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A vogul nép ősi hitvilága. 
(Első közlemény.) 

Lelkesedéssel kutatja a honfiúi kegyelet a magyarság pogány-
kori hitéletének emlékfoszlányait, de alig mondhatnók, hogy ama 
kétségkívül igen becses és jelentékeny anyaggyűjtések mellett, 
melyeket e tárgyra nézve az utóbbi félszázad buzgósága egybehal
mozott, a teljes hitelű tudományos eredmények kifejtése oly fokig 
is előhaladt volna, hogy ennek alapján immár a honfoglaló ősök 
mithikai képzeteinek és vallási szertartásainak akár csak vázlatát 
megalkothatnók. Még az a kevés történeti adat is, melyet az ily 
irányú vizsgálódás számára a régi kútfők fentartottak, körültekintő 
birálatra s lélektani megvilágításra szorul; a mi pedig a többi, 
különösen a mai élő néphit és népszokások forrásából merített 
anyagot illeti, ennek tartalma, úgy a mint elénk jelentkezik, nem 
külömb értékű, mint a bányász szekerczéje alatt leváló kőtörme
lék, melynek csak kevés morzsája foglalja magában a keresett neme
sebb fémet s ennek előszerzése, sőt gyakran maga a róla való biztos 
tudomás is, csak külömböző zúzó, kohó és oldó műveletek alkal
mazásával lehetséges. Mindenesetre igen elhibázott s következte
téseiben megbízhatatlan az ősi magyar mithologia több eddigi 
vizsgálójának amaz eljárása, mely pusztán a jelenkor folklorejára 
építve a mai babonás hiedelmekből és mondákból véli megrajzol-
hatónak a messze hajdankor szellemi állapotainak elmosódott 
képét, mitsem gondolva azzal, hogy itt évezredes fejlődés végső 
alakulataival, a legkülönfélébb korú és eredetű elemek összeforra-
dásával van dolgunk, melyet történeti czélokra csak úgy használ
hatunk föl, ha az alkotó részeket előbb gondos módszerrel szét
szedtük, különválasztottuk a régibb és ujabb keletű rétegeket, az 
eredeti, ősi vonásoktól az idegenből vett szerzeményeket s csak 
annak tulajdonítunk régiséget, mi az ily sokszoros elemzés és 
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tisztázás után tényleg távoli időkből átöröklődött hagyománynak 
bizonyul. Maguk a mithikai és vallási fogalmak kifejezései is rá
utalnak az ily eljárás szükségére, midőn azt tapasztaljuk, hogy 
pl. a garaboncza olasz, a kuruzs, varázs, lidércz szláv, a boszorkány, 
sárkány, tor, bűbáj, ige török, az isten, manó, böjt, bün, menny 
iráni, az id-nap és egy-ház «szent» jelentésű előrésze régibb árja 
származású szemben az imád, áldoz, javas, réül, regös, tündér s 
több más törzsökös eredeti szavunkkal. Az okiratos történet vizsgáló 
képességének határain túl mindenütt a nyelv az a vezető fáklya, 
melynek fényét a homályban előbbre ható nyomozás legbiztosab
ban követheti; de különösen áll ez a szellemi élet nyilvánulásaira 
nézve, hol az eszméknek legközvetetlenebb kifejezője s a fejlődós 
menetének leghívebb tükre éppen a nyelv. Ennek tanulságait és 
útmutatásait föltétlenül meg kell becsülnünk a néphit történeti 
vizsgálatánál is, hacsak eleve nem akarunk belenyugodni abba, 
hogy kutatásunk minden iránytű nélkül kalandozó merő tévelygés 
legyen. 

Midőn azonban az ősi magyar néphit kifejtése czéljából a 
jelzett műveletek múlhatatlan szükségét fölismerjük, önként követ
kezik számunkra az a feladat, hogy megszerezzük ezen téren is 
ama segédeszközöket, melyek ép úgy mint a nyelvnél a külömböző 
korok és forrásterületek meghatározásához vezethetnek. Ilyenek 
főképen a v e l ü n k n y e l v i l e g , i l l e t v e f a j i l a g r o k o n , 
ú g y s z i n t é n a t ö r t é n e t i k a p c s o l a t b a n á l l o t t né
p e k h i t v i l á g á n a k é s v a l l á s i é l e t é n e k a d a t a i , me
lyekkel t. i. a mieinket módszeresen egybevetve mintegy próba
követ, kritériumokat nyerhetünk a vizsgálatunk körébe tartozó 
tények történeti értékének és mineműségének megitélésére. Meg 
kell tehát e végből ismerkednünk mindenelött azon népek mithikai 
és vallási hiedelmeivel, valamint az ezekkel egybefüggő szokások
kal, melyek a magyarság szellemi életére a legutóbbi évezredben 
mai hazája földjén voltak befolyással, a minők különösen az orszá
gunkban és szomszédságában lakó éjszaki és déli szláv nemzet
ségek, valamint az oláhság, melyek esetleg — ép úgy mint szókin
csünkben tapasztaljuk — távolabbi vidékek néphitbeli elemeinek 
is lehettek közvetői. Az ezekkel való összehasonlítás bizonyára igen 
sok egyezésre fog világot deríteni, melyekre nézve a behatóbb 
vizsgálat megállapíthatja majd, hogy esetenként melyik résznek 
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valódi, eredeti sajátjai, a midőn az idegennek bizonyuló elemeket 
különtartva, a megmaradó részben nyerjük a magyar pogánykor 
vallási gondolkozásának igazi emlékeit. De a tisztázás ezen műve
letén keresztül jutott anyag még mindig nem a legegyszerűbb s 
nem a legősibb állapot tükre, hanem egy régibbhez képest szintén 
fejlemény, ugyancsak eredeti és idegen elemek vegyüléke ép úgy 
mint honfoglaláskori nyelvünk. Tovább kell tehát hatolnunk a 
történeti elemzés munkájában s az ujabb feladat, mely most reánk 
várakozik, a pogánykorinak mutatkozó hitvilág képzeteinek vegyi 
szótbontása, vagyis annak fölismerése, hogy minő eszmék kerültek 
hozzánk a török, iráni, vagy régibb árja, esetleg kaukázusi népek 
müveltséghatása révén, a mely szellemi áramlatok felvételére 
ugyanis a nyelv adatai jogosítanak fel bennünket. Őstörténetünk 
homályát megvilágító sok becses tanúiságra lehet kilátásunk ezen 
utóbbi vizsgálatok révén annál is inkább, minthogy ezeknél egy
korú irodalmi források állanak rendelkezésünkre, és segítségünkre 
jön azon körülmény is, hogy ezen keleti hatásoknak többé-kevésbé 
ki voltak téve azon népek is, melyeknek nyelveit a mienkkel roko
noknak bizonyítja a tudomány. E közös hatásoknak nyilván az 
amúgy is kétségtelen egykori földrajzi és történeti kapcsolat az 
alapja, mi — számbavéve, hogy ide vezetnek a legmesszebb menő 
nyelvtörténeti nyomok is — világos utalást foglal magában arra 
nézve, hogy midőn saját népünk mythologiájának ós vallási életé
nek kifejthető legrégibb alakját kutatjuk, ennek nagyban és egész
ben legközelebbi hasonlatát a velünk nyelvileg legszorosabb rokon
ságban álló népek közt kereshetjük a siker legtöbb kilátásával. Ez 
ad a mi sajátos nemzeti szempontunkból is nagy jelentőséget a 
v o g u l o k h i t v i l á g á n a k , mely azonban ettől eltekintve is 
méltán számíthat a vallástudomány kutatóinak érdeklődésére, mint 
oly nép szellemi életének nyilvánulása, mely a magas éjszakon, az 
európai és ázsiai műveltségterületeknek mintegy határmesgyójén 
lakván, kevésbbé volt kitéve eddigelé a kereszténység és izlám átala
kító befolyásának s így ősi sajátságait még nagy arányokban meg
őrizhette, valamint régi jellegűek benne az oly részletek is, melyek 
nem tekinthetők éppen az eredeti, ősi mag természetes és egyenes 
hajtásainak. A következőkben ezen hitélet lehető tüzetes leírása 
lesz a feladatunk, mely czélból mindenelőtt, a mennyire csak a 
források számunkra hozzáférhetők, összeállítjuk mindazon tudósi-
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tásokat, melyeket a vogulok vallási képzeteire és intézményeire 
vonatkozólag a régibb utazók és néprajzi kutatók följegyeztek, 
felölelvén ezeknek során az osztjákokra vonatkozó értesítéseket is, 
nemcsak azért, mivel az éjszaki osztjákok és vogulok hitélete ma 
is jóformán azonos, hanem mivel egész a legújabb időkig a nyelv
ben tájékozatlan kutatók belefoglalják orosz módra az osztják nép
nevezetbe a velük szomszédos éjszaki vogul testvérnépet is. Ezen 
történeti bevezetést követi a mithikai és vallásos tartalmú vogul 
népköltési termékeknek, mint leghitelesebb és legbecsesebb kútfők
nek feldolgozása, kiegészítve saját idevágó egyéb észleleteinkkel, 
valamint azon megfigyelésekkel, melyeket tárgyunkra nézve az 
ujabb orosz utazók müveiben találunk. Mindezek tárgyalásánál 
egyelőre pusztán a tények pontos és rendszeres közlésére szorít
kozunk, kerülvén a messzebbre menő összehasonlításokat, mely 
eljárástól csak itt-ott térünk el, különösen a mithikai és vallási 
műkifejezések magyarázatánál s hol a rendelkezésre álló osztják 
hitéleti adatokból kínálkozik egybevetésre alkalom. 

