 
joyéz id. 2. gyapjuverö; wollschláger (werkzeug); mepcTOÖHTHHÉ 
3. bárminő rugó ; jedwede springfeder; BcaKaa npvHíHHa Tr. 

joyolem (t.) téved, hibáz ; sich irren Gn. 56. 
joyoles (t.) véletlenül; aus versehen 0. 55. — joyles hibásan; 

irrig, í'alsch, fehlerhaft, OHIHŐO'IHO Tr. Ocs. 124. joyeUt éoneda ihr 
denket falsch Máté 22. 29. — joyelőtörne* der sich nicht irrt G. 60. 

joyeZem 1. őrleni; mahlen G. 49. joyéem id. GQ. joygogem, 
joygostem, jongo&edem, -zaldam, jaygastem (m.) jayogstem (m.) id. 
Bd. — 2. rág; kauen Gn. — joyéém wiederkauen, nagen Tr. joyes-
tém mahlen Tr. 

joylo kényelmes; bequem Tr. — v. joygo. 
joyulos (t.) hiba; fehler — j . Has, estas hibázni; irren, 

fehler begehen Bd. — cf. joyoles. 
joyzaltam (t.) cseng; klingen Gn. 
jör áldozat; opfer Ocs. 117. Ist. 165. 
jorem kever; mischen Gn. jorem, jarem (m.) id. Bd. jaras 

kneten M. 94. — cf. cs. jor- kneten, MI.CHTB. 
1. jorem elalszik; erlöschen (intr.) Gn. Ist. 292. Ocs. 107. 

Bd. — jörtem elolt; auslösehen (trans.) Bd. M. 29. — förekt-
id. P. 23. 

°2.jörem gördít; rollen (transit.), wálzen Gn. Bd. jorem suas 
id. M. 95. jöroktem Ist. 290. jejröktelam id. Bd. — jöraltam Oes. 
77. jöram, jörlam Ist. 108. eldől; umfallen Gn. Bd. fariam P. 22. — 
jöreűel- leesik; herabfallen G. 56. j'órlan- Wied. 20. jör'élt wazas 
id. M. 95. 

3. jörem (est.) vlmire való; taugen, gut sein Gn. 35. jorem 
id. Bd. förem id. Pu. 42. —jarem (m.) jarem (m.) Bd. jörá jól van ; 
es taugt P. 8. Ist. 46. jorá Bd. Ocs. 34. jará (m.) id. Bd. — j . lies 
megtetszik; es gefállt Bd. Ocs. 74. jöroso lies id. Ist. 104. —főre 
es taugt P. 22. reicht aus Pn. 41. ok joro nem lehet; kann nicht, 
darf nicht puás gebén Krest. 15. 

jorá (t.) seb; wunde Bd. Gn. Tr. jara (m.) Bd. — jóra (k.), 
jóra (ny.). Weske 29. — Ossz. j.-olmo sebhely; narbe Tr. 

jorále (est.) vlmire való, használható; tauglich zu etwas Bd. 
Tr. jor-ál id. Tr. jarál (m.) Bd. 

joráles, -sokegészen, véglegesen; gánzlich, endgültig(adv.)Bd. 
joraygol- megsebesít; verwunden Zag. 28. megpoklosít; mit 

wunden behaften 0.58. jorayg- kisebesedik; wundig werden 0. 74. j . 
jöratem (cs.) szeret; lieben Gn. 63. joratem, jaratem (m.) Bd. 

jörátome geliebt Ocs. 36. jöratomo id. Ist. 49. — joraten szívesen; 
herzlich (adv.) Ks. 44. járatén id. Km. 61. — joratedem fr. joral-
tem Bd. 

joratsáslek szeretet; liebe skéndom joratsáslokam pú add hogy 
téged szeresselek; verleihe mir deine (gen. obiect.) liebe Bk. 70. 
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jorcer: pűm jorcer-jercer purlen fogukat csikorgatták; sie 
klapperten mit den záhnen Máté 8. 12. 

jordas hízik; fett werden — jordektás hizlal; másten Tr. 
jórdomo, jordomas vlmire nem való; untauglich zu etwas, 

unbrauchbar Bd. — jardemá, jardema, jaredema (m.) Bd. id. — 
jördemo érdemetlen; unwürdig Tb. 165. jüas jördomo osal wűd 
untrinkbares schlechtes wasser Ist. 186. cf. jüas jörsem isten er 
machte es trinkbar Ocs. 96. cf. jörem. 

jöre, jöri (est.) kizárólag, különösen; ausschliesslich, beson-
ders Wied. 202. 1. jorí id. Bd. készakarva; mit vorbedacht Tr. 

jorga (es.) 1. ügető, poroszka ló; zelter Gn. 72. forga id. Pn. 
36. 2. gyors; scknell P. 25. 

jorgalás kegyelem; gnade ; HtajiOBaHLe Tr. •— cf. jorlok t. jar-
Uku- cs. jorlok. 

jörodemo tul ki nem alvó, (örök) tűz; unlösehliches (ewiges) 
feuerTb. 28. Ist. 193. 

jöroso alkalmas, használható; tauglich : j . lie£ est gefállt Ist. 
104. ívűd jüas jörsem isten er machte das wasser trinkbar Ocs. 96. 
cf. jöroso Tr. — adv. jöri&n teljesen; völlig, gánzlich : kud kecesto 
jume molandom jörsen esten sukten in sechs tagén hat gott die welt 
gáuzlich erschaffen Uf. Car. 10. jöresen id. Ist. 3. — cf. jörem. 

jorle (est.) szegény; arm Ist. 232. 
jorlok (t.) kegyelem; gnade; acajrOBaHBe. 
jorneák = enercák Tr. 
joroktarás zavar; belástigen, stören Tr. 
jorsés javára való vlminek; etwas zum nutzen; BT> nojiB3y 

Tr. — cf. jorales, jöroso, jöresen. 
jorzá kék; blau Tr. 
jos (cs.) hölgymenyét; hermelin Gn. 47. jos id. P. — kvgo-j. 

id. kolá j . iltis Tr. 
jöslanem szomorkodik, búsul; traurig sein Zag. 59. bajlódik, 

fárad vmivel; sich abmühen, abplagen Bd. károsodik, bajba ke
rül; schaden erleiden, ins unglück geratben Uf. 77 .— jöslandarem 
bántalmaz, kínoz ; peinigen, quálen Ist. 60. elpusztít; vernichten 
Tb. 28. übelkeit erregen, TOHIHHTB Tr. 

jösö (est.) nehéz, unalmas, szomorú — fáradság, csapás, una
lom; schwer, langweilig, traurg, — m ü h e , langweile, verdruss, 
elend Gn. 62. Ist. 59. Bk. QS.jöse P. 23. jaso (m.) Bd. ' 

joskár vörös; roth Gn. 49. joskarge id. foskár P. 26. — joska-
rina pota ein rother gürtel P. 58. 

joskun (t.) iszap; schlamm Bd. 
jot (cs.) idegen ; fremd Gn. Bd. — joű koldus; bettler P. 16. 
jöter (cs.) laskanyujtó; nudelwalker Bd. 
jotesna idegenkedik; sich fremden G. 74. 
jotke -ig; bis Gn. Bd. 
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jowatém babczik, késik; zögern, zaudern, sáumen; Mê JiK) Tr. 
joivr kicsapongó; ausschweifend, liederlich; noTacKyma, 

pa3BpaTHLifi Tr. 
jozá boszorkánymester; hexenmeister; KOJî yHt Tr. 
jozák (cs.) adó; steuer Uf. 84. jozák P. 3. jozak Car. 81. id. — 

oöpoKi. Tr. 
jo£ fecske fajta; eine art schwalbe ; seMJisraaa JiacToiiKa Tr. 
jogek sanda; schiel Sdru 3. 
ja varázsló ige; zauberspruch Gn. 50. 
ju olaj; öhl Tr. 
jüám iszik ; trinken Gn. Bd. Ist. — juam Tr. Ocs. jüám (m.) 

Bd. M. 19. — jüktem Bd. G. 57. Ist. 55. juktem Ocs. 40. Máté 10. 
42. Tr. itat; tránken, jüktarem (m.) jüktülam fr. jüktükten id. Bd. 

jualge nedves; feucht Gn. — hűvös, nem száraz s nem ned
ves; kühl, weder trocken noch feucht Bd. jnalgo id. Ist. 144.— 
juálga levegő; luft; Bos^yx^ Tr. 

jubatás habozik, késik; zögero, sáumen Tr. — cf. jowatém. 
jubrá (cs.) apró légy, muszka; kleine fiiege; MoniKa Tr.—• 

cf. cs. üpre id. 
jubungas csuklik; scknucken, schluchzen Tr.— cf. jogongám. 
juc rossz szándék, rágalmazás; bőse absicht, verláum-

dung Tr. 
júdás (cs.) eszelőssé lesz; scbwachsinnig werden; judemás 

id. Tr. — judogém (nur part. judogen, judgen) különféle erős föld
indulást jelent, mikor az ember mintegy az eszét veszti; bedeutet 
mancherlei starke aufregung, wo man gleichsam den verstand 
verliert, ausser sich ist) 1. megrémül; sehr erschrecken Ocs. 62. 
2. dühös; wüthend sein : judogen sidoie dene esaksom koras tünalon 
schlug wüthend in Bemein zorne den esel Ocs. 62. 3. csudálkozik; 
sich wundern Ocs. 21. — 4. óhajt; wünschen, heftig verlangen: 
kalok kockás judgen das volk verlangte zu essen Ocs. 31. nogus 
hajasat judogen ulut sie konnten nirgends hin (gehen) Ocs. 46. — 
cf. cs. jude H3i> yna BMjKHTb (tat. jiida-, alt. juul-J Zol. 

judál hársbocskor; bastschuhe Tr. 
judor leány; tochter Tr. — v. üdür. 
jüaongam csuklik; schlucken habén, schnucken, hicken Gn. 

jogongam id. ibid. 
jugusto v. jükstö. 
juy család, nemzetség; familie, geschlecht Tr. 
jük hang, kiáltás, zaj; lant, stimme, ruf, geráusch Gn. 17. 

P. 9. — juk id. Bd. Tr. Bk. 94. Ist. zuk (= juk) Bd. — kel j . sokta 
a húr hangzik; corda sonat Bd. jukom lukion szólt; sprach 221. — 
Ossz. jük jommo rekedtség; heiserkeit G. 50. 

juklanem (m.) lármáz; lármen, zanken Bd. suhog, ugat, ásít 
(hangosan); sausen, rauschen, bélien, gáhnen (geráuschvoll) Tr. — 
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juktem (m.) hangoztat; die stimme hören lassen Bd. összehív, 
zusammenrufen Tr. — juktalam (m.) hív; rufen Bd. —• cf. 
jak, jak. 

jukraká (m.) unalmas; langweilig Bd. Tr. — jukrakaemás 
sich langweilen, jukraka emdas caus. Tr. 

jüksem meghűl; kait werden Gn. Bd. — jüksaldam fr. jük-
süktém, jüksüklandarem lehüt; kühlen, — üksem (m.) üksiktem(m.), 
jüksiktem (m.) Bd. —jüksem etc. Tr. 

juksa ittas, részeg; betrunken Km. 74. Tr. jiikse (m.) juksa 
(m.) id. Bd. jiikse iszákos; sáufer M. 69. jaké mulatság; schmaus, 
trinkgelage Tr. 

jüksemám (m,) ittasodik; sich betrinken Bd. 
jüksoktár&ms közömbössé tevés; das gleichgültigmachen P. 

30. f. jüksem etc. 
jüksö (cs. t.) hattyú; schwan Gn. 1. —jüksö ~Bá.fiiks& P. 17. 

jakse Bk. 26. jukso Tr. 
jükstö etc. v. jüstö ; jiikstalam v. jüstőlam. 
jüktalmas áldozat; opfer Bd. — cf. jüktelam. 
jukté = jotké Tr. 
jüktelam áldoz; opfern (libation ?) Bd. — cf. jiiam. 
jakum erőszakosan, akarata ellenére; gezwungen, wider wil-

len; iiacHJibHO, IIOHCBOJITJ Tr. 
jul name des fiusses Wolga Bd. Tr. —Jul P. 16. 
jiilem (jiiVem) ég; brpnnen Gn. — julem Bd. Tr. jülem P. 

44. (jülem k. jelem ny. Weske 29.) — jül'altem éget; brennen 
(trans.) G. 27. — julátá Ocs. 88. julatem (m.) julandarem (m.), 
jolatem (m.) Bd. id. 

julá (cs. t.) vallás, szertartás, szokás; religion, cerempnie, 
gebrauch Gn. — julá npiiBH'iKa, oőbraaií — julá Bipa, KJieBeTa 
Tr. szokás; sitté Bd. 

jála (m.) kártékony, veszedelmes (edem, ember); schádlich, 
gefáhrlich Bd. 

jiilalt- pompássá csinálni; prangend machen G. 60. 
jüldal- kiiszik; austrinken Pn. 36. f. jiiam B. 
jüle schwende P. 46. 
julér (t.) buta; dummkopf Tr. 
julgozdarém elcsábít, csalogat; verführen, locken Tr. 
julgo friss; frisch (? sic) omoé nád, schilf Gn. 58. 
jutna untén; BHH3y, HHBKO CM. yjitHO Tr. 
jum pundas ég; himmel Bd. 
jümác alól; von untén P. 10. 52. fümálno alatt; untén (wo?) 

P. 24. jümako be (alá); hinein (unter wohin ?) P. 45. 
jümás zechen; niipoBHa Tr. 
jüme: j . suso szomjas; durstig Bk. 80. j . suvw id. Tb. 165. 

j . sun szomjas lett; wurde durstig ibid. 167. jüme soas M. 95. — 

60 
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jumó ivás; das trinken Tr. — mlanem jüm son (m.) megszomjúhoz
tam ; ich wurde durstig Bd. 

jumo 1. isten; gott — jutna Km. 3. Bd. jumo P. jome ny. 
Weske 23. 2. ég; himmel Bd. — Ossz. fűmen körge égbolt; him-
melsgewölbe P. 49. jumo-kinde ostya; hostie, jumon-tüs, j.-surén 
szent kép; heiligenbild, jamo on, jumon-on úr isten; herr gott, 
jumon tagá schnepfe, ÖeKact Tr. —jum&nso isteni; göfctlich Uf. 
Car. 4. " 

jumoltas imádni; anbeten Uf. Car. 9. j . — jumuldem imád
kozni; beten Bd. jumoltem id. Bd. jumultem id. Tr. (— jumolan 
ültem). 

jum&r korno gyalogút; pfad Gn. 13. 
jumuldomas imádság; gebét Bd. 
jumulká = imilká Tr. 
juy, wüd-j. haarwurm; BOjrocaTHKi> Tr. 
jun (est.) olcsó; biliig Tr. — cf. jon id. 
jup haj ; haar — cf. üp id. Tr. 
jupsem szaglik; es riecht — cf. üpsem id. Tr. 
juptaká elhervadt; verwelkt Tr. 
jür eső; regen Gn. 72. jur B. jür Pn. 19. cf. ca.jor schnee. 
jüreáesik; es regnet G. 72. —jures, juredes B. — juruktem 

esőt küld; regnen lassen Bk. 44. juroktem id. Tr. 
jura = járd seb ; wunde Tr. 
juriktards unaufhörlich verlangen, überwáltigen; őe3npe-

CTÜHHO TpeŐOBaTb, O.HOJI'BBaTL T r . 
juropgo kaulbarsch Gn. 
juftük kéneső; quecksüber; pTyTL Tr. 
jusknér makacsság; starrsinn Tr. 
jusknus makacs; starrsinnig Tr. 
juskurás csábít; verleiten Tr. 
jus bunkó; knüttel — v. üs Tr. 
jüs ital, ivás; getránk, das trinken Bd. jus id. Tr. — etjüké. 
juskulém csuklik; schluchzen Tr. 
juslém hangosan sír; laut weinen, heulen Tr. 
juslanás megnedvesedik; feucht werden Tr. 
jüstö hideg, hidegség; kait, kálte Gn. 58. —jüste id. Pu. 16. 

jüsta (m.), üsté (m.) Bd. justo Bk. 26. jugusto id. Tr. — Ossz. 
jugusto-muz fieber Tr. 

jüst&lam fürdik; baden Gn. 71. sich mit frischem wasser be-
giessen Gn. — jüstolam baden Ist. 138. justolám, jugustelám id. 
sich abkühlen Tr. — jükstülam baden, jilkstüldem füröszt; jeman-
den baden Bd. —jüstelmo iver fürdőhely; badeplatz Tb. 113. jük-
stülmö ver iá. Bd. 

jüt éj, sötétség; nacht, finsterniss Gn. Pn. 11. judom éjjel ; 
nachts P. 11. 7. jüt, jutom P. 47'. judom P. 2. —jut, judom, judam 
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(m.) Bd. jud (m.) Bd. Tr. Bk. 28. jüt (k.), jot (ny.) Weske 29. — 
jutoso éjjeli; náchtlich Bd. judso id. Tr. — Ossz. jüt-jomal mogor 
éjszak; norden G. 72. jüt-Jümal id. P. 51.jut-pel, jud-pel (m.) jud-
nimál (m.) id. Bd. — jut-kece, kece-jut, jutke-kecege éjjel-nappal; 
tag u. nacht Bá.jüdh keceze id. Zag. 71. judet-kecet id. Tr.—• pet-
jud éjfél; mitternacht Tr. jut-pel id. Bd. 

juwatem vlhol mulat, késik; verweilen, sáumen Gn. — jüwá-
tel- id. P. 8. 

juwurt titkon; geheim (adv.) Km. 84. geheimniss ibid. 24. 
juzo varázsló; zauberer Gn. —juza-jey id. Ist. 59. jazo jon 

id. Zag. 64. Ist. 104. juzo ráolvasó; HaroBopmuKi. (jrkitapL) Tr. 
juzuklém csuklik; schluchzen Tr. 
jué csendes idő, friss levegő; stilles wetter, frische luft Gn. 
juza, juéálga levegő, luft; B03,a;yxT> Tr. cf.juz.— OSSZ. juia-

tvüd wassersucht; BO^aHKa Tr. 
juZgá söprű; besen Tr. 
juzo némely; valaki; irgend ein, jemand Gn. Bd. Tr. ju£ Tr. 

juia (m.) Bd. Bk. 55. juieia id. I s i 12. Ocs. 9. •—ju£osto, ju£o-
vere néhol; irgendwo Bd. — Ossz. ju%o-kunamnémelykor, manch-
mal Uf. Car. 3. juzo-kunam, juánam, juáanam (m.) id. Tid.juz'gnám, 
juJ-kunám id. Tr. 

GENETZ ARVID gyűjtésének felhasználásával szerkesztette 
SziLASI MÓRICZ. 

Ját. Ez tudvalevőleg székely tájszó, és a jelentése: ,drusza'(MTsz.). 
Valószínű, hogy a csuvas jat szóval azonos, a mely ,nevet' jelent. 

Sz.J. 

Sima. Ez olyan deverbális névszó, mint huza-vona, kajla, csapa, 
kerge, lenge, pörge, forga (folyóvíz kanyarodása, MTsz.), kajla (hajlékony 
faág, MTsz.). Megvan az alapszava is: sim-ik ,csúszik, csuszamlik' (MTsz.), 
s ez mozzanatos -m képzős származéka annak a *siv- igének, a mely a 
sík, sivány, sivatag, sívó, sijdtság stb. szavak alapját teszi. 

Sz.J. 
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A magyar közmondások és szólások rostája, 
(Első közlemény.) 

Az emberi természet azonossága, az életviszonyok hasonlósága, a 
kölcsönös érintkezés sok hasonló közmondást és szólást teremtett a 
különböző nyelveken beszélő' népek között. Vannak olyanok, melyek 
tartalomra és alakra szóról-szóra megegyeznek egymással; olyanok is, 
melyek ugyanegy gondolatot különböző alakban, képben, hasonlatban 
fejeznek ki ; olyanok is, melyeknek mását más nyelvben nem talál
hatni, — vagyis más szóval: vannak más nyelvekéivel egyező, más nyel
vekéivel rokon és végre teljesen eredeti közmondások és szólások. Ezek
nek külön-külön való kimutatása igen széleskörű összehasonlító kutatást 
és tanulmányt igényel. E fáradságos munka elvégzését óhajtom megkísér -
leni, mert ezt egyszer már meg kell kezdenünk, különben soha sem lesz 
kritikai alapon egybeállított, tudományos értékkel bíró magyar közmon
dás-gyűjteményünk, melynek szükségét már EEDÉLYI JÁNOS hangoztatta 
munkája előszavában, s a melynek elvégzésére buzdít SIMONYI ZSIGMOND 
munkámról írt bírálatában (Pesti Napló 1897. jun. 6. és Nyelvőr 1898. 
jan.), és a melynek szükségét mindannyian élénken érezzük. Közmondá
sok és szólások gyűjtésével 1864- óta foglalkozom, azért merem belevágni 
fejszémet e nagy fába, talán nem törik bele. 

Magyar közmondás-irodalmunk gazdagnak mondható. A fő 
gyűjtemények a következők: BARANYAI DECSI CSIMOR JÁNOS : Libellus 
adagiorum latino-hungaricorum, Bártfa 1583. 1586; KIS-YICZAY PÉTER: 
Selectiora adagia latino-hungarica, Bártfa 1713; KOVÁCS P Á L : Magyar 
példa- és közmondásai, Győr 1794; DUGONICS ANDRÁS: Magyar példabe
szédek és jeles mondások, Szeged 1820 ; ERDÉLYI JÁNOS : Magyar közmon
dások könyve, Pest 1851 ; BALLAGI MÓR: Magyar példabeszédek gyűjte
ménye, Szarvas 1850; PELKÓ PÉTER: Eredeti magyar közmondások és 
szójárások, Rozsnyó 1864; SIRISAKA. ANDOR: Magyar közmondások könyve, 
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Pécs 1890; MARG ALÍTS E D E : Magyar közmondások és közmondásszerü 

szólások, Budapest 1897. 
DECSI JÁNOS és KIS-YICZAY tulajdonkópen latin közmondások 

közlését tekintették főczéljokul, azért ezeket részben szórói-szóra 
fordítják magyarra, részben szabadon fordítják és az idegen köz
mondást magyar köntösben mutatják be, részben igazi, ma is élő 
magyar közmondással magyarázzák; munkájuk ezen utóbbi része 
igen értékes, de az előbb említett módozat a magyar közmondások 
kritikája szempontjából nem helyeselhető, és eredménye az volt, 
hogy a későbbi gyűjtők ezen részben egészen idegen, részben tartalom
ban idegen, alakban pedig magyaros mondásokat valóságos magyar 
közmondásként vették fel gyűjteményükbe. E tekintetben különösen 
hibás KIS-VICZAY, ki halomszámra gyártotta, sőt versbe és rímbe is fog
lalta mondásait, melyeket abban az alakban a magyar nép soha sem 
használt; és a későbbi gyűjtők ezeket a becsempészett kakukfiakat mégis 
valóságos magyar köz mondásszámba vették! DUGONICS nagy gyűjteménye 
is számos idegen szentencziát fordít magyarra, BALLAGI meg igazi vir
tuozitással rengeteg sok idegen közmondást ver magyar kaptafára és e 
tekintetben nem éri be a latin közmondáskincs becsempészésével, hanem 
kiterjeszkedik a modern nyelvek gazdag közmondási anyagára is! ERDÉLYI 
JÁNOS gyűjteménye első kísérlet egy kritikai szempontból összeállított 
magyar közmondásgyűjtemény megalkotására, a mi abban nyilatkozik, 
hogy keresi az egyes magyar közmondások ritmikus formáját, mely iránt 
DuGONicsnak nem volt érzéke, és a közmondásokat alapszók köré igyek
szik csoportosítani, azonban is Ő jórészben átveszi a régi gyűjtők mondva
csinált magyar közmondásait és a közmondásszeríí szólásokat és a hason
latokat is felveszi, mint elődei, de gondosan kerüli a BALLAGI-féléket, a 
mi nagy dicséretére válik. SIRISAKA teljesen kritikátlan és régen elavult 
ábéczés rendszere miatt nagy hanyatlást mutat ERDÉLYivel szemben. Az 
én gyűjteményem az anyag összegezésével és az alapszórendszer tökéle
tesítésével csak előmunkálat egy kritikai magyar közmondás gyűjte
mény számára. Egyéb értéke és igénye nincs; mert az, hogy annak 
kimutatására is törekszik, ki használta Írásban legelőször az egyes köz
mondásokat, vagyis mily régóta van egyik-másik használatban, az csak 
kísérlet és mellékes dolog. 

Hogy a magyar közmondások kritikai gyűjteményét összeállíthas
suk, először is ki kell rekesztenünk a közmondásszerű szólásokat és hason
latokat, mit a közmondás és példabeszéd fogalmának pontos meghatá
rozása által érhetünk el, és akkor mindazon közszólások, melyek ennek 
keretébe nem tartoznak, kiszorulnak. Ezt némelyek igen nehéznek tart
ják, pedig voltaképen nem nehéz, hanem az igaz, hogy akkor némely 
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kedves és jellemző' szólásunk a közmondások kritikai gyűjteményében 
helyet nem foglalhat; de ezen azzal lehet segíteni, hogy ezeket külön 
czím alatt, mint «közniondásszerű szólásokat') és «közmondásszerű ha
sonlatokat*) külön-külön gyűjteményekbe foglaljuk. 

Ezen kirekesztő' munkát a németek, francziák, angolok, olaszok, 
oroszok, gyűjteményeikben már véghezvitték, ós pedig azon az alapon, 
hogy közmondásnak vették : azon nópök körében közszájon forgó, hol 
komoly, hol meg tréfás népies szólásokat, melyek valamely tapasztalati 
igazságot, megfigyelést vagy gyakorlati életigazságot, hol sajátlagos, hol 
képletes alakban fejeznek ki. Igaz, hogy munkáikban nem mondják ki, 
hogy ez a meghatározás szolgált elvükül abban, mely közszólásokat so
roztak be gyűjteményeikbe, de világosan kiderül ez abból, hogy melyeket 
vettek fel és melyeket rekesztettek ki. Felvették a valamelyes axiómasze-
rüséggel biró, vagy szentencziás természetüekot, és kirekesztették az 
ezen jelleggel nem bíró, bár különben népies és szép egyszerű közszólá
sokat és hasonlatokat. 

Ezt majd nálunk is meg kell tenni. De ezen kívül még két dolog 
szükséges : külön-külön meg kell állapítani az idegenekkel egyező vagy 
rokon és a teljesen eredeti magyar közmondásokat, azután a sok hasonló 
közül a legjobbat kiválasztani. 

Az idegenekkel egyező magyar közmondások vagy olyanok, melye
ket egyes túlbuzgó gyűjtők egyszerűen lefordítottak valamely idegen 
nyelvből és a melyek ezen alakban soha a magyar nép között közszájon 
nem forogtak, tehát nem is magyar közmondások, hanem csak úgy ke
rültek a magyar közmondások közé, hogy a későbbi gyűjtők az előbbiek 
anyagát minden kritika nélkül gyüjteményökbe felvették ; vagy olyanok, 
melyeknek idegen eredete kétségtelen, de melyeket a magyar nép tény
leg elfogadott, használt és használ máig is, és így nekik a polgárjogot 
közmondásai sorában tényleg megadta ; vagy olyanok, melyek daczára 
annak, hogy egy vagy több idegen nyelvben alakilag és tartalmilag a 
magyarokkal egyezők, mégis eredeti magyar közmondásokul tekinten
dők, mert az emberi természet azonossága és az életviszonyok hasonló
sága talajából fakadtak nálunk és másoknál is, és semmiképen nem köl-
csönzöttek. Hogy ezt esetről-esetre megfelelő módszerrel elvégezhessük, 
az első teendő : egybeállítani külön-külön azon magyar közmondásokat, 
melyek alak és tartalom tekintetében egyezők a magyarban és valamely 
idegen nyelvben; és csak azután kövétkezhetik a kritikai rostálás. 

Azon nagy befolyásnál fogva, melyet a latin nyelv századokon 
át gyakorolt a magyar közéletre, első sorban a latin közmondások 
kincsét kell átkutatnunk, és az ezekkel egyező magyar közmondá
sokat megállapítani, még tekintet nélkül arra, hogy becsempészet-
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tek-e, kölcsönzöttek-e avagy mindkét nyelvben eredetiek-e, azután 
sorban el kell végezni e munkálatot azon népek közmondásai mezején, 
melyekkel a magyar nép századokon át együtt élt vagy huzamosabb 
ideig élénk érintkezésben volt, ós ezek: a német, horvát, szerb, tót, oláh, 
kisorosz, örmény, török, lengyel, cseh és olasz. Ha az egyező közmondá
sok anyaga együtt van, akkor lehet egybevetés útján megállapítani, hogy 
a kérdéses magyar közmondás egyszerűen fordított-e, kölcsönzött- e avagy 
eredeti-e, és az az első esetben a magyar közmondások sorából kirekesz
tendő, az utóbbi két esetben abba felveendő azon esetről-esetre való meg
jegyzéssel : kölcsönzött ezen vagy azon nyelvből, eredeti de egyező ezen 
vagy azon nyelvbelivel.*) 

I. Magyar-latin egyező közmondások és szólások. 

Adós. Lelkével is adós. E. Animam debet. Terent. Phorm. 661. — 
Aggnő beszéd. P. Aggnő rege. P. Aniles fabuláé. Cic. nat. Deor. 2. — 
Ajándék lónak fogát nózi.T). Equi dentes inspicit donati. Sz. Jeromos. 
Ajándék lónak fogát ne nézd. D. Noli equi dentes inspicere donati. 
Flór. Ajándék megvakítja a birót. S. Éxcsecat donum judicis oculum. 
Bbl. Sirach 20. 31. — Kérés nélkül adott ajándék kedvesebb. KV. 
Gratius est donum, quod venit ante preces. Flór. — Semmi ajándékot 
nem kell megvetni. KV. Nihil recusandum, quod donatur. Flór. — 
Akarat. A nagy dolgokban az akarat is elég. KV. In magnis et voluisse 
sat est. Propert. 2. 10. 6. — Akol. Egy akol, egy pásztor. Bbl. 
Unus pastor, unum ovile. Bbl. — Alma. Édesebb az alma, ha nincs 
ott a pásztor. D. Dulce pomum, quum abest custos. Flór. Dulcia poma 
absente custode. Flór. — Eris almája. Eridis pomum. Virg. •— Nem 
messze esik alma fájától. KV. Nem esik messze fájától az alma. E. Nec 
procul a proprio stipite (vei.: stemmate) poma cadunt. Flór. — Aluszik. 
Mind a két fülére aluszik. D. Dormit in utramvis aurem. Terent. Heaut. 
341. — Nem mindenki alszik, a ki hortyog. Ut stertit somnis, non dor
mit firmiter omnis. Flór. — Anya. Canis mater. Kutya meg az anyja. 
Flór. Eb anyja. E. — Tiszteld apádat és anyádat. Bbl. Honora patrem 
tuum et matrem tuam. Máté evang. 15. 4. — Félékeny katonának nem 
sír az anyja. E. Mater timidi flere non sólet. Corn. Nep. Trasyb. 2. 3. — 
A milyen az anya, olyan a leánya. D. Qualis erat mater, filia talis érit. 
Öven. — Az ido néha anya, néha mostoha. D. Tempus quandoque ma-

*) DJ. = Decsi János; KP. = Kovács Pál; KV. = Kis-Viczay ; MA. = 
Molnár Albert; P. = Pázmány ; D. = Dugonics; MK. = Mikes Kelemen; 
E. = Erdélyi; S. =Sirisaka; M. = Margalits; Flór. = Florilegium; B. = 
Ballagi; SzD. = Baróti Szabó Dávid; Bbl. = Biblia; Nyr. == M. Nyelvőr ; 
Nd. = Népdal. 
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ter, quandoque noverca. Flór. Dies quandoque parens, quandoque no-
verca. Horat. — Apa. A milyen az apa, olyan a fia. KV. Qualis páter, 
talis filius. Flór. •— Apák ettek egrest, fiak foga vásik. D. Patres 
comederunt uvam acerbam et dentes fihorum obstupescunt. Bbl. — 
Apostol. Apostolok lován jár. E. Per pedes apostolorum. Flór. — Arany-
A szamár nagyobbra becsüli a szalmát, mint az aranyat. D. Asinus stra. 
menta mavult, quam aurum. Flór. — Arany hegyet igér. E. Aureosmon-
tes pollicetnr Plaut. — Arany kor. Aurea aetas. Ovid. — Nem mind 
arany, a mi fénylik. KV. Aurea ne credas, quaecunque nitescere cernis. 
Flór. Non omne, quod nitet, aurum est. Flór. — Arany horoggal hor
gász (veszteget.). MA. Aureo piscatur hamo. Sveton. Octav. 25. — 
Aurum etiam ex stercore colligitur. Aranyat is sárból szoktak kikaparni. 
KV. — Aranynak tűza próbája. KV. Aurum igni probatur. Sz. Jerom.— 
Minden mesterségnek arany a feneke. D. Aureum habét quseque ars 
fundum. Flór. — Arany borjut imádnak. Vitulum aureum adorant. Flór. 
— Szabadság aranynál is drágább. E. Libertás fulvo pretiosior auro est. 
Elor. — Arat. Ki álnokságot vet, bút arat. D. Qui seminat iniquitatem, 
metet mala. Bbl. Prov. 2i\ 8. — A k i nem vet, nem arat. D. Qui non 
seminat, non metet. Bbl. — Ki mint vet, úgy arat. KV. Ut semen
tem feceris, ita metes. Cic. de or.at. 2. 65. 261. — Ki szelet vet, vihart 
fog aratni. Qui ventum seminat, turbinem metet. Flór. — Nem minden
kor az arat, a ki vetett. B. Alii sementem faciuat, alli metent. Flór. Más 
vet, más arat. — Asszony. A hol három asszonyember vagyon, sokadalom 
lészen ott. DJ. Trés mulieres faciunt nundinas. Flór. — A milyen az 
asszony, olyan a szolgálója. Qualis domina, talis pedissequa. KV. — 
Akkor jó az asszony, mikor nyilván rossz. D. Aperte mala cum est mu-
lier, tum demum est bona. Publ. Syrus. — Nincs harag asszonyok ha
ragja felett. D. Non est ira super iram mulieris. Bbl. Eccles. 25. 23. 
— Az asszony vagy szeret, vagy gyűlöl. D. Aut amat, aut odit mulier. 
Publ. Syr. — Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasz
nát. KV. Nux, asinus, mulier verbere opus habent. Flór. - - Nincs oly 
bölcs, kit a bor és szép asszony meg ném tántoríthat. B. Vinum et mu
lieres apostatare faciunt sapientes. Bbl. Sirach 19. 2. — Tűznél, ten
gernél, asszonyi állatnál gonoszabb nem lehet. DJ. Ignis, maré, 
mulier, tria mala. Flór. — Asztal. Nem asztalhoz való a veszekedés. 
KV. Absint offensae, quum fit celebratio mensas. KV. — Álmodik. 
Disznó makkal álmodik. KV. Sus siliquias somniat. — Kocsis szekérrel 
álmodozik. KV. Aurigse somnia : currus. Horat. — Alom. Almot hüve
lyez. MA., P. Somnium narrat. Plaut. Amphitr. 738. — Étel, ital, álom, 
szükséges e három. KV. Somno, esca, potu nenio carere potest. Flór.— 
Árnyék. Szamár árnyék. D. Umbra asini. Apui. met. 9. 42. -— A hajszál
nak is van árnyéka. KV. Etiam capillus unus habét umbram suam. 
Publ. Syr. Vei capillus habét umbram suam. Publ. Syr. - - Kiséri mint az 
árnyék. Tamquam umbra sequitur. Cic. Tusa 1. 4-5. 109. — Jobb a vén 
árnyéka, mint az ifjú kardja. KV. Melior est umbra senum, quam gla-
dius juvenum. Flór. — A maga árnyékától is megijed. B. Umbram suam 
metuit. Cic. — Az árnyóktól is megijed. D. Umbras timet. Flór. — Art 
a jónak, ki a gonosznak kedvez. M. Bonis nocet, quisquis pepercit malis. 
Publ. Syr. -i- Hirtelenség megárt, sietség hozhat kárt. KV. Festinasse 
nocuit. Flór. — A mi sok, az megárt. M. Multa nocent- Flór. — Áru. 
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Könnyű jó árúnak árusát találni. KV. Bona merx facile emptorem re-
perit. Plaut. — As. A ki másnak vermet ás, maga esik bele. D. Qui fodit 
foveam, incidit in eam. Bbl. Prov. 26. 27. — Átkozott a hal a harmadik 
vízben. S. Maledictus piscis in tertia aqua. Flór. 

Bak. A bakot is megfejné. E. Hircum mulget. Verg. ecl. 3. 91. — 
Bal. Mit jobb kezed tesz, ne tudja meg a bal. 8. Dextra nesciat, quid 
sinistra faciat. Bbl. — Barát. A barát a barátot meg nem dézsmálja. 
KV. Clericus clericum non decimat. Flór. — A kétségbe esett vagy 
katona vagy barát leszen. KV. Desperatio aut militem facit aut mona-
chum. KV. — Beteg volt az ördög, barát akart lenni. E.Daemonlangue-
bat, monachus tunc esse volebat. Flór. — Barát. A koldusnak még az apja 
sem barátja. D. Mendico ne parentes quidem sünt amici. Flór. — A sze
rencse hozza, de a szükség próbálja meg a jó barátokat. KV. Barátot 
szerencse hoz, szükség próbál. S. Amicos secundas res parant, adversí© 
probant. Seneca de morib. 51. — Fazék mellé szító barát. KV. Amicus 
ollaris. Flór. — Idő próbálja meg a barátot. S. Tempus arguit amicum. 
Aristot. —• Bitka madár a jó barát. E. Amicus verus rara avis. Flór. — 

.Gazdagnak sok a barátja. M. Amici divitum multi. Bbl. Prov. 14. 20. — 
Barátság. A barátság vagy egyenlőket vesz, vagy egyenlőkké tesz. B. 
Amicitia aut pares invenit, aut facit. Cic. Amicitia pares semper aut 
accipit aut facit. Min. Fel. Octav. 4. 6. — Bitka madár az igaz barátság. 
B. Amicitia vera rara avis in terra. Flór. — A rút hizelkedés mérge a ba
rátságnak. Adulatio maxima pestis est in amicitia. KV. — Bárány. 
Isten báránya. Agnus dei. Bbl. — A farkas és a bárány. Lupus et 
agnus. Phaedr. — Farkasra bízni a bárányt. E. Lnpo övem committere. 
Terent. Eun. 5. 1. 16. — Szelídebb a báránynál. D. Ove placidior. Sul-
pic. Sever. diai. 2. 9. 4. — Szereti mint farkas a bárányt. S. Ut lupus 
övem amat. Flór. — Báránybőrben farkas. E. Lupus in pelle agni. Pa-
ling. — Beszél. Tettek beszélnek. S. Facta loquuntur. Flór. — Falnak 
beszél. E. Parieti loquitur. Flór. — Beteg. A beteg, mig piheg, mindig 
remél. K. P. Aegroto dum anima est, spes est. Cic. ad Attic. 9. 10. 3. — 
Egészséges és beteg nem egy ételt szeretnek. Aeger et athleta sünt 
dispares ssepe diaeta. KV. — Betű. A betű megöl. E. A betű öl. M. 
Littera occidit. Bb.. — Béka. Felfújja magát, mint a béka. E. Inflat se 
tamquam rana. Petronius. 74. — Biró. Az isten igaz biró. KV. Deus 
est justus judex. Bbl. — Kiki kegyes birája magának. I). Nemo non 
benignus est sui judex. Sen. de benef. 2. 26. 9. — Senki sem lehet 
maga birája, KV. Judex nemo potest esse in propria causa. Flór. Senki 
sem lehet biró a maga ügyében. E. — Bizonyít. A ki vádol, bizonyítson 
is. S. Áctori incumbit probatio. KV. — Bolondság orvosod örökössé 
tenned. KV. Aeger male ágit, qui medicnm heredem facit. Flór. — Bor. 
Jó bornak nem kell czégér. Sz. Bonum vinum hedera non indiget. Flór. — 
Borban lakik az igazság. Sz. Borban van az igazság. S. In vino veritas. Plu-
tarch.— A bor az öreg ember teje. D. Vinum lac senum. Flór.— Szerelem, 
éj és bor, sok gonoszsággal forr. KV. Nox et arnor vinumque nihil mede-
rabile suadent. Ov. am. 1. 6. 59. — Borjú. Szinte annyi borjubőrt visz
nek a vásárra, mint ökörbört. (Halnak fiatalok, öregek egyaránt.) KP. 
Pelles quot pecorum venduntur, tot vitulorum. Flór. — Bot a sarokban. 
(Esőlesz; képtelen babona.) E. A baculo ad angulum. (Conclusio absurda.) 
Flór. — Böjt. Könnyű tele hassal a böjtről papolni. D. Plenus venter 



7S MARGALITS EDE. 

facile de jejuniis disputát. Sz. Jerom. epist. 58. 2. — Bölcs. Hosszú em
ber ritkán bölcs. DJ. Homo longus raro sapiens. Flór. — Ki bölcset 
küld, kevés szóval küldi. E. Mitte sapientem et nihil (vei pauca) ei dixe-
ris. Flór. — Bölcs embernek nehéz a tudatlanok közt szólani. B. Sapien
tem apud stultos loqui molestum. Flór. — A bölcs ember mindenütt 
otthon van. KV. Sapienti quaevis terra patria. Flór. — Nincs oly bölcs, 
kit a bor meg nem bolondít. E. Vinum dementat sapientem. Flór. — 
Nincs oly bölcs, kit a bor és asszony meg nem tántoríthat. M. Vinum efc 
muleres apostatare faciunt sapientes. Bbl. Sirach. 19. 2. — Bölcseség. 
Az urnák félelme a bölcseség kezdete. KV. Initium sapientiae timor do-
mini. Bbl. Sirach. 1. 16. — Büdösödik. Fejénél kezd a hal büdösödni. 
B. Fejétől büdösödik a hal. M. A capite foetet piscis. Flór. Piscis primum 
a capite foetet. Manutius. 

Czél szentesíti az eszközt. S. Finis sanctificat média. Flór. — 
Czél nélkül lövöldöz. Absque scopo jaculari. KV. — Czérnaszál. Csak 
egy czórnaszálon függ. Sz. M. Filo pendet. Macrob. 1. 4. 18. 

Csalódik. A ki könnyen hisz, könnyen csalódik. KV. Qui facilis. 
credit, facilis quoque fallitur idem. Paling. 3. 145. — A ki csal, csalódik. 
D. Qui fallit, fallitur. Flór. — Császár. Add meg a császárnak, a mi a 
császáré. KV. Date caesari quod caesaris est. Bbl. — Csepp. Idővel az 
esőcsepp is lyukat váj a kőbe. D. Gutta cavat lapidem. Flór. — Csillag. 
Bossz csillag alatt született. M. Malo astro natus. Flór. — Csont. A későn 
járónak csont a fölöstököme. KV. Tarde venientibus ossa. Flór. — Csak 
a csontja, bó're. Sz. M. Ossa ac pellis es. Plaut. Aul. 564. — Csont mellől 
jó a hus, E. Dulcior est caro, quae magis ossibus haaret. Flór. Csonton 
van a jó hus. E. — Csók. Júdás csókja. E. Osculum Judae. Flór. — Csóka 
csókának nem vájja ki szemét. E. Corvus oculum corvi non erűit. Greg. 
Tur. hist. fr. 5. 18. 

Darázs. Darazsat piszkál. KV. Darazsat szurkál. MA. Crabrones 
incitat. Crabrones irritat. Plaut. Amph. 2. 2. 77. — Dárda. Sok sógor, sok 
dárda. KV. Affines quofc habes, habes tot hastas. KV. — Délben gyújt 
gyertyát. (Világos dologban is kételkedik.) MA., KV. A meridie lucer
nám adhibet. Flór. Lucernám adhibet in meridie. Flór. — Dicsér. Min
den mester a maga munkáját dicséri KV. Auctor opus laudat. Ov. Pont. 
3. 9. 9. — Munka dicséri mesterét. KV. Opus laudat artiíicem. Flór. — 
Minden róka a maga farkát dicséri. KV. Qusslibet vulpes caudam suam 
laudat. Flór. — Dicséri a régi időt, de a mostani szerint él. D. Lauda-
mus veteres, sed nostris utimur annis. Ov. fást. 1. 225. — Ha barátodat 
titkon fedded is, de mások előtt dicsérd. E. Amicum in secreto mone, 
palám lauda. Sen. — Könnyű teli hassal a böjtöt dicsérni. KV. Qui 
satur est, pleno laudat jejunia ventre. Flór. — Dicséret. Nem a ki jól 
kezdi, hanem a ki jól végzi, érdemel dicséretet. S. Non bene coepisse, 
sed bene perfecisse laudis est. Flór. — Dió. Törd meg a diót, ha belét 
meg akarod enni. SzD. Frangat nucem, qui nucleum esse vult. Flór. — 
Üres dió. E. Nuces inanes. Petron. — Férges dió. D. Nux vitiosa Flór. — 
Diófának, szamárnak, asszonyembernek verve veszik hasznát. KV. Nux, 
asinus, mulier, verbere opus habent Flór. — Dióhéjba szorintva. E. In 
nuce. Flór. — Disznó- A ki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. 
KV. Furfuribus se miscens porcorum dentibus estur. Qui se furfuribus 
miscet, devoratur a porcis. Flór. — Gyöngyöt nem szokás a disznó elé 
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dobni. S. Ne mittatis margaritas vestras ante porcos. Bbl. Máté 7. 
6. •— Visszatér eb az okádására, disznó a mocsárra. B. Canis ad vomitum, 
sus ad volutabrum denuo revertitur. Bbl. — Dolgozik. Ki nem dol
gozik, ne is egyék. B. Qui non operatur, non manducet. Bbl. — Dög. 
A hol van a dög, oda gyűlnek a sasok. KV. Ubi cadaver, ibi aquilae. 
Bbl. — Döghalál. Éhséget döghalál szokta követni. KV. Famen pesti -
lentia sequitur. Flór. 

Eb. A vén eb ugatására méltó kitekinteni. KV. A vén ebnek uga
tására jó néha kitekinteni. D. Cane vetulo latrante prospectandum. Flór. 
— A félénk eb többet ugat. B. Canes timidi vehementius latrant. Curt. 
7. 4. 13. — A hamarkodó ebnek vakok a kölykei. D. Canis festinans 
coecos parit catulos. Flór. — A ki más ebét tartja, csak kötél marad 
nála. KV. Canes alens exteros pra?ter funiculum nihil habét. Flór. — 
Ebnek vetik a csontot. F. Canibus ossa. Flór. — Messze Buda sánta eb
nek. KV. Procul Buda claudo (cani). Flór. — Nehéz az ebet a hájas 
szijról elszoktatni. KV. Canis a corio nunquam absterrebitur uncto. 
Horat. sati 2. 5. 83. — Nem eszi meg az eb a maga fiát. KV. Canis 
caninam non est. Varró. — Nem hajt a jó paripa az eb ugatására. KV. 
Grenerosus equus non curat canum latratus. Flór. — Visszatér eb az 
okádásra. E. Canis revertitur ad vomitum. Bbl. — Visszatér az eb az 
okádásra, disznó a mocsárra. B. Canis ad vomitum, sus ad volutabrum 
revertitur. Bbl. — Ebéd. Farkas ebéd. D. Caninum prandium. (Hol bort 
nem adnak.) — Egér, Szegény egér az, melynek csak egy lyuka vagyon. 
KV. Infelix mus est, cui non uno lare plus est. Flór. — Vajúdik a hegy, 
egeret szül. E. Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Horat. Ars 
poet. — Egészség. Akkor becsüli ember az egészséget, mikor a betegséget 
érzi. E. Sanitas est bonum non cognitum, nisi deperditum. Flór. •— 
Egészséges a' betegnek könnyen adhat tanácsot. KV. Dum valemus 
aegrotis facile consilia damus. Flór. — Egészséges, mint a hal. MA. 
Sanior pisce. Flór. — Egészséges testben egészséges lélek lakik. M. Mens 
gana in corpore sano. Juven. — Egyesség. A polgárok egyessége legjobb 

ó'fala a város nak. B. Concordia civium, murus urbium Flór. — Egyes
ség kis dolgokat nagyra emel. KV. Concordia res parvae crescunt. Sal-
sust. — Elefánt. Légyből is elefántot csinál. SzD. Elephantum ex 
lmusca facit. Flór. — Elesik. A ki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. D. 
Qui stat, videat ne cadat. Bbl. — Elég. A nagy dologban az akarat 
is elég. KV. In magnis et voluisse sat est. Prop. 2. 10. 6. — Egy fös
vénynek sincs soha elege. D. Avarus nunquam habét satis. Flór. — Ellen
ség. A hány szolgánk, annyi ellenségünk. KV. Quot servi, tot hostes. 
Fest. Quot servTos habemus, totidem habemus hostes. Seneca ep. 47. — 
Tanulni szabad az ellenségtől is. S. Et ab hoste doceri fas est. Ov. met. 
4. 428. — Kicsiny ellenséget sem jó megvetni. KP. Inimicum, quam-
vishumilem, docti est metuere. Publ. Syr.— Elveszt. Kinek semmije sincs, 
az semmit el nem veszt. KV. Qui nihil habét, nihil perdidit unquam. 
Flór. — Ember. A jelelt embertől óvakodjál. M. Ab homine signato cave. 
Flór. — Ember embernek farkasa. KV. Homo homini lupus. Plaut. 
Asin. 2. 4. 88. — Ember tervez, isten végez. S. Homo proponit, deus 
disponit. Flór. — Ökröt szarván, embert szaván. F . Cornu bos capitur, 
voce homo ligatur, Flór. — Madár repülésre, ember munkára született. 
E. Homo ad laborem natus, avis ad volatum. Flór. — Mennyi 
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az ember, annyi az értelem. D. Qaot bomines tot sensus. Flór. 
Quot bomines, tot sententiae. Terent. Phorm. 454. — Milyen az ember, 
olyan a beszédje. B. Qualis bomo, talis oratio. Qualis bomo ipse 
est, talis ejus est oratio. Cic. Tusc. 5. 16. 47. — Mindannyian emberek 
vagyunk. D. Omnes bomines sumus. Flór. — A mit isten összekapcsolt, 
azt ember el ne válassza. Quod deus conjunxit, homo non separet. 
Bbl. — Nem csak kenyérrel él az ember. E. Non in solo pane vivit homo. 
Bbl. — Hosszú ember ritkán bölcs. Homo longus raro sapiens. Flór. — 
Yörös ember ritkán jó. Homo rufus raro bonus. Flór. — Nem jó az 
embernek magányosan élni. Non est bonum esse hominem solum. Bbl. 
Genes. 2. 18. — Minden ember hamis, csak az isten igaz. Omnis 
homo mendax, deus solus verax. Bbl. Zsolt. 116. 11. — Erdő. Erdó're 
fát visz. MA. In silvam ligna fért. Horat. sat. 1. 10. In silvam ligna 
vehere. Flór. — Erény. Szükségből erényt csinál. S. Ex necessitate vir-
tutem íacero. Flór. — Erkölcs. A legjobb törvény a legrosszabb erkölcsök
ből származik. D. Bonae leges ex malis moribus procteantur. Macrob. — 
Mocskos beszélgetés, erkölcs vesztegetés. E. Ocsmány beszélgetés, erkölcs 
vesztegetés. KV. Corrumpunt bonos móres colloquia prava. Cic. — A 
róka csak szőrét változtatja, de nem erkölcsét. KV. Lupus pilos mutat, 
non móres. Flór. Vulpes pilos mutat, non móres. Sveton. Vespas. 16.— 
Többet ér a jó erkölcs, mint a jó törvény. S. Plus valent boni móres, 
quam bonaa leges. Flór. — Erő. Egyesült erővel. M. Viribus unitis. Flór, 
— Ha erő nem használ, ravaszsággal hozzá. KV. Hol nem elég az erő, 
mesterség álljon elő. B. Ubi deficiunt vires, astu utendum. Phaedr. — 
Haszontalan harag, kinek nincs ereje. E. Vana sine viribus ira. Liv. 1. 
10. — Erős. Erősnek isten is pártját fogja. S. Fortes adjuvat ipse Deus. 
Tibull. 1. 16. — Esik, mintha dézsából öntenek. M. Urceatim pluit. Pet-
ron. 44. -— Este. Te sem tudod, estig mi ér. B. Sok történhetik estig. 
KV. Nescis quid serus vesper vehat. Varró. Incertum, quid vesper vehat. 
Liv. Quid vesper vehat incertum est. Liv. 45. 8. 6. — Eszköz. A czél 
szentesíti az eszközt. S. Finis sanctificat média. Flór. — A czél nem szen
tesíti az eszközt. M. Finis non sanctificat média. Flór. — Eszik. Ki nem 
dolgozik, ne is egyék. B. Qui non laborat, non manducet. Bbl. — 
Nem azért él az ember, hogy csak egyék. B. Non ideo vivamus, ut eda-
rnus. Flór. — Esztendő. Az elmúlt esztendők mindig jobbak. B. Anni 
superioris semper meliora. Flór. — Evés közben jön meg az étvágy. Nyr. 
7. Appetitus inter edendum ereseit. Flór. — Izzad mikor eszik, fázik 
mikor dolgozik. B. Sudat quando vorat, friget quando laborat. Flór. — 
Édes. Édesebb az almav ha nincs ott a pásztói-. D. Dulce pomum, quum 
abest custos. Flór. — Édes keserűvel elegyes. B. Dulce amarumque mix-
tum. Plaut. Pseud. 63. — Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemli az édest. 
E. Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. Flór. — Munka után édes 
a nyugalom. M. Dulcis post laboré m quies. Flór. — Édes mint a méz. S. 
Melle dulcior. Plaut. Asin. 614. — Édest keserűvel elegyit. E. Miscuit 
utile dulci. Horat. ep. 2. 3. 343. — Eg. Mintha égből esett volna. E. 
Quasi delapsus de coelo est. Cic. de fin. 1. 19. 63. De coelo decidit. Lac-
tant. instit. 1. 11. 55. — Csak az égben van állandó békesség. D. In 
coelo quies. Flór. — Éhség. Jó fűszerszám az éhség. B. Condimentum 
optimum fames. Fames optimum condimentum. Plató. — Keserű babot 
is édessé tesz az éhség. D. Fabas indulcet fames. Flór. — Éhséget dög-
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halál szokta követni. K.-V. Famem pestilentia sequitur. Flór. —-Legjobb 
szakács az éhség. KV. Fames est optimus coqnus. Flór. — Ej. Az éj 
mindennek ellensége. D. Nox homini inimica. Flór. — Nincs jobb az 
éjjeli tanácskozásnál. KV. In nocte consilium. Flór. Noctu urgenda con-
silia. Flór. — El. Napról-napra ól. In diem vivit" Cic. Philip 2. 34. 87. — 
Nemcsak kenyérrel el az ember. E. Non in solopane vivit homo. Bbl. 
Máté 4. 4. — Hasának él. Stomacho suo vivit. Flór. — Él és ural
kodik. M. Vivit et regnat. Hor. — Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj. 
I). Tace, vives in pace. Flór. — Elet. Eövid az élet. KV. Vita brevis est. 
Hippocr. — A milyen az élete, olyan a beszéde. KV. Qualis vita, talis 
oratio. Senec. ep. 114. 1. — A milyen az élet, olyan a halál. KV. Qualis 
vita, mors est ita. Flór. — Bujdosás az embernek élete. MA. A. Pereg-
rinatio est vita hominis in terra. Szentir. — Hosszú a mesterség rövid 
az élet. D. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. KV. Ars longa, vita brevis 
est. Hippocr. - - Legjobb mester az élet. M. Vita est nobis magistra. Cic. 
— Kurta az élet, de a nyomorúság hosszúvá teszi. D. Brevis ipsa vita est, 
sed malis fit longior. Publ. Syr. — Más élet. más mód. KV. Más élet, 
más módot kivan. KV. Alia vita, alia diseta. Zenob. 1. 22. — Alia vita, 
alii móres. Terent. Andr. 189. Alia vita alios móres postulat. Terent. — 
Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. S. Non scholaa sed vitai 
discimus. Senec. — Ének. A kinek szekere farán ülsz, annak a nótáját 
fújjad. KV. (Vagy énekét hallgassad. MA.) Ejus cantilenam canas, 
cujus plaustro veheris. Flór. — Epit. Levegőbe épít. E. In aera a?dificat. 
Sz.-Ágost. serm. 8. — Egy kézzel épít, a másikkal ront. D. Diruit aedifi-
cat. Hor. ep. 1 .1 . 100. — Ki útfélen épít, sok mestere van. KV. Ki utón 
épít, sok bíróra talál. D. Qui in pnblico aadificat, multorum censuris pa-
tet. Flór. — Erik. A mi hamar érik, hamar elfogy. J). Cito maturum, 
cito putridum. — Esz. Hosszú haj, rövid ész. E. Longae crines, curta 
mens. Flór. — A kit isten meg akar büntetni, először is eszét veszi el. KV. 
A kit isten meg akar verni, először is eszét veszi el. KV. Quem perdere 
vult Deus, prius dementat. Lactant. — E g y csép józan esze sincs. S. Nec 
micam quidem bonae mentis habét. Flór. — Egy morzsa esze sincs. D. 
— Mennyi fej, annyi ész. E. Quot capita, tot sensus. Flór. — Etel. Kenyér 
és sajt két tál étel. E. Sajt és kenyér két tál étel a szegénynek. D. Caseus 
et panis optima fercula sanis. Flór. — Etel, ital, álom, szükséges e három. 
KV. Etel, ital, álom nem puszta szokás. Somno, esca, potu nemo carere 
potest. Flór. 