A) Régibb tudósítások (XIV—XVII. sz.). 
A «Coa>iiícKaji IlepBaa Jtt>T0nnci>» néven ismeretes orosz kró

nikában találjuk legelső adatát a vogulok és osztjákok ősi hitéleté
nek. I t t t . i. az 1396. (orosz számítás szerint 6904.) évnél tárgyalva 
van Permi Sz. István püspöknek, a zűrjének első hittérítőjének 
halála s vele kapcsolatban rövid utalás történik az összes urai-
vidéki népeknek ama régi vallására is, melyből a szent férfiú híveit 
a felvilágosodás útjára vezette. íme a szövegnek fordítása: ((Ugyan
abban az évben költözött öröklétre Stepán permiai püspök, april 
hónapnak 26-ikán, Vízszentelés napján, szerdán. Ez a szent főpap, 
apostola az új foglalású permi földnek, tanítója s fölvilágosítója 
leiküknek; orosz írást számukra permi írásra fordíta, megerősíté a 
hitet, írásra tanítá őket: Ez az üdvözült istenes ember, Stepán püs
pök hitetlen emberek között élt volt, kik sem istent nem ismer
nek, sem törvényről nem tudnak; b á l v á n y o k h o z , t ű z h ö z 
és v í z h e z i m á d k o z n a k és az Arany-asszonyhoz é s 
b ű v ö s ö k h ö z és v a r á z s l ó k h o z és fához».*) Az itt em-

*) üo.iHoe Coőpanie PyccKBXT> Jrj&Tonnceií. H3,naHHoe no BucoTiaMiiieMy 
LLoBejitmio Apxeorpa*n*iecKoio KoMMHceieio (Az orosz krónikák teljes gyűjte-
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lített «Arany-asszonyw (3ojiOTaa őaőa, vagy 3jiaTa őaőa), mint a 
későbbi forrásokból kitűnik, tulajdonkép Obdoriának, tehát az 
osztjákok földének volt nagytiszteletű bálványa, melyhez azonban 
nyilván elzarándokoltak távoli földeikről a permiek is, ép úgy 
mint mai napság látogatják a messze lakó szamojédek az alsó Ob-
vidék áldozathelyeit. 

Bővebb tudósítást találunk az «Arany-asszony »-ról MATHIAS 
DE MIECHOV krakói orvosnak és kanonoknak 1517-ben megjelent 
aTractatus de duabus Sarmatijs: Asiana et Europiana et de con-
tentisineisn czímü becses művecskéjében, mely először tájékoztatja 
Európát Oroszország keleti tartományairól s a szomszédos tatár 
vidékekről s nevezetes arról is, hogy itt van először említve a 
magyar nyelv rokonsága az uralvidéki jugorokéval. A szerző uta
zott Oroszország éjszaki vidékein, állítólag látta is a Don, Dnjeper 
és Volga folyók forrásait s bizonyára e tájakon értesülhetett arról 
is1, mit következő közlése tartalmaz : « P o s t t e r r a m V i a t h k a 
n u n c u p a t a m i n S c i t h i a m p e n e t r a n d o i a c e t m a g -
n u m i d o l u m (Zlota baba), q u o d i n t e r p r e t a t u m so-
n .a t : aureá anus, s e u vetida, q u o d g e n t e s v i c i n s e co
l u n t e t v e n e r a n t u r ; n e c a l i q u i s i n p r o x i m o g r a 
d i e n s a u t f e r a s a g i t a n d o e t in v e n a t i o n e s e c -
t a n d o v a c u u s e t s i n e o b l a t i o n e p e r t r a n s i t , q u i n 
i m o s i m u n u s n o b i l e d e e s t , p e l l e m a u t s a l t e m d e 
v é s t e e x t r a c t u m p i l u m i n o f f e r t o r i u m i d o l o p r o -
i c i t e t i n c l i n a n d o se c u m r e v e r e n t i a • p e r t r a n s i t * 
(Liber II, trac. 2., cap. 1.). — Műve vége felé MIECHOV általánosan 
is jellemzi a permi, baskird, «Cziremissa, luhra» és «Corela» nem
zetek hitvilágát megjegyezvén, hogy Eettenetes Iván czár 40 évvel 
előbb a permieket a kereszténység felvételére kényszerítette; «Alie 

menye, legfelsőbb parancsolatra kiadva az archaeograph bizottságtól); St. 
Petersburg, 1851. (249—50. 11.): «Toro-a:e jrfeTa (6904) iipecTaBnca OTenam, 
einiCKyirb IlepMBCKiií arseHua anpí ja 26, BI> IIpenjiOBeHte npa3HHKa, B'b cpe^y. 
CM 6O CBaTLifl cBaTHTejit, HOBBIH anocTOJi'B üepMBCKbia 3e>Kia, y^nre-at ii npocBi-
THTMB ^ymaMt Hxt, npeaojKH HMÍ> rpaMOTy CB PycKBia na IlepMBCKyio rpaMOTy, 
H B'Épy yTBep^u, II rpaMorf; HX'Í H3yTiH; ce 6o öiiaJKeHLift eiiHCKonB CienaHb, 
BOJKÍH lejioB'BK'B, JKHBaiue nocpe^t HeBipm.ix'b ^ejiOB^K'b, HH Bora SHaiomHXT., 
HH saKOHa B'B âm.HX'B, Mojiameca H^O-IOMB, orHio H B T ^ Í H KameHio, H 3OJIOTOH 
öa6i M Ky,necHHKO>rb, H flpeBLK)». 
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vero regiones p r e e x p r e s s e i n i n f i d e l i t a t e e t i d o l a t r i a 
p e r s i s t u n t . C o l u n t s o l e m , l u n a m , s t e l l a m , b e s t i a s 
s i l u a r u m et q u o d e i s o c c u r r i t » . WIED ANTAL 1537—44. 
közt szerkesztett térképén az «Arany-asszony» bálványnak már 
rajza is látható talapzaton álló s kezén meztelen gyermeket tartó 
nő alakjában, kinek fejéről hosszú, keskeny kendősáv omlik 
hátrafelé.*) 

HERBERSTEIN ZSIGMOND bárónak először 1549-ben megjelent 
«Rerum Moscovitarum Commmtariu czímű híres műve is foglal
kozik az «Arany-asszony»-nyal: ((Slata baba* — így ír — «id 
e s t Aurea Anus, i d o l u m e s t , ad O b i o s t i a , in p r o u i n -
c i a O b d o r a , i n u l t e r i o r i E i p a s i t i i m . . . . N a r r a n t , 
s e u, u t u e r i u s d i c a m , f a b u l a n t u r , h o c i d o l u m 
A u r e a m A n u m s t a t u a m e s s e , in f o r m á m c u i u s d a m 
a n u s , qua? f i l i u m i n g r e m i n o t e n e a t : a t q u e i b i 
i a m d e n u o a l t é r u m c e r n i i n f a n t e m , q u e m e i u s 
n e p o t e m e s s e a i u n t . P r s e t e r e a i n s t r u m e n t a quae-
d a m i b i p o s u i s s e , quse p e r p e t u u m s o n u m in m ó 
d ú m t u r b a r u m e d a n t . Quod si ita est, equidem uentorum 
uehementi et perpetuo in ea instrumenta flatu fieri puto» (az 
1551 -iki II. kiadásban : 86. 1.). Szerzőnk értesülését orosz útleírá
sokból merítette, melyeknek hiteléhez azonban, mivel forrásai egyéb 
mesés elbeszéléseket is tartalmaznak az éjszaki tájakról, nincsen 
kellő bizalma (87.). Térképén mindemellett ő is adja a Slata Baba 
rajzát az Ob alsó folyásánál balra, szemközt Juhrá-val. E rajz ko
ronás asszonyt ábrázol méltóságos állásban jobb kezében hatal
mas, földhöz támasztott rúddal. 

Tárgyunk szempontjából második becses tudósítása HERBER-
sTEiNnak, hogy az Ural hegységet a körülötte lakók fö l cl ö v é n e k 
nevezik, mely képzet csakis a vogul monda keretében válik vilá
gossá. íme az illető hely: « M o n t e s c i r c a P e t z o r a m f lu-
u i u m Semnoi Poyas (3eMHofi IIoflCT.), id e s t Cingulas mímeli, 
vei terrae u o c a n t u r . Poyas enim Buthenis cingulum significat». 

*) L. e képnek mását KROHN GYULA nSuonum suvun pakanallinen 
jumalanpalvelusn (Helsingfors, 1894.) művében (72. 1.), hol HERBERSTEIN 
és JENKINSON (1562.) térképeinek megfelelő ábrázolatjai is újra le vannak 
nyomtatva. 
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Alább az egyes hegyormokról szólva szintén kiemeli, hogy «hi etsi 
uarijs in locis uaria habeant nomina, c o m m u n i t e r t a m e n 
Cingulum mundi uocantur. In his montibus nudificant Gerofalco-
nes» (87.): a vogul énekekben gyakran említett turuj és jüns-iij 
sasok. Ki van téve térképén is az Ural helyén: «Montes dicti Cingulus 
mundi». Külön hegynevekben is szerepel az «öv» (poyas) jelzés, 
ilyenek: «Camenipoias : ultra Petzora et Stzuchogora ( = IIJoryp'B, 
vog. Sakér-ja) fmuios» (85. 1.); «Poyas Semnon : a hol a «fluuius 
Vssa fontes suos habet» (u. o.); «Camen Bolschega Poiassa» (— 
KaMeHB LojiBinaro Iloaca), a honnan a «Sossa, Berezvua» és 
«Danadim» folyók erednek (86. 1.). Mindezen tudósítások szintén 
orosz útleírásokból vannak átvéve, melyek a felsorolt nevezetekben 
az Uralvidék törzslakóinak mondáit alkalmazzák. A KaMeHB «ko» 
nevezet egyenesen az osztják keu, kev «stein; berg, der Ural» 
(AHLQ.) szó fordítása. 