Fa. Jó fa, jó gyümölcsöt terem. B. Arbor bona fructus bonos facit. 
Szentir. Máté. 7. 17. — A fát gyümölcséről ismerik. KV. Ex fructu arbor 
agnoscitur. Bbl. Máté 12. 33. Fructibus ex propriis arbor cognoscitnr 
omnis. Flór. — Milyen a fa, olyan a gyümölcse. E. Qualis quaeque arbor 
tales sólet edere fructus. Paling. 5. 543. — A fát sem ejtik el egy vágásra. 
E. A fát sem vágják le egyszerre. D. A fát sem vágják le egy vágással. B. 
Arbor per primum nequaquam corruit ictum. Flór. A fát sem iehet egy 
csapással levágni. Sz. •— A levelek után végtére a fa is leesik. D. Post 
fólia cadunt arbores. Plaut. — Árnyékáért becsüljük a vén fát. E. Arbor 
honoretur, cujus nos umbra tuetur. Flór. — Ha élő fával így bánnak, 
hogy tesznek a levágottal ? D. Si hoc in viridi, quid tunc in arido ? 
Bbl. — Könnyű a fát vágni, ha egyszer a bükk leesett. D. Arbore dijecta 
quivis colligit ligna. — Mely fából horog akar lenni, idején nő lefelé. D. 
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Curvatur truncus cito, qui tibi post erit uncus. Uncum se praabet, quod 
curvum crescere debet. Curvum se prsebet, quod ad uncum crescere de-
bet. Flór. — Vén fát nehéz átültetni. Annosa arbor non transplantatur. 
Flór. — Fal. Dűlő falhoz ne támaszkodjál. D. In caducum pariétem 
inclinare. Ael. Ver. 6. — Akár a falnak beszélj. E. Akár a falnak mondd, 
akár nekem. B. Parieti loqui. — Fark. Farkát csóválja. D. Cauda blan-
diri. — A rókát farkáról ismerik. B. Cauda de vulpe testatur. Flór. — 
Minden róka a maga farkát dicséri. KV. Bóka is dicséri maga farkát. D. 
Quaelibet vulpes caudam suam laudat. Flór. — Alánó'tt az esze, mint az 
ökör farka. B. Betroversus eveseit, tamquam cauda vituli Petron. 44. — 
Farkas. Farkast fogtam. KV. Auribus tenet lupum. Terent. Phorm. 506. 
— Nem gondol a farkas a bárányok számával. D. Curat, quantum nume-
rum lupus. Verg. ecl. 7. 51. — Bélyeges bárányt is elviszi a farkas. S. 
De grege prasdatur lupus, is quamvis numeratur. Flór. — Farkas nem 
nézi a bélyeget. D. Az olvasott juhot is megeszi a farkas. B. — Ember 
embernek fai-kasa. KV. Lupus est homo homini. Plaut. Asin. 2. 4. 88. — 
Farkasra bizod a bárányt. E. Fiirkasra hagyod a bárányt. D. Farkasra 
bízni a juhot. KV. Lupo övem committere. Ter. Eun. 5. 1. 16. — Bárány 
és farkas együtt. E. Lupus et agnus. Phaedr. — Farkast emlegetnek, 
kert alatt jár. E. Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Sz. Farkast 
emlegetnek a kert mellett kullog. KV. Farkast emlegetnek, a kert alatt 
van. Ny. 7. Lupus in fabula. Terent. Ad. 537. Lupus in sermone. Plaut. 
Stich. 577. — A farkas csak szőrét változtatja. B. Lupus mutat pilum 
non mentem. Lupus pilos mutat non móres. Lupus pilum mutat non 
animum. Flór.— A ki farkassal él, vele együtt ordit. B. — Ha farkassal laksz, 
vele együtt ordits. KV. Ulula eum lupis, cum quibus esse cupis. Ululan-
dum cum lupis. Flór. — Szereti mint farkas a bárányt. S. Ut lupus övem 
amat. Plaut. — A farkasok meg nem eszik egymást. D. Lupus lupum 
non est (edit). — Farkast birkásnak állít. B. Lupus ovium custos. Cic. 
Philipp. 3. 11. — Meg nem eszi farkas a telet. Sz. Lupi nullum terminum 
eomedunt. Flór. — Nehéz a bárányt a farkas szájából kivonni. KV. 
Lupo agnum eripere postulat. Plaut. Pseud. 140. Lupo agnum eripere 
vult. Plaut. - Fazék. Fazekat kongásán ismeri meg az okos. D. Pulsu 
cognoscitur olla. Flór. —• Fáj. Kinek foga fáj, tartsa rajta nyelvét. D. 
Obsequitur denti superambula lingua dolenti. Flór. — Kinek hol fáj, 
ottan sajnálja. D. Kinek hol fáj, ott tapogatja. D. Ubi dolet, ibi manus 
adhibemus. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Flór. •— Fáradt ökör 
erősebben rakosgatja lábát. D. Bos lassus fortius figit pedem. Flór. — 
Fázik. Bor és kenyér nélkül fázik a bujaság. B. Sine Cerere és Liberó 
friget Venus. Terent. Eun. 732. Siae Cerere et Baccho friget Venus. 
Terent. — Izzad mikor fal, fázik mikor dolgozik. S. Frigescit quando 
laborat, sudat quando vorat. Flór. — Egy fecske nem szerez nyarat. B. 
Egy fecske nem szerez tavaszt. B. Una hirundo non facit ver. Flór. — 
Fehér. Azt sem tudom ha fehér-e vagy fekete. KV. Albus aterne sis nes-
cio. Szt.-Jeromos adv. Helv. 16. — Tudja mi fehér, mi fekete. E. Album 
et nigrum novit. Flór. — Fehér tyúknak fia. Kiki akarna a fehér tyúk
nak fia lenni. D. (Szerencsés, szép). Albae gallinas filius. (Félix). Juven. 
13. 141. — Bitka, mint a fehér holló. D. Corvo rarior albo. Juven. 7. 
202. — Fej. Bakot fej. E. Hircos mulget. Virg. ecl. 3. 91. — Fejétől 
büdösödik a hal. M. A capite foetet piscis. Flór. — Tök a feje. D. Cucur-
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bitae caput habét. Apui. met. 1. 15. — A hány fej, annyi gondolat. E. 
Quot capita, tot sententiae. Tot capita tot sensus. Flór. — Égre követ 
ne dobj, mert fejedre fordul. KV. Qui in altum mittit lapidem, super ca
put ejus cadet. Bbl. Eccl. 27. 28. — A hány fej, annyi vélemény. M. 
Quot capita, tot sententiaa. Flór. — Fejedelem. Milyen a fejedelem, olyan 
a jobbágy. KV. Quales principes, tales cives. Cic. ad fam. 1. 9. 12. — 
Fekete. Tudja, mi fehér, mi fekete. E. Album et nigrum novit. Flór. — 
Fehéret is feketének mond. E. Candida de nigris et de candentibus nigra 
facit. Ov. met. 11. 313. De nigris candida facere. Ov. Facere candida 
de nigris. Ov. Nigrum in candida vertere. Flór. •— Feleség. Ki feleséget 
vesz, bútól üres nem lesz. KV. Qni capit uxorem, litem capit atque do-
lorem. Flór. — Magadhoz hasonló feleséget végy. KV. Aequalem tibi 
quasre uxorem. Flór. — Fél. Soktól fél, a kitől sokan félnek. B. A ki so
kat fenyeget, soktól félhet. D. Multos timere debet, quem multi timent. 
Publ. Syr. Necesse est multos timeat, quem multi timent. Sen. de ira. 2. 
11.4. Qui a multis timetur, multos timet. Ps. Senec. mor. 61. — Bolond
ság attól félned, a mit el nem kerülhetsz ; E. Stultum est timere, quod 
vitare non possis. Ps. sen. mor. 39. — Égett gyermek fél a tűztől. S. 
Laesus ab igne puer timet illum postea semper. Ov. — Senkitől nem fél 
a bűntelen. KV. Nihil est quod timeas, si innocens es. Quintil. deci. 294. 
154. — Félelem. Az urnák félelme a bölcseség kezdete. KV. Ini-
tium sapientiaa timor Domini. Bbl. S. 1. 16. Principium sapientiaB 
timor Domini. Bbl. Prov. 9. 10. — Hol a félelem, ott a szemérem. D. 
Ubi timor, ibi pudor. Hol a félelem ott a tisztesség. S. — A hol 
a félelem, ott a becsület. Ny. 2. — Félénk eb csak ugat, de nem igen 
marhat. KV. Félónk kutya többet ugat, mint mar. D. Félénk eb többet 
ugat. B. Canes timidi vehementius latrant, quam mordent. Curt. 7. 4. 
13. — Félénk katonának nem sir az anyja. E. Mater timidi flere non 
sólet. Corn. Nep. Trasyb. 2. 3. — Félénk nem gyó'z ellenséget. B. Timidi 
nunquam statuere tropaea. Flór. — Férfi. Bajusz és szakái férfi embert 
illet. KV. Bárba decet virum. Flór. — Fésül. Kopaszt fésül. D. Calvum 
comat. Mart. 10.83. — Fészek. Csúnya madár az, mely saját fészkébe 
randit. S. Hitvány madár az, a ki fészkét megrutítja. KV. Hitvány ma
dár az, mely a maga fészkét megrutítja. Sz. Nem tiszta madár az, ki fész
két rútítja. E. Bossz madár az, mely maga fészkébe csunyít. E. Bossz 
madár, mely maga fészkét undokítja. D. Bút madár, mely fészkébe gazol. 
Ny.l. Non est ista valens, quaenidum stercorat ales. Turpis avis proprium 
qui foedat stercore nidum. Flór. — Fészkeden kívül ne terjedj. D. Fész
keden kívül ne tollasodj. D. Majores pennas nido extendere. Horat. ep. 
1. 20. 21. Fészkén kívül tollászkodik. B. — Kicsiny madárnak, kicsiny a 
fészke is. KV. Ha kicsiny a madár, kicsiny az ő fészke is. D. Parva facit 
parvum nidum quaecunque volucris. Flór. — Hangya fészket bolygat. 
D. Formicarum nidos inspirat. Flór. —- Fi. Senki fia. M. Fiiius nul-
lius. Flór. — Szerencse fia. S. Fiiius fortunaa. Hor. sat. 2. 6. 49. — Bossz 
apának még rosszabb a fia. D. Nunquam ex malo patre bonus filitis. 
Flór. — Apák ettek egrest, fiak foga vásik. KV. Patres comederunt uvam 
acerbam et dentes filiorum obstupescunt. Bbl. — Apja fia. Sz. Patris 
est fiiius. Flór. — A milyen az apja, olyan a fia. KV. Qualis páter, talis 
fiiius. Flór. — A ki a vesszőt kiméli, fiát nem szereti. KV. Qui parcit 
virgaa odit filium suum. Bbl. Prov. 13. 24. — Kiki akarna a fehér 

6* 



8 4 MARGALITS EDE. 

tyúknak fia lenni. I). Albae gallinae filius. Juven. 13. 141. — Fizet. Bőré
vel fizet, kinek pénze nincs. D. Si non potest aare, solvat pelle. Flór. — 
Fog. Köszörüli fogát. S. Feni rá a fogát. S. Acuit dentes. Flór. — Szemet 
szemért, fogat fogért. M. Oculum pro oculo, dentem pro dente. Bbl. 
Deut. 19. 21. Oculus pro oculo, dens pro dente. Bbl. - - Ajándék ló
nak fogát ne nézd. D. Ajándék csikónak nem nézik a fogát. S. Ajándék 
lónak nem kell csikófogát nézni. M. Equi dentes inspicere donati. Sz. 
Jerom. Cum dabitur sonipes gratis, non inspice dentes. Si quis dat 
mannos, ne quaare in dentibus annos. Tibi do mannos/numeres ne denti-
bus annos. (Mannus a középkori latinságban lovat jelent). — Apák ettek 
egrest, fiak foga vásik. KV. Commederunt patres uyam acerbam, filiorum 
dentes obstupescunt. Szentir. — Kinek foga fáj, tartsa rajta nyelvét. 
D. Obsequitur denti superambula lingua dolenti Flór. — Folyó. A nagy 
folyóvizek csendességgel folynak. D. Altissima quasque flumina minimo 
sono labuntur. Curt. 7. 4. 13. Minimo sono labuntur alta flamina. Flór. 
— Kis folyókból erednek a nagy vizek. D. Amnem parvoruni facit unda 
frequens fluviornm. Flór. — Forrás. Forrásánál legjobb a víz. E. 
Dulcius ex ipso fonté bibuntur aquae. Ov. Gratius ex ipso fonté bi-
buntur aquas. Ov. ex Pont. 3. 5. 18. Legjobb a víz forrásában. KV. 
Legjobb a víz tulajdon forrásában. D. Sehol nem jobb a víz, mint 
tulajdon forrásában. E. — Föld terhe. D. Inutile t eme pondus. Onus 
terraa. Flór. — Fösvény. A fösvény a nélkül is szűkölködik a mie van, 
a nélkül is a mie nincs. D. Avaro tam deest, quod habét, qnam quod 
Hon habét. Publ. Syr. — A fösvénynek a mie van, az sincs. S. — A 
fösvénynek soha sincs elege. D. Avarus nnnquam habét satis. Flór. 
Soha nem elég a fösvénynek, KV. Fösvénynek sohasem elég. E. — A fös
vény többet költ. E. Avarus semper plus expendit. Flór. — A fösvény
nek semmié sincs. KV. Omnia desunt avaro. Flór. — Fösvénység. Minden 
vétek elalszik a vénben, csupán a fösvénység ébred fel. D. Cetera vítia 
senescente homine senescunt, sola avaritia juvenescit. Sz. Jeromos. — 
Fii. Még javában füvében van. DJ. Adhuc in herbis est. Gell. 13. 18. 
Adhuc tua messis in herba est. Ov. her. 16. 17. 263. — Halál ellen nincs 
fü kertben. M. P. Halál ellen nincs semmi fü a kertben. K.-V. Contra vim 
mortis non nascitur herba in mortis. Flór. — Bossz fű nagyobbra nő. D. 
Bossz fű nagyra nő. E . Herba mala cito ereseit. Flór. — Fül. Cseng a 
fülem. E. Csendült a fülem. M. Aures mihi tinniunt. (Fáma.) Flór. — 
Mind a két fülére alszik. D. Dormit in utramvis aurem. Terent.. — Sza
már a füléről, bolond a beszédjéről ismerszik. D. Szamarat füléről. E. 
Szamarat fülén, embert szaván. D. Ex verbis fatuos, ex anre tenemus 
asellum. Flór. Ex auribus cognoscitur asinus. Flór. — Sok szeme, sok 
füle vagyon a királynak. KV. Multae regum aures et oculi. Lucián. — 
Nincs a hasnak füle. KV. Venter caret auribus Plut. Venter non habét 
aures. Flór. — Fülét hegyezi. M. Fülét hegyesíti. S. Arrectis auribus ad-
stant. Flór. Arrige anres. Terent. Andr. 933. — Többet hisznek a szem
nek, mint a fülnek. D. Homines amplius oculis, quam auribus credunt. 
Sen. ep. 6. 6. —• Füst. Füstből tűzbe. KV. De fumo ad flammam. Amm. 
Marcell. 14. 11. 12. — A hol füst van, ott tűznek is kell lenni. D. Fiammá 
fumo est proxima. Plaut. Curcul. 53. — Füstbe ment. KV. In fumum 
abire. Flór. — Nincsen tűz füst nélkül. KV. Füst nem megy tűz nélkül. 
E. Non est fumus absque igne. Flór. — Hazának füstje is kedvesebb, 
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mint idegen országnak tüze. KP. Patriae fumus igni alieno luculentior. 
Flór. — Ártalmas a háznál: haragos asszony, sűrű füst, lyukas tál. KP. 
Domina irata, fumus et ráta, patella perforata. damnnm sünt in casa. 
Sünt tria damna domus : imber, mala femina, fumus. Flór. — Hol tüzet 
gyújtanak, füst megy kívül is. P. Non est fumus absque igne. Fiammá 
fumo est proxima. Plaut. — Közel a fűst a tűzhöz. D. Közel van a füst 
a lánghoz. E. Közel van füstje a lánghoz. D. 

Galamb. Sólyom madárnak nem lesz galamb fia. KP. Aquila non 
columbam. Hor. od. 4. 4. 32. Aquila non generat columbam. Flór. Aquilas 
non progenerant columbas. Flór. Imbellem aquilaa non generant colum
bam. Hor. — Azt véli, hogy szájába száll a sült galamb. D. Senkinek nem 
repül a sült galamb szájába. KV. Non tibi perventos ássa columba venit. 
Non volat in buccas ássa columba tuas. Flór. Senki szájába nem repül a 
sült galamb. Sz. Szájába a sült galambot várja. D. Várja, hogy a sült 
galamb szájába röpüljön. D. — Gazda szeme hizlalja a lovat. KV. Ex 
oculis domini crassantur terga caballi. Flór. Lux domini pulchrum facit 
ornatumque caballum. Flór. — Legjobb trágya az, melyet a gazda saru
ján visz a földre. S. Nincs annál jobb trágya, melyet a gazda csizmáján 
visz a szántóföldre. E. Optimus est fimus, qui cadit de calceis domini in 
agrum. Flór. — Milyen a gazda, olyan a cselédje. S. Qualis dominus, 
talis et servus. Petron. — A földet a gazda lábnyoma hizlalja. Ny. 2. 
Vestigia domini optimum stercus. Flór. Vestigia domini res agro salu-
berrima. Colum. r. r. 4. 18. Stercus optimum domini vestigia. Flór. — 
A marhát a gazda szeme hizlalja. Ny. 1. Oculus domini saginat gregem. 
Flór. Gazda szeme hizlalja a jószágot. E. — Nyomorult gazda az, kit a 
szolga tanít. KV. Male agitur cnm dominó, quem, villicus docet. Colum. 
r. r. 11. 1.4. — Gazdag. A gazdagnak könnyen akad rokona. E. A gaz
dagnak mindenki rokona. E. Gazdagnak sok a barátja. M. Gazdag
nak akárki is rokona. D. Sok sógora van a gazdagnak. KV. Amici divi-
tum multi. Bbl. Prov. 14.20. — Szegényből lett gazdagot az ördög 
sem tűrheti. Nincs kevélyebb mint a szegényből lett gazdag. KV. Ex 
paupere factus dives magis superbus. Flór. — Nehéz jámborul hamar 
gazdagodni. KV. Nehéz becsületes utón hirtelen meggazdagodni. D. 
Eepente dives nemo factus est bonus. Publ. Syr. — Gazdagság. Jobb a 
a jó hir a nagy gazdagságnál. S. Melius est nomen bonum, quam divitia? 
multae. Bbl. Prov. 22. 1. •— Nagyobb a becsület a sok gazdagságnál. 
KV. Nagyobb a jó hirnév a sok gazdagságnál. KV. -— Gond idő előtt meg-
vénheszti az embert. E. Cnra facit canos, quamvis homo non habét 
annos. Flór. — Gonosz. A jónak árt, ki a gonosznak kedvez. M. Bonis 
nocet, quisquis pepercit malis. Publ. Syr. — Isten a napot jókra gono
szokra egyaránt költi. P. Dens solem suum oriri facit super bonos et 
malos. cBbl. Máté 5. 45. — Két gonosz közül kisebbet válaszd. KV. 
E duobus malis minus est eligendum. Cic. off. 3. 1. Ex malis eligere 
minima oportet. Cic. off. — Gonosz hir szárnyon jár. KV. Gonosz hír
nek sebesebb a szárnya. E. Gonosz hirnek gyorsabb a szárnya. S. Fáma 
repleta malis, velocius evolat alis. Flór. — Tűznél, tengernél, asszonyi 
állatnál gonoszabb nem lehet. DJ. Ignis, maré, mnlier, tria mala. Flór. 
—• Gonoszság. Asszonynak könye, gonoszságnak füszerszáma. D. Mulie-
bris lacrima condimentum est malitiaa. Publ. Syr. 

Gyermek. Égett gyermek fél a tűztől. S. Laesus ab igne puer, timet 
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illum postea, semper. Flór. Gyermek kezébe nem való a kés. Ne puero 
gladium. S. Ágost ep. 104. 2. 7. — Gyermek, részeg, bolond mondják ki 
az igazat. D. Ebrius et pueri dicent tibi verum. Flór. — Megmondja a 
gyermek, hogy megverték, de nem mondja meg hogy miért. E. Flendo 
puer quaeritur ob verbera, causa tacetur. Flór. — Gyémánt. Gyémántnál 
keményebb. D. Adamante durior. Petr. Chrys. — Gyógyít. Minden sebet 
egy írral gyógyít. KV. Minden sebet egy kenőcscsel gyógyít. KV. Nem 
lehet minden sebet egy írral gyógyítani. D. Eodem collyrio mederi omni-
bus. Sz. Jerom. — Orvos gyógyítsd meg magadat. Bbl. Jo orvos 
magát gyógyítja legelébb. S. Medice cura te ipsum. Bbl. — Gyomor. 
Jó gyomra van. Bonum habét stomachum. Flór. — Gyóntató. Gyóntató 
előtt káros a titkolás. E. Orvos és gyóntató előtt káros a titkolás. D. Me-
dico, patrono et confessarío dic verum libere. Flór. — Gyöngy. Gyön
gyöt nem szokás a disznók elé dobni. Ne mittatis margaritas vestras 
ante porcos. Bbl. Máté 7. 6. — Győz. E jelben fogsz győzni. S. In 
hoc signo vinces. — Jöttem, láttam, győztem. S. Veni, vidi, vici. Sveton. 
Caes. 37. — Törvényt is győz a pénz. KP. Vincuntur nummis leges. 
Paling. 6. 706. — Gyűlöl. Az asszony vagy szeret vagy gyűlöl. D. Aut 
amat, aut odit mulier, nihil est tertium. Publ. Syr. — Jobb a szeretők
nek sebe, mint a gyűlölőknek csókja. KV. Meliora sünt vulnera dili-
gentis, quam fraudula oscula odientis. Szentir. Prov. 27. 6. —-A gonosz
tevő gyűlöli a napot. KV. Qui male ágit, odit lucem. Bbl. — Gyü
mölcs. Jó fa jó gyümölcsöt terem. B. Arbor bona fructus bonos facit 
Szentir. Máté 7. 17. — A fát gyümölcséről ismerik. KV. De (vei ex) 
fructu cogniscitur arbor. Bbl. Fructibus ex propriis arbor cogniscitur 
omnis. — Nem várhatni a vad fától szelid gyümölcsöt. E. Bossz fának 
férges a gyümölcse. KV. Non potest arbor mala fructus bonos facere 
Bbl. — Mely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik. 
Bbl. Omnis arbor quas non facit fructus bono excidetur et ingnem 
mittetur. Bbl. Máté 7. 19. — Minő a fa, olyan a gyümölcse. E. Qualis 
quaeque arbos, tales sólet edere fructus. Paling 5. 543. 