A veronai származású ALESSANDRO GUAGNINO «Sarmatiae 
Evropeae descriptio, quae Reynum Poloniae, Lituaniam, Samo-
gitiam, Russiam, Masoviam, Prussiam, Pomeraniam, Livoniam 
et Moschoviae, Tartariaeque partém complectilur* czímű 1578-ban 
megjelent könyvében külön fejezetet szentel az «Arany-asszony* 
bálványának és tiszteletének leírására, melynek több érdekes rész
lete itt említődik legelőször. íme az ide vonatkozó szöveg egész 
terjedelmében : «De idolo Aurese Anus. In hac Obdorise Regioné 
ad Ostia Obbi fluuij, est quoddam antiquissimum Idolum de la-
p i d e e x c i s u m , quod Moschovitis Zolota Baba, id est, aurea 
anus dicitur. Est autem similitudo mulieris vetula? infantem in 
gremio tenentis, et alterum iuxta se infantem habentis, quem 
n e p o t e m illius esse incolse dicunt. Hoc Idolum ab Obdorianis, 
Iuhricis et Vohulicis alijsque conterminis gentibus cultulatriíe 
veneratur, p r a s s t a n t i s s i m a s q u e e t m a x i m i p r e t i j 
p e l l e s Z i b e l l i n a s , I d o l o o f f e r u n t , v n a c u m r e l i -
q u a r u m f e r a r u m p r e t i o s i s p e l l i b u s , c e r u o s q u o -
q u e s e l l e c t i o r e s a d s a c r i f i c i u m p e r a g e n d u m m a c -
t a n t , q u o r u m s a n g u i n e os, o c u l o s e t r e l i q u a s i m u -
l a c h r i m e m b r a p e r u n g u n t . Intestina autem cruda sacrifici 
deuorant et i n t e r s a c r i f i c a n d u m s a c e r d o s I d o l u m 
c o n s u l i t , q u i d i p s i s f a c i e n d u m , q u o u e m i g r a n -
d u m s i t. Ipsum autem (dictu mirum) certa consulentibus res-
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ponsa dare, certosque rerum euentus prsedicere sólet. Dicuntur 
etiam i n m o n t i b u s v i c i n i s h u i c I d o l o s o n i t u s b o a -
t u s q u e q u i d a m a u d i r i , q u i p e r p e t u e s o n i t u m i n 
m o d u m c l a n g o r i s t u b a r u m e d u n t . Hoc autem nihil 
aliud esse dicerem, nisi instrumenta qusedam illic antiquitus po-
sita, vei cannales subterraneos, sic natura ipsa affectos, qui ven-
torum perpetuo flatu sonum, boatumque et clangorem continuo 
efficiuntw (Mosehovise descrip. fol. 14.). Igen érdekes kép is csatla
kozik e leiráshoz, melynek hátterében égig nyúló, alul erdős hegy
ség, elörészében nagy tisztás közepén írónőn ülő óriási meztelen 
asszony van ábrázolva leomló hajjal, ölében meztelen gyermeket 
tartva. A hegysziklákban s a bálvány körül földbe vájt házikók 
vannak, melyeknek lakói a bálvány előtt fölemelt kézzel álló, tér
delő s arczczal földreborúit helyzetben nyuszt-, vagy evetféle álla
tot ajánlanak föl az istenségnek. - A «Petzora Begio» leírásában 
(fol. 13.) szó van a «föld övéről» is : «Circa hunc fluuium sünt 
montes, rupesque in altum prominentes, Ziemnoi Poias Eutenis, 
id est cingulus terrae dicti, quorum vertices ob continuos vento-
rum flatus, nudi absque gramine sünt, niuibus frequenter rigentes 

Hij autem montes perpetuis niuibus gelu concretis albent, 
difficilemque transitum iter carpentibus proebent. Tantae enim 
altitudinis dicuntur, vt quidam a Moschorutn Principe ad id desti-
nati, decemseptem dies in ascendendo quodam monte transigerint, 
attamen nequaquam verticem moníis attingere potuerunt . . . Aues 
etiam rapaces varij generis in his montibus nidificant, praecipue 
verő Falcones albi ad venandas aues pronrptissirni, qui inde in 
Moschoviam afferuntur, eisque magnus Dux in venatione vti só
let)). GUAGNINO III. Zsigmond lengyel király szolgálatában, úgy 
látszik, részt vett ennek orosz hadjárataiban és utazásaiban s ezen 
alkalmakkor szerezhette ama különös értesüléseit, melyekben nem 
épen HERBERSTEIN művét követi.*) 

1630-ban jelent meg a «Respublicae Elzevirianaa» gyűjte
ményben egy kis alakú könyvecske ezen czímen: «Russia, seU 
Moseocia, itemque Tartana Commentario Topographico atque po-

*) L. FRIEDKICH v. ADELUNG : Kritisch-literárisehe Übersicht der 
Eeisenden in Eussland bis 1700, derén Berichte bekannt sind. St. Peters-
burg, Leipzig, 1S46. (I. köt. 227. 1.) 
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litico ülustratae. Lugd. Batavorum ex officina Elzeviriana», m e l y 
szintén tárgyalja a Zolota baba-i és Ziemnoipoias-t (3i—33. U.), 
még pedig, mint maga a mű jelzi, HERBERSTEIN nyomán. 

Első tüzetesebb leírását a vogulok és osztjákok vallási képze
teinek WITSEN MIKLÓS híres hollandi tudósnak, Nagy Péter orosz 
czár tanítójának «Nourd en Oost Tartarye» művében*) nyerjük, 
melynek első kiadása 1672-ben látott napvilágot. Nagyjelentőségű, 
becses munka ez, mely huszonöt éven át rendkívüli szorgalommal 
folytatott kutatások és részben Moszkvában, a hollandi követség 
kíséretében eszközölt sokirányú anyaggyűjtések eredményeképpen 
jóformán mindent összehord, a mit Ázsia éjszaki és keleti tájairól 
a XVII. században tudtak, illetőleg megírtak. E helyt bennünket 
közelebb érdeklő í'ontosabb közlések WITSEN könyvében a követ
kezők : 

I. Az o s z t j á k b á l v á n y o k r ó l : ((Az oszt jakoknak fá
ból, vagy köböl készített különös balványaik vannak, melyehet ők 
elhagyott puszta helyeken, az ̂ erdőkben állítanak föl. Aldozatkép 
pénzt, fülbevalókat, ozobolyprémet és egyéb tárgyakat hoznak nekik, 
melyeket a bálvány közelében helyeznek el. Az idegeneknek, kik 
ezen tárgyakat néha megtalálják, mint ők mondják, nem szabad 
hozzájuk közelíteni; mert külömben nem tudnának elmenni ama 
helyről, nem találván meg az utat, hogy onnan eljussanak)).**) 

*) E mű teljes czíme: «Noord- en Oost-Tartarye, qfte bondig Onticerp 
van eenige dier Landen en Volken, zo als vormaels bekent zijn geweest, be-
neffens verscheide tot noch toe onbekende en meest nooit voorhen beschreve Tar-
tersche en naaburige gewesten Lantstreeken, Steden, Rivieren en Piaatzen in 
de Noorder en Oosterlykste Gedeelten van Asia en Európa, zoo buiten en 
binnen de Rivieren Tanais en Oby, als omtrent de Kaxpische, Indische — 
Ooster en Swarte Zee geiegen; gelijk de Lantschappen Niuche, Dauria, Jesso, 
Moegalia, Kalmakkia, Tangut, Usbek, Noorder Persie, Georgia, Circassia, 
Crim, Áltin enz mitsgaders Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere Hare 
Zaerze Majesteiten Kroon gehoorende Heerschappyen: niet derzelver Land-
kaerten: zedert nauwkeurig onderzoek van veele Jaren, en eigen Ondervindinge 
besehreven, getekent, en irit Lichtgegeven door Nicolaes Witsen. T Amsterdam 
irít Jar 1672. Második átdolgozott és tetemesen bővített kiadása e műnek 
1705-ben látott napvilágot. Ennek változatlan lenyomata az 1785-ben meg
jelent harmadik kiadás, melyből az itt közölt idézetek valók. 

*•*) «Zy hebben hunne bezondere Afgoden, van Hout of Steen ge-
maekt, die zy, op eenzame woeste plaetzen, in de Bosschen zetten, en 
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«(Az osztjákok) ostobák s hasonlók a barmokhoz; sem írni, 
sem olvasni nem tudnak, sőt ebben maguk a papjaik is járatlanok. 
Néhány durván metszett, vagy készített faképük van, melyeket ők 
kis házikókba, azonkívül különös lakokba, templomokba állítanak, 
teli aggatván Őket czobolybőrökkel. Áldozatok kíséretében imádkoz
nak ezekhez, hogy hosszú és boldog életet adjanak számukra)).1) 

«A szibériai (tobolszk-vidéki) osztjákok helyenként sátorhoz 
hasonló házakban laknak, melyek falu módjára állanak egymás 
mellett; a falu előtt mindenütt ott áll közszemléül az ő bálványuk, 
egy ördögnek fából durran faragott képe*?) 

«A szurgutvidéki osztrákoknak bálványai rongyokból és posz
tóból készült bábuk, melyeknek ábrázatja sárgarézből, fából, vörös
rézből, vagy valamely m,ás érezből, vagy kőből való. Azt mondják, 
hogy régi időkből van nekik meghagyva, hogy ilyeneket tisztel
jenek)).3) 

«Bár az osztjákok pogányok, mégis elismerik, hogy van isten 
az égben, a ki minden fölött uralkodik. Ezt azonban nem szolgál
ják vallási tisztelettel, hanem a mennyire tudják, csak az ő fából, 
vagy agyagból különfélekép készített es alkotott bálványaikat. 
A vagyonosabbak közülök ezen bálvány képekre, vagy bábukra se-

Offerhanden toebrengen van Geld, Oor-ringen, Zabels en andere dingen, 
welke zy omtrent den Afgod leggen. Es durven de vremden, die deze 
dingen zomtyds vinden, (zoo zy zeggen) de zelve niet naderen, alzoo dat 
zy van de plaetz niet zoude konnen gaen, noch geen weg vinden, om 
daer van daen te komen» (313. 1.). 

x) «Zy zijn dom, en den Beesten gelijk, konnen noch Lezen noch 
Schryven, j a hunne Priesters zelven zijn daer in onbedreven, hebben 
eenige houte lomp gesnedene of gemaekte Beelden, die zy in kleine 
huiskens, behalven in de byzondere Wooningen, Kerk-Huizen stellen, be-
hangende die met Zabel-vellen, en bidden de zelve aen, offerende voor de 
zelve om een láng en gelukkig leven* (636. 1.). 

2) «De Astakkan daer omtrent (Szibériáról van szó), woonen zom
tyds in Huizen, die Hut ten gelijk zijn, welke Dorps gevvyze by een staen, 
alwaer hunnen Afgod, het beeltzel eens Duivels, in hout, lomp gesneden, 
voor 't Dorp ten toon staet» (757. 1.). 

3) «Zommige hunner Afgoden (Szurgut vidékéről van szó), die zy 
hebben, zijn Poppen van lappén, en doek gemaekt ; doch hebben aenge-
zichten van Messing, Hout, Kooper, of eenig ander Metael of Steen. Zy 
zeggen, dat hun van ouds bevoolen is, alzulke te eeren» (639. 1.). 
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lyemrnhákat és felöltőket raknak az orosz kisasszonyok módjára; 
a szegényebbek e végből néha idegenföldiek ócska ruháit alkalmaz
zák. Mindenkinek van ilyen bálványképe, melyet Sajtan, Saitanka 
vagy Schagan néven neveznek. Ez talán az oroszoktól átvett neve
zet, a kik az ilyen bálványokat látva azt mondhatták, hogy az az 
ördög, vagy sátán».*) 

A juganvidéki osztjákok bálványtiszteletére vonatkozólag 
AVRIL jezsuita utazó tudósítása nyomán a következőt közli WITSEN: 
Midőn Golovin, tobolszki kormányzó a Juganskoi Ob mentén uta
zott, «a parton egy fából durván faragott bálványkópet vett észre, 
mely az erdőségben állott. Midőn hajójából erre a bálványra rá 
akart lőni, a vidék együgyű pogányai arra kérték, hogy álljon el e 
szándékától azt mondván, hogy az ily képek az ő tolmácsaik Isten 
előtt s hogy az égi atyával csakis ezen képek közbenjárásával be-
szelhetnek. Ugy hiszik, hogy ezen képeknek istennel való közben
járó beszédét hangja szerint is hallhatják ».**) 

A délkeleti osztjákokról (talán az osztjákszamojédeket is 
beleértve) szól a következő tudósítás: «Minden családnak megvan 
a házában a maga Saitanja, vagy bálványa, mely fából, sárgaréz
ből, vagy ónból készült a lakók gazdagsága szerint. Ezek a bál
ványra, midőn tisztelete czéljából eléje járulnak, rongyokat, béllés-

*) «Zoo zijn de Ostakken Heidenen. schoon zy bekennen, een Good 
in den Hemel te zijn, die alles bestierd, welke zy echter geen eer aen 
doen, dat men weet, maer wel aen himne gemaekte Afgoden, van hout 
of leem, veelderleier gedaente en gestalte ; welke onder hun van vermogcn 
zijn, t rekken deze Afgoden beelden, of Poppen Zydene Klederen en Bök
ken aen, na den aert der Bussische Jufferen, vermangelende zy ten dien 
einde, zomtyds oude klederen van de Bui ten landers ; een ieder heeft 
diergelijke Afgoden-beeld, Saitan, Saitanka, of Schagan genaemt, misschien 
een ontleende naem van de Busschen, om dat de zelve, alzulke Afgoden 
ziende, gezegt mogen hebben, de zelve den Duivel of Satan te zijn» 
(634. 1,). 

**) «Zag hy aen den Oever, een van hont, lomp gesneden Afgoden 
Beeld, in 't geboomte staen, daer hy uit zijn Vaertuig na meende te 
schieten, doch de onnoozele Lands Heidenen baden van af te willen hou-
den, zeggende die Beelden Tőiken voor hen by Godt te zijn; konnende 
zy met den Hemelschen Vater, niet als door deze Beelden spreken ; ge-
loovende zomtyds het geluit der tusschen-spraek, van deze Beelden met 
Godt, te konnen hooren» (855. 1.). 
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bőröket, sőt czobolyprémeket aggatnak, könyörgés helyett egy keveset 
nyöszörögnek előtte s fejüket lehorgasztjáh) .*) 

A déli vogulokra vonatkozik az a megjegyzés, hogy a «mordva 
néphez hasonlóan az ég istenét tisztelik»**)(v. ö. délivog. törém = 
«isten» és «ég»). 

Többszörös és bő értesítést találunk WITSEN művében az 
Arany-asszonyra vonatkozólag. «Régtől fogva» — így ír e tárgy
ról — «mondják Európában és másutt, hogy az Ob folyó mellett 
s a környékén lakó népek egy Slata Baba, azaz ,Arany-öregasz-
szony' nevű bálványképet imádnak s ezt istenségüknek tartják. 
Bármily szorgalmasan kutattam is e dolgot, teljes biztosságra nem 
juthattam arra nézve, hogy megegyezik-e az igazsággal; de egy 
előkelő orosz úr ekkép tudósít róla: ,Obdoriának hegységében áll 
Slata Baba kifaragott képe, melynek asszonyalakja van, a mint a 
Slata Baba szavak is Arany-öregasszonyt jelentenek. Azonban 
arról tudósítanak engemet, hogy a Tobol és Ob vidékén lakó osz
tjákok és más benszülöttek az ördögöt imádják, melyről azt mond
ják, hogy gyakran asszony alakjában jelentkezik ölében gyerme
kekkel, mellén csilingelő csengetyűkkel s ezt nagyon félik és tisz
telik'. EUTBECKIUS azt állítja, hogy ezen nevezeten : Slata Baba a 
földet kell érteni s hogy két gyermeke a napot és holdat jelen
tené)). GUAGNINUS fent idézett leírása következik ezekre szerzőnk
nél, mely után így folytatja adatainak közlését: «Másutt, jelesen 
ama tengeri utazások leírásaiban, melyet az angolok tettek Mosko-
viába, azt találjuk, hogy midöninseges idő, pl. éhség, járványhalál 
stb. járja, akkor imádják a fent említett istennői képet. Leborul
nak előtte s így imádkoznak: Egy dobocskát helyeznek oda, 
a körülállók reá egy varangybéka-a lakot tesznek s ezután egy bo-
tocskával ütik a kis dobot. Az a személy, a ki felé a varangybéka 
csúszik, vagy a dob verése közben egész melléje levetödik, mint halott 

*) «Ieder gezin heeft een gemaekte Saitan, of Afgod in zijn huis, 
die von Hout, Messing, of Loot is gemaekt, na dat zy ryk zijn ; zy be-
liangen hem met lappén, voeder-werk, en zelf met Zabelen, als zy hem 
zullen eeren, en voor hem komén ; in plaets van bidden, piepen zy zoo 
wat, en slaen bet booft voor hem nederw (637. L). 

**) «De Vogultzi, een Volk gelijk de Mo>-dua, of Morduinen, dat den 
Godt des Hemels eert» (883. 1.). 
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azonnal a földre csapódik; de csakhamar, mint hiszik, újra éled 
az istennő segítségével. Ez aztán meg tudja mondani az inség okát 
s az eszközöket, melyekkel az állapotok javulása elérhető. Miután 
az istennő ki van elégítve, az ország és nép megszabadul a bajtól, 
melylyel sújtva volta.*) 

Ez az «Aranyasszony» utolsó tárgyalása a régi irodalomban. 
Már WITSEN művében olvashatjuk, hogy egy tudományosan kép
zett utazó az Ob alvidékén nem találta meg a régiektől emlegetett 
Arany-asszonybálványt (883. ].); az ezutáni irodalom pedig vég
kép hallgat a Zlata baba-ról. Tényleg aranyból készült, vagy ara
nyozott asszonybálványnak léteztét Obdoriában biztosan nem 
igazolhatjuk; de igenis van PALLAsnak és GEORGinak is arról 
tudomása, hogy Obdorszkon alul mintegy 70 versztnyire két igen 