Had. Egyenlőség nem támaszt hadat. KV. Aequalitas non parit 
bellum. — Vén ember elméje és az ifjak fegyvere verik meg a hadakat. 
KV. Vén elme, fiatal erő veri meg a hadat. B. Bellum senum consilia, 
jevenum robur poscit. Flór. — Haj. Hajánál, üstökénél kell megragadni 
az alkalmat. E. Capere crines occasionis. Plaut. Most. 1. 3. 65. — Hosszú 
a haja, rövid az esze. D. Longas crines, curta mens. Az asszonyembernek 
hosszú a haja, de rövid az elméje. DJ. Az asszonynak hosszú a haja, 
rövid az elméje. KV. Haió. Egy hajóban eveznek. P. In eadem es navi. 
Cic ad fam. % 5. 1. — Hajtóörés. Bolond, ki hajótörést másodszor szen
ved. D. Bis ad eundem scopiüum naufragium facit. Improbe Neptunum 
accusat, qui iterum naufragium facit. Publ. Syr. — Könnyű hajótörést a 
partról szemlélni. D. Könnyű a szárazról nézni a hajótörőket. E. E terra 
spectat naufragium. Naufragium ex térre intueri. Cic. ad Attic. 2. 7. 4. — 
Hajózás. Legszerencsésebb a hajózás a part mellett. D. Incundissima 
navigatio juxta terram, ambulatio juxta maré. — Hal. A halnak elsőb
ben feje büszödik meg. D. Fejénél kezd a hal büdösödni. B. Fején rohad 
a hal. E. Fejétől biidösödik a hal. M. Piscis primum a capite foetet. 
A capite foetet piscis. — A macska szereti a halat, de kerüli a vizet. 
D. Macska is szereti a halat, de kerüli a vizet. KV. Cattus amat pis-
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cem sed non vult tingere plantam. Cattus amat piscem sed non vult 
tangere flumen. Felis amat pisces, sed aquas intrare recusat. Flór. — 
Nagy vizben fogják a nagy halat. S. Víznek öregében fogják a nagy 
halat. D. In magnó magni capiuntur flumine pisces. Flór. — Átkozott a 
hal a harmadik vizben, S. Veszedelmes a hal harmadik vizében. E. Nem 
szereti a hal a harmadik vizet. Ny. 13. Maledictus piscis in tertia aqua. 
Flór. — Néma mint a hal. S. Hallgat mint a hal a vizben. Ny. 7. Mutus 
quam piscis. Lucián. Mutus piscis. Flór. Magis mutus quam piscis. Hor. 
Nagy halak felfalják a kisebbeket. S. Magnus piscis minutos comest. Flór. 
Pisces magni parvulos comedunt. Flór. Piscis magna saape minutos 
comest. Varró. — Se hal, se hus. S. Neque caro, neque piscis. Flór. — 
Egészséges mint a hal. MA. Egészséges mint a hal a vizben. Dugón. 
Sanior pisce. Flór. — Harmadnapra mind a hal, mind a vendég büdös. 
D. Post trés ssepe dies vilescit piscis et hospes. — A halat úszni tanítja. 
D. Piscem natare docet. Flór. — A ki a viztől fél nem eszik halat. Ny. 4. 
Si quis amat piscem debet sua crura madere. — A hal úszni szeret. 
Ny. 13. Pisces natara oportet. Petron. 39. — A hal úszni akar. S. — 
Halász. Zavarosban halász. E. Zavaros vizben halász. KV. Piscari in 
turbibo. Flór. Piscari in aqua turbida. Flór. —• Arany horoggal halász. 
(Veszteget) Sz. Aureo hamo piscari. Sveton. Octav. 25. — Halász, vadász, 
madarász mind rossz deák. M. Per pisces et aves multi periere scholares, 
Flór. — Hal. A ki született, meg is kell halnia. E. Cui nasci contigit. 
restat niori. Flór. Nascimur hac omnes Jege ut moriamur. Paling 5. 653. 
Amint élsz, úgy halsz meg. D. Qualis vita, mors est ita. Flór. — Szép a 
hazáért meghalni. KV. Dulce et decorum est pro patria móri. Hor. 
carm. 3. 2. 13. — Halál. A halál'a jót elragadja, és a rosszat itthagyja. 
KV. Mors optima rapit, deterrima relinquit. Horn. — A milyen az élet, 
olyan a halál. KV. Qualis vita, mors est ita. Flór. -— Senki sem boldog 
halála előtt. S. Ante mortem (vei obitum) nemo beatus. Herod. — Bizo
nyos mint a halál. E. Certius est quam mors. Flór. — Halál ellen nincs 
orvosság. E. Halál ellen nincs fű a kertben. KV. Halál ellen nincs fű a 
patikában. D. Contra vim mortis nullum est medicamen in hortis. 
Contra vim mortis non nascitur herba in hortis. Flór. — Egyél, igyál, 
úgyis meglep a halál. S. Ede, bibi comede, post mortem nulla voluptas. 
Epic. •— Sok kutya nyúl-halál. E. Sok kutya nyúl halála. D. Multitudo 
canum mors leporis. Flór. — Hall. Keveset hall az éh has. KV. Venter 
cibi avidus praecepta non audit. Sen. ep. 21. 1. 1. — Sokat hallj, keveset 
beszélj. S. Sokat hallj, de keveset szólj. KV. Sokat láss, hallj, de keveset 
szólj. MA. Audi, vide, sile. Flór. Aude, cerne, tace, si vis cum vivere 
pace. Audi, vide, tace, si vis manere in pace. Flór. — Ha kimondod 
mindig amit akarsz, azt hallhatod a mit nem akarsz. D. Audit quod non 
vult, qui pergit dicere quod vult. Cato mon. 10. Cum dixeris quae volueris, 
audies quae nequaquam velis. Sz. Jerom. adv. Pelg. 1. 25. Cum dixeris 
quod vis, audies quod non vis. Sz. Jerom. Qui dixeris quod vis, andies 
quod non vis. Sz. Jerom. adv. Eufin. 3. 42. Qui quaa vult dicit ea, quae 
non vult audit. Terent. — Hallgat. Ha hallgattál volna, bölcs mai adtál 
volna. S. Si tacuisses, philosophus mansisses. Boétius. — Hangya. Han
gyában is van méreg. Ny. 8. Hangyának is van haragja SzD. Et formica 
habét suam bilem. Aristophanes Avee. 82. Formicae quoque sua bilis est. 
Flór. — Hangyafészket bolygat. D. Formicarum nidos inspirare. Flór. 
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Harag és szerelem rossz tanácsadók. KV. Cupido atque ira pessimi 
consultores. Flór. — Idővel múlik a harag. KV. Idó'vel szűnik a harag. 
KV. Interit ira mora. Ov. — Nincs harag asszonyok haragja felett. 
B. Non est ira super iram mulieris. Bbl. Eccl. 25. 23. — Haszontalan 
harag, kinek nincs ereje. Nem ér a harag hatalom nélkül semmit. Ny. 6. 
E. Vana sine viribus ira. Liv. 1. 10. Haragos. A haragost kevés, a 
mérgest sok ideig kerüld. D. Iratum breviter vites, inimicum diu. Publ. 
Syr. — Haragos, ha magához tér, magára haragszik. D. Iratus quum ad 
seredit , sibi tum irascitur. Publ. Syr .—Ártalmas a háznál: haragos 
asszony, sűrű füst, lyukas tál. KP. Domina irata, fumus et ráta, patella 
perforata, damnum sünt in casa. Plor. — Nem jó haragos embernek 
kezébe kést adni. KV. Male irato ferrum committitur. Sen. de ira. 1. 
19. 8. — Bolondság hatalmasabbra haragudnod. KV. Potenti irasci 
tibi malum est quserere. Publ. Syr. — Harap. Minél hitványabb a tetű, 
annál inkább harap. D. Maciién ti pediculi acrius mordent. Flór. Vi cyni-
fex tenta famis est mordendo cruenta. Flór. — Has. Teli has nem örö
mest tanul. D. Teli hasnak nem sok kedve vagyon a tanuláshoz. KV. 
A teli has nem tanul örömest. E. Plenus venter non studet libenter. 
Flór. — Keveset hall az éh has. KV. Nincs a hasnak füle. KV. Venter 
caret auribus. Plutarch. — Könnyű tele hassal a böjtöt dicsérni. KV. 
Könnyű tele hassal a böjtről papolni. Qui satur est pleno laudat jejunia 
ventre. Flór. D. — Bitkán jár a kövér has értelmes fejjel KV. Pin-
guis venter non gignit sensum tenuem. Sz. Jerom. ep. 52. 11. E. Ventre 
crasso tenuis sensus non nascitur. Pers. Ingenium excellens non gignit 
venter obesus. Flór. — Üres hasnak nem kell szép szó, hanem czipó. 
KV. Üres hasnak nem elég a szép szó. E. Venter cibi avidus praecepta 
non audit. Sen. — Hasonló. Egyik tyukmony hasonló a másikhoz. P. 
Tojás tojáshoz nem hasonlóbb. E. Non ovum tam simile ovo. Cic. — 
Viz vizhez nem hasonlóbb. S. Non tam aqua similis aquae. Plánt. 
Menaseh. 5. 9. 30. Non aqua aquae similior. Plánt. — Hasonló hasonlót 
szeret. KV. Simile simili gaudet. Aristot. Similibus similia gandent. 
Macrob. 7. 7. 12. Similis simili gaudet. Flór. — Haszon. Nincsen haszon 
fáradság nélkül. KV. Semmi haszon munka nélkül. E. Nullum lucrum 
sine incommodo. Flór. — Szűnik a haszon, támad a kár. S. Lucrum ces-
sans, damnum emergens. Flór. — Haszontalan harag, kinek nincs ereje. 
E. Vana sine viribus ira. Liv. •— Hatalmas. Bolondság hatalmasra hara
gudnod. KV. Nemo potentes tuto aggredi potest. Sen. Med. 430 Potenti 
irasci sibi periculum est quaerere. Publ. Syr. — Hattyú dal. Cantus cygni. 
Cisc. Tusc. 1. 30. Bitka mint a fekete hattyú. E. Bara avis in terris nig-
roque simillima cygno. Juv. 6. 165. — Haza. Szép a hazáért meghalni. 
KV. Szép halni a hazáért. E. Dulce et decorum est pro patria móri. 
Hor. carm. 3. 2. 13. — Egy próféta sem kedves a maga hazájában. Sz. 
Senki sem próféta a maga hazájában. E. In patria natus non est profeta 
vocatus. Flór. Nemo profeta in patria sua. Bibi. Nemo profeta accep-
tus est in patria sua. Flór. — Hazája embernek, hol jól vagyon dolga. 
MA. Hazája embernek, hol jól folyik dolga. D. Jámbornak hazája, hol 
jól vagyon dolga. MA. Patria est ubicunque est bene. Cic. Tusc. 5. 37. 
108. Ubi bene, ibi patria. Cic. Ubi bonum, ibi patria. — Hazának füstje 
is kedvesebb, mint idegen országnak tüze. KP. Patrias fumus igni alieno 
luculentior. — Hazug. A ki hazudik az lop is. S. A ki örömest hazudik, 
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örömest is lop az. KV. Mendax etiam fur esc. Mendax et furax. Flór. —-
Akkor sem hisznek a hazugnak, mikor igazat mond. E. Hazugnak igaz 
szavát sem hiszik. S. Mendaci homini ne verum quidem dioenti eredére 
solent. Cic. de div. 2. 71. 14-6. Mendaces etiam cum verum dicunt, fidem 
non inveniunt. Flór. — Jó fejűnek kell lenni a hazugnak, hogy min
denütt egyformán hazudhasson. E. Mendacem memorem esse oportet. 
Quint. — Hazugság. A sok beszéd el nem készül hazugság nélkül. D. 
In multiloquio non deerit mendacium. Bbl. Loquacitas raro caret 
mendacio. Mendacium srepius in multiloquio. Mendacium semper in 
multiloquio. Flór. — Nem állandó a hazugság. KV. Mendacium non 
senescit. Sophocl. Mendacium non veterascit. Eutrop. — Színesnek kell 
a hazugságnak lenni. KV. Mendacio fucum addit. Flór. —Háló. Hálóba 
került. E. Hálóba esett. E. Incidit in retia. Flór. — Hálót vetettek neki. 
Eetia tendere. Flór. — Három. Nem titok a mit hárman tudnak. KV. 
Quod tribus et notum non est a plebe remotum. Flór. — Ház. Szom
széddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere domos cum vicinis. 
Flór. — Maga házánál kiki bátor. KV. Quilibet in sua domo rex. Flór. 
Domus suae quisque rex. Flór. — Házasodik. Ha házasodni akarsz, végy 
magadhoz hasonlót. KV. Si cui vis apte nubere, nube pari. OV. Si qna 
voles apte nubere, nube pari. O.-V. — Hegy- A hegyeket gyakrabban üti a 
mennykő, hogysem a tér földeket. P. Feriunt summos fulgura montes. 
Hor. carm. 2. 10. 11. Feriunt altos falmina montes. Hor. — Arany 
hegyet igér. E. Aureos montes pollicetur. Terent. Phorm. 68. — A törpe 
csak törpe, ha hegytetőn áll is. E. Magnus non est pumilio, licet in 
monte steterit. Sen. ep. 76. 31. Pumilio licet in monte non est ma
gnus. Sen. ep. 127. —Vajúdik a hegy, egeret szül. E. Parturiunt montes, 
nascetur ridiculus mus. Hor. ars p. 139. — Henyélés az ördög párnája. 
KV. Otium est pulvinar diaboli. Flór. — Henyélés minden rossznak 
anya. M. Ornnium malorum origó otium. Flór. — Hibázni emberi dolog. 
S. Errare humánum est. Flór. — Hideg. Egy száj fuj hideget is, mele
get is. E. Egy szájból hideget és meleget fuj. D. Calidum et frigidum ex 
eodem ore efflat. Flór. — Hideg vizzel leönteni. E. Frigidam aquam 
suffundere. Plaut. — Se hideg, se meleg. KV. Nec calidus, nec frigidus. 
Bbl . — Hír, Gonosz hírnek gyorsabb a szárnya. S. Gonosz hír szár
nyon jár. KV. Gonosz hírnek sebesebb a szárnya. E. Bossz hír jobban 
megy. E. Fáma repleta malis velocius evolat alis. Flór. — Hírnév, hit, 
szem nem tud tréfát. KV. Lumina, fáma, fides ludibria ferre recusant. 
Non patitur ludum: fáma, fides, oculus. Flór. — Soha sem lehet a bír
nék teljesen (vagy helyesen) végére járni. KV. Nunquam ad liquidum 
fnma perducitur. Flór. — Hisz. Akkor sem hisznek a hazugnak mikor 
igazat mond. E. Hazugnak igaz szavát sem hiszik. S. Mendaci homini 
ne verum quidem dicenti eredére solemus. Cic. de div. 2. 71. 146. — 
Egyenlő ostobaság mindent hinni és semmit sem hinni. M. Mindent 
hinni vagy semmit sem hinni azonegy gyarlóság. E. Utrumque enim 
vitium est et omnibus eredére et nulli. Sen. ep. 3. 4. — Jól megnézd, 
kinek higyj. S. Fide, sed cui vide. Flór. — Ki hamar hiszen, hamar csa
latkozik. D. Ki könnyen hisz, könnyen csalódik. D. Qui facilis credit, 
facilis quoque fallitur idem. Paling 3. 145. Qui leviter credit, deceptus 
saepe recedit. Flór. — Ki mit óhajt, örömest hiszi. M. Lihenter homi-
nes quod volunt credunt. Cses. bell. Gall. 3. 18. 2. Qnve volnmus et ere-
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dimus libenter. Caes. — Ne higyj a bélyeges embernek. E. Bélyeges 
orczának ne higyj. Bal. Cave a signatis. Flór. — Boldogok, a kik hisz
nek. Beati sünt qui credunt. Bbl. — Többet hisznek a szemnek, 
mint a fülnek. D. Oculis magis habenda fides, quam auribus. Flór. — 
A hit boldogít. E. Fides salvos facit. Bbl. Fides tua te salvum 
fecit. Bbl. — Kinek mennyi pénze, annyi hitele. Sz. KV. Quantum 
quisque sua nummorum servet in arca, tantum habét et fidei. Juv. 3. 
143. — Hivatal nem csal. M. Hivatal sohasem csal. E. Officium non 
fallit. Flór. — Hizelkedés mérge a barátságnak. KP. A rút hizelkedés 
és hamis incselkedés mérge a barátságnak. KV. Adulatio maxima pes
tis est amicitiae. Cic. — Hold. A kutya, ha más nincs, a holdat ugatja. D. 
Holdat ugatja a kutya. S. Holdra ugat. E. Adlatrare lunae. Flór. — Nem 
árt az ebugatás a holdnak. Ny. 2. Canis allatrat lunam, non laedit. Flór. 
Olyan az élet mint a hold, néha telik, néha fogy. KV. Vultus fortunae 
variatur imagine lunae : ereseit, decrescit, in eodem sistere nescit. Flór. -
Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. D. Lunae radiis non maturescit bo-
trus. Plutarch. — Holló. Fehér holló az igazi barát. B. Fidus amicus albo 
corvo rarior. Flór. — Holló hollónak nem vájja ki a szemét. D. Corvus 
oculum corvi non erűit. Greg. — Fehér holló. B. Corvus albus. Flór. 
Corvo rarior albo. Juv. 7. 702. Eitka mint a fehér holló. D. — Eossz 
hollónak rossz tojása. D. Mali corvi malum ovum. Aelian. nat. anim. 3. 
43. — Holnap. Ma pénzért, holnap ingyen. E. Cras credam. hodie non. 
Varró. — Ma nekem, holnap neked. E. Hodie mihi, cras tibi. Flór. — 
Holt. A holtakkal ne hadakozzál. D. Holtakkal hadakozik. Sz. Holttal 
hadakozik, ki holtat rágalmaz. KV. Cum mortius luctatur. Plin. Hist, 
nat. praef. 31. — A holtaktól is adót kór. D. A holtakon is adót szedne. M. 
A mortius tributum exigit. Flór. •— Holt oroszlántól a nyulak sem fél
nek. D. Leo a leporibus insultatur mortuus. Publ. Syr. Mortuo leoni vei 
lepores insultant. Loonem mortuum et catuli mordent. Flór. — Jobb 
az élő kutya a holt oroszlánnál. D. Melior est canis vivus leone mortuo. 
Bbl. Eccl. 9. 4. — Holtra semmit, vagy igazat. E. De mortuis non, 
nisi bene. De mortuis nil, nisi vére, nisi juste. Flór. Késő a holtat dicsérni. 
KV. Verba facit mortuo. Mortuo verba finnt. Terent. Ad sepulchrum 
mortuo narrat logos. Plaut. — Késő a holtat orvosolni. KV. Mortuis 
mederi. Flór. — Holt kéz. (Egyházi vagyon.) Manus mortua. Flór. — 
Nem kell hinni az asszonynak, a míg meleg. S. Mulieri ne credas ne 
mortuae quidem. Flór. — Homok szemeket olvas. D. Arenas numerát. 
Flór. — Homokra épít. E. Supra arenam asdificat. Sz. — Hordó. Hang
zik az üres hordó. D. Üres hordó jobban kong. E. Dolia vacua acutius 
resonant. Flór. — Hosszú. Az asszonynak hosszú a haja, rövid az elméje. 
KV. Hosszú haj, rövid ész. D. Longae erines, curta mens. Flór. — 
Hosszú a mesterség, rövid az élet. D. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. 
KV. Ars longa, vita brevis est. Hyppocr. — Hosszú ember ritkán bölcs, 
DJ. Homo longus raro sapiens, sed si sapiens valde sapiens. Flór. — 
Kurta az élet, de a nyomorúság hosszúvá teszi. D. Brevis ipsa vita est, 
sed malis fit longior. Publ. Syr. — Kurta az idő a szerencsés embernek, 
de a szerencsétlennek hosszú. D. 0 vitám, misero longam, felici brevem 
Publ. Syr. — Nem hosszú annak a nap, kinek dolga van. KV. Nem 
hosszú a nap, kinek sok a dolga. E. Nullus agenti dies longus est. Sen. 
ep. 122. — Hús. Csont mellől jó a hús. E . Csonton van a jó hús. E. 
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Dulcius illa sápit caro quaB magis ossibus haaret. Flór. — Se hús se hal. 
S. Neque caro, neque piscis. Flór. — Ki parajjal jól tud lakni, annak 
húst is lehet adni. S. Carnibus est dignus, qui bene mandit olus Flór. 

Idő. Ember barátival könnyen idó't veszthet. KV. Legjobb bará
tod legjobb idó'det veszi el. E. Legjobb barátod legjobb idődet veszte
geti. D. Amici sünt fures temporis. Flór. —• Az idő mindent kiderít. E. 
Az idő mindent napfényre hoz. KV. Omnia tempus revelat. Tertul. 
apoV 7. Tempus omnium explorator. Thales. — Az idő mindent megor
vosol. M. Legjobb orvos az idő. S. Tempus medicorum primus et opti-
mus. Flór. — Az idő néha anya, néha mostoha. D. Tempus quandoque 
mater, quandoque noverca. Flór. — Elmúlt idő soha vissza nem jő. S. 
Fugit irreparabile tempus. Verg. 3. 284. — Az idő mindent megemészt. 
S. Tempus edax rerum. OV. met. 15. 234. — Idő próbálja meg a bará
tot. S. Tempus ai'guit amicum. Aristot. — Mindennek megvan a maga 
ideje. KV. Suo quaeque tempore facienda sünt. Plin. Hist. nat. 18. 6. 
44. — Az ido a legjobb tanácsadó. M. Consultor homini tempus utilissi-
mus. Flór. Ifjú. Kit isten szeret ifjanta vesz el. Kit az isten szeret, 
ifjú korában veszi magához. S. E. Quem dii diligunt adolescens mori-
tur. Plaut. Bacch. 816. Vén ember elméje és az ifjak ereje verik meg a 
hadakat. Sz. Ifjúságban erőnkkel, vénsógünkben eszünkkel. D. Belliim 
senum consilia, juvenum robur poscit. Senum consilia, juvenum robur. 
Ifjúság bolondság. E. Iuventus ventus. Flór. — Igazság. Ha nincs igaz
ság, vesszen a világ. E. Ha nincs igazság elveszhet a világ. S. Fiat justi-
tia, aut pereat mundus. Flór. —• Borban van az igazság. S. In vino veri-
tas. Plutarch. — ígér. Arany hegyet igér. L. arany. — ígéret adóssá tesz. 
KV. ígéret adomáayt vár. KV. Promissum cadit in debitum. íj. Erő
sen felvont ij hamar elpattan. D. Arcus nimium intensus frangitur. Plut. 
Arcúm nimia frangit intensio. Sen. mo. no. 138. Ijeszt. Árnyékkal ijeszti 
az oroszlánt. KV. Oroszlánt ijesztgetesz árnyékkal. MA. Leoném lárva 
terres. Flór. — Illik. Nagyra nagy, kicsire kicsiny illik. D. Magnós magna 
decent parvos parva. Hor. ep. 1. 7. 44. — Imád. Alkonyodó napot kevesen 
imádják. E. Plus adoratur sol oriens, qnam occidens. Plures adorant 
solem orientem, quam occidentem. Flór. — Imádkozik. Jól imádkozott. 
M. Bene oravit. Flór. — Ki nem tud imádkozni, menjen a tengerre. KP. 
Qui nescit orare pergat (vei: eat, vadat) ad maré. Flór. — Megtanít 
a nyomorúság imádkozni. KV. Afflictio facit religiosos. KV. Optimus 
orandi magister necessitas. Flór. -— Imádkozzál és dolgozzál. M. Ora 
et labora. Flór. — ír. A mit irtam, megírtam. Quod scripti, scripsi. 
Bbl. — írás. A szó elrepül, az irás megmarad. S. Scripta manent, verba 
volánt. Flór. — Irigy. Hitvány szerencse, melynek nincs irigye. E- Nem 
jó annak dolga, kinek nincs irigye. Sz. Szegény sors az, melynek nincs 
irigye. M. Veszett szerencse az, melynek nincs irigye. E. Mala est sors, 
quae invidis caret. Male cum eo agitur, qui caret invidis. Flór. —• Adjon 
isten sok irigyet, kevés szánakozót. Sz. Jobb egy irigy, száz szánakozónál. 
D. Prsestat invidos habere, quam misericordiam. Flór. — Irigy a szom
széd szeme. KV. Inimicus et invidus vicinorum oculus. Flór. — Nincsen 
erény irigy nélkül. KV. Nincsen jóság irigy nélkül. KV. Nincsen virtus 
irigy nélkül. KV. Invidia virtutis comes. Invidia comes gloriae. Corn. 
Nep. Chabr. 5. 33. — Inkább irigyeljenek, mint szánjanak. S. Malo invi-
diam, quam misericordiam. Flór. — Jobb egy irigy, száz szánakozónál. 
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D. Melior est invidia, quam misericordia. Flór. Miseratione melior invi-
dia. Flór. — Senki sem irigye a szegénynek. E. Sola miseria caret invidia. 
Flór. — Iskola. Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. S. Non 
scholaa sed vitás discimus. Sen. — Isten nagyobb dicsőségére. Ad majo
réin dei glóriám. Flór. — Kit isten szeret iíjanta veszi el. E. Quem deus 
diligit adolescens moritur. Plaut. Bacch. 816. — A kit isten meg akar 
verni, először is eszét veszi el. KV. Quem perdere vult deus, prius demen-
tat. Lactant. — Az isten a munkálkodókat segíti. KV. Az isten a szorgal
masokat segíti. KV. Isten is munkára fizet. MA. Dii facientes adjuvant. 
ATarro. Dii omnia laboribus vendnnt. Deus operantem adjuvat. Flór. — 
Az isten 'igaz biró. KV. Deus est justus judex. Szentir. — Az isten nem 
siet a büntetéssel. KV. Az isten sem nem siet, sem nem késik, de azért 
elérkezik. KV. Az isten hosszú tűrő, de végre büntető és fizető. KV. Dii 
lenti sed cerfci vindices. Hor. —• Az isten sem tehet mindennek eleget. 
D. Neque deus omnibus. Flór. •— Adjon isten minden jót. D. Det deus 
omnia bona. Dat deus omne bonum, sed non per cornua taurum. Flór. 
— Dicsőség istennek, békesség embernek. D. Glória deo, pax hominibus. 
Flór. — Egyedül csak az isten jó. D. Solus deus bonus. Bbl. — Em
ber gondol, isten végez. E. Ember tervez, isten végez. B. Homo propo-
nit, deus disponit. Flór. — Ha isten velünk, ki ellenünk. KV. Si deus 
pro nobis, qnis contra nos ? Flór. — Hasa az istene. D. Quorum deus 
venter est, finis, interritus. Bbl. — Isten a napot jókra, gonoszokra 
egyaránt költi. P. Deus solem suum oriri facit super bonos et malos. 
Bbl. — Isten a szivet tekinti. M. Deus cor respicit. Flór. — Isten 
is munkára fizet. MA. Dii omnia laboribus vendnnt. Flór. — Mit az 
isten összekapcsolt, ember el ne válaszsza. S. Quod deus conjunxit, homo 
non separet. Bbl. — Nem rövidült meg az isten keze. KV. Manus dei 
non sünt abbreviatae. Bbl. — Nép szava, isten szava. D. Vox populi, 
vox dei. Homer. — Ott ád az isten esőt, a hol akarja. E. Deus pluit 
ubi vult. Bbl. — Isten báránya. Agnus dei. Bbl. - - Isten is a bátor 
katona mellett hadakozik. D. Audentes dens ipse juvat. Ov. met. 10. 586. 
Audendum est, fortes adjuvat ipse Deus. Tibull. 1. 2. 16. — Isten ujja. 
Digitus dei. Bbl. — Isten ostora. Flagellum dei. Flór. — A jókedvű 
adakozót szereti az isten. Hilarem datorem diligit deus. Bbl. — Se
gíts magadon, az isten is megsegít. B. Ipse tibi fer opem, deus afférét 
ipse salutem. Flór. — Istenitélet. Judicium dei. Flór. — Sok furcsa 
(vagy különös) szentje van az úristennek. M. Mirabilis deus in sanctis 
suis. Flór. — Kit az isten gyűlöl, tanítóvá teszi. S. Quem dii odere pasda-
gogum fecere. Flór. — Téged Isten dicsérünk. Te deum laudamus. Flór. 
— Iszik. Igyál míg élsz, adnak-e a másvilágon. D. Egyél, igyál, úgy is 
meglep a halál. S. Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas. Epic. — 
Nem isszák a mérget fakupából, hanem arany pohárból. D. Venenum in 
auro bibitur. Flór. — Ital. Etel, ital, álom, szükséges e három. KV. Etel, 
ital, álom nem puszta szokás. D. Somno, esca, potu nemo carere potest. 
Flór. — ítél. Ne itélj, hogy meg ne Ítéltessél. Nolite judicare ut non 
judicemini. Flór. — Csupán csak az Ítélettételben hasznos a késedelmes
ség. D. Pneceps judicium nunquam bonum. Flór. — Izrael. Járatlan 
Izraelben. E. Peregrinus in Izrael. Bbl. Izzad mikor fal, fázik mikor 
dolgozik. S. Sudat quando vorat, frigescit quando laborat. Flór. 

MAEGALITS EDE. 



Könyvészet 1898. 

Magyar nyelv. 
Balassa József. A magyar nyelvjárások keletkezése. Budapest, 

1898. (8-r. 32 1.) ^ 
Balassa József. A nyelvjárások tanulmánya. Budapest, 1898. 

(8-r. 15 1.) 
Dobos Károly. A magyar diáknyelv és szótára. Budapest, 1898. 

Franklin-t. (16-r. 80 1.) 1 Kor. 
Donáth, Emerico. Grammatica ungherese e libro di lettura. 2. ediz. 

ampliata. Fiume, 1898. P . Battara. (8-r. 239 1.) 
Egyetemes Philologiai Közlöny. MegemlítendŐk: Bartal A.: A «Pri-

staldus» szó származása. — Gyomlay Gy.: A magyaroknak Constantinus 
Porphyrogenitus-féle ősi nevéről. — Pecz V. : A magyarok ősi nevéről 
Konstantinos Porphyrogenitosnál. — Veress I . : Alanytalan mondataink. 

Erdélyi Lajos. Az összevont mondat (az összevont, kihagyásos és 
a rövidített mondat s közben több nyelvtani kérdés) modern szempont
ból. Különnyomás a Nyelvtud. Közlem.-bői, gyakorlati alkalmazással is 
kiegészítve. Budapest, 1898. (8-r. 146 1.) 

Hubert Emil. A nyelvemléktan alapvonalai. Doktori értekezés. 
Budapest, 1898. Athenseum. (8-r. 61 1.) 

Kálóz J. Endre. Olasz-magyar és magyar-olasz zsebszótár. I. rész. 
Olasz-magyar szótár. II.rész. Magyar-olasz szótár. Budapest, 1898. Vass J. 
(16-r. 229*1. és 154 1.) 

Könnye Nándor. Betűrendes segédkönyv a magyar helyesíráshoz. 
Beregszász. (8-r.) 20 kr. 

Magyar Nyelvőr. Megemlítendők: Balassa József: A nyelvjárások 
tanulmánya. — Balogh Péter: Uj kísérlet a határozók osztályozására. — 
Ekker J. Szende: Gyöngyösi István nyelve. — Gombocz Zoltán: A jelen
kori nyelvészet alapelvei. — Kalma István: A mohácsi nyelvjárás. — 
László Géza: A zilahvidéki nyelvjárás. 

Melich János. A gyöngyösi latin-magyar szótár-töredék. Veres 
Ignácz másolata felhasználásával közrebocsátotta, bevezetéssel és jegy
zetekkel ellátta —. Budapest, 1898. Akadémia. (8-r. XXXVI, 242 Í.) 
2 frt 50 kr. 

RellLajos. Latin szók a magyar népnyelvben. Kolozsvár, 1898.(8-r.) 
Steiger Frigyes. A magyar igeidők használatáról. Újvidéki polg. 

isk. 1897/8. értés. 



94 HELLEBRANT ÁRPÁD. 

Szabó Mihály. A Ked és Kend tájszók története. Szeged, 1898. 
Várnai. (8-r. 31 1.) 

Szabó Mihály. A szegedi nyelvjárás története. Szeged, 1898. Vár-
nay L. (8-r. 45 1.)' 

Szabó Mihály. A szopós kisded anyai nevei. Szeged, 1898. Várnav. 
(8-r. 19 1.) 

Szegedy Rezső. Sylvester nyelvtana. Budapest, 1898. (8-r. 28 1.) 
Szily Kálmán. Adalékok a magyar nyelv és irodalom történetéhez 

Budapest, 1898. Hornyánszky V. (8-r. VI, 471 1.) 3 frt. — Ism. Bud 
Hirl. 320. sz. 

Szinnyei József dr. Magyar Tájszótár. A M. T. Akadémia megbízá
sából szerkesztette. II . köt. 3. 4.füz. (Böte-Találkoz-ik). Budapest, 1898. 
nyánszky V. (4-r. 321—640 hasáb.) a 1 frt. 

Finn-ugor és más urál-altáji nyelvek. 
Goktunskii, К F. Mongolsko-ruskij slovar. St. Peterburg, H. 

Ikonnikov. (4-r.) 
Heintze, Wílh. Türkischer Sprachführer. Konversations-Wörter

buch. 2. verb. und verm. Aufl. Leipzig, 1898. Bibliogr. Institut. (32-r. 
VI, 353 1.) 5 Mk. 

Marquart, J. Die Chronologie der alttürkischen Inschriften. Leip
zig, 1898. Dieterich. 

Pongrácz Sándor. Turáni nyelv- és néptudományok. Budapest, 
1898. Pfeifer F . (8-r. 44 1.) 1 frt. 

Radlqff, Dr. W. Versuch eines Wörterbuches der Türk. Dialecte. 
10. Lfr. St. Petersburg, 1898. (Leipzig, Voss.) (Lex. 8-r. II . Bd. 961— 
1280 hasáb.) 2 Mk 50 pf. 

Setälä, E. N. Suomen kielioppi, äänne-ja sanaoppi. Helsingissä, 
1898. (8-r.) 

Vitale, Baron et le Comte de Sercey. Grammaire et vocabulaire de 
la langue mongolé (dialecte des Khalkkas). Peking, 1897. (Berlin, S. 
Calvary.) (8-r. VIII, 68 1.) 3 Mk. 

Wahrmund, Adolf. Praktisches Handbuch der osmanisch-türki-
schen Sprache. 2. Aufl. Mit e. Schlüssel. Giessen, 1898. Bicker. 10 Mk 

Szláv nyelvek. 
Abicht. Rudolf. Die Hauptschwierigkeiten der russischen Sprache. 

IL T. Leipzig, 1898. Gerhard. (8-r. 221 1.) 5 Mk 25 pf. 
Alexejew, W. Neues Lehrbuch der russischen Sprache mit bei

gefügten Sprechübungen und Lesestücken. Nach e. prakt. Methode f. 
den Schul-, Privat- u. Selbst-Unterricht bearbeitet. I. Kursus. 8. verbess. 
Aufl. Leipzig, 1898. С F. Amelung. (8-r. VII, 152 1.) 2 Mk 40 pf. 

Herdler, Alex. Will. The verbal accent in Bussian. Diss. Leipzig, 
1898. B. Gerhard. (8-r. 44 1.) 1 Mk 50 pf. 

Jagic, V. Evangelium Dobromiri. Ein altmacedon. Denkmal der 
kirchenslav. Sprache des XII. Jahrh. Grammatisch und kritisch beleuch
tet. I. Grammatischer Theil. (Aus «Sitzungsber. der k. Akad. d. Wiss.) 
Wien, 1898. Gerold. (8-r. 80 1. 3 tábla.) 



KÖNYVÉSZET. 95 

Jakoblev, V. A. Etymologija russkago literaturnago jazika v svjazi 
e etimologilju jazika cerkovno-slavjanskago. St. Petersburg, 1898. Akin-
iiev & Leontjev. (8-r. 144 1.) 60 кор. 

Juäkevits, A. Litevskij slovar. I. St. Petersburg. Akad. nauk. (8-r. 
419 1.) 

Karwoivski, Casimir. Grammaire polonaise. Principes élémeataires 
accompagnés d'un texte avec traduction juxtalinéaire, phraséologie et 
analyse grammaticale. Varsovie, Gebethner. Paris, Le Loudier. 1898. 
(8-r. 178 1.) 1 rab. 20 кор. 

Konarski, Franz u. Inlender, Adolf. Vollständiges Handwörter
buch der deutschen u. polnischen Sprache. Unter Mitwirkung v. Dr. Alb. 
Zipper. 5—10. Heft. Wien, 1898. M. Perles. (8-r. I. Th. 6 5 - 1 6 0 1 . II. Th. 
65—160 1.) a60p f . 

Kozmin, K. Grammatika cerkovno-slavjanskago jazika novago 
perioda. Izd. 9-e. Moskva. Tip. Sinofialno. (8-r. U l i . ) 

Leskien, A. Handbuch der altbulgarischen (altkirchenslavischen). 
Sprache. 3. Aufl. Weimar, 1898. Böhlau. (8-r. XIV. 334 1.) 

Moszeik, G. Deutsch-littauisches Vokabularium. Tilsit u. Königs
berg, 1898. Schubert & Seidel. (8-r. 34 1.) 75 pf. 

Muratov, N. A. Ofccherki grammatiki staroslavianskago jazyka. 
Moska, V. V. Dussnov. (8-r. 178 1.) 

Paiiowskii, I. Ia. Eussko-niemetskii slovar. V. Biga, N. Kymmel. 
(8-r. 769 - 9 6 0 1.) 

Polanski, Pet. Die Labialisation und Palatalisation im Neuslavi-
schen. Berlin, 1898. S. Calvary. (8-r. VIII, 81 1.) 3 Mk. 

Popoiüicz, Emil. Ruthenisches Sprachbuch. I. Theil. Czernowitz, 
1898. H. Pardini. (8-r. IV, 168 1.) 2 Mk. 

Sreznevski, I. L Materialy dlja slovarja drevne-russkago jazika po 
pismennim pamjatnikam. Tom. IL Vip. 2. Oba-nak. Izd. otdjelenija 
russk. jazika i slovesnosti. Imp. Akad. Nauk. St. Ptg, 1898. (4-r. 378 1.) 

Sterzinger, J. V. Deutsch-böhmisches Wörterbuch. Unter Mitwir
kung zahlreicher Fachmänner zusammengestellt. Eev. von Dr. V. E . 
Mourek. 67—71. Heft. Prag, 1898. J. Otto. (8-r. IL Th. 1249—1408 1.) 
á 80 pf. 

Szyc, Aniela. Gramatyka jgzyka polskiego dla dzieci zaczynajacych 
uczyc si§ systematycznie, z przykladami, cwiczeniami i wskazówkami 
dla nauczycieli. Warszawa, M. Areta. 1898. (8-r. 219, III1.) 60 кор. 