*) «Daer is al van lange tyden af in Európa, en elders gezegt, dat 
de Inwoonders en Volkeren aen de Eivier Oby, en by deze plaets, zouden 
aenbidden een Beeld, Slata Baba geheten, dat is, Goud oud Wyf, en bet 
zelve tot bun Afgodin houden : hoe naerstiglijk deze zaek by my is on-
derzocht, zoo heb allé zekerheit het zelve met de waerheit over een te 
komén, niet konnen v inden : alleen bericbt m y zeker vornaem Rusch 
Heer daer von aldus : ,Aen het Gebergte in Obdorie, het Beeld van Slata 
Baba uitgehouwen staet, hebbende een Vrouwen gedaente, gelijk die 
woorden Slata Baba, Goud oud Wyf betekenen. Edoch, men bericht my, 
dat de Astakkm, en andere Heidensehe Inwoonders, by Tobol, en aen de 
Oby den Duivel aenbidden, die zy zeggen dat zich vaek vertoont in ge
daente van een Vrouw, met Kinderen aen haer schoot, dragende klin-
kende klokken an haer lyf, die zy zeer vreezen, en eeren. — Rutbeckius 
wil, als of onder het woord Slata Baba de Aerde wierde verstaen, en dat 
Zon en Maen hare twee Kinderen zoude betekenen. . . . Elders in de Be-
schryvinge der zeevaerten by de Engelschen eertyds na Moskovien gedaen, 
vind men, dat, wanneer het een quaden tyd is, als van Honger, Pest, 
enzdat dan het bőven gemelte Afgodinne Beeld aengebeden word : zy 
werpen zich daer voor neder, en storten zoo gebéden, als wanneer men 
daer een Trommeltje zet, de omstanders leggen daer op een gemaekte 
Padde, waer na met een stokje op 't Trommeltje word geslagen, de per-
zoon daer de Padde na toe schiet, of door 't slaen op het Trommel-vel, 
dicht by geworpen word, is aenstonds als dood ter Aerde gesmeten, maer 
word voort door 't middel dezer Afgodinne, zoo zy gelooven, weder her-
stelt in ' t leven: die dan de oorzaek van ' t quaed weet te zeggen, en de 
middelen om beterschap te verwerven; waer na de Afgodinne te vre-
den gestelt zijnde, het Land of Volk verlost word van het onheil, waer 
mede zy beladen waren» (752—3. 11.). 
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titkolt bálvány áll nagy tiszteletben az osztjákok és szamojédok 
közt, melyeknek egyike nőt, másika férfit ábrázol. Más részről 
pedig a vogul hagyományos vallási énekekben gyakran emiitett, 
ismeretes alakok a Sorni-Kaltéé ( = AY&ny-Kaltéé) asszony és fia, 
vagy más monda szerint unokája a Sorúi-Átér ( = Arany-Fejedelem), 
sőt az utóbbi a vogul-osztják mythologia legünnepeltebb alakja. Mind
ezekhez számbavéve, hogy — mint alább látni fogjuk — a Kaltéé-
asszonynak Obdorszkon alul mai napig is van bálványa és áldozat
helye, világosan láthatjuk, hogy az oroszoknak Obdoriában emle
getett Zlata babája nem más, mint a Sorni-Kaltéé forditása. Ez 
utóbbiban pedig az «arany» jelző nem azt jelenti, hogy az eleven
nek képzelt istennő, vagy akár bálványképe aranyból való volna ; 
hanem dicsőitő epitheton, úgy mint az «Arany-Kworész», ((Arany
atyám)) ( Sorúi-jáyém) stb. kifejezésekben. 

2. A b á l v á n y t e m p l o m s á t r á r ó l : «(Az obi osztjá
kok) templomai toronyalakú óriási alkotmányok fából készitve 
körülbelől hat öl magasságban. Ezek négyszögűek s ajtó nélkül 
valók ; felülről másznak bele egy létra segítségével. Ezen alkotmány 
belsejében egy rúd áll fél akasztófa alakjában: erre czobolypréme-
ket és, ha hozzá juthatnak, vörös posztót akasztanak bálványuk 
tiszteletére.»*) 

3. Az o s z t j á k s á m á n r ó l : «(Az obi osztjákoknak) bizo
nyos papjaik vannak, melyeket az ő nyelvükön Abys-nok nevez
nek)) (v. ö. tatár abiz «tudós, tanúit ember. mollah»). «Ezek va
kok ; a kik nem vakok, azt mondják, szabály szerint nem lehetnek 
papok. Azt mondják, hogy e papok az ördöggel, az ő istenségükkel 
beszélnek s úgy tartják, ha ők látók (nem vakok) volnának, nem 
volnának méltók, hogy vele (az ördöggel) közlekedjenek, a ki kü-
lömben látó embereknek nem is jelentkezik. Ezen vakok hivatásuk 
gyanánt tekintik, hogy mintegy a Sátán szájából, vagy az ő tőle 
nyert ihlettel jövendőt mondjanak és áldást osztogassanak a nóp-

*) «Hunne Kerken zijn gevaerten, Toorens gewys, van hout ge-
maekt, hoog omtrent drie roeden, min en meer; vierkant, zonder deur 
daer in ; men klimt van bőven in, met een ladder: binnen in dit ge-
vaerte staet een stang als een halve galg, daer aen hangén zy Zabelen 
en rood Lakén, wanneer dat konnen bekomen, ter eeren en Offer van 
hunnen Afgod» (634. 1.). 
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nek». — «Bálványpapjaikhoz (az osztjákok) betegség, vagy más 
szerencsétlenség esetén, mint tanácsadó tudóshoz jönnek, hogy ez 
rajtuk segítsen. Ezek aztán látszat szerint a bálványhoz fordulnak 
tanácsért, s ilyen, vagy amolyan bolondsággal ámítják a népet; 
pl. a végből hogy valaki meggyógyuljon, fül- és szemtanúk állítása 
szerint, levágatják a legjobb lovat, elrendelik, hogy az illető egész 
családja egy nap alatt megegye húsát, bőrét, lábait és fejét pedig 
akaszszák föl a bálvány tiszteletére azVstenség templomtornyában s 
ilymódon könyörögnek hozzá betegeikértw.*) — Egy másik tudó
sítás szerint is «az istentiszteletet és áldozatot a varázslók rende
lik el, kik aztán tudtul adják a népnek, hogy kinek lesz jó vadá
szata becses prémekben és egyéb vadakban*).**) 

4. Az o s z t j á k á l d o z a t o k r ó l : «Midőn (a szurgutvidéki 
osztjákok) ördögeiknek áldoznak, a mi lehet czoboly-, hód-, róka-, 
hölgymenyét-, evetprém, vagy akár egy czoboly fark, előbb a pap
jaikkal beszélnek, hogy közbenjáró imádságaival készítse elő a 
bálvány részéről való kedves fogadtatást. Ha aztán ez a pap akkép 
itélt, hogy a szóban forgó áldozat a bálvány előtt kedves : akkor 
előveszi azt s a fából, vagy más anyagból készült bálványnak a 
nyakába akasztja, a mi után az áldozó a bálványképet megcsókolja. 
A mennyiben az ítélet úgy hangzik, hogy az áldozat kevés, akkor 

*) «By hun zijn zekére Priesters, in haer Tael Abys, of Abysen 
gebeten : deze zijn blind, en die niet blind is, zegt men, kan in die Orde 
geen Priester wezen: zy zeggen, te spreken met den Duivel, haren Afgod, 
en gevoelen, dat, als zy ziende zijn, onwaerdig zijn met hem om te gaen ; 
dat hy ook-zich, aen ziende Menschen niet en openbaerd: en gedragen 
zich deze blinden als uit Satans mond, of ingevinge, te voorzeggen, en 
zegeningen den Volke te doen». — «Tot hunne Afgodische Priesters of 
Papén kornen zy, by nood van krankte, of ander ongemak, als tot vraeg-
baken, om geholpen te worden : deze dan .gaen quanzuis by den Afgod 
te rade, en maken den Luiden de eene of andere dwaesheit d ie t s ; by 
voorbeeld, van om gezont te worden, volgens oor- en oog-getuigenis aen 
m y gedaen, wierd gelast het beste Paerd te slachten, in eenen dag al het 
vleesch met bet gebeele gezin te verteeren, vei, voeten, en liooft in de 
Kerk-tooren, den Afgod ter eeren, op te hangén, en hem daer door, voor 
haer te bidden* (634. 1.). 

**) «De Goddienst en Offerhande word hen, door hunne Tovenaers, 
angezeit, die hen als dan bekent maken, waer goede vangst van Pelteryen 
en ander Wildwerk zullen bekomen» (313. 1.). 
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többnek kell előkerülni; vagy pedig, azt képzelik a szegény embe
rek, rögtön beteggé, bénává, sántává, sőt vakká kell válniok. Mind 
az áldozati értékekből a papok három hónaponként eladást ren
deznek s ezt teszik a tunguzok is*).1) 

«Szokásuk» — így szól a keleti osztjákokról való tudósítás — 
(•koronként lovat áldozni az ő sámánjuk, azaz papjuk, vagy va
rázslójuk útján. Erre a lóra egy kötelet erősítenek, aztán három
szor körülvezetik azoknak a lakása körül, kik az áldozatot nyújt
ják, vagy a kikért hozzák, a midőn az osztják és barátai hátulról 
kisérik. Erre levágják az állatot az ajtó előtt s a pap befecskendezi 
vérével a lakást. Most a húst megfőzik s az erre fölkért barátok, 
mint szent eledelt vigasságban elköltik.2) 

«A mikor csak étkeznek, a (házi) bálvány elé is tesznek az 
ételből. Bizonyos időkben a templomépület, vagy a közös bálvány-
házikó körül gyülekeznek, a hol sokáig szánalomra méltón nyö
szörögnek, jajgatnak, kiabálnak, míg végre az egyik elkezdi hir
detni, hogy éhség következik-e rájuk, a;agy sok vadászati, vagy 
halászati zsákmányuk lesz-e, avagy medve, vagy más vad torkába 
kerülnek-e. E jövőmondásokat, mi ördögi mesterségnek látszik, 
nagyon megbecsülik és tisztelik.*3) 

x) «Als zy hare Duivels ofí'eren, het zy een Zabel, Bever, Vos, wit 
Harmken, Enkhoorn, of wel een Zabel staert, zoo spreken zy te vooren • 
met haren Paep, hy gelieve toch het Offer met zijne voorbede den Afgod 
aengenaem te m a k e n : oordeeld dan dezen Priester, dat het Offer den 
Afgod aengenaem is, zoo neemt hy het en hangt het den van hout of 
ándere stoffe gemaekten Afgod om den hals, waer na den Offeraer het 
Beeld k u s t : indien geoordeeld word, het Offer te weinig te zijn, zoo moet 
'er meer voor den dag komén, of deze arme Menschen beelden zich in, 
terstond ziek, kreupel, of lam te worden, ja ook wel blind. Van al dit 
geoffert goed word door de Priesters allé drie Maenden verkooping ge-
houden ; en dus doen mede de- Tungoesen» (639. 1.). 

2) «Zy hebben een gewoonte zomtyds een Paerd te offeren, door 
haren Schaman, dat is, Priester of Tovenaer gezegt, aen 't welk zy dan 
een touw vast maken, voerende het zoo driemael om de wooning van den 
geenen, die het Offer geeít, of voor wien het word gedaen, volgende den 
Ástak en zijn Vrienden het zelve achter n a ; zy keelen het Dier dan voor 
zijn deur, met wiens bloed de wooning door de Priester word besprengt, 
het vleesch kooken zy, en de Vrienden daer op verzocht, word het als 
Heilige Spys in vrolijkheit genuttigto (637. 1.). 

3) «Zoo dikmael als ze wat zullen eeten, zetten zy den Afgod iets 
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8Á bálvány mellett gyakran egy csomó emberhaj, vagy lószó'r 
csüng s egy facsésze, vagy válu, a melybe ezen hálványképek elé 
naponként ételt, rendesen tejes pépet, hoznak. Ezt egy kanállal a 
bálvány mozdulatlan szájába teszik, a honnan az étel kifordulva 
a bálvány szája mellett testére fut alá. Midőn ezen bálványképeket 
imádják, vagy előtte tiszteletet tanúsítanak, egyenesen állnak, 
fejüket előre csüggesztik s magasan tartják a nélkül, hogy hátukat 
legkevésbé is meghajtanák. Eközben nyöszörögnek, vagy olyan han
got hallatnak, mint midőn egy kutyát csalogatnak. Tisztelet okáért 
némelyek a bálványra czoboly-s fekete rókabőröket aggatnak)).*) 

Egy másik forrás szerint az osztjákok ((kifeszített ló- és 
medvebőröket tisztelnek : előttük leborulnak, áldoznak és imádkoz
nak, mi azonban, mint a tüzetesebb tudakozódásra állítják, elhalt 
atyáik és ősatyáik tiszteletére történik. Meg tudják mondani, hogy 
van isten, kinek lakóhelye az ég; de az ő jóakaratáért s hogy bajt 
ne küldjön rájuk, nem imádkoznak hozzája. A felakasztott medve-
és lóbőrökhöz nyilat és ijjat tesznek; de hogyan és mit imádkoznak 
ezen bőrök előtt, teljesen kitudni nem lehet. Azt tudják, hogy 
minden imádságuk pusztán földi javakért történik. Farkasbőröket 
hősök részére állítanak föl; mivel ezek ilyen állatot is meg tudtak 
ejteni. — Az ördögöt, ki őket vakká és bénává, gazdaggá és sze-
(jénynyé teheti, úgy mondják, tisztelniök s ajándékokkal engesztel
niük kell, úgy mint ez a felakasztott bőrök előtt s külömben 

van hunne Spys voor, op zekére tyden komén zy te zamen, omtrent de 
Kerk-gevaerten, of ook by de gemeene Beelde-huiskens, daer zy dan 
erbarmelijk piepen, huilen, en schreyen, een lange wyl, tot dat eindelijk 
eener aenvangt te voorzeggen, of zy hongersnood zullen hebben, of zy 
veel Wild, en Visch zullen vangen, en of zy van Beeren, of ander ge-
dierte verslonden zullen worden, welke voorzeggingen, dat Duivelkonst 
schynt te zijn, zy hooglijk achten en gelooven» (637. 1.). 

*) «Bezyden den Afgod hangt een vlok Menschen, of Paerde haair , 
en een houte kop of bak, waer in zy dagelijks voor deze Beelden spyze 
in brengen, 't geen gemeenlijk Melk-bry is, ja met een lepel zulks in de 
onbeweeglijke mondén plaetzen, daer het dan uit, en by, langs het lijf 
neder loopt. . . . A l s zy dan deze Beelden aenbidden, of eere an doen, staen 
zy recht over end, en buigen het hooffc voorwaerts neder, en om hoog, 
zonder de rug het minste te buigen, piepende, of gevende een geluit, 
gelijk als merj een Hond lokt : eerens halve behangen zommige deze 
Afgoden met Zabelen, en zwarte Vosse vellen» (634. 1.). 

NVELVTDI). KÖZLEMKNYEK. XXIX. p() 
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történik. S bár az ördögöt tisztelik, úgy mondják, az erdőben egy 
utálatos bálványkép van részére fölállítva : faragatlan, rossz munka, 
mely által az ördög beszél s mely előtt ők halat és (más) étkeket 
áldoznak, ezeket aztán hazaviszik s maguk megeszik. Ezen bálvány 
körül czoboly- és más prémeket akasztanak a fákra, vagy egyebet 
is, a mi nekik becses. Ezen népnél az a balhit uralkodik: ha valaki 
a felakasztott s az istenségnek ajánlott javakból valamit onnan el
vinni akarna, az az illető helyről el nem tud menni, míg azt a tár
gyat le nem tette. »*) 

5. Az o s z t j á k m e d v e t i s z t e l e t r ő l : «Az osztjákok 
maguk között különös ünnepeket tartanak, a mint arról egy szem
tanú értesít, hogy egy ilyen örömünnepet maga látott. Férfiak, 
nők és gyermekek, kéz kezet fogva körültánczoltak és ugráltak 
(valamit). Miután egy ideig tánczoltak, hát egy holt medve volt 
ottan. Ez előtt mély tiszteletet tanúsító köszönéseket tevének s 
nagy hangon kiáltanak hozzá: JJgyan ne légy dühös reánk'; vagy: 
,Allatunk, arra légy dühös, kik a vasat a nyílra készítették /' Azután 
levágták a medvének a fejét, egy botra helyezték, a testét pedig egy 
fa alá hurczolták, a hol nagy tüzet raktak. Most lehúzták a bőrét, 

*) «Deze VoIkerén (de AstakkenJ, eeren opgespanne Paerde- en 
Beeren-huiden, vallen daer voor neer, offeren, en bidden daer voor, het 
geene zy echter, als men hen naerstig vraegd, mede zeggen te geschieden 
ter eeren van hare afgestorvene Vaders of Voorvaders. Weten te zeggen, 
dat 'er een God is, wiens Huis den Hernel is, doch om zijn goedheit, en 
dat hy hen geen quaed doet, bydden zy hem niet aen. By den opgehan-
gen Beér- of Paerden-huit, word Pyl en Boog gevoegt; doch hoe en wat 
eigentlijk voor deze vellen gebéden word, is niet recht te weten; dit 
weet men, dat al hun bedé is alleen om tydelijk goed. Wolve vachten 
worden voor de heldadigste opgerecht, aengezien hy alznlken Dier heeft 
weten te treffen. — Den Duivel, zeggen zy, die haer blind en lam maekt 
ryk en arm, moeten zy eeren, en offeren, gelijk zulks voor de opgehan-
gene vellen, en anders geschied. En gelijk zy den Duivel eeren, zoö is in 
het Bosch, zoo men zegt, voor hem een afgryzelijk beeld opgerecht, doch 
onbehouwen en schlecht werk, waer door de Duivel gezegt word, te spre-
k e n : waer voor zy Visch en eetbare Waren offeren, de welke zy daer 
na, te huis voeren, en zelve verteeren. Zy hangén mede aen de Boomen 
Zabelen, en andere Pelteryen, of wat hen kostelijk is, rondsom gemelten 
Afgod. By dit Volk is een overgeloof, dat, zoo iemand van dat opgehan-
gen, en geofferde goet, iets weg droeg, dat hy niet zoude konnen voort-
gaen, voor en al eer hy zulks van zich gelegt hadde» (632. L). 
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húsát megfi'ztek s közösen egyszerre megették ; csontjait elásták a fa 
alá áldozatkép. Később a fejét az ő templomukba helyezték el az ő 
Schagan (helyesen: SaitanJ istenük tiszteletére. Ezután valameny-
nyien asszonyostul és gyermekestül még háromszor körültánczolták 
a tüzet)).1) 

A m e d v e e s k ü r ő l is találunk híradást WrrsENnél: «Ha 
valaki az osztjákok közt hamis végből magára átkot mond, vagy 
esküt tesz: azt hiszik, hogy az olyan nem éli át az évet, hanem meg
eszi a medve».2) — «Ha az osztjáknak valamelyik feleségére hűt
lenség tárgyában gyanúja [van, néhány szőrszálat levág a medve 
bőréről s felajánlja azt a gyanúsított asszonynak. Ha az ártatlan, 
akkor elfogadja a szőrszálakat; ha bűnös, semmikép sem meri 
átvenni, hanem azonnal beismeri hibáját, a midőn gyalázata föl
fedeztetvén, az asszonyt gyakran eladják. A ki a medveszőrt elfo
gadja s mindamellett bűnös, azt hiszik, hogy azt egy ugyanilyen 
állat meg fogja támadni az erdőben s szétszaggatja. A medveszőrön 
kívül késeket, nyilakat vagy fejszéket is adnak olyan férfinak, kiket 
bűnösnek gyanítanak, azt képzelve, hogy a ki bűnös létére elfo
gadja, hasonló szerszámok veszedelme fogja érni».3) Csaknem tel-

*) «Zy vieren byzondere Feesten onder hen, gelijk zeker aenschou-
wer daer van my verhaelde, een diergelijk Joel-feest gézien te hebben: 
zy dansten en sprongen, hand aen hand, in de ronte, zoo Mannen, Wy-
ven, als Kinderen : na een wyl gedanst te hebben, was daer een dooden 
B e é r ; voor dezen maekten zy eerbiedige groetenissen, en riepen overluit 
tegen hem, en zyt docb niet toornig op ons, of ons Yee, weest toornig 
op den geenen die het Yzer aen de Pyl gemaekt heeft; daer na liakten 
zy den Beér het hooft af, zetten 't op een staek, en bragten 't lijf onder 
een Boom, waer een groot vuur gemaekt w a s ; voorts t rokken zy hem 
den hűit af, kookten het vleesch, en aten 't gezamentlijk in een mael 
o p : de gebeente begroeven zy onder den Boom ten Offer; het hooft 
word dan in hunne Kerk gestelt, haren God Schagan ter eeren: hier na 
dansten zy allé met Wyfen kinderen, noch driemael om het vuur» 
{640. 1.). 

2) «Wanneer iemand onder hen een valsche vloek of eed doet, 
gelooven zy dat hy het Iaer niet over leven, maer van de Beeren opge-
geten zal worden» (637. 1.). 