Voelkel, Maxim. J. A. Litauisches Elementarbuch. 2. neu bearb. 
u. verm. Aufl. Heidelberg, 1898. Winter. (8-r. XII, 192 1.) 5 Mk. Ism. 
Liter. Centr. Bl. 8. sz. 

Germán nye lvek . 

Ackermann, A. Die Sprache der ältesten schottischen Urkunden. 
(1385—1440). Göttirjgen. (8-r. 60 1.) Diss. 

Andresen, Karl Gust. Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit im 
Deutschen. 8. neu durchgeseh. Aufl. Leipzig, 1898. O. R. Eeisland. (8-r. 
VIH, 465 1.) 6 Mk. — Ism. Mensch L. Polybiblion 145 1. 

Arndt, B. Der Uebergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhoch
deutschen in der Sprache der Breslauer Kanzlei. (Gei-manist. Abhand-



9 6 HELLEBRANT ÁRPÁD. 

langen. XV. Heft), Breslau 1898. Marcus. (8-r. 118 1.) 5 Mit. — lern. 
Liter. Centv. Bl. 29. sz. 

Bachmann, Dr. Alb. Mittelhochdeutsches Lesebuch mit Gramma
tik und Wörterbuch. IL Aufl. Zürich, 1898. Fäsi & Beer. (8-r. XXXII, 
276 1.) 4 Mk. 

Baly, J. Eur-Aryan roots; with their english derivatives and the 
eorresponding words in the cognate languages compared and svstemati-
cally arranged. I. New-York, Holt & Co. (8-r. 781 1.) 

Behaghel, Dr. Otto. Geschichte der deutschen Sprache. 2. Aufl. 
(Aus: «Paul'sGrundriss d. germán. Philologie. 2. Aufl.) Strassburg,1898. 
K. J. Trübner. (8-r. III, 649—790 1.) 4 Mk. 

Bennewitz, Dr. A. u. Link, L. Die Schwierigkeiten unserer Mutter
sprache. Uebersichtliche Zusammenstellung der zweifelhaften Fälle im 
mündl. u. schriftl. Sprachgebrauche, mit besond. Berücksichtigung der 
kaufmänn. Sprache. Leipzig, 1898. Gloeckner. (8-r. VI, 284 1.) 2 Mk. 

Blumschein, Dr. Gust. Streifzüge durch unsere Muttersprache. 
(Die sprachbild. Kraft der Bedeutungbübertragung. Ueber Wort-Wande
rungen und Wort-Wandelungen. Unsere Personennamen im Lichte der 
Geschichte. Die deutschen Familiennamen. Mundartliches. Kultur
geschichte in unserer Muttersprache.) Köln, 1898. P. Neubner. (8-r. VIII, 
2381.) 2 M k 4 0 p f . 

Bosworth, Jos. and Toller, T. Northcote. An anglosaxon dictionary. 
Part IV. sect. 2. swip-snel—yfcmest. Oxford, 1898. Clarendon press. 
(I—XII, 961—1302 1.) 18 sh. 6 d. 

Braun, A. Deutscher Sprachschatz für Lehrer und für Freunde 
unserer Muttersprache. Leipzig, 1898. F. Brandstetter. (8-r. VI, 212 1.) 
2 Mk 50 pf. 

Brennert, Hans. Modeworte. Aus dem Mitteleuropäischen. Berlin, 
1898. F . Fontane & Co. (8-r. VII, 75 1.) 1 Mk. 

Carpenter, G. II. Principles of english Grammar. London and New-
York, 1898. Macmillan. (8-r. X, 2541.) 4sh. 6 d. — Ism. Literature 32. sz. 

Davenport (Herbert Jos.) and Emerson (Anna M.). The prin
ciples of grammar; an introduction to the study of the laws oflanguage, 
by the inductive method. New-York, The Macm'illan Co. (8-r. XIV, 2681.) 
3 sh. 6 d. 

Dieter, Ferd. Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte. 
I. Halbbd. Lautlehre des Urgermanischen, Gotischen, Altnordischen, 
Altenglischen, Altsächsischen und Althochdeutschen. Leipzig, 1898. 0 . R. 
Beisland. (8-r. XXXIV, 343 1.) 7 Mk. 

Erdmann, Oskar. Grundzüge der deutschen Syntax nach ihrer 
geschichtlichen Entwickelung dargestellt. I I . Abth.: Mensing, Otto: Die 
Formationen dfs Nomens (Genus, Numerus, Casus). Stuttgart, 1898». 
Cotta. (8-r. XVI, 276 1.) 6 Mk 50 pf. — Ism. Р. H. Liter. Centr.Bl. 25. sz. 

Fernald, Ja. C. Marcii and Andrew, Fr. A standard dictionary of 
the english Janguage designed to give the orthography, pronunciation, 
meaning, and etymology. New-York, Funk & Wagnalls. (8-r. VII, 915 1.) 

Franz, W. Shakespeare-Grammatik. 1. Hälfte. Halle, Niemeyer. 
(8-r. XII, 272 1.) 5 Mk 40 pf. 

Frobeen, С Zur Lehre vom Prädikativum. Mit besonderer Berück
sichtigung der Kern'eehen Satzlehre. Königsberg, 1898. (Progr.) (4-Г.421.) 
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Fuchs, Paul Immanuel. Deutfehes Wörterbuch auf etymologischer 
Grundlage, mit Berücksichtigung wichtiger Mundart- und Fremd-Wörter, 
sowie vieler Eigennamen. Stuttgart, 1898. Hobbing & Buckle. (4-r. XII, 
360 1.) 3 Mk 75 pf. 

Gesenius, Dr. F. W. Lehrbuch der englischen Sprache. Halle, 
1898. H. Gesenius. (8-r.) 5 Mk 60 pf. — I. Th. Elementarbuch d. engl. 
Sprache nebst Lese- und üebungsstücken. 21. Aufl. (VIII, 315 1.) 2 Mk 
40 pf. — IL Th. Grammatik d. engl. Sprache nebst Üebungsstücken. 
13. Aufl. (XIV, 386 1.) 3 Mk 20 pf. 

Glossen, die altdeutschen, gesammelt und bearbeitet von Elias 
Steinmeyer und Ed. Sievers. IV. Bd. Alphabetisch geordnete glossare. 
Adespota. Nachträge zu Band I—III. Handschriften-Verzeichniss. Berlin, 
1898. Weidmann. (8-r. XV, 79 1.) 

Grimm. Jacob. Deutsche Grammatik. IV. Th. 2. Hälfte. Besorgt 
durch Gust. Roethe und Ed. Schroeder. Gütersloh, 1898. Bertelsmann. 
(8-r.) 12 Mk. 

Grimm, J. u. W. Deutsches Wörterbuch. Fortgesetzt von M. 
Hevne, В . Hildebrand, M. Lexer, K. Weigund, E. Wülcker u. H. Wun
derlich. IX. Bd. 12., 13. Lfrg. Bearb. v. Dr. M. Heyne. Leipzig, 1898. 
S. Hirzel. (4-r.) IV. Bd. I. Abth. 3. Th. 1. Lfrg. ä 2 Mk. 

Günther, L. Becht und Sprache. Ein Beitrag zum Thema vom 
Juristendeutsch. Berlin, 1898. C. Heymann. (8-r. XVI, 369 1.) 7 Mk. 

Gutzeit, W. v. Wörterbuch der deutschen Sprache Livlands. Biga, 
1898. Kymmel. (8-r.) 3 Mk. 

Hall, John R. Clark. A concise anglo-saxon dictionary. Cheap ed. 
London, Sonnenschein. (4-r. 386 1.) 7 eh. 6 d. 

Hellwig, Jakob. Die Stellung des attributiven Adjectivs im Deut
schen Ein Beitrag zur historischen Svntax. Inaugural-Dissertation. 
Halle, 1898. (8-r. 176 1.) 

Hirschfeld, H. Ueber die Natur der Vokale. Königsberg, 1898. 
(8-r. 31 1.) Diss. 

Hodermann, Max. Unsere Armeesprache im Dienste der Caesar -
Uebersetzung. Leipzig, 1898. Dürr. (8-r. 44 1.) 75 pf. — Ism. W. C. Lit. 
Centr. Bl. 47. BZ. 

Hoogvliet, J. M. Elements of Dutch grammar. 6. edit. With many 
contributions of Miss Elisab. Hoogvliet. Haag. Nijhoff. (8-r. XI, 205 1.) 

Horn, Wilhelm. Beiträge zur deutschen Lautlehre. Leipzig, 1898. 
Fick. (8-r. 37 1.) 1 Mk. 

Janssen, V. Franz. Die Prosa in Shakespeare's Dramen. I. Theil. 
Straesburg, 1898. Trübner. (8-r.) 2 Mk 50 pf. 

Jantzen, Dr. Herrn. Gotische Sprachdenkmäler mit Grammatik. 
Uebersetzung und Erläuterungen. (Sammlung Göschen. 79.) Leipzig, 
1898. G. J. Göschen. (12-r. 137 1.) 80 pf. 

Kaeding, J. W. Häufigkeitswörterbuch der deutschen Sprache. 
1 — 15. Lfr. Steglitz, 1897. Selbstverlag. (8-r. 671 1.) —Ism. Liter. Centr. 
Bl. 14. sz. — Bauer A. Bev. crit. 18. sz. 

Kaeding, J. W. Die Hilfszeitwörter in ihrem Verhältn. zum deut
schen Wortschatz. Stegliz. 1898. (8-r.) 50 pf. 

Kaikar, O.Ordbog til det aeldre danske sprog. (1300—1700). XXV. 
Kjoebenhavn, Klein. (8-r. 64 1.) 
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Kluge, Friedr. Etymologisches "Wörterbuch der deutschen Sprache. 
6. verb. und verm. Aufl. Strassburg, 1898. K. J. Trübner. 

Kluge, F. u. Lutz, F. English etymology. A select glossary serving 
as an introduction to the history of the English language. Strassburg, 
1898. Trübner. (8-r. VIII, 234 1.) 4 Mk. 

Koch, Axel. Historiska bidrag tili svensk formlära. (Nyare Bidrag 
hill kännedom om svenske Landsmälen XV. 5.) Stockholm, 1898. Sám
son & Wallin. (8-r. 61 1.) 

Krause, Karl. Deutsche Grammatik für Ausländer. 5. verb. Aufl. 
von K. Nerger. (8-r.) 

Krüger, Dr. Gustav. Schwierigkeiten des Englischen. II. Theil. 
Ergänzungsgrammatik und Stilistisches. Dresden, 1898. Koch. (8-r. VII, 
246 1.) 6 Mk. — Ism. Lit. Centr. Bl. 47. sz. 

harson, N. Dano-Norwegian-English dictionary. London,Williams. 
(8-r. 687 1.) 

Legra«, C. Dictionnaire de Slang et d'expressions familieres an-
glaises. Paris, Garnier freres. 

Liebich, Bruno. Die Wortfamilien der lebenden hochdeutschen 
Sprache als Grundlage für ein System der Bedeutungslehre. I. Th. 1. Lfrg. 
Breslau, 1898. Preuss & Jünger. 2 Mk. 

Lindner, G. Aus d. Naturgarten d. Kindersprache. Leipzig, 1898. 
Th. Grieben. (8-r.) 2 Mk. 

Luft, Wilhelm. Studien zu den ältesten germanischen Alphabeten. 
Gütersloh, 1898. Bertelsmann. (8-r. VIII , 115 1.) 2 Mk 40 pf. 

Luther, Dr. Joh. DieBeformationsbibliographie und die Geschichte 
der deutschen Sprache. Vortrag, gehalten auf der 44. Versammlung 
deutscher Philologen und Schulmänner in Dresden. Berlin, 1898. G. 
Eeimer. (8 r. 32 1.) 60 pf. 

Mac Gillivray, LI. S. Der Einfluss des Christenthums auf den 
Wortschatz des Altenglischen. I. Th. 1. Hälfte. Erlangen diss. (8-r. 51 1.) 

Martin, F. u. Lienhardt, H. Wörterbuch der elsässischen Mund
arten. Ш. , IV. Lfrg. Strassburg, 1898. Trübner. (8-r. 305—624 1.) а 
4 Mk. — Ism. Henry N. Rev. crit. 32—33. sz. 

Meigen, Wilhelm. Die deutschen Pflanzennamen. Berlin, 1898. 
Deutsch. Sprachver. (8-r. VIII, 120 1.) 

Morris, Edw. F. A dictionary of australian words, phrases, and 
usages, with those aboriginal-australasian and maori words which have 
become incorporated in the language, and the commoner scientific words 
that have had their origin in Australasia. London, 1898. Macmillan. 
(8-r. XXIV, 525 1.) 16 sh. — Ism. Literature 22. sz. 

Murray, Dr. James A. H. A new englisch dictionary on histo-
rical principles; founded mainly on the materials collected by the philo-
logical society. Oxford, 1898. Clarendon Press. (4-r.) — Vol. IV. (Frank-
law—Fyz. G—Gain-coming.) By H. Bradley. (V, 513—628; 1 - 1 2 1.) 
5 sh. — Vol. V. (H—Haversian.) (1—128 1.) 5 sh. 

Nesßeld, J. C. English grammar. Past and present. London and 
New-York, 1898. Macmillan. (8-r. VIII, 470 1.) 4 sh. 6 d. — Ism. Lite
rature. 32. sz. 

Nesßeld, J. C. Historical englishand derivation. London, 1898. 
Sonnenschein. (8-r. X, 400 L) 7 sh. 6 d. 
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Nissen, N. Beiträge zur englischen Synonymik. Heidelberg, 1898. 
Groos. (8-r. VI, 94 1.) 1 Mk 50 pf. 

Olson, Julius E. Norwegian grammar and reader. With notes and 
vocabulary. Chicago, 1898. Scott, Foresman. (8-r. X, 330 1.) 

Penner, Emil. Entwickelung der altenglischen Tonvocale. I. Th. 
Berlin, reálisk. értés. (R. Gaertner). (4-r. 28 1.) 1 Mk. 

Rausch, G. Zur Geschichte d. deutsch. Genetivs seit d. mittelhoch
deutsch. Zeit. Giessen. (8-r. 103 1.) Diss. 

Scheffler, Karl. Das etymologische Bewusstsein mit besonderer 
Bücksicht auf die neuhochdeutsche Schriftsprache. Braunschweigi gym. 
ért. (4-r. 27 1.) 

Searle, W. G. Onomasticon Anglo-Saxonicum: a list of anglo-
saxon proper names from the time of Beda to that of king John. Cam
bridge, Univ. Press. (8-r.) 20 sh. 

Sierers, Ed. Angelsächsische Grammatik. 3 Aufl. (Sammlung kurzer 
Grammatiken germanischer Dialekte. I l t . ) Halle, 1898. Niemeyer. (8-r. 
XIII, 318 1.) 6 Mk. 

Stamm, Adolf. Graphische Darstellung der deutschen Satzlehre 
nebst einer Interpunctionslehre. Leipzig, 1898. Baedecker. ( 8 - r . ) l M k . 

Steinmeyer, Elias u. Sievers, Eduard. Die althochdeutschen Glos
sen. IV. B i . Alphabetisch geordnete Glossare. Adespota. Nachträge zu 
Band I—III . Handschriftenverzeichniss. Berlin, 1898. Weidmann. (8-r. 
XV, 790 1.) 32 Mk. — Ism. B. W. Liter. Centr. Bl. 35. sz. 

Stöcklein, Johann. Bedeutungswandel der Wörter. Seine Ent
stehung und Entwickelung. Ein Versuch. München, 1898. Lindauer. 
(8-r. 79 1.) 1 Mk. — Ism. Hey O. Arch. lat. Lex. 137 1. 

Sweet, Henry. A new english grammar, logical and historical. 
Vol. IL Syntax. Oxford, Clarendon press. (8-r.) 

Taller, T. Northeote. An Anglo Saxon Dictiouary. Based on the 
manuscript collections of the late Joseph Bosworth. Edit. and enlarged 
bv —. Part IV. Oxford, 1898. Clarendon press. (8-r. 961—1302 1.) 
18 sh. 6 d. 

Tamson, Dr. Geo. J. Word-Stress in English: A short treatise on 
the accentuation of words in middle-english as compared with the stress 
iu old and modern English. (Studien zur englischen Philologie. III . Heft.) 
Halle, 1898. Niemeyer. (8-r. XIII, 164 1.) 4 Mk. 

Thudichum, F. Die Bechtssprache in Grimm's Wörterbuch. Stutt
gart, 1898. Fromman. (8-r.) 1 Mk 20 pf. 

Tümpel, H. Niederdeutsche Studien. Bielefeld, 1898. Velhagen & 
Klasing. (8-r.) 3 Mk. 

Vietor, Willi. Die Aussprache des Schriftdeutschen. Mit dem 
«Wörterverzeichniss f. die deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch in 
den preuss. Schulen» in phonet. Umschrift, sowie phonet. Texten. IV. 
Aufl. Leipzig, 1898. 0 . B. Eeisland. (8-r. VIII, 119 1.) 1 Mk 60 pf. 

Vilmar, Dr. A. F. C. Deutsches Namenbüchlein. Die Entstehung 
und Bedeutuug der deutschen Familiennamen. 6. Aufl. Marburg, 1898. 
N. G. Elwert."(8-r. IV, 118 1.) 1 Mk 20 pf. 

Winkel, Jan te. Geschichte der niederländischen Sprache. 2. Aufl. 
(Aus: Pau ls Grundr. d. germ. Philologie. 2. Aufl.) Strassburg, 1898. 
Trübner. (8-r. III, 781—932 1.) 5 Mk. 

7* 



100 HELLEBRANT ÁEPÁD. 

Wright, Joseph. The english dialect-dictionary. Part. V. Chuck— 
Cyut. London, 1898. Frowde. (8-r. 601—864-1.) 15 sh. and 30 sh. n. 

Román nyelvek. 

Albino Salvatore. Origine de la langue francaise et son développe-
ment historique. Napoli, 1898. Casa edit. Poliglotta. (16-r. 46 1.) 

Anglade, J. Contribution а Гetu.de du languedocien moderne. Le 
patois de Lésignan (Aude) (dialecte narbonnais), Phonétique. Montpel
lier. Coulet. (8-r. 101 1.) 3 fr. 50 o. 

Annalas della societad rbaeto-romanscha. Annada XII. Chur. 
J. Eich. (8-r. III , 381 1.) 7 Mk. 

Araujo Gómez, F. Gramática del poema del Cid. Madrid, G. Her-
nández. (4-r. 4-26 1.) 10 fr. 

Berger, Heinr. Beiträge zur Untersuchung der in der französischen 
Sprache ältester Zeit nachweisbaren Lehnwörter. Breslau. (Schletter.) 
(8-r. 47 1.) 1 Mk. Diss. 

Blondel, J. E. Phonologie esthétique de la langue francaise. Paris, 
Guillaumin. (8-r. 296 1.) 4 fr. 

Caruselli, Giov. Sülle origini dei popoli italici I. (Italianismi della 
lingua greca). Palermo, A. Beber. (48 1.) 

Christo (de), Dom. Vocabolario calabro-italiano. Napoli, 1898. 
Mich. d'Auria. (8-r. 194 1.) 2 lira. 

Deschanel, E. Les déformations de la langue francaise. Paris, C. 
Lévy. (8-r. 299 1.) 3 fr. 50 с — Isin. P. de Th. Polybiblion. 241. 1. — 
Tobler A. Arch. f. Stud. neu. Spracb. 222—224.1. — Balassa József. Nyelvt. 
Közlem. 352—357. 1. 

Duvau, Louis. Bemarques sur la conjugaison francaise. Paris, 1898. 
Impr. nation. (8-r. 601.) 

Frisoni, Gaet. Grammatica ed esercisi pratici della lingua porto-
ghese-brasiliana. IL ediz. rifatta. Milano. Hoepli. (16-r. XI, 276 1.) 

Geheeb, B. Prostbetisch. a und g im Bumänischen. Leipzig, 1898. 
(8-r. 50 1.) Diss. 

Genzardis, N. E. Deutsch und Italienisch. Eine leichte Sprach
lehre, um italienisch lesen, schreiben und sprechen zu lernen. Turin. 
Leipzig, 1898. G. Hedeler. (8-r. XXII, 210 1.) 3 Mk. 

Gorra, Egidio. Lingua e letteratura spagnuola delle origini. Milano, 
1898. Hoepli. (8-r. XVII, 430 1.) 6 lira. — Ism. Liter. Centr. Bl. 10. sz. 
— Literature 19. sz. 

Granger, A. Bépertoire étymologique des noms francais et des 
dénominations vulgaires des oiseaux. Paris. (16-r. 80 1.) 

Haussen, Frederico. Sobre los pronombres posesivos de los anti-
guos dialectos castellanos. Santiago de Chile, 1898.) 8-r. 14 1.) 

Harseim, Fr. Beiträge zum Vocalismus, mit besonderer Berück
sichtigung der nebenton. und unbetonten Vorsilben im Französischen 
(vom XVI. Jahrh. an). Hamburgi polg. isk. ért. (4-r. 28 1.) 

Hatzfeld (A.J, Darmesteter (Ars.) et Thomas (Ant.). Diction-
naire général de la langue francaise du commencement du XVIIe siecle 
ä nos jours. Fase. XXIII. XXIV. Paris, Delegrave. (8-r.) ä 1 fr. 
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Isaza, E. Diccionario de la conjugación castellana. Paris, imp. 
sud-americ. 48-r. XVIII, 348 1.) 5 fr. 

Jungbluth, R. Sprachliche Untersuchungen der von Guignard 
Dijon 1878 herausgegebenen altfranz. Cistercienserinn-Begel. Bonn, 
1898. (8-r. 23 1.) 

Körting, G. Formenlehre der französischen Sprache. IL Bd.: 
Der Formenbau des französischen Nomens in seiner geschichtlichen 
Entwickelung. Paderborn, 1898. Schöningh. (8-r. XII, 337 1.) 8 Mk. 

Koschwitz, Ed. Les parlers parisiens d'apres les témoignages de 
MM. de Bornier, Coppée, A. Daudet et autres. Anthologie phonétique. 
3. mille. Marburg, 1898. Elwert. (8-r. VI, XXXI, 153 1.) 3 Mk 60 pf. 

Krön, R. Le petit Parisien. Pariser Französisch. Ein Fortbildungs
mittel für diejenigen, welche die lebend. Umgangssprache auf allen Ge
bieten des tägl. Verkehrs erlernen wollen. Nebst einer systemat. Frage
schule als Anweisung zum Studium. 4. Aufl. Karlsruhe, 1898. Bielefeld. 
(8-r, VIII, 184 1.) 2 Mk40pf. 

La Bárra, E. de. Ortográfia fonetica. Santiago de Chile. (8-r. 821.) 
La Bárra, E. de. Tratado de ortográfia reformada. Santiago de 

Chile. (8-r. 146 1.) 
La Barra, E. de. Crítica filológica. Examen i refutación de algunas 

teorias i opiniones del profesor D. Federico Hanssen. Santiago de Chile. 
(8-r. 176 1.) 

Le Harivel, Charles S. The principles of french grammar. With 
numerous exercises. Edinburgh, 1898. Oliver & Bayd. (8-r. VIII, 368 1.) 
2 eh. 6 d. 

Lindberg, Lars. Les locutions verbales figées dans la langue fran-
caise. (These.) Upsala. (8-r. 118 1.) 

Membreno, A. Hondurenismos. Vocabulario de los provincialismos 
de Honduras. IL edicion corregida. Honduras, tip. Nacional. (4-r. 
XVI, 271 1.) 

Minckwitz, M. J. Beitr. zur Geschichte d. franz. Grammatik im 
17. Jahrb. Zürich. (113 1.) Diss. 

Mussafia, Adolf. Zur Kritik und Interpretation romanischer Texte. 
IV. Beitrag. (Aus «Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.»). "Wien, 1898. 
С Gerold. (8-r. 84 1.) 

Oddo, Henri. De l'utilité des idiomes du Midi pour l'enseignement 
de la langue francaise, étude présentée au Félibrige de Paris. Paris, 
1898. Le Soudier. (8-r. 16 I.) 

Paris (Gaston) et Langlois (Em.). Chrestomathie du moyen 
áge. Extraits publies avec des traductions, des notes, une introduction 
grammatical et des notices littéraires. Paris, Hachette. (16-r. XCIII, 
3541.) 3 fr. 

Perrault-Dabot, A. Le patois bourguignon. Dijon, Lamarche. 
(16-r. 146 1.) 

Plquet, F. De vocabulis qaee in duodecimo saeculo et in tertii deeimi 
principio a Gallis Germani assumpserunt. (These.) Paris, 1898. Leroux. 
(8-r. 103 1.) 

Raab, Dr. Ernst. Sachliche, grammatische und metrische Erläu
terungen zu den Canzonen Petrarcas. Leipzig, Dürr. (4-r. 40 1.) Progr. 
1 Mk 50 pf. 
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liheden, Р. Etymologische Beiträge zum italienischen Wörterbuch. 
Brisen. (8-r. 39 1.) 75 pf. 

Rydbekg, G. Zur Geschichte des französischen e. I . Die Entstehung 
dee e-Lautes. Upsala, Lundequist. (8-r. 67 1.) 

Schuchardt, Hugo. Romanische Etymologien. I. (Aus «Sitzungs-
ber. d. k. Akad. d. Wiss. Wien.) Wien, С Gerold. (8-r. 82 1.) 1 Mk. 
80 pf. 

Seydlitz-Kurzbach, Hans. Die Sprache der altfranzösischen Lieder
handschrift Nr. 389. der Stadtbibliothek zu Bern. Halle, 1898. (8-r. 
88 1.) Diss. 

Svedelius, C. L'analyse du langage appliquée á la langue francaise. 
üpsala. Almqvist & Viksell. (8-r. 3 78 1.) 

Thimm, C. A. French Self-taught. With phonetic pronunciation. 
London, 1898. Marlborough. (8-r. 93 1.) 1 sh. 

Thomas, Antoine. Essais de philologie francaise. Paris, 1898. 
Bouillon. (8-r. VIII, 441 1.) 7 fr. Ism. Liter. Centr. Bl. 33. sz. — Bour-
ciez E. Rev. crit. 26. sz. 

Tiktin, H. Rumänisch-deutsches Wörterbuch. IV. Lfrg. Bukarest. 
1898. (8-r. 193—256 1.) 1 Mk 60 pf. 

Toynbee, Paget. A dictionary of proper names and notable matters 
in the works of Dante. Oxford, 1898. Clarendon Press. (8-r. X, 616 1.) 
25 sh. — Ism. Literature 53. sz. 

Vocabolario trentino-italiano compilato da alcune signorine di 
Trento, col consiglio e con la revisione del prof. Vittore Ricci. Fase. L 
Trentino, col consiglio e con la revisione del prof. Vittore Ricci. Fase. 
I. Trentino, 1898. Zippel. (8-r. 1—64 1.) 

Weigand, Gustav. 5. Jahresbericht des Instituts für rumänische 
Sprache. Leipzig. (IX, 370 1.) 6 Mk. 

Weigand, G. Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprach
gebietes. 1. Lfrg. Leipzig, 1898. Barth. 4 Mk. 

Weigand, G. Samosch- und Theiss-Dialekte. Leipzig, 1898. Barth. 
(8-r.) 2 Mk. 

Zwicky, J. W. Ueber den Einfluss von Reim und Metrum a. d. 
Sprache in Ariostos Orlando Furioso. Bern. (8-r. 49 1.) Diss. 

Latin és görög nyelv. 

Baijon, J. M. S. Grieksch-theologisch Woordenbock hoofd. Zak-
lijk van de oudchristelijke Letterkunde. 5e stuk. Utrecht, Kemink & Zoon. . 

Barth, Hans. De Coorum titulorum dialecto. Inauguraldiss. Basel. 
1898. (8-r. 125 1.) 

Bartunek, Joh. De adjeetivorum et partieipiorum apud Lucretium,. 
Catullum, Vergilium, Horatium, Ovidium usu promiseuo. Rzeszowiae, 
1898. J. A. Pelari. (8-r. 44 1.) 

Bechtel, Dr. Fritz. Die einstämmigen männlichen Personennamen 
des Griechischen, die aus Spitznamen hervorgegangen sind. (Abhandl. 
d. kön. Ge-ellsch. d. Wiss. IL 5.) Göttingen, 1898. (4-Г.861.) 5Mk50pf. 
Ism. Kxetschmer P. D. Lit. Ztg. 42. sz. 

Belli, M. Dell' accento greco. Livorno, 1898. (16-r.) 50 cent. 
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Birke, D. De particularum /j.7J et од usu Polybiano, Dionysiaco, 
Diodoreo, Straboniano. Leipzig. (8-r. 83 1.) — Ism. Hultsch Fr. Bér]. 
Philol. Wocheuschr. 50. sz. 

Caccialanza, P. Quamam verborum теш) оддгтерсо ij цодотсоиа 
seiltentia sit. Еотаз, 1898. (24 1.) 

Cartault, A. La flexión dans Lucréce. Paris, Alcan. (8-r. 122 1.) — 
Ism. Brieger Adf. Berl. Phil. Wochenschr. 43. sz. 

Cascio (Lo) Santi. Nozioni sullo spirito aspro nella lingua graeca. 
Caltanissetta, 1898. (26 1.) 

Cauer, Paul. Grammatica militans. Erfahrungen und Wünsche im 
Gebiete des latéin, u. griech. Unterrichts. Berlin, 1898. Weidmann. (8-r. 
VI, 168 1.) 5 Mk 60 pf. 

Ceppi,M. Syntaxis Terentiana. P a r s l . (De casuum usu.) Labrone,. 
Meucoi (8-r. 97 1.) 

Christensen, H. Die Sprache des byzantinischen Alexander
gedichtes. (8-r.) 

Cleef, Frank Lovis van. Index Antiphonteus. New-York, The Mac-
millan Co. (8-r. VI, 173 1.) 