3) «Wanneer een Ostiak een zijn 'er Wyven van overspel verdacht 
houd, zoo snyt hy eenig haair van een Beeren-huit, en bied het de 
Vrouw aen, dien hy verdacht houd, is zy onschuldig, zoo zal zy het 
haa i r ontfangen, zoo zy schuldig is, geenzins het zelve durven aenvaer-

10* 
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jesen egyező szöveggel olvasható e tudósítás YSSBRAND könyvében 
is (1. alább). 

6. Az o s z t j á k o k h a l o t t i s z o k á s a i r ó l : «Igen egy
szerű viselkedéssel és tisztelettel temetik el halottjaikat. Két rúdon 
viszik el, melyek faháncscsal vannak egybekötve s hozzája teszik 
az elhunytnak nyilát és ijját. A kik az elköltözöttnek tiszteletére 
lovat nem ölhetnek, melylyel víg tort ülnek, bőrét fejestül lehúzzák, 
hogy előtte imádkozzanak s áldozzanak — azok egy medvét (!), vagy 
más állatot vágnak le, melyet a tor alkalmával megesznek, s bőrével 
úgy bánnak el, mint a lóéval. A gazdagabbak részére, két vagy 
három lovat is ölnek)).*) 

7. A v i h a r t ó l v a l ó f é l e l e m r ő l : «Midőn az osztjákok 
ladikjaikkal az Óbban eveznek és vihar kerekedik, sok babonás 
cselekedetet szoktak gyakorolni. Az árbocz mellett hasukra feküsz-
nek, különösen ha valamely papuk is benn van a ladikban, ki 
aztán istentiszteletet végez. Ugy ordítanak ilyenkor, mint egy 
medve».**) 

8. A f ö l d ö v e n é p h i t é r ő l : «Solikamsk és Verchoturje 

den, maer aenstonds schuld békéimen, als wanneer deze hoon af word 
gemaekt, wordende de Vrouw veeltyds dan verkoft. — Die het haa i r van 
den Beér aenneemt, en echter schuld heeft, gelooven zy, dat van een 
diergelijk Dier in 't Bosch overvallen, en verscheut zal worden : zy bie-
den ook wel Messen, Pylen, of Bylen den zoodanigen Mannen, behalven 
het Beerenhaair aen, deer zy gedachten van schuld op hebben, zich 
inbeeldende, dat zoo hy 't aenneemt, en schuld heeft, dat hy met dier-
gelijke werk-tuigen als hy ontfangen heeft, zal worden gegrieft» (636. 1.). 

*) «Met zeer schlecht gebaer en anzien begraven zy haer Lijken 
dragen die weg op twee stokken, die met basten van Boomen te zaem 
gebonden zijn, daer zy des overledens Pyl en Boog by vcegen en die ter 
eeren den overledenen geen Paerd kan slachten, daer zy zich mede vro-
lijk maken, en waer van zy het vei oprichten, met den kop, om het aen 
te bidden, en daer voor te Offeren, die slacht een Beér, of ander Dier, 
welken by de Lijkplicht word gegeten, en met zijn vei word geleeft, als 
met dat van ' t Paerd : voor de Rykste slacht men 'er wel twee of drie» 
(630. 1.). 

**) «Als de Astakken op de Oby in hunne Vaertuigen zijn, en zich 
een storm op doet, zijn zy gewoon veel overgeloovige gebaerten te ma
ken : zy leggen zich by de mást op den búik neder, voornaem als zy 
eenige hunner Priesters binnen boord hebben, die dan de Godsdienstelijke 
plicht ver r ich t : zy brullen dan als een Beer» (634. L). 
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városok mellett, nem messze a Túra folyótól kezdődik a Camenoi 
Pofas-nok, vagyis ,kó'-öv(-nek nevezett sziklás hegység, mely a 
régiek Riphaei hegységével látszik azonosnak. Az oroszok azt költik 
róla, hogy az egész világot körülfogja*.*) A WITSEN művéhez mel
lékelt BLAU JÁNOstól származó 1663-iki térképen is látható a követ
kező jelzés: «Camenoi poyas, hoc est orbis térre cingulum, mons 
hiperboreus veteribus». 

Megjegyezzük végül WITSEN könyvének azon érdekes, úgy 
látszik néphagyományon alapuló közlését, hogy a permi földnek 
ama lakói, kik a XIV. század végén nem akarták őseik hitét az 
erőszakosan tért foglaló kereszténységgel fölcserélni, az Ob és Irtis 
folyók mellékeire menekültek s itt az osztjákokba beleolvadtak 
(636. 1.). Mint fentebb az «Arany-asszonynál)), úgy az alábbi tár
gyalásokban is többször fogjuk tapasztalni, hogy vogul-osztják 
mithikai képzetek és nevezetek közösek a zürjénséggel jeleképpen 
azon nagy műveltségi befolyásnak, melyet e nép az uralvidéki 
ugorokra már a régi korokban gyakorolt s melyet ez utóbbiak szó
kincsében is számos adat igazol. 

Mint ismételve kiemeltük, mind az eddig tárgyalt irodalmi 
tudósítások nem közvetetten személyes megfigyelésen, hanem 
hallomáson és tudakozódás útján egybeszerzett, vagy egyébként 
előtalált kézirati forrásokon alapúinak. Az első művek, melyekben 
a vogulok és osztjákok hitéletére vonatkozó adataikat a szerzők a 
hely színén nyert saját tapasztalataik és értesüléseik nyomán köz
lik : EVERT YSSBRANT IDES és ADAM BRAND útleírásai. Az előbbi 
hollandi származású férfiú volt, kit 1692-ben Alexejevics Iván és 
Péter együtt uralkodó czárok azon fontos megbízással küldöttek 
volt követkép Pekingbe, hogy kereskedelmi összeköttetéseket léte
sítsen Oroszország és Khina közt s egyszersmind, hogy a Szibérián 
keresztül vezető utat ily irányban alaposan tanulmányozza. YSSBRANT 
derekasan megfelelt küldetésének; elindulva Moszkvából a vogu
lok, osztjákok, tunguzok s távolabb lakó szibériai népek földjén 

*) «By de Steden Solkamskoy en Vergaturia niet wyt van de Vliet 
Túra, begint het steene gebergte, genaemt Camenoi Pojas, dat is, steenen 
bánd of gordel, het geen der ouden Ripheische Bergen schynen to zijn. 
De Russen verdichten, dat zy rondsom de Waereld gaen» (781. 1.). L. még 
ugyané tárgyról 782., 946. és 963. 11. 



1 5 0 MUNKÁCSI BEENÁT. 

keresztül szerencsésen eljutott a khinai fővárosba, hol sikerrel 
elvégezvén ügyeit, ugyanazon az úton, melyen jött, visszatért kül
dőihez. Három évig tartott a rendkívüli fáradalmakkal járt utazás, 
melyről YSSBRANT pontos naplót vezetett s ennek alapján írta meg 
következő művét: «Driejaarige Reize naar China, te lande gedaan 
door den Moskoivischen Afgezant E. Ysbrants Ides van Moskou 
af, over groot Ustiga, Siriania, Permia, Sibirien, Daour, groot 
Tartaryen tot in China. Waar in, behalven de gemelde handstree-
ken, de Zeden dier ivoeste Volken, ten aanzien van hunnen gots-
dienst, regeerinfjen, huwelyken, dagelykschen handel, kleedinge, wo-
ningen, onderhoud, d,ood en begraafnissen naaukeuriglyk beschre-
ven worden. Amsterdam, 1704.» — BRAND a követnek kísérője és 
alkalmazottja volt, ki észleleteit külön könyvben írta meg, mely
nek czíme: a A. Brand, Beschreibung seiner grossen chinesischen 
Reise, ivelche er Anno 1692, in der Suite des Herrn Eberhard 
Isbrandes Ides von Moskau aits über Grossustiga, Siberien, Dau-
rien und durch die Tartarey, bis in China gethan. Frankfurt, 
1697.» Mindkét mű több fordítást ért, a minők a következő fran. 
czia kiadások: «Voyage de Moscou a la Chine par Mr. Everard 
Isbrants Ides, Ambassadeur de Moscovie»*) és «Relation du Voyage 
de Mr. Evert Isbrand, envoyé de SaMajesté Czarienne a VEmpe-
reur de la Chine en 1692—9é. par le Sieur Adam Brand. Am
sterdam, 1699.» Számomra csak a két utóbbi mű lévén hozzáfér
hető, ezekből idézem a tárgyunkra vonatkozó közléseket. Tartalom 
szerint csoportosítva ezek a következők: 

1. A C s u s z o v a j a f o l y ó m e n t é n l a k ó v o g u l o k 
h i t é l e t é r ő l : «Toute Eeligion (des WoguUkes) consiste dans 
un sacrifice, qu'ils font tous les ans une fois; ils vont en troupe 
dans un bois, oú ils assoment un animál de chaque espéce, dönt 
le cheual el le bouc tigris sönt les plus nobles, selon eux: ils écor-
chent ensuite les animaux assomez, et, a/prés en avoir pendu les 
peaux, aux arbres les plus elevez de l'endroit oú ils se trouvent, ils 
se prosternent, le visage contre térre, et les adorent. Cela fait, 
ils mangent ensemble la chair des victimes; et s'en retournent, 

*) Megjelent JEAN FREDERIC BERNARD «Recueil de Voiages au Nord» 
czímű, útleírásokat tartalmazó gyűjteményének VI I I . kötetében (Amster
dam, 1727.). 
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en disant: ,Nous voila quites, pour cetté anée, de priéres, et de céré-
monies'. Ils ne donent aucune raison de l'introduction de cet 
usage: ils disent seulement, en gónéral, que leurs Peres l'ont pra-
tiqué. — Quant á leur Doctrine: je leur demandai s'ils ne cro-
yoient pas qu'il y eűt, dans le Ciel, un Dieu, qui avoit eréé toutes 
choses, qui conservoit et gouvernoit le mond, et qui envoyoit sur 
la térre, selon qu'il lui plaisoit, la pluye et le beau temps. Ils me 
répondirent, qu'ils honoroient le Soleil, la Lune, et les Etoiles, 
parcequ'ils les voyoient dans le ciel, et que leur lumiére éclairoit 
la térre : qu'au resté, il pouvoit bien y avoir un Dieu, qui gouver
noit tout, et qu'ils ne voyoient pas. Ils ne veulent point entendre 
parler du Diable, et disent qu'ils ne le connoissent pas, parce qu'il 
ne leur est jamais aparu. Ils croyent une résurredion, mais üigno-
rent quelle sera la récompense de' l'autre vie» (Yssbr. 13—14. 1.). 
Ugyané tárgyra vonatkozólag BRAND igy ir: «Lorsque nous les 
Wogultzoi interrogeames sur leur croyance, et sur la conduite 
de leur vie, ils nous firent reponse qu'ils étoient persuadez qu'il y a un 
Creáteur au Ciel, auquel ils rendent le dernier hommage. Cependant 
ils se prosternent devant le Ciel, ils adressent leur priéres au So
leil, a la Lune et a l'Eau, ils leur font des offrandes de chevaux, 
de vaches et de veaux; non pas de la chair, mais seulement des 
peaux, qu'ils pendent dans les Bois aux Lieux les plus elevez et 
c'est en cela que consiste leur pretendue dévotion. A l'égard de la 
Chair, ils la mangent, dans des repas oú la joye régnent parmi-eux» 
(27—28.11.). 

2. A v o g u l o k t e m e t k e z é s i s z o k á s a i r ó l : «Quand 
quelqu'un d'entr'eux meurt, ils l'enterrent, páré de ses plus beaux 
habits: ils mettent dans la fosse une somé d'argent, proportionée 
aux facultez du défunt, afin, disent ils, qu'il ait de quoi se nourir, 
aprés sa résurredion. Les parens du mórt font, sur son tombeau, 
des hurlemens afreux, et il riest permis á un mari de se remarier, 
qu'un an aprés la mórt de sa femme» (Yssbr. 14.). — BRANDnál: 
«Lors que quelqu'un meurt parmi-eux, ils apportent tous leurs 
soins á l'habiller, le plus magnifiquement qu'il leur est possible, 
aprés quoi, ils le portent en térre avec tous les ornemens dönt il 
est ajusté. La raison de cela, est, qu'ils sönt fortement persuadez 
que chacun dóit ressusciter dans le mérne habillement, avec lequel 
il a été enterré. Ils tiennent pour certain qu'ils ressusciteront un 
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jour; mais quand on leur demande en quel Lieu ils doivent donc 
aller, c'est une chose qu'ils ignorent, et dönt ils ne pűrent nous 
instruire» (28. 1.). 

Az eb e l t e m e t é s é n e k s z o k á s á r ó l utazóink ekkép 
tudósítanak: «Les chiens reqoivmt aussi, éhez ces Peuples, des 
honeurs funébres: lorqu'un Wogulske perd un de ces animaux, qui 
lui a servi á la chasse, ou á quelqu'autre exercice, il lui fait élever 
une petité maisonette de bois, d'environ un brasse de hauteur, dans 
laquelle il met, et laisse la charogne, tant que le monument dure» 
(Yssbr. 14. 1.). — «Ce que je vais dire est une chose, que nous 
avons vűe de nos propres yeux. Un gros chien, bien dressé pour 
la chasse des bétes fauves, et qui ne ressembloit pas mai á un 
Dogue d'Angleterre, étant mórt subitement, lors qu'on ne s'y 
attendoit pas, on entendit des cris et des hurlemens terribles, ce 
n'étoit par tout que plaintes et lamentations, chacun regretoit ce 
chien, l'un pour une telle qualité, qu'il avoit possedée, et l'autre 
á cause d'un tel service qu'il avoit rendű. Enfin aprés avoir 
tous bien hurlé et bien lamenté, ils enterrerent ce chien comme 
une Personne. Ils íirent bien plus, car afin qu'il pút, suivant leur 
pensée, reposer plus a son aise, ils lui mircnt sons la tété une piéce 
de bois, preparée exprez pour cela. En suite ils élcverent sur safosse 
une petité cabane, témoignant ainsi l'estime qu'ils avoient fait de 
ce ebien, á cause de ses grands merites, et des fideles services qu'il 
leur avoit rendus pendant sa vie. Nous aprimes, que c'est une an
cienne Goűtume parmi ces Peuples» (Brand 31. 1.). 

3. A z i r t i s - és o b v i d é k i o s z t j á k o k h i t é r ő l és 
b á l v á n y a i r ó l : «Les rivages du fleuve Oby sönt habitez par 
des Idolátres, nomez Ostiakes. . . . Ce Peuple avoue qu'il dóit y 
avoir un Seigneur dans le Ciel, qui gouverne tout; cependant il ne 
lui rend aucun honeur, et se fait des Divinitez de bois et de térre, 
sous diferentes figures humaines, qu'il adore. Chaque habitant a 
son Dieu dans sa cabane qu'il apelle Saitan, et les principaux 
d'entr'eux se distinguent, en lui donant des habíts de soye, sem-
blables á ceux des Dames Eussiennes. D'un cöté de 1'ldole, pend 
une toufe. moitié cheveux, moitié erin, et de l'autre une gamelle, 
pleine de bouülie, dönt on alimente chaque jour la Divinité: on la 
lui verse, á grandes cuülerées, dans la bouche; mais, ne pouvant 
l'avaler, elle la laisse répandre, et cetté bouülie forme deux ruis-
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seaux, qui coulent continuellement á térre. Dans leurs actes d'ado-
ration, ces Idolátres sönt debout, ou eouchez par térre, et ne cour-
bent jamais le dos. Toutes leurs priéres consistent á fairé certaines 
grimaces des lévres, et á sifler, come quand on veut apeler un chien* 
(Yssbr. 37—38. 11.). — «Leur Dieu prétendu, ou Grand Schaitan, 
est fait ou de bois, ou de cuivre, ou de plomb, suivant que celui 
qui le fait fabriquer est riehe ou pauvre. . . Ceux, qui sorit pauvres 
ne lui donnent que de vieux lambcaux, mais les riches le couvrent 
de Martres Zebelines. Ils lui font des encensemens avec toutes 
sorles de parfums. Lors qu'ils paroissent devant cetté Idolé, ils 
pratiquent une étrange maniére d'adoration. Au lieu de Priéres, 
ils prononcent, je ne scai quelles par öles en contrefaisant la voix 
des poulets, ils frapcnt fortement des mains, ils se prosternent la 
face contre térre, pour marquer un respect tout particulier, ils 
font avec les piez de certains mouvemens et vostures de Bateleurs, 
et pratiquent d'autres Cérémonies ridicules, qui ne valent pas la 
peine d'étre raportées. Toutes les fois, qu'ils prennent leurs repas, 
de mérne que lors qu'ils font quelque festin, ils ne manquent pas 
de servir á leur Schaitan des viandes les meilleures et les plus déli-
cates, qu'ils posent devant lui. Ils croient que s'ils manquoient á 
cetté coűtume, tous leurs mets se convertiroient en abominables 
vers. Ils tiennent aussi que s'ils ótoient ces viandes de devant 
cetté Idolé, elle ne manqueroit pas, pour punition de ce crime, de 
les estropier en leur faisant perdre l'usage des bras. C'est pourquoi 
ils les laissent la jusques á ce que la corruption les consument, ou 
que les bétes qui vivent de proie, viennent les enlever» (Brand 
61—62. 11.). 

4. Az o s z t j á k o k i s t e n i d é z é s é i * ö l : «Quelques per-
sonnes nous ont raconté, qu'en certain temps, ces Peuples s'assem-
blent dans leurs Cabanes, oú ils font alors de cris et des hurlemen s 
horribles et lamentables, qu'ils ne finissent qu'a Varrivée d'une Per-
sorine, qui sans doute, ne peut-étre que le Diable. Cet Esprit malin 
leur prédit ce qui leur dóit arrictr ; savoir s'ils ont quelque grandé 
famine á supporter; s'ils auront de bonheur á la chasse et á la 
peche; s'ils continueront a jouir d'un parfaite santé; s'ils épouse-
ront une jeune femme; s'ils mourront d'une mórt naturelle, ou 
s'ils auront le malheur d'étre tuez, ou assommez, ou bien d'étre 
dechirez et devorez par les ours ou autres bétes farouches, et 
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plusieurs choses semblables. Aprés avoir ainsi apris de Satan tout 
ce qu'ils veulent se avoir, ils lui rendent les derniers honneurs, et 
quand il a disparu, ils se separent, attendant leur destinée avec 
un courage intrepide» (Brand 62—63. 11.). 

5. Az o s z t j á k o k m e d v e t i s z t e l e t é r ő l : «Le plus 
grand plaisir des homes est la chasse á l'Ours, ou ils vont ordi-
nairement en troupes. Ils ont pour armes, chacun un fer tranchant, 
de la figure d'un grand couteau, ataché á un manche de bois, 
d'environ une brasse de long. Lors qu'ils ont tué un de ees animaux, 
ils lui coupent la tété, la pendent a un arbre, et se rangeant autour, 
un forme de cerele, ils lui rendent des honeurs divins: ils courent 
enmite vers le corps de VOurs, en faisant des lamentations et lui 
disant, d'une vois plaintive: ,Qui est-ce qui fa bté la vieP ,Ce sönt 
les Russes'; -— ,Quiest-ce qui fa coupé la tété?' ,Cest la hache d'un 
Pilissé'; — ,Qui est-ce qui fa dépouiilé de ta peau V ,Cest un couteau 
fait par un Russe'. En un mot, les Knsses ont fait tout le mai