Dawes, Elizabeth. Ihpi щя, ттро<рорад riß zlXiqvtxrjq yAcoaarjq fxeva 
odrjyuov npoq fiszappu&fjLiatv vm dido.axaXiaq aorrjq. Meraippaoiq, гхтоа 
ayyhxou uno Mary C. Dawes. AŐ7]V7)<JV; 1898. (8-r. 78 1.) 

Deissmann, G. A. Die sprachliche Erforschung der griechischen 
Bibel, ihr gegenwärt. Stand und ihre Aufgaben. (Vortr. d. theol. Kon
ferenz, z. Giessen. 12. F.) Giessen, 1898. J. Bicker. (8-r.) 80 pf. 

De la Chaux, Gustav. Der Gebrauch der Verba und ihrer Ablei
tungen bei Nepos. (Folyt.) Gumbinnen-i realgymn. értés. (4-r. 12 1.) 

Devantier. Spuren des anlautenden Digamma bei Hesiod. I I I . Th. 
Eutin. Progr. 

Dittel, Dr. Cajetan. Sprachlaute u. Lautschrift. Beine u. dialekt. 
Aussprache. Lateinisches Beformalphabet. Physiologische Lautschrift. 
Naturschrift, Volks-Phonopsychologie. Mit 1 Uebersichtstafel. Berlin, 
1898. G. Beimer. (8-r. 20 1.) 1 Mk. 

Eimer, H. Charles. Studiesin latin moods and tenses. Ithaca N. Y. 
1898. Macmillan-Co. (8-r. IX, 2311.) — Ism. W. Liter. Centr. Bl. 23. sz. 

Emery, Annie Crosby. The historical present in early Latin. Boston. 
(8-r. 122 1.) — Ism. Weise, O. Berl. Phil. Wochenschr. 22. sz. 

Esch, J. De Plauti correptione seeundae syllabas vocabulorum poly-
syllaborum, quae mensura iambica ineipiunt. Münster, 1898. (8-r. 
116 1.) Diss. 

Fritzsche, F. De particula oudk usu Sophoclea. Berlin. (8-r. 
44 1.) Diss. 

Froelich, G. Quatenus in nominibus homin. Doricor. propriis his-
torici Graeci formis dialecticis usi vel Atticam dialectum secuti sint. 
III . Ineterburgi gymn. progr. (17 1.) 

Fügner, F. Lexicon Livianum. Bd. I. (fasc. 1—8). A. B. Lipsiae, 
1898. Teubner. (8-r. VI, 1572 hasáb.) 19 Mk 60 pf. — Ism. W. С Liter. 
Centr. Bl. 10. sz. — Heraeus, W. Wochenschr. f. kl. Philol. 9. sz. — 
N. Berl. Philol. Wochenschr. 14. sz. 

Fuochi, Mario. Le etimologie dei nomi propri nei tragici. Firenze-
Boma, 1898. Bencini. (8-r. 45 1.) 
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Fuochi, Marius. De vocalium in dialecto ionica concursu obser-
vatiuncul®. Firenze-Roma, 1898. Bencini. (8-r. 28 1.) 

Green, G. B. Notes on greek and latin syntax. London, Methuen. 
(8-r. 212 1.) 

Hartmann, J. J. De emblematis in Piatonis usu obviis. Lugd. 
Bat., 1898. A. W. Bijthoff. (8-r. VIII, 144 1.) 

Helbing, R. Ueber den Gebrauch des echten und sociativen Dativs 
bei Herodot. Karlsruhe. 

Hirschberg, Dr. J. Hilfswörterbuch zum Aristophanes. I. Theil. 
Leipzig, 1898. Veit & Co. (8-r. IV, 104 1.) 3 Mk. 

Hoffmann, 0. Die griechischen Dialekte, in ihrem historischen 
Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen. III . Bd. Der ion. 
Dialekt. Quellen und Lautlehre. Als Anhang e. Wort der Entgegnung. 
Göttingen, 1898. Vandenhoek & Buprecht. (8-r. X, 626. 20 1.) 16 Mk. — 
Ism. Henry V. Rev. crit. 11. s.Z. — Fritsch, Adf. Berl. Philol. Wochen
schrift 40. sz. 

Kohlmann, W. De vel imperativo quatenus ab aut particula diffe-
rat. Marburg. (8-r. 98 1.) Diss. 

Kondratiew, Sergius. Index ad oratorem Lycurgum. Mosqure, 
1897. (Leipzig, Fock). (8-r. V, 29 1.) 3 Mk 50 pf. 

Krauss, Samuel. Griechische und lateinische Lehnwörter im Tal
mud, Midrasch und Targum. Mit Bemerkungen von J. Low. I. Theil. 
Berlin, 1898. Calvarv. (8-r. XLI. 349 1.) 12 Mk. — Ism. Str. H. Liter. 
Centr. Bl. 23. sz. — Bacher W. D. Lit. Ztg. 22. sz. — Keller. Berl. Phil. 
Wochenschr. 29. sz. 

Kühner, R. Ausführliche Grammatik der griechischen Sprache. 
IL Theil. Satzlehre. 3. Aufl. in neuer Bearbeitung von B. Gerth. I . Bd. 
Hannover, 1898. Hahn. (8-r. IX, 666 1 ) 1 2 Mk. 

Levi, A. Dei suffissi uscenti in sigma. Torino, 1898. Loescher. (8-r. 
56 1.) 2 lira. 

Lindsay, W. M. Handbook of latin inscriptions, illustrating the 
history of the language. London, Patnam. (8-r.) 5 sh. 

Lindsay, W. M. Introduction ä la critique des textes latins basée 
sur le texte de Piaute. Traduit par J. P. Waltzing. Paris, 1898. Klincksieck. 
(12-r. VIII, 175 1.) 2 fr. 50 c. 

Litzica, Const. Das Meyer'sche Satzschlussgesetz in der byzantini
schen Prosa, m. e. Anhang über Prokop v. Käsarea. München, 1898. 
A. Buchholz. (8-r. 51 1.) 1 Mk. (Diss.) 

Meister, Rieh. Die Inschriften von Lakonien, Tarent, Herakleia 
(am Siris) und Messenien. (Sammlung der griechischen Dialekt-Inschrif
ten. IL 1.) Göttingen, 1898. Vandenhoek & Buprecht. (8-r. 146 1.) 
4 Mk 40 pf. 

Oertel, Hans. Ueber den Sprachgebrauch des Pomponius Mela. 
Inaugur. Dissertation. Erlangen, 1898. (8-r. 67 1.) 

Olschewsky, S. La langue et la metrique d'Hérodas. Bruxelles, 
Kiessling. (8-r. 84 1.) 2 fr. 50 с —Ism. Herzog R. Berl. Philol. Wochen
schrift 41. sz. 

Perron, Heinrich. Textkritische Bemerkungen zu Philodem'sOeco-
nomicus. Inauguraldiss. Zürich, 1898. (8-r. 87 1.) 
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Petraris, K. Handbuch der neugriechischen und deutschen Um
gangssprache. Leipzig, 1898. 0. Holtze. (12-r. VIII, 425 1.) 4 Mk. 

—. A manuel of modern Greek and English couversation. Leipzig, 
1898. 0 . Holtze. (12-r. VIII, 4-25 1.) 4 Mk. 

—. Manuel de la conversation grecque moderne et francaise. U. o. 
(12-r. VIII, 4-25 1.) 4Mk. 

Pirson, Jul. Le style des inscriptions latines de la Gaule. Louvain, 
1898. (8-r. 31 1.) — lem. Arcb. lat. Lex. 137 1. 

Reinliold, Henr. De grsecitate patrnm apostolicorum librorumque 
apocryphorum novi testamenti quaestiones grammaticaa. Halle, 1898. 
Niemeyer. (8-r. 35 1.) 2 Mk 80 pf. 

Éosengren, Erik. Sprákliga undertökningar. II. Spelar accenten 
nägon roll i den latinska versbyggnaden ? Ostersund, 1898. Wisen. 
(4-r. 45 1.) 1 Krone. 

Schmitt, John dr. Ueber phonetische und graphische Erscheinungen 
im Vulgärgriechischen. Leipzig (8-r. 36 1.) 1 Mk. — Ism. H. N. G. Lit. 
Centr. Bl. 20 sz. 

Schweizer, E. Grammatik der pergamenischen Inschriften. Bei
träge zur Laut- und Flexionslehre der gemeingriech. Sprache. Berlin, 
1898. Weidmann. (8-r. VIII, 212 1.) 6 Mk. 

Searles, H. M. A lexigraphical study of the greek inscriptions. 
Chicago. (8-r.) 

Segebade, J. u. Lommatzsch. E. Lexicon Petronianum. Leipzig, 
1898. Teubner. (8-r.) 14 Mk. — Ism. W. C. Liter. Centr. Bl. 33. sz. — 
Thomas E. Bev. crit. 21. sz. — Heraeus W. Arch. lat. Lex. 135 1. 

Warren, W. A Study of conjunctional temporal clauses in Thuky-
dides. Boston. (8-r. 79 1.) 

Willers, Henr. De Verrio Flacco glossarum interprete. Halis Sax. 
1898. (8-r. 46 1.) — Ism. Arch. lat. Lex. 141. 1. 

Winefs Gr. B. Grammatik des neutestamentlichen Sprachidioms. 
8. Aufl. Neu bearbeitet von Dr. Paul Wilhelm Schmiedel. II . Theil. Syn
tax. 2. Heft. Göttingen, 1898. Vandenhoek & Bnprecht. (8-r. 209— 
272 1.) 1 Mk. 

Wunderer, Carl. Polybios-Forschungen. Beiträge zur Sprach- u. 
Kulturgeschichte. I. Th.: Sprichwörter u. sprichwörtliche Bedensarten 
bei Polybios auf Herkunft und Bedeutung hin untersucht. Leipzig, 1898. 
Dieterich. (8-r. VII, 123 1.) 2 Mk 80 pf. 

Más indogermán nyelvek. Indogermán nyelvhasonlítás. 

Biüder, Georg. On the origin of the Indián Brahma alphabet. I I . 
revised edition of Indián studies Nr. I I I . Strassburg, 1898. Trübner. 
(8-r. XIII. 1241.) 5Mk. 

Geiger, WTilh. u. Kuhn, Ernst. Grundriss der iranischen Philologie. 
I. Bd. 2. Äbth. 1. Lfr. Strassburg, 1898. Trübner. (8-r.) 3 Mk 60 pf. 

Harlez, С de. Vocabulaire bouddhique sanscrit-chinois. Han-Fau 
Tsih-yao. Leiden, Brill. (8-r. 66 1.) 3 fr. 75 с 

Holder, Alfr. A ltceltischer Sprachschatz. 10.Lfrg. Leipzig. Teubner. 
(8-r. IL Bd. 257—512 Spalten.) 8 Mk. 
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Нот, Р. Neupersische Schriftsprache. (Grundr. d. iran. Philo], 
1, 2, 1.) Strasburg, K. J. Trübner. (8-r.) 8 Mk. 

Negelin, J. v. Zur Sprachgeschichte des Veda. Das Verbalsystem 
des Atharva-Veda, sprachwissenschaftlich geordnet und dargestellt. Ber
lin, 1898. Mayer & Müller. (8-r. VII, 104 1.) 3 Mk. — lern. Henry V. 
Eev. crit. 17. sz. 

Pulié, Fr. L. Studi italiani di filológia indo-iranica. Firenze, G. 
Carnesecchi. (8-r. VIII, 72, 199 1.) 

Richter, 0. Die unechten Nominalkomposita des Altindisch und 
Altiran. Leipzig. (8-r. 62 1.) Diss. 

Rosen, Dr. Fritz. Modern Persian Colloquial grammar. London, 
1898. Luzac & Co. (8-r. XIV, 400 1.) — Ism. H—n P. Liter. Centr. Bl. 
17. sz. — Mann 0 . D. Lit. Ztg. 36. sz. 

Soica, Ried. Wörterbuch des Dialekts der deutschen Zigeuner. 
(Abhandig. f. d. Kunde d. Morgenlandes. XL Bd. Nr. 1.) Leipzig, 1898. 
F. A. Brockkaus. (8-r. XIV, 128 1.) 4 Mk 50 pf. 

Temple, G. Glossary of Indián terms, relating to religion, customs, 
governement, land, etc. London, Luzac. (8-r. 332 Í.) 

Uhlenbeck, С. С A manuel of sanskrit phonetics in comparison 
with the indogermanic motherlanguage. London, 1898. Luzac & Co. 
(8-r. XII, 1151.) — Ism. Henry V. Bevue crit. 17. sz. — Wackernagel J. 
D. Lit. Z'g. 43.' sz. 

Uhlenbeck, С. C. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch der 
altindischen Sprache. I. Bd. Amsterdam, 1898. Joh. Müller. (8-r. XII , 
160 1.) — Ism. Vpndryés, J. Bev. crit. 43. sz. 

Vogel, J. Ph. Het leemen Wagentje indisch tooneelspel uit sanskrt 
en prakrt in het nederlandsch vertaald. Amsterdam. (4-r. XV, 216 1.) 

Vasconcellos-Abreu (G. de). Curso de literatura e lingua sanscri-
tica classica evedica. IL (Vocabulario e notas.) Lisboa, Imprensa nacional. 
(4-r. XXIV, 298 1.) 

Wahrmund, Adf. Praktisches Handbuch d. neu-persischen Sprache. 
2. Aufl. Mit e. Schlüssel. Giessen, 1898. Kicker. 10 Mk. 

Sémi nyelvek. 

Alvarez de Peralta, J. A. Estudios de Orientalismo. I. Iconografia 
simbólica de los alfabetos fenicio у hebraico. Ensayo hermenéutico acerca 
de los ensenanzas esotéricas eifradas en los respectivos nombres, figurás 
у vocablos del valor numerái de las XXII letras de ambos alfabetos. 
Madrid, Bivadeneyra. (4-r. XLVII, 215 1.) 

Böhmer, Jul. Das biblische «Im Namen». Eine sprachwissenschaft
liche Untersuchung über das hebr. Qt£?3 und seine griech. Aequivalente 

(im besond. Hinblick auf den Taufbefehl Matth. 28, 19.) Giessen, 1898. 
J. Bicker. (8-r. III , 88 1.) 2 Mk 60 pf. 

Cassel, David. Hebräisch-deutsches Wörterbuch, nebst kurzer hebr. 
Grammatik mit Paradigmen der Substantiva und Verba. 6. Aufl. Breslau, 
1898. Handel. (8-r. IV, 360, 47 1.) 4 Mk. 

Gonder, C. R. The Hittites and their language. Edinburgh and 
London, 1898. Blackwood. (8-r. X, 312 1.) 7 sh. 6 d. 
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Cook, Stanley, A. A glossary of the Aramaic inscriptions. Cam
bridge, Univers. Press. (8-r.) 7 sh. 6 d. 

Dalman, Dr. Gust. H. Aramäisch-neuhebräisches Wörterbuch zu 
Targum, Talmud und Mi drasch, mint Vokalisation der targum. Wörter 
nach südarab. Handschriften u. besond. Bezeichnung des Wortschatzes 
des Onkelostargum, unter Mitwirkung v. P. Thdr. Schärf bearb. I. Th. 
Mit Lexikon der Abbreviaturen von G. H.Händler . Frankfurt а. M. 
J. Kauffmann. (8-r. XII, 181 és 129 1.) A két rész 12 Mk. 

Gray, G. B. Studies in hebrew proper names. London, Black. 
(8-r. 354 1.) 

Härder, Ernst. Arabische Conversations-Grammatik mit beson
derer Berücksichtigung der Schriftsprache. Heidelberg, 1898. Groos. 
(8-r. XI, 475 1.) 10 Mk. 

Härder, Ernst. Schlüssel zur arabischen Konvereations-Grammatik 
mit besond. Berücksichtigung der Schriftsprache. Heidelberg, 1898. 
Groos. (8-r. 103 1.) 2 Mk 80 pf. 

Hilpreeht, H. V. The Babylonian expedition of the university of 
Pennsylvania. Series A.: Cuneiform texts. Philadelphia, 1898. (Erlangen, 
B. Merkel.) Vol. IX. Business documents of Murashú sons of Nippur, 
dated in the reign of Artaxerxes. I. (464—4-24. b. C.) Instruct. by А. T. 
Clay. (4-r. 90 1. és 92 tábla.) 25 Mk. 

—. Proper names of the time of Artaxerxes I. from cuneiform 
tablets found in Nippur. (Aus: H., the babylonian expedition.) (4-r. 
43 1.) 4 Mk. 

Jensen, P. Hittiter und Armenier. Mit 10 lith. Schrifttaf. u. e. 
Uebersichtskarte. Strassburg, 1898. Trübner. (8-r. XXVI, 255 1.) 25 Mk. 

Kahle, Paul. Textkritische und lexikalische Bemerkungen zum 
samaritanischen Pentateuch-targum. Leipzig, 1898. Harrasowitz. (8-r.) 
2 Mk 40 pf. 

Künstlinger, D. Zur Theorie der Zahlwörter in d. semit. Sprachen. 
Bern. (8-r. 32 1.) Diss. 

Meissner, Bruno. Supplement zu den assyrischen Wörterbüchern. 
Leiden, 1898. Brill. (4-r. I I I , 106 és 32 autogr. 1.) 20 Mk. — Ism. Zim
mern H. Götting. Gel. Anz. 809—827. 1. 

Messerschmidt, Leop. Bemerkungen zu den hethitischen Inschrif
ten. (Mittheilg. d. vorderasiat. Gesellsch. III . Jahrg. 5. Heft.) Berlin, 
1898. W. Peiser. (8-r. 48 1.) 3 Mk. 

Muss-Arnolt, W. A concise dictionary of Assyrian language. 
(Assyrian-English-German.) Part VII. Berlin, 1898. Beuther &Beichard. 
(8-r. 385—448 1.) 5 Mk. 

Nathan, Joel. Vocabularium zum Pentateuch, nebst Biegungs
tabellen der hebräischen Substantiva und Verba. Durchgesehen v. Dr. 
Meisel. 12. Aufl. Frankfurt a. M., 1898. J. Kauffmann. (8-r. IV, 174 1.) 
1 Mk 50 pf. 

Nöldeke, Thd. Kurzgefasste syrische Grammatik. 2. Aufl. Mit e. 
Schrifttafel v. Jul. Euting. Leipzig, 1898. Ch. H. Tauchnitz. (8-r. XXXIV, 
305 1.) 12 Mk. 

Pages у Belloc, F. Los tiempos del verbo árabe. Madrid, Biva-
deneyra, (4-r. 77 1.) 2 fr. 25 с 

Probst, Friedr. Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect. 
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Ein Leitfaden der arab. Conversation für Beisende, Kaufleute, u. s. w. in 
Afrika (enthalt. Grammatik, deutsch-arab. und arab-deutsches Wörter
buch, Gespräche). Neue Ausgabe. Giessen, 1898. Eicker. (VIII, 2801.) 
3 Mk. 

Robertson, Jt. E. An arabic vocabuiary for Egypt. London, 1898. 
Sampson Low. (8-r. 112 1.) 3 sh. 

Rosenberg, J. Hebräische Conversations-Grammatik. Wien, 1898. 
Hartleben. (8-r.) 1 frt. 

Sachs, H. Die Partikeln d. Mischna. Giessen. (8-r. 51 1.) Diss. 
Sibawaihi's Buch über die Grammatik nach der Ausgabe von H. 

Derenbourg und dem Commentar des Sírásí. Uebersetzt von G. Jahn. 
Lfrg. 18—23. Berlin, 1898. Beuther & Beichard. (8-r. 209—320, 4 1 7 -
576 1.) ä 4 Mk. 

Smith, A. P. Thesaurus Syriacus. Fase. X. part. 1. (2-r.) 43 Mk. 
Strack, H. L., Buhl, F. Hebraisk Grammatik. I. Hebraisk form-

laere. IL Hebraisk Syntax. Kjoebenhavn. Gyldendal. (8-r. 248 1.) 6 fr. 25c. 
Thimm, C. A. Egyptian self-taught. (arabic): with english phonetic 

pronunciation. London, E. Marlborough. (8-r.) 2 sh. 
Wahrmnnd, Adolf. Praktisches Handbuch der neu-arabischen 

Sprache. 3. Aufl. Mit e. Schlüssel. Giessen, 1898. Eicker. 12 Mk. 
Weinel, Heinrich. ПФО und seine Derivate. Linguistisch-archäo

logische Studie. Inaugural-Dissertation. Leipzig, 1898. (8-r. 82 1.) 
Weissbach, F. H. Die sumerische Frage. Leipzig, 1898. Hinrichs. 

(8-r. IV, 184 1.) 10 Mk. — Ism. B. C. Liter. Centr. Bl. 17. sz. 
Wrigld, W. A grammar of Arabic. 3. edit. Vol. IL Cambridge, 

Univers. Press. (8-r.) 
Zimmern, Dr. Heinr. Vergleichende Grammatik der semitischen 

Sprachen. Elemente der Laut- u. Formenlehre. Mit 1 Schrifttafel von 
Jul. Euting. Berlin, 1898. Eeuther & Beichard. (8-r. XI, 1941.) 5 Mk 
50 pf. — Ism. B. J. Liter. Centr. Bl. 8. sz. — Finot L. Bev. crit. 41. sz. 

Általános nyelvészet. — Különfélék. 

Arnim, Wilh. и. Lehrbuch einer internationalen Verkehrs-Sprache, 
genannt «Veltparl», enthält: I. Die Grammatik mit Lectionen. IL Ein 
abgekürztes Wörterbuch. 2. Ausg. Erfurt, 1898. Moos. (8-r. IV, 116 1.) 2Mk. 

Barabás, Abel. Esperanto világnyelv. Gyakorlati és elméleti mód
szer a Zamenhof-féle világnyelv néhány nap alatt való megtanulására. 
Nyelvtannal, gyakorlatokkal és szótárral. Előszóval ellátta dr. Bálint 
Gábor. Kolozsvár. 1898. (8-r. 206 1.) 

Cust, Rob. Needham. Linguistic and orientál essays, written from 
the year 1840 to 1897. V. Series. 2 vols. London, 1898. Luzac. (8-r.) 
30 sh. — Ism. Literature 39. sz. 

Delitzsch, Friedrich. Die Entstehung des ältesten Schriftsystems 
oder der Ursprung der Keilschriftzeichen. Leipzig, 1898. Hinrichs. 
(8-r.) 1 Mk. 

Ehmann, P. Die Sprichwörter und bildliche Ausdrücke der Japan. 
Sprache. III. (Suppl. d. Mitthlg. d. deutsch. Ges. f. Natur- u. Völkerkd. 
Ostasiens). Tokyo, 1898. 
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Hutson, С. Woodward. The stóry of language. Chicago, C. Me 
Clury & Co. (8-r. II , 392 1.) 

Jaschke, H. A. Tibetan-english dictionary. London, Luzac. (8-r. 
694 1.) 

Jespersen, Otto. Fonetik. Kopenhagen. Schuboteske, 1898. Forlag. 
(171-238 1.) 

Krause, Anton. Entstehung der Declination in den flectiercnden 
Sprachen. I I . Theil: Genitiv, Dativ, AJblativ. Gleiwitzi gymn. progr. 
(4-r. 22 1.) 

Paul, Hermann. Principien der Sprachgeschichte. 3. Aufl. Halle, 
1898. Niemever. (8-r. XI, 396 1.) 

Polle. Wie denkt das Volk über die Sprache? Leipzig, 1898. Teub-
ner. (8-r. V, 188 1.) 

Schleyer, Joh. Mart. Kleines Polyglotten-Wörterbuch in den fünf 
Hauptspiachen der Erde: Deutsch, Euglisch, Französisch, Chinesisch 
und Volapük. Konstanz, 1898. Schleyer. (16-r. IV ; 23 1.) 40 pf. 

—. SämmtlicheVolapük-Hauptregeln in interlinearer Uebersetzung 
von 33 einfachen Sätzen. Mit Erklärung. Konstanz, 1898. Schleyer. 
(8-r. 7 1.) 10 pf. 

—. Mittleres Wörterbuch der Universalsprache Volapük. 11., sehr 
verm. Aufl. I. Bdchn. Konstanz, 1898. Schleyer. (16-r. XVI, 192 1.) 
1 Mk 50 pf. 

Stöhr, A. Algebra der Grammatik. Wien, 1898. F . Deuticke. (8-r.) 
2 Mk 50 pf. 

Survey, linguistic, of India. (First, rough, list of languages). 4 voll. 
Calcutta, 1898. (8-r.) 

Tagliabue, Cam. Manuale e glossario della lingua indostana о 
Urdu. Borna, 1898. (8-r. 290 1.) 

Veyssier, E. De la méthode pour l'enseignement scolaire des lan-
gues Vivantes. Paris, 1898. Berlin. (8-r. 204 1.) 3 fr. — Ism. Konstan L. 
Bev. crit. 29. sz. 

Összeállította: HELLEBRANT ÁRPÁD. 

Nyelvészeti tanulmányút. PÁPAY JÓZSEF, ZICHY JENŐ gr. expedi-
cziójának fiatal tagja a múlt ó'sz óta az osztjákok között tartózkodik, s 
mint Obdorszkban m. é. decz. 5. kelt levelében írja, már meglehetó's sok 
szöveget gyűjtött. Bajta kívül egy fiatal finn nyelvész (mag. KARJALAINEN) 
is gyűjt az osztjákok között, s így remélhetjük, hogy ezzel a leghiányo-
sabban ismert finn-ugor nyelvvel nemsokára jobban megismerkedhetünk-

Sz J. 



Ismertetések és bírálatok. 

A nyelvtörténet elvei. 

Prinzipim der Sprachgeschichte von Hermann Paul, Prof. der deutschen 
Philologie an der Universitat München. Dritte Auflage. Halle a. S., 
M. Niemeyer 1898. 396 lap. Ára 9 mk. 

Nem ismeretlen munkát akarok ezúttal e folyóirat olvasóinak be
mutatni : közel húsz éve, hogy PAUL czíműl írt könyvének első kiadása 
megjelent (1880-ban). A mű akkor mindenfelé föltűnést keltett, itt-
ott ellentmondást ébresztett, idővel azonban mind nagyobb, mind 
őszintébb elismerést vívott ki magának s ma már a modern nyelvészeti 
kutatásnak igazi vezérkönyvévé lett. Mi nálunk is ismertették s nyelvé
szeti irodalmunkban gyakran hivatkoztak reá. Ep azért, minthogy ily 
becses, valóban classikus munkáról van szó, egy-egy új kiadása nagyon 
is megérdemli, hogy tudomást vegyünk megjelenéséről s hogy az előző' 
kiadásoktól való eltéréseit, a melyekben ép az újabb vizsgálódások ered
ményei juthatnak kifejezésre, kiemeljük s fontolóra vegyük. 

PAUL munkája terjedelem dolgában folyton bővült ugyan (az első 
kiadás 288, a második 368, a harmadik 396 lapra terjed), alapfelfogása 
azonban nem módosult a lefolyt két évtized alatt. Ezt szinte természe
tesnek találjuk: a nyelvi anyagból, melyre okoskodásai épültek, a nagy-
tudományú szerző kezdettől fogva csak a teljesen megbízhatót válogatta 
ki, s ez anyagot kezdettől fogva oly bámulatos elmeéllel bonczolgatta, 
a nyelv életének nyilvánulásait oly éleslátással s egyúttal oly szerető 
gonddal figyelte meg, hogy kutatásának főeredményei eddig is a legbiz
tosabb alapon nyugodtak s kétségkívül ezentúl is még sokáig érvényben 
fognak maradni. PAUL most is a nyelv fejlődése általános föltételeinek 
kifejtésót tartja munkája főczéljának; most is kiemeli, hogy a nyelvbeli 
folyamatok öntudatlan, nem szándékos volta teszi lehetségessé exakt 
tudományos megismerésöket; most is hangsúlyozza, hogy minden 
nyelvi működésnek alapja a képzetcsoportokból alakuló lelki organiz
musokban keresendő : ezek fejlődnek, változnak, nem a szavak, a melyek, 
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mihelyt kiejtettük őket, el is hangzottak már. Ez organizmusok alkotó 
elemeinek földerítése, erejöknek, egymáshoz való viszonyuknak, kap
csolataiknak leirása az igazi feladat. Egy szóval ; tudományosan le kell 
írni, meg kell határozni, ki kell meríteni azt, a mit nyelvérzéknek szokás 

• nevezni. A nyelvtörténet emez elvi tudományának főkórdése szerinte 
most is az : hogyan viszonylik a nyelvszokás az egyéni nyelvműködés
hez ? miképen határozza meg amaz ez utóbbit s mikópen hat ez vissza 
amarra? A nyelvműködés megfigyelésénél ezenkívül még egy pontot 
kell szemmel tartanunk: a grammatikai kategóriától meg kell külön
böztetnünk egyrészt a logikai, másrészt a psychologiai kategóriát és 
mindig szorgosan ügyelnünk kell egymáshoz való viszonyukra. 

Az alapfelfogást illetőleg PAUL műve tehát nem változott meg az 
új kiadásban. Nem változott a fejezetek száma, ezíme és sorrendje sem : 
a nyelv megoszlása, a hang és a jelentés változása, az analógia, a mon
dattani alapviszonyok, a nyelv eredete, a szóképzés és ragozás alakulása, 
a nyelv és irás viszonya, a nyelvkeveredés és a köznyelv teszi most is a 
főbb fejezetek tárgyát. A részletekben azonban, mint a terjedelem bővü
léséből is látszik, több a változás. Külső változás, a mely az át-
nózetesség javára szolgál, az, hogy a nagyobb fejezetek most kisebb sza
kaszokra tagolódtak. Az egyes fejezetekhez az illető kérdésekre vonatkozó 
irodalom repertóriuma járult, az itt felsorolt dolgozatok nagy része ugyan
csak PAUL könyvének hatása alatt készült. 

A mi az egyes fejezeteket illeti, mindenekelőtt figyelemreméltó, 
hogy a hangváltozásról szóló fejezet (a Ill-ik) lényegére nézve nem mó
dosult. PAUL fentartja azt a nézetét, hogy itt két tényező működik közre : 
az egyik a hangváltozásra irányuló spontán hajlam, a másik a szomszéd 
nyelvjárásokkal való érintkezésnek kívülről eredő hatása. Egyes hang
változások áramlatokként terjedhetnek, de mindig föl kell tennünk, hogy 
befogadásukra elő volt készítve a talaj. PAUL nem látta szükségét annak, 
hogy e felfogását módosítsa, bár újabban azt vitatták, hogy a második 
tényezőnek az elsőt jóval fölülmúló hatása van (1. BREMER Deutsche Pho-
netik ez. munkájának előszavát és Beitráge zur Geographie der deutschen 
Mundarten ez. munkáját). PAUL nem módosította a hangtörvónyek kö 
vetkezetessógére vonatkozó fejtegetéseit sem, bár tudvalevőleg ezeket is 
erősen megtámadták; most is úgy formulázza tételét: «dass bei dem 
Lautwandel innerhalb des selben Dialektes allé einzelnen Fálle, in de-
nen die gleichen lautlichen Bedingungen vorlíegen, gleichmássig behan-
delt werden» (62. 1.). A hangváltozások fejezetében szembetűnőbb válto
zás csak az, hogy a metathesis, assimilatio és dissimilatio példái megsza* 
porodtak (60. 1.), az esetek magyarázatára nézve azonban nincsen lénye
gesebb eltérés. 
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Nagyobb mértékben módosult a jelentésváltozásokról szóló fontos 
fejezet (IV.); PAUL nagyobb teljességre és rendszerességre törekedett 
benne. Mindjárt a fejezet első mondataiban jobban kiemeli a hangválto
zás és a jelentésváltozás beálltában mutatkozó külömbséget; az utóbbi
nak terén rendesen az az eset forog fenn, hogy az új jelentés a régi 
mellett (nem helyette) keletkezik, egy második folyamat azután az, ha 
a régit ki is szorítja. A ,szokásos' és ,alkalmi' jelentés (usuelle und occa-
sionelle Bedeutung) külömbséget már az előző kiadásban is hangsú
lyozta, most egy külön szakaszban szól arról, hogy e külömbség főleg for
dítás közben érezhető (lat. alkus, hospes stb.). 

Bővebben tárgyalja a jelentésváltozásoknak a tartalom és terje
delem más-más viszonya szerinti nemeit. Az első eset a tartalom bővü
lése, a terjedelem szűkülése. I t t a régi általánosabb jelentésnek az új 
speciális jelentés mellől való kiszorulását több példával mutatja be 
(Hodizeit ,ünnepség', most ,menyegző', Brunnen ,forrás', most ,kút') s 
utal arra, hogy ez a folyamat a műszók történetében gyakori (Druck, 
Stich, gerben). A jelentésbeli specializálódás esete voltakép az is, midőn 
a szónak jelentéséhez bizonyos érzésbeli mozzanat fűződik, a melynél 
fogva a szók használata a stílusnak csak bizonyos nemeire szorítkozik, 
pl. Weib, Pfcíjfe, — Lenz, Maid. Még gyökeresebb átdolgozásban része
sült a jelentésbeli változás második nemét tárgyaló szakasz : a tartalom 
szűkülése — a terjedelem bővülése (83. 1.). Az ily eseteknek (pl. fértig 
eredetileg ,útra kész', ma már csak .kész') beható lélektani magyarázatát 
adja ; utal arra, hogy a tartalom egyes elemei gyakran azért mennek 
veszendőbe, mivel valamely kapcsolatos szóban már amúgy is kifejezésre 
jutnak ; ily módon keletkeznek egyes nyomatékosító kifejezések (pl. ein 
arger Siinder — es hat micharg gefreut, v. ö. NyK. 28 : 210). A jelentés
változásnak I. és I I . módja egyesülhet is ; a tartalom egy része elvész s 
új momentum lép helyébe. Ide tartoznak a metaphora amaz esetei, me
lyek a közbeszédben is meghonosúltak. PAUL részletesen megbeszéli 
e metaphora fajait: alapjául szolgálhat az alak hasonlósága (ha pl. a 
kőzet ereiről beszélünk), a helyzet hasonlósága (hídfő), a functie 
hasonlósága (toll), térbeli viszonyok átvitele időbeliekre (rőcid idő) 
vagy az intensitas jelölésére (nagy fokú), lelki képzetekre (eszembe jut), 
egy érzék benyomásainak másra való átvitele (lágy, éles), élő lények 
működésére vonatkozó igéknek élettelenekre alkalmazása (a föld beiszsza 
a vizet) stb. A jelentésváltozásnak harmadik főnerae a térbeli, időbeli 
vagy oksági kapcsolatban levőre való átvitel eseteire vonatkozik; ide 
tartozik a pars pro totó esete, a melyről már az előző kiadás is szólt. 
A többi lehetőséget most részletezve felsorolja: a kedólymozgalmakat 
az őket kísérő mozgás neve fejezheti ki (ném. erschrecken tulajdonkép 
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,fölugorni'); a létrehozó a létrehozottat jelenti (nyelv, lingua) stb. 
A kifejezés egyéb alakjai, a melyeket a rhetorika külön műszóval nevez 
meg, a mindennapi beszédben is használatosak, pl. a túlzás (ezerszer, 
egy pár ember), a litotes (nem rossz), euphemismus (lat. coitus), az 
irónia (jó madár) stb. Az egyes czímek és megszólítások történetében 
folytonos értéktelenebbé válásuk tükröződik (ném. Herr, Frau; Ihr, Sie.), 

Míg az analógiáról szóló (V.) fejezet régi alakjában maradt meg, a 
következő VI. fejezet, mely a mondattani alapviszonyokról szól, figyelemre 
méltó eltérést tüntet fel a bővített mondat keletkezésének magyarázatá
ban. A mondat ,bővítményei' közül t. i. az adverbialis meghatározások
nak és a tárgynak keletkezését PAUL most úgy magyarázza (98. §.), hogy 
az alany és állítmányból álló egyszerű mondat állítmányáJioz egy új állít
mány járul, úgy hogy az eredeti mondat állítmánya ezzel szemben (psy-
chologiailag véve a dolgot) az alany szerepét ölti magára (az előző kia
dásban az adnominalis meghatározásoknak ily állítmányi eredetét vitatta). 
Kár, hogy PAUL ez új magyarázatát nem világosítja meg egyetlen példá
val sem ; felfogásának módosulását csak egy későbbi (a XVI.) fejezetnek 
ugyancsak megváltozott passzusa világosítja meg jobban. Míg t. i. régebben 
ezt a mondatot: Kari fáhrt morgen nach Berlin ekkép magyarázta : «zum 
Subj. Kari tr i t t das Prád. fáhrt, zu dem Subj. Kari fáhrt dasPrád. mor
gen, zu dem Subj. Kari fáhrt morgen das Prád. nach Berlin* (2 236. 1.), 
addig most e mondatnak ezt a magyarázatát olvassuk: «zum Subj. Kari 
tri t t das Prád. fáhrt, zu diesem als Subj. tritt als erstes Prád. morgen, 
als zweites nach Berlin* (3 260. 1.). Megvallom, ez esetben PAUL régi 
magyarázatát természetesebbnek ós helyesebbnek tartom az újnál: a 
Károly holnap utazik mondatban pl. a holnap (lesz) nem lehet egy tet
szés szerinti utazás-íéle psychologiai alanynak állítmánya, hanem csak a 
Károly utazásá-é, ez itt egy egységes képzet, melyről kimondjuk, hogy 
holnap valósul meg. PAUL új magyarázata legfeljebb annyiban tetszető
sebb, hogy ekkép mind az adnominalis, mind az adverbialis meghatáro
zásoknak egyféle, t. i. állítmányi eredetét teszi föl. 

PAUL az új kiadásban részletesebben tárgyalja a contaminatio je
lenségét is ; főleg a régi németségből vett példák száma gyarapodott. 
Egészen új a 113. és a 114. §., az első arról szól, hogy egyazon paradig
mának külömböző gyökerekből származó alakjai contaminált alakokat 
eredményezhetnek (pl. a gör. éfioű e-je az éytó hatása alatt), a másik a 
jelentés dolgában rokon vagy ellentétes szóknak ilyetén hatását fejtegeti 
(pl. voster a vester és noster contaminatiója ; noctu a diu hatása alat t ; 
gravis-höl levis hatása alatt grevis, olasz greve stb.). Képzőelemek is con-
taminálódnak (,képzőbokrok') ; pl. ném. -lich -f- -icht (rundlicht), -haft 
+ -ig (wahrhaftig); mondattani szerkezetek vegyülhetnek, pl. erin-
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nem auf (HuiNE-nél is!) az erinnern an és besinnen auf contaminatiója. 
Az ily szerkezetekben föltűnő praepositio változásokról PAUL könyvének 
egy más helyén (217. 1.) is szó van: vergniigt über etivas egy régibb ver
gniigt mit etwas szerkezet helyett a froh über etwas hatása alatt. Lehető
nek tartom, hogy a vergessen auf etivas sokat hibáztatott szerkezete, mely 
főleg az osztrák nyelvterületen divatos, nem idegen hatás alatt, hanem 
ugyancsak a fönt említett erinnern auf módjára keletkezett. 

A nyelv eredetéről szóló fejtegetéseit (IX. fej.) a gyermeknyelv 
köréből vett analógiákkal bővítette a szerző ; utal arra, hogy az ily kez
detleges alakok egy mássalhangzó s egy magánhangzó kapcsolatából 
szoktak állani; rámutat a reduplicatió nagy szerepére is (168.1.). A nép-
etymologiáról szólva (XI. fej.) külön szakaszt szentel ama jelenség tár
gyalásának, hogy idegenszerű szókat egy általánosabb nemi fogalommal 
való összetétel segítségével mintegy megtámasztják, az egyszerű alak az
után el is veszhet, pl. ném. Maul-tier (lat. mulus); v. ö. magy. áspiskígyó, 
édenkert, TMNy. 362. 1. 

A XII. fejezet, melyben arról van szó, hogy a functió változása 
arra ad okot, hogy egyes szavak más csoportba kerülnek s azután más 
irányban fejlődnek, mint a minőt az illető szó vagy szerkezet eredete 
alapján várnánk, nagyobb számú felvilágosító x>éldával bővült. Ilyen eset 
pl. az, hogy a lat. decemviri testületének egyes tagjait a decemvir néven 
nevezték, a mi szó szerint véve tulajdonkép értelmetlenség. Főnévvé vált 
melléknév úgy fejlődhetik tovább, mint az eredeti főnevek, pl. a ném. 
Greis-hö\ egy Greisin nőnemű alak képződött. 

Az egy-egy szó alapjelentése és főjelentése között levő viszony 
megváltozásáról — PAULnak egy másik munkája alkalmából — már szól
tunk e folyóiratban (28, 212). PAUL az e tárgyról szóló fejtegetést most 
szóban levő könyvébe is fölvette (227. 1.). 

A psychologiai és grammatikai kategóriáról szóló (XV.) fejezetben 
most bővebben tárgyalja a neutrumról szóló szakaszt (246.1.), az igeidők
ről szólva egy kis betoldást találunk az iteratív viszony kifejezése mód
járól (252. 1.) s a fejezet végén újabb megjegyzéseket — a melyek azon
ban nem különböznek lényegesen az előző kiadás megfelelő passzusá
tól — a médium és passivum viszonyáról. 

A XVI. fejezetben, a melyben a mondatrészek viszonyának meg
változásáról van szó, némileg bővült az a rész, a hol valamely meghatá
rozó mondatrésznek a meghatározottal való szerepcseréjét fejtegeti a 
szerző. Bizonyos, hogy az effélékben : Kari Müller eredetileg Mutter volt 
a meghatározó, Kari a meghatározott, most azonban megfordítottnak 
látszik a viszony (a magy. Molnár Károly szórend tekintetében is az 
eredeti fölfogást tünteti föl). A szerepeknek ép ilyen fölcseréiése állott 
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be az ilyen kifejezésben : ein Pfund Fleisch; eredetileg: ein Pfund Flei-
sches, a hol a gen. partit, volt a meghatározó, míg ma a Pfund lett azzá 
(266. 1.). Efféle szerepváltozás a prsepositiók használata körében is mu
tatkozik : eredetileg igazi ,adverbium'-ok voltak, a melyek az igei cselek
vést határozták meg, a névszó tőlük egészen függetlenül valamely casus 
alakját öltötte magára, idővel azonban közelebb viszony fejlődött ki vagy 
a névszó és a határozószó között s az utóbbi praapositióvá lett, vagy az 
ige és a határozószó között s ekkor emebből igekötő vált (269.1.). 

A könyv utolsó fejezetei nem tüntetnek föl nevezetesebb változást. 
Kétségtelen, hogy PAUL könyvét ez új kiadás tartalmi gyarapodása 

még becsesebbé, régi híréhez még méltóbbá tette. A nyelv életének ama 
mély és éles elmére valló fölfogása, a mely e nevezetes műben kifejezésre 
jutott, eddig is mind nagyobb tért hódított s bizonyára még terjedni fog 
a jövőben. Csak egy körülményre utalok még, a mely arról tanúskodik, 
hogy mennyire megbecsülik a német író könyvét hazájának határain túl is : 
könyvét lefordították angolra s már ez a fordítás is két kiadást ért, azon
kívül ugyané nyelven még egy inkább népszerűsítő átdolgozása is jelent 
meg STRONG, LOGEMAN és WHEELER tollából (Introduction to the study of 
the history of language ez. a., 1891.) A mi nyelvtudományi irodalmunk
nak is csak javára szolgálhat, ha művelői minél többet forgatják s minél 
behatóbban tanulmányozzák PAUL művét, melyről ama tudós angol át
dolgozok joggal mondhatták, hogy az «oneofthe most important phi-
lological works which have been published during the last ten or twenty 
years.» 

PETZ GEDEON. 

Szily K á l m á n : Adalékok a magyar nyelv és irodalom törté
netéhez . Budapest, 1898. (Hornyánszky Viktor). 

Ez az ötödfélszáz-lapos kötet tartalmazza SZILY KÁLMÁNnak, az 
akadémia főtitkárának harminczéves irodalmi munkásságát, 1869-től 
fogva máig. Nem sok, ha az évek számát a lapok számával összevetjük, de 
elég, ha a lapokat beszéltetjük és mindeniket a maga helyére illesztjük : 
nemzeti életünk megfelelő fejezeteibe. SZILY KÁLMÁN az élet embere. 
E kötetnek majd minden egyes lapja egy-egy te t t : eszme, mely valósult 
vagy legalább egész erejével valósulni törekedett. E czikkek nem a tudós
szoba négy fala közt fogantak, szerzőjük az élet sürgő piaczárói vonult 
csak közéjük, hogy megfogalmazott elméletét ismét visszavigye küzdeni, 
hatni, alkotni. 

Ez az alapfelfogás adja meg a kulcsot SZILY egész pályájához. Mint 
az elméleti fizika tanára kezdi meg működését a hatvanas években. De 
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nem marad kathedráján és könyvei között. Mit érnek a természettudo
mányi ismeretek, mint néhány száz ember birtoka! A modern tudomány 
nem pgy kiváltságos kaszt foglalkozása, haszna, gyönyöre; kivágyik az 
életbe, hogy milliókra éreztesse jótékony, nemesítő hatását. Az akkori 
Természettudományi Társulat épen nem felel meg a lelkes fiatal tudós 
kivánalmainak. A forradalom vihara földúlta a gondosan elhintett vetést, 
saz abszolutizmus zord levegőjében nem bírt új életre kapni. 185ü-ban a 
társulat az enyészet szélén állott, csekély alaptőkéje tisztára el volt 
költve, gyűjteményeit átadta a Nemzeti Múzeumnak, bútorait elárverez
tette, s úgy látszott, e szomorú aktussal be is végezte egész életét. De egy 
hű kis csapat mégis fentartotta a történelmi folytonosságot. Havonkint 
kétszer összegyülekeztek, s kis körben előadta mindenikök a maga sze
rény búvárkodása eredményeit. Szakemberek értekeztek szakembereknek, 
s egyéb czéljuk nem is volt, mint egy tudományos központ fentartása, 
a hol koronként kicserélhették eszméiket. Már 1860-ban, alig hogy az 
abszolutizmus nyomása kissé meggyengül, felmerül az az eszme, hogy a 
társulat munkásságát szélesebb körökre kellene kiterjeszteni, de ez való
ban csak 1867 után, a nagy nemzeti alkotások korában jut el a tettévá
lás útjára. 1868 február havában mondja ki a társulat akkori alelnöke, 
hogy a meddő iránynyal föl kell hagyni és teljes elhatározottsággal a 
tudomány terjesztés, megkedv éltetés, egyszóval a n é p s z e r ű s í t é s pá
lyájára kell lépni. Ekkor indítja meg a társulat a Természettudományi 
Közlönyt s választja meg szerkesztőjévé SZILY KÁLMÁNt, a társulat titká
rát. A folyóirat első füzete 1869 január 11-én jelenik meg. 

Ez a szerkesztői foglalatosság SZILY nyelvész és irodalomtörténet-
iró pályájának melegágya. SZILY. — mint a gyakorlati élet emberei min
dig — mielőtt valamibe kezdene, okosan körültekint, puhatolja a ténye
zőket, latolja az eshetőségeket s miután helyes megállapodásra jutott, 
azonnal elindul a cselekvésnek — most már biztos — útjára. Ha a tár
sulatot fel akarjuk virágoztatni, közlönyt kell alapítani, de a közlöny 
csak akkor fog elterjedni, ha a közönség kívánságát kielégíti; kielégíteni 
pedig akkor fogja, ha a közönség benne alapos, de érthető, hasznos, de 
könnyed, értékes, de kívánatos olvasni valót talál. De lehetséges-e ez? 
A társulat tudós anyaga teljesen megfelelő, azonban a nyelv, a melyen 
szólnak, a nagy közönség előtt teljesen érthetetlen. Egészen külön nyelv, 
melyet csak a természettudósok beszélnek. 

És itt jŐ SZILY segítségére egyéniségének egy másik vonása : kifej
lett történelmi érzéke. Ama tényezők közt, melyeket tekintetbe vesz, 
elsőrangú fontosságot játszik á m u l t intézmények története, a hagyo
mányok értéke. A Természettudományi Társulat történetét kétszer is 
megirja, a negyvenedik és ötvenedik év után, s érdekes megfigyelni, hogy 
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a történeti elmélkedésbe miként játszik bele viszont a gyakorlati ember 
cselekvésvágya. A multat is úgy vizsgálja, mint jelent, s valósággal lázba 
jő, ha a körülmények kedvezése ellenére az alapítók, alkotók valamit el
mulasztottak. Eendszeresen belemerül a magyar természettudomány 
történetébe, tudósai működésének vizsgálatába, könyveik olvasásába. 
Ebbeli tanulmányai rendkivül értékes darabjai kötetének. BOLYAI FAR-
KASnak, ennek a mathematikus, költő, kemenczeépítő és kocsigyártó láng
észnek megható pályája igen szépen van rajzolva s messze túlmegy az 
«Adatok» határain. APÁCZAI Encyclopaedidját viszont leszállítja ama ma
gas polczról, a melyre ERDÉLYI és újabban BEÖTHY emelte, mikor mathe-
matikai és fizikai elmélkedésének külföldi forrásait kutatva egész dolgo
zómódját megvilágítja. A Magyar természettudósok száz évvel ezelőtt a 
magyar irodalomtörténet egy nevezetes hézagát pótolja BORN IoNÁcztól 
VARGA MÁRTON fizikájáig. A régi arithmetikák s az első magyar geogra-
phia története egészíti ki e fejezeteket. 

Ugyanez a történeti módszer vezethet csak eredményre a természet
tudományi műnyelv újraalkotásában is ! E nyelv fejlődését kell ismerni, 
hogy alkalmas módon avatkozhassunk irányításába ! A régi művek tanul
mányozása arról győzte meg SziLYt, hogy azokban rendkívül sok becses 
anyag van fölhalmozva. BÉVAI, KIS, TELEKI JÓZSEF és VERSEGHY is nagyon 
mérsékelten nyilatkoztak az új szavak gyártásáról. «A mikor valamely 
tudományos tárgyra helyesen alkotott, határozott értelmű és világos 
magyar nevet nem találunk, tartsuk meg annak nevét az idegen nyel
vekből és nemzetiesítsük meg, ha szükséges úgy, hogy a magyar szókép
zőknek és ragasztokoknak elfogadására alkalmatosabb legyen, a nélkül 
mindazáltal, hogy azt nevetségesen megkorcsosítsuk.» De jött a nemzeti 
lelkesedés ideje. SZILY — bár teljes történeti tudattal — mégis a reactio-
nárius szenvedélyes gúnyával támad a jó öreg SCHUSTER JÁNOsra, a bu
dapesti egyetem khémia tanárára és BUGÁT PÁLra, kinek roppant agitátori 
buzgalma a természettudományi műnyelv megmagyarítását dűlőre vitte. 
Igaz, a szeredany irtózatos szó kénesőnek, s csak azért, mert Mercurius = 
dies Mercurii = szerda. De nem megható-e, hogy egy öreg khemikus, a 
ki nem is magyar származású, nem is tud magyarul, a tudományától is rég 
lemaradt: egyszerre a nemzeti föllendülés varázsütésére kilép magános 
laboratóriumából a honfitettek mezejére ? Mert ScHUSTERnek az volt a 
fizikai műnyelv megmagyarosítása ! BUGÁT elhanyagolja szaktudományát, 
hogy egy óriási munkába fogjon: megírni a magyar természettudomány 
szótárát, kiirtva műnyelvünkből minden idegen származású vagy kissé 
hosszabb, nehezebb kiejtésű szót. Bettenetes egy gondolat: mondja ki 
az utókor véleményét SZILY. ((Megtaláltam életem czélját», mondta a 
tettvágytól duzzadó, hazafias lelkesedésben égő fiatal BUGÁT. Néhány év 
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múlva 8000, 1843-ban 40,000, azaz negyvenezer szó volt együtt! És 
Toldy irodalomtörténete ezt tanítja : Helyesen szólania BÉVAI, szépen KA
ZINCZY, műszabatosan BUGÁT PÁL tanították a nemzetet. 

Mi több, nem e lelkes férfiak utódja-e maga a természettudomá
nyok teréről a nyelvészetre tért SZILY KÁLMÁN is ? Csak a kor változott, a 
nyelvészet módszere más; a romantikát fölváltotta a pozitivizmus. De a 
nemzeti lelkesedés erejére ép oly szükség van, és csupán más eszközök
kel kell legyőzni ugyanazt a feladatot: magyar nevet adni amaz új fo
galmaknak, melyeket a külföld teremtett, míg mi nemzetiségünkért 
küzdöttünk. SZILY kivette részét e munkából. Ha ma beszélhetünk ma
gyar természettudományi műnyelvről, ha természettudományi irodal
munk nyelvhelyességi szempontból alig ad kifogásra okot, ha mérnö
keink, fizikusaink, vegyészeink át vannak hatva a nyelvtisztaság felada
taitól, ha iskoláinkból, tankönyveinkből tanáraink kiküszöbölték az 
iblany, üeg, ferdény, moztan-íéle szavakat, a melyektől a tudományos 
munkák és az iskolai könyvek húsz harmincz éve még hemzsegtek: e 
roppant eredmény oroszlánrésze SZILY KÁLMÁNÓ. Mily haladás, ha ösz-
szehasonlítjuk orvosi műnyelvünkkel — a hol pedig szintén vannak 
buzgó férfiak — vagy épenséggel jogi stílusunkkal, a hol ép a napokban 
jelentette ki elvként egy fiatal szótáríró, hogy «a nyelvtisztítás gyakor
lati eredmény nélkül járó nehéz feladatára nem vállalkozhatunk*) (Magy. 
Krit. II. 9.). 

így merült bele SZILY mind jobban-jobban a magyar nyelvészet 
problémáiba ; kötetének második fele már mint magyar nyelvtudóst mu
tatja. Ez apró, szellemes pointekben bővelkedő czikkek és czikkecskék 
többnyire NAGYSZIGETHI KÁLMÁN, LUKÁCS LŐRINCZ, KIRÁLY KÁROLY álnév 

alatt láttak napvilágot jobbára a «Magyar Nyelvőr»-ben, a «Budapesti 
Szemlé»-ben, az «Irodalomtörténeti Közlemények»-ben. Nagy részük 
aktuális kérdésekbe szólt bele, vagy szolgált vita tárgyául. Ámbár megje
lenésük időrendje szerint vannak összegyűjtve, mégis egység kerekedik 
ki belőlük, az a terület, a melynek SZILY természettudományi működé
sét is szentelte : a magyar nyelvújítás. 

A szavak, képzők, szólások története, a korcsalkotások keletkezé
sének vizsgálata, régi szavak felkutatása — és már nemcsak természet
tudományiaké — czélja és feladata első sorban. Csak egy-kettőt emelünk 
itt ki a javából: aggastyán — Ágoston, fogház — fokház, hézag •— hé-
szak, törlejt — tesz, mint vellejt — vesz, a miből tárlejtő — tevő = költő 
(mint a görögben izotyjrrjc, és irotetv), írmag, pőre, a felület és társai, az -s 
képző megkettőzése, továbbá a dal, tény, kegyed ós ön, szivar, nyugta, szá
zad, erjed, a -da, -de képző története. Szólások : Magyarnak Pécs, német
nek Bécs, Szállok az Urnák, Eb ura fakó és mások. SZILY az előszóban 
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azzal biztat, hogy — ha ideje és ereje engedi — a nyelvújítás szótárát 
szándékozik megírni. Előmunkálatai bizvást feljogosítanak bennünket 
arra, hogy e munkát tőle várjuk. Nemcsak az anyag jórésze van együtt 
nála, hanem magában a régi szótárirodalomban is alapos tanulmányo
kat tett. E szótártanulmányok teszik kötete második részének mintegy 
felét. A Nyelvtörténeti Szótárról mindjárt megjelenése után írt kritikája 
most, mikor a szótárt oly kíméletlen támadások érik, épen aktuális ér
tékű, és minden elfogulatlan bírálónak meg kell vallania, hogy az egye
dül helyes álláspont e kérdésben épen a SziiAré. 0 e tanulmányában 
biztos kézzel meg is jelöli a jövő teendőit. Ez értekezések közt legma
radandóbb becsű kétségen felül a Ki volt Calepinus.magyart olmdcsa ? — 
a SZÁNTÓ (ARATOR) ISTVÁN személyére vonatkozó kutatások. A schlágli 
latin-magyar nyelvemlékek, A gyöngyösi magyar szóiártöredék, A königs-
bergi töredék szalagjai, a Lázár Zelma codex-röl írt tanulmányai bemu
tatók voltak az akadémiában. I t t már ismét a tevékeny tíziLYt látjuk ; e 
becses műveket nemcsak kommentálta, de kiadásuk érdeme is nagyrészt 
az övé. A nyelvújítás szótára mellett a régi magyar szótárirodalom tör
ténetét megírnia vagy megíratnia lenne az a másik feladat, melyet a 
nyelvészvilág tőle remél. 

Azonban eltekintve mindattól, a mit SZIXY a jövőben még tesz v. 
tehet, eddigi munkássága is oly férfiúnak mutatja, a ki elvégezte korának 
egy feladatát, melyet helyette talán senki, jobban bizonyára senki el nem 
végezett volna. 

ZLINSZKY ALADÁR. 

Indogermán nyelvészet i folyóirat. 

lndogermanischc Forschungen. Zeitschrift für indogermanische Sprach- und 
Altertumskunde, lierausgegeben von Kari Brugmann und Wilhelm 
Streiiberg. VII. köt. Strassburg, Trübner. 1897. 

A hetedik kötet (1897) dolgozatai közül az általános indogermán 
nyelvészet kérdéseit tárgyalja HÍRT Akzentstudien czímű czikksorozata 
(1. NyK. 28, 476). E sorozat első czikke a germán n-tövekkel foglalkozik, 
melyeknek nomen agentis jelentésük van. Ezeket eddigelé ugyanily jelen
tésű idg. -en tövekből származtatták. HÍRT kifejti, hogy a mennyiben 
ily jelentésű tövek az egyes idg. nyelvekben föllelhetők, azok nem az 
ó'snyelvből öröklődtek, hanem o-tövekből való másodlagos képzések. 
A germánságba csak két régi n-tő került: g. aúhsa = ói. uksa és g. 
gúma = lat. homo. Ezek azonban nem kelthették életre a nom. agentis 
termékeny kategóriáját. A szóban levő képzésmód összetételekből indult 
ki, a melyeknek tagjai között okviszony volt, a második tag ablaut dol
gában gyönge fokú, a hangsúly vagy a végzetre vagy az összetétel első 
tagjára esett (v. ö. ói. paqu-trp, gö-dúh; lat.praeses, conjux, tubicen, 
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auspex). Ezek a második elemek azután önállósultak, v. ö. ófn. heri-zogo 
és lat. dux, a mely eredetileg szintén összetételben keletkezett. Magya
rázatra szorul azonban, hogy ezek a képzések a germánságban az n-osz-
táiyba kerültek. A -ien-tövekhez egyes rokon nyelvekben (pl. az indben) 
is a,valamivel ellátott'-na.k, ,valamivel foglalkozó'-nak jelentése fűződik; 
ha ige is volt mellettük, könnyen tiszta nom. agentis-jelentést ölthettek 
magukra (g.jiskja :fiskőn). Az előbb említett consonantikus tövek azután 
a bennük rejlő fogalmi erőnél fogva n tövekké lettek. — HÍRT második 
czikke: Zum grammatisehen Wechsel der o-Stamme, azzal a kérdéssel fog
lalkozik, vájjon az idg. o és a-tövek váltakozó hangsúlyozásúak voltak-e 
(mint a conson. tövek) vagy sem ? Az ind és görög o-tövek hangsúlyo
zása nem váltakozó; a mennyiben hangsúlyváltozás beáll, ehhez jelentés
változás is fűződik (o-tövű melléknevek és nom. agentis végszótagja 
hangsúlyos; a nomina actionis paroxytonáltak). A germán nyelvbeli 
alakok azonban gyakran grammatikus cserét tüntetnek fel, kérdés vájjon 
ez minden esetben hangsúlyváltakozásból magyarázandó-e ? HIET sorra 
veszi az egyes kategóriákat. 1. A semleges o-töveknél igenis föl kell tenni 
a sing. és plur.-ban feltűnő hangsúly váltakozást, a mint ez a szláv nyelvek
ben ma is megvan (orosz seló : séla); itt tulajdonkép két különböző ere
detű kategória esett egybe, minthogy a plur.-alak voltakép nőnemű sing. 
volt [v. o. ASBÓTH, A hangsúly a szláv nyelvekben, 13. s k. 1.]. Ez a hang
súlyváltakozás adja meg a kulcsát annak a jelenségnek, hogy egyes germ. 
neutr. o-tövek grammatikus cserét tüntetnek fel; az egyes nyelvek alak
jaiban persze rendszerint vagy az egyik, vagy a másik irányban kiegyen
lítődés állott be. Meg van még a sing. és plur. közti ellentét a g. sing. 
guft (dat. gufta) és plur. guda között, ez egy idg. *ghútom: *ghuta viszo
nyának felel meg. így magyarázandó az ófn. féld (idg. péltom) és ószász 
folda (idg. pUa) viszonya is. A nőnemű a-töveknél nem lehet a hang
súlyváltozást biztossággal kimutatni, ámbár itt sincs kizárva (pl. g. 
ahana : ófn. agana). Azonban egyáltalában semmi alapja sincs annak a 
föltevésnek, hogy a hímnemű o-töveknél is megvolt az efféle hangsúly
váltakozás. — HÍRT következő czikke: Die Dehnstufe ini Serbischen szerb 
nyelvi jelenségekkel támogatja azt a hangtörvényt, melyet MICHELS és 
STREITBERG az idg. ősnyelvbeli vocalis-meghosszabbodásra vonatkozólag 
formuláztak (Nyk. 28, 34-0; v. ö. u. o. 467. 1.). A szerb nyelvben külö
nösen világosan mutatkozik az az általános szláv hangtörvény, hogy egy 
szóvégi -rb vagy i» elenyésztével az előző szótag o, e, T>, i> vocalisa meghosz-
szabbodik. Ugyancsak egy szótag elveszésében látja HÍRT annak a későbbi 
időbőlvaló meghosszabbodásnak okát, mely a l, r, m, n, v, j + consonans 
kapcsolatokban állt be. —• Ugyancsak szerb hangtani analógiákra hivat
kozva íejti ki HÍRT Zur Sonantentheorie ez. következő czikkében azt a néze-
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tét, hogy az idg. ősnyelvi e, o, a vocalisoknak hangsúlytalanság esetében 
való elenyésztét megelőzte e vocalisoknak zöngétlen ejtése (e zöngétlen 
hangokat kisebb betűvel jelöli: e, o, a). HIET tehát a ,Vollstufet és a 
jSchwundstufe' fokai között még egy ,Mittelstufel-t vesz föl, a melyen a 
vocalis zöngétlen, de még nem enyészik el teljesen, ez utóbbi eset csak 
egy második gyöngülés következtében áll be. Olyan szóban, mely mon
datnak vagy mondatszakasznak elején állott, sohasem enyészett el az 
első szótag sonansa, ha a hangsúly a következő szótagon volt: idg, 
*pektós nem lett *pktós, hanem *pektós alakká; a vocalisnak csak reduc-
tiója állott be, HÍRT szerint zöngétlen lett. Ugyanez történt az ere, ele, 
eme, ene hangcsoportokban: a gót baúrans tőszótagja nem idg. *bhrre-, 
hanem *&/ier6-alakból magyarázandó. Közvetlenül a főhangsúly után 
a,zonban a vocalis teljesen elenyészett: az idg. *genu az ói. mitá-jnu, 
gör. Tipó^ju összetételekben vocalis nélkül tűnik fel; így lesz *pédos-bo\ 
*peds, *régos-ból *réx; r, l, m, n ilyenkor sonansokká lettek, *pédom: 
p édm. Az eié- és tíwe-csoportokban is kétféle gyöngülés volt lehetséges • 
-ie, e-ue és -ie, -ue; az ei-bö\ azután ii, az eU-ból un lett (az e assimilá-
lódott a következő hanghoz). Majd bővebben szól a *pektós-fé\e esetekről. 
Az explosiva előtti e kétféle gyengülésének érdekes esete a reduplicatio 
szótagjában mutatkozik: mondatszakasz elején idg. *dedőrka, enklisis-
ben *dorka, az első typust az ind és görög, a másodikat a latin és germán 
nyelvek általánosították. Ép így viszonylanak a gör. iafxév, iazí, lat. 
estis és az ói. smas, stha alakok. Consonans előtti diphthongusok (ei, eu, 
w, el, em, en) is így gyöngültek: idg. *tentós először *tentós ( = ói. tatás, 
gör. razóg, 1. tentus), enklisisben Hiitós alakká gyöngült. Az en és n fokok 
között nagyon csekély különbség lehetett; jobban különböztek er és r: 
az előbbi a görögben o.p-, a germánban ur-, az utóbbi gör. pa, germ. 
ru-vá lesz. — Hangsúlytanulmányai utolsó czikkében HÍRT a két-
szótagú gyökerek hangzóváltozatairól szól. Ha a kétszótagú gyökér, 111. 
to második szótagjának vocalisa rövid, akkor ez hangsúlytalanság esetén 
elenyészik, *pédos : *peds. A második szótag vocalisa azonban hosszú is 
lehetett, az ilyennek reductiója d; egy feltételezett erd- basis a-ja az első 
szótag hangsúlyos volta esetén 9 (= ói. i, gör. a stb.), pl. ói. janita, 1. 
genitor; ha a második szótag hangsúlyos, az á megmarad (lat. amabam); 
a harmadik szótag hangsúlyozása esetén vagy az er9 typus (pl. g.fidls), 
vagy a rd typus (ófn. chranuch, de gör. yépavoq) keletkezett. 

JELLINEK Die Akzentabstufung eine Naturnotivendigkeit 1 czímű 
czikkében e kérdésre nem-mel felel: szerinte két egymásra következő 
szótagnak egész egyforma hangmagassága vagy egyformán erős hang
súlya lehet. Ezeknek appercipiálásakor azonban az objectiv egyenlőség 
subjectiv egyenlőtlenséggé válik; nem fogjuk fel őket egyenlőknek, ha-
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nem csoportosítjuk őket s így rhythmikus sorok keletkeznek. — JELLINEK-
kel szemben MICHELS kifejti, hogy a nyelv kérdésében ép az apperceptio 
a fődolog: ha A pl. az objective egyenlő hangsúlyú szótagoknak 
111111. . . sorát hozza létre és B már rhythmikus hullámzásban 
121212 . . . fogja fel e sort (2 a hangsúlynak 1-től különböző fokát jelzi), 
akkor kétség- kívül C-vel is ily 121212 . . . alakban fogja azt közölni. Ezért 
azt lehet mondani, hogy a nyelvben nem lehetséges az egész egyformán 
hangsúlyozott szótagok sora. Ez a törvény nemcsak akkor érvényes, ha 4 
vagy több, hanem már ha csak 2 szótagról is van szó. — BRUGMANX Zur 
transscriptionsmisere ez. czikkében arra a bajra utal, hogy a különféle 
nyelvi alakok írásmódjára nézve nagyon sok az eltérés a tudósok között: 
az idg. consonantikusi-hangot pl. az egyik i, a másik j , a harmadik y be
tűvel jelöli, s ép ily sokféleség van az egyes nyelvek (pl. az óind!) hangjai
nak átírásában is. Az ilyen zavaros állapotok sok bajjal járnak és sokakat 
el is riaszthatnak az újabb nyelvészeti irodalom tanulmányozásától. Ily 
formai dolgokban legczélszerűbb, ha mintegy tekintélyképen követjük a 
valamely kiválóbb műben szokásos transscriptiót. Azt javasolja, hogy a 
nyelvészek az iráni nyelvek alakjainak írására nézve a Grundriss der 
iranischen Philologie írását kövessék, az örményben Hübschmann, az 
albánban Meyer Gusztáv, az oszk és umbriai alakok írásában Plánta, a 
gótban Brauné, az angolszászban Sievers, a skandináv nyelvekben Noreen, 
a litvánban Schleicher, az ószlávban Leskien írásmódját; az ó-indre 
nézve a Grundriss der indischen Philologie lehet majd irányadó; az idg.. 
ősnyelvi alakoki'a vonatkozólag az ő Grundriss -jenek írását ajánlja. 

Az idg. összehasonlító nyelvtudomány történetének egy pontját 
igyekszik földeríteni STREITBERG czikke: Schleichers Auffassimg von der 
Stellung der Spraehwissenschaft. A kérdés az, hogy Schleicherre mikor 
és mennyiben volt hatással a Hegel-féle philosophia? DELBRÜCK azt 
állította, hogy e hatás Schleichernek inkább csak fiatal éveiben észlel
hető s a hegeli eredetű gondolatanyag nem épen jelentékeny nála; élete 
utolsó éveiben a modern természettudomány hatása alá került s ennek 
kell tulajdonítani a nyelv lényegéről és fejlődéséről való természettudo
mányi felfogását. STREITBERG már most kifejti, hogy e természettudo
mányi felfogás Schleichernek már egy korai művében, mely 1850-ben 
jelent meg, mutatható ki, s hogy e felfogás nemcsak hogy nincs ellentét
ben a hegeli philosophia felfogásával, hanem hogy épen ennek talajából 
nőtt ki s voltakép alapgondolatainak következetes továbbfejtése. 

Az árja nyelvészet körébe tartozik BARTHOLOMAE értekezése: Die 
neunte Praesensclasse der Inder. Ugyanő Idg. e + Nasal im Tiefton ez. 
dolgozatában, főleg az árja nyelvek tanúságaira való tekintettel, SCHMIDT-
tel polemizálva azt a föltevést támogatja új okokkal, hogy az a védai a, 
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mely n, m-\>ö\ keletkezett, egyforma volt az e, o, a-ból keletkezett másik 
a-val. — Ugyanő Arica czím alatt e sorozat VIII. czikkét közli. 

A görög nyelvészet körébe esik SOLMSEN dolgozata: Lakonisck 
úpfjV. Kifejti, hogy e szónak, melylyel a spártaiak a bizonyos korú ifjút 
nevezték, helyes alakja úprjv, a mely régibb *épatfvből keletkezett; 
együvé tartozik az avesztai arsan-, ói. rsabhás alakokkal, tulajdonképi 
jelentése fölserdült (,mannbar'); idg. ősalakja *rse'n lehetett (vocativusa 
*érson). — HÍRT kifejti, hogy a gör. <pépovrcov imperativus-alak régibb 
eredetű mint (pépovcto, azonos az ói. bhárantam és gót baírandau 
alakokkal [v. ö. NyK. 28,473] és eredetileg medialis alak volt. 

THUMB folytatja új-görög nyelvjárástanulmányait (1. NyK. 28, 337), 
az e kötetben közölt czikkely az amorgosi dialektus vocalismusát tárgyalja. 

A germán nyelvészet körébe tartozik STREITBERG czikke, melyben 
KLUGE-VGI szemben azt vitatja, hogy az ősgerm. nyelvben a -zm- hang-
kapcsolatból -mm- lett (ói. tasmai: germ. *fiammai; asmi: Hmmi); 
az az ellenvetés, hogy az Aflims-íéle alakok még a III . században -ms 
hangcsoportot tüntetnek fel, alaptalan: ez a -ms -miz-höl keletkezett, 
már pedig könnyen elgondolható, hogy ennek más volt a sorsa, mint a 
szóközépi -zm-nek. 

Fontos problémákat tárgyal KOSSINNA értekezése: Die ethnologiscJie 
Stellung der Ostgermanen. Mindenekelőtt kifejti, hogy a germánoknak 
történetelőtti ethnologiai viszonyai ügyében a nyelvészeti kutatás 
magában véve nem dönthet: az archaeologia lehet itt az egyedül 
jogosult vezér. A germánok bölcsője-egyrészt déli Skandinávia (Schonen, 
Halland, Bohus, Bleking, Öland), másrészt a mai Németország északi 
része (Schleswig-Holstein, Mecklenburg, nyugati Pomeránia az Odera 
folyóig). A kő- és bronz-korszakban a germán kultúrának igazi közép
pontja Dánia. Később minden irányban terjeszkedik a germánság. Külö
nösen a Visztula és Odera ívidékein akkora tért foglal el, hogy itt egye
nesen skandináv bevándorlásra kell gondolni. Hogy déli Skandinávia és 
az Odera torkolata között a keleti tengeren át kereskedelmi kapcsolat és 
elég sűrű közlekedés volt, azt — főleg az újabb bronz-korszakra vonatkozó
lag -.— határozottan ki lehet mutatni. Figyelemreméltó az a körülmény 
is, hogy azok a népnevek, a melyek a Kr. u. első századokban Német
ország legkeletibb részében feltűnnek, Skandináviában és Jütlandban is 
előfordulnak. A sziléziai varinoknak és vandáloknak ugyanily nevű jüt-
landi népek felelnek meg; a Rugii névrokonai Norvégia déli csúcsán 
lelhetők fel; az Ariovistus seregében említett Harudes hazája ugyancsak 
Norvégia déli része. A Rugii szomszédjainak, a Lgmonii törzsének két
ségkívül a Ptolemaeustól említett déli svéd Asocuvo: felelnek meg; a 
Gutones, Gotones törzsrokonai Gotland szigetén keresendők. Kétségtelen 
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kapcsolat van a Burgundiones és Bornholm szigetének neve (régibb 
Burgundarholmr) között; a Burgund név, a mely magasan fekvő vagy 
kimagasló helyet jelent, egyébként is kimutatható skandináv területen. 
Mind ez egyezések azt bizonyítják, hogy e közös nevű törzseknek közös 
kiindulópontjuk volt: ez szerzőnk szerint Svédország déli része és Dánia 
keleti része volt. A kapcsolatot még egy név bizonyítja: Danzig, a mely
nek legrégibb formája Gyddanizc s ez *Küdaniscü alakban a mai Kat-
tegat régi nevével, a sinus Codanus-s&l függ össze; a várost e szerint 
északi germánok alapították. (Szerzőnk szerint a Jordanes-féle Gothis-
candza is talán Codaniska-\)ó\ magyarázandó). Az újabb bronz-korszak 
(600—300 Kr. e.) vége felé tehát északi germánok (nevezzük őket pl. 
vandáloknak és burgundoknak) déli svéd területről átvándoroltak a 
Visztula vidékére, ezek azután később még tovább dél felé vonultak; 
ezután jöttek csak Svédország északkeleti területéről a gótok. Addig az 
északi és déli germánokat a Nagy Beit választotta el egymástól, s így 
jött létre a nyelvi elkülönülés is. Az elkülönülés még nagyobb lett, mi
dőn Kr. e. 300 körül nyugati Németországot foglalták el a germánok, 
ekkor az északi és déli germánok határa kissé nyugat felé, a jüt félsziget 
közepére tolódott el. (Hogy a jüt félszigetről kiinduló és délnek tartó 
áramlat később is mily erős volt, annak világos példáit adják a kimberek, 
majd az eudusiaiak ós harudok vonulásai; KOSSINNA e törzseket északi 
germánoknak tartja). A germánok e nézet szerint Kr. e. 300 körül meg
lehetős nagy területen laktak. A lautverschiebung közös germán volta 
nem szól ellene e felfogásnak, bár MÜLLENHOFF e hangtörvény egyforma 
végrehajtását úgy magyarázta, hogy a germánok akkortájt még nem 
lehettek kiterjedt területen lakó nagy nép. MÜLLENHOFF persze e hang
változások végbementét sokkal korábbi időbe (Kr. e. 1000 körül) helyezte ; 
újabban a Kr. e. 3. vagy 4. századba teszik. A lautverschiebung egységes 
és gyors terjedése az érintkezés sűrű és élénk voltából magyarázható. 
KOSSINNA végül a germánok ethnogoniájónak kérdését tárgyalja. MÜLLEN
HOFF nyomán HOFFOEY a *1ncaz nevű Ősgermán mennyei isten különi-
böző megjelenési formáinak tartotta az *Irmin, *Ingiv és *Istiv alakokat. 
KOSSINNA az ingvaeonok, istaeonok és erminonok neveit nem ilyen fel
tételezett istennevekből számlázottaknak, hanem igazi népneveknek 
tartja. Az istaaonok — mint már HEINZEL és LAISTNEE magyarázták — 
a. m. ,az igaziak'; az erminonok a ,fenségesek'; az ingvaeonok nevét 
újabban az 'Ayatoi nevével azonosították s ,lándzsások'-nak (e/jog) ma
gyarázták, e föltevésnek azonban sok az akadálya. Szerzőnk egész siker
telennek és feleslegesnek tartja, hogy az egyes germán néptörzseknek e 
három kategóriába való beosztását megkíséreljük. Plinius osztályozása 
nem hiteles. De figyelmet érdemel, hogy a keleti germánok (Bastarnae, 
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Varini, Lugii, Eugii, Lemonii és a gótok) kívül állanak ama három 
mythikus törzsön: látszik, hogy még megvolt e keleti germánok etimo
lógiai kapcsolatának tudata, a mely azon alapúit, hogy Ők északi germán 
területről származtak. A Tacitusnál található régibb monda kétségkívül 
az összes germánokat, északiakat és délieket foglalta ama három nagy 
törzsszövetségbe; e szövetségek mivoltáról ós történetéről azonban egész 
biztos véleményt nem lehet mondani. 

BÖHTIJNGK Sprachliche Minutien ez. czikkében német nyelvi szó
alakokat és kifejezéseket (Abschach ; Bocksbeutel; Erdbeere ; Obst ,-
Sammet; Schellfisch; umgekehrt wird ein Schuh daraus; Vater, Mutter) 
magyaráz. W. L. VAN HELTEN a fríz nyelvjárások magánhangzó- és más
salhangzórendszerére vonatkozó kérdéseket tárgyal. 

A litván nyelvág kérdéseivel ZUBATY czikke foglalkozik, melyben a 
litv. paskuí alakot egy ősnyelvi *po-sqöi alakból magyarázza és a seq-
gyökérből származtatja. —SCHMIB-T-WABTENBEBG a litván hangsúly physio-
logiájához közöl adalékot. Kifejti, mily különböző felfogások jutottak e 
részben kifejezésre; az éles (,gestossen') hangsúlyra nézve a litván nyelv 
ismerői megegyeztek abban, hogy az ereszkedő, a nyújtott (,geschleift') 
hangsúlyt azonban majd emelkedőnek, majd ereszkedőnek stb. definiál
ták. 0 már most a kísérleti phonetika egy új eszközéhez, a Eousselot-féle 
apparátushoz folyamodott s ennek segítségével arra az eredményre jutott, 
hogy a litván nyelv hangsúlya két-csúcsú, az első emelkedés valamivel 
erősebb a másodiknál, a mi BBUGMANN leírásának felel meg. Eövid voca-
lisoknak egy mora értékük van, közepes idejű és hosszú vocalisok két-
morásak, diphthongusok három-morásak. —EOZWADOWSKI Der litauische 
Akzent in der «Universitas linguarum Litvániáé* az 1737-ben ily czím 
alatt megjelent litván nyelvtanban található hangsúlyozást ismerteti. 

PETZ GEDEON. 



Kisebb közlések. 

Ismeretlen nyelvtani alakok a Halotti Beszédben. Az 
egyház nyelvén az ördögnek nem az ,incselkedése'róT, hanem az 
.incselkedéseiről' (insidiae diaboli), s a pokolnak nem a ,gyötrelme-
róT, hanem a ,gyötrelmeiről' (dolores inferni) szoktak beszélni (vö. 
Ephes. 6. b 11 ; Psalm.' 17. a 6; Actor. 2. d 24). E szerint a HB.-nek ezt 
a helyét is: ,zoboducha wt urdung ildetuitvl es pucul kinzotviativlí nyilván 
így kell értenünk: ,szabadítsa meg őt az ördög üldözéséitől és a pokol 
kínzásaitól1. 

Igen, de mit szól hozzá a két szónak az alakja ? Az ildetuitvl meg
engedi ezt a fölfogást, mert az =i-jét nem kell személyragnak tekintenünk, 
hanem többesjelnek is vehetjük (1. a régi irodalomban nagyon gyakori 
véni, leveli, körmi, emberi, ke'rwsi-íéle többeseket [ = vénei, levelei stb.] 
Nyr. 17 : 242). De a másik sem mond ellent, csak így kell elemeznünk: 
kinzotv-i-a-twl, olv.: kínzatv-i-á-túl (vagy talán -tűi, mert az írásból nem 
lehet kivenni, hogy a rag illeszkedett-e vagy nem). Ezen elemzés szerint 
az 4 a többesszám jele, az -a pedig a 3. szem. birtokosé. S így ez olyan 
alak, a milyennek egykori megvoltát föl kellett eddig is tennünk, csak 
adatunk nem volt rá. A többesszámi birtokon u. i. most csak az 1. és a 
2. személyű birtokost jelöljük meg raggal, a 3. személy ragtalan; de 
valamikor kétségkívül ennek is volt ragja, úgyhogy akkor azt mondták: 
ajándéki-m, ajándéki-d, *ajándéki-a; és ennek a ragozásnak a marad
ványa szerintem a HB.-beli kinzotvi-a-tui. 

Ha ezt elfogadjuk, akkor természetesen az ildetii-i-tvlnek az i-jében 
sem pusztán a többesjelt látjuk, hanem úgy kell fölfognunk, hogy 
benne lappang a 3. sz. ragja is; s ebben semmi nehézség sincs, mert, 
mint tudjuk, a régi irodalomban (mint a nép nyelvében ma is) gyakori 
volt a magashangú ragnak =i változata (vö. Nyr. 17 :2), s ez a HB.-ben 
is megvan ebben a szóban: lilk-i-ert. E szerint az ildetu-i-ivl ebből lett: 
*üdetv-i-i-tűl, s a két i összevonása nyilván hosszú i-t eredményezett, a 
mely talán még akkor is hosszú volt, úgyhogy a HB.-beli alakot így 
olvashatjuk: üdetvítűl. Nagyon valószínű, hogy az intetvinec is ilyen, 
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tehát így lehet olvasni: intetvínek. Es már most megvilágosodik előttünk 
egy másik szó is, a melylyel eddig sehogysem tudtunk boldogulni: a 
szentii; ebben az 4 többesjel és az -i személyrag még összevonatlanul 
van meg. 

Az =a személyrag elveszését két körülmény mozdíthatta elő. 
Az egyik, a melynek az analógiája hatással lehetett rá, az egyesszámi 
3. szem. magashangú alakja volt, a melyet a nyelvérzék olybá vett, 
mintha ragtalan volna, mert a két i egybevonódott és idővel megrövidült. 
(Valószinű, hogy +ildetvi-é-tül-íé]e alakok is voltak, de ezek is követték 
az *ildetvi-i-tűl, üdetvítííl-félék analógiáját). A másik a többesszámi 3. sz
álak volt, a melynek az 4k ragja (1. erről TMNy. 1: 716) nemcsak a 
magas-, hanem a mélyhangúaknái is összevonódott a többesi 4-vel: 
*kínzatvi-ik > *kínzatvík > *kinzatvik, s a legutóbbit aztán olybá 
vehették, mintha egy *kínzatvi-fé\e alaknak a többesszáma volna. 

SZINNYEI JÓZSEF 

Pánkétomos. A NySzótár mint meghatározhatatlan jelentésű szót 
közli kérdőjellel, a következő egyetlen adat alapján : «Hogy az pánkétomos 
királyi asztalnál az hús ételre ne kénszerittetnek [olv. kénszeríttetnék], 
imádsága által sült madarat hozatott az asztalra». (TAENÓCZI IsTvÁNnak 
Régi magyar szentség ez. művéből, Nagyszombat, 1695.) 

Ez egyetlen mondatból valóban alig sejthetné valaki a 'pánkétomos 
szónak jelentését és mivoltát. Azonban most hogy KOHÁBY IsTvÁNnak 
verseit az új Nagy Szótár számára aknázgatom, a Munkács kővárában 
szerzett versek (megjelentek 1720-ban, készültek a XY1I. század 80-as 
éveiben) egyikében számtalanszor találkozom egy pánkétom főnévvel, a 
mely annak a kérdőjeles pánkétomos-nak nyilván való alapszava. Szóljon 
a több közül egy-két világosabb idézet: 

Eeménlem órára, nem vigyáznak s-napra, derék vendégségben, 
tehát bár dél légyen, az órais tegyen, kettőt ütésében, érhetek asztalhoz, 
nagy fris pánkétomhoz, bujdosó elmémben. 

Kergessék konyhámról, macskát az tűz padról, főzni készűryenek, 
leg job falatokat, madarat s-vadakat, sfissenek s-főzzenek, egy fris pán-
kétomra, tizenkét asztalra, étket készicsenek. (I. füz. 14. I.) 

Darab kenyeremet, s-csobolyó yizemet, ini benyújtyák nékem, az 
pánkétom készen, vendégem nem lészen, sem pedig főt étkem. 

Nincs szüksége sokra, sem fris pánkétomra, meg éhűlt gyomornak. 
Yége fris lakásnak [a. m. lakoma, 1. NySz.], s-az nagy pánkétom-

nak, sokszor hoz koplalást. (18. 1.) 

Ugyané versben a pánkétom szó még többször is előfordul, s jelen
tése: ,lakoma', azt hiszem, már ezekből is eléggé világos. Ha pedig a 
jelentéssel tisztában vagyunk, nem nehéz a szó mivoltára és eredetére 
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is rájönnünk, bár ez utóbbit természetesen egy kis szótár-forgatás nélkül 
nem lehet kideríteni. 

A pdnkétom világosan annyi mint a mi kedvelt bankettjeink, s már 
előre is sejthetjük, hogy a XVII—XVIII. századi pdnkétom s a XIX. 
századvégi bankett végelemzésben egy forrásból valók. A bankett köz
vetlenül a német bankett átvétele, ez viszont a franczia banquet-re, ille
tőleg az olasz banchetto-ra, vezetendő vissza, a mely szók a megfelelő 
fr. banc és olasz banco ,pad' szók kicsinyítői. Érdekes azonban, hogy 
e román alakok ismét német eredetűek, a mennyiben az ófn. banch 
átvételei. (L. DIEZ, Etym. Wbuch d. román. Sprachen, 2. kiad. ÓSKLTJGE, 
Etym. Wbuch, 5. kiad.) 

Miképen mehetett át a,pad'jelentésű szónak kicsinyítője a,lakoma' 
értelemre, azt DIEZ az olasz banchettare ,lakomákat tartani' igéből ma
gyarázza, a melynek eredeti értelme ,tische und bánke rüsten', a közép-
fölnémet benken igének megfelelőleg. 

A mi régi pdnkétom-vmk azonban egyenesen sem az olasz, sem a 
franczia alakból meg nem magyarázható. Végződése (-om) föltétlenül 
középkori latin alakra utal, a melynek nominativusa -us végű is lehet. 
(V. ö. lat. Aegyptus: m. Egyiptom; paradisus: paradicsom; circulus: 
czirkalom, 1. Nyr. 12 : 130.) Ezt az -us végű klat. alakot csakugyan ki is 
mutathatjuk. DUCANGE szótára ugyanis (FAvnE-féle kiadás, Niort, 1883— 
1887) ismer egy banquetus szót ,convivium' értelemmel (mellékalakja 
banchettus), s a franczia banquet latinosításának mondja. Ez a banquetus 
a mi pdnkétom- unk alapja. Szókezdő &-jének^»re változása olyan jelen
ség lehet, mint néhány német jövevényszavunkban: pánk: ném. bank; 
pankrót: bankrott; pánt: ném. bánd stb. (v. ö. MELICH : Német vendég
szók) s ép ezért e szókezdő hang kifejlődéséhez a német bankett ejtése 
is hozzájárulhatott. Egyébiránt az olaszban is van a banca, banchetto 
szóknak némi jelentéskülönbséggel p-és kezdetű változatuk: panca, pan-
chetto (1. pl. BIGUTINI-BTJLLE olasz-német szótárát, Lipcse, 1896), úgy 
hogy ez a hangbeli Különbség a magyar szónak eredetére nézve semmi 
nehézséget sem okoz. 

TAENÓCZI ISTVÁN mondatában tehát, a melyet a NySz. szerkesztői 
meg nem magyarázhattak, a ,pdnkétomos királyi asztal' kifejezés lako-
más, lakomázó asztalt, egy szóval lakomát, vendégséget jelent. 

ZOLNAI GYULA. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i Ér te s í tő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizedik kötet. 1899. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, ki^ze1 

melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokig)' 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakfórfiak tollából. Megjelenik minden hó 15 én. Évi előfizetési árá 
3 frt. Az ((Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az L—IX. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
3 frt; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 2 frt 25 kr. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XIX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu-^ 
latnak közlönye. Szerkeszti Ham,pel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelrni mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelrni czikkeket 
közölni. Meg'elenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 6 forint; egyes füzetek ára 1 frt 20 kr. 

A t h e n a e u m . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Nyolczadik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjeleu az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 5 frt. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Kilenczedik évfolyam. 
Szerkeszti SziUídt/ Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbi/ásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo 
kat ós adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 5 frt, egyes füzet ára 1 frt 50 k i 



Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kön'g Gyúlt osztálytitkár. 

A «Mathematikai 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 kíván, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 5 frt. 

Nyelvtudományi Közlemények. Huszotikilenczedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Sziunyei 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 tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején, Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 3 frt. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar 
Történelmi Társulat közvetítése mellett a M. Tud. Akadémia törté
nelmi bizottsága. 

Megjelenik minden negyedévben 12 íves füzetben, félig feldolgozott forrás
tanulmányokat, magyar történelmi levelezéseket, kisebb naplókat és forrás
munkákat , művelődéstörténeti adatokat stb. tartalmaz. Ejgyes füzet ára-1 frt 30 kr. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2, szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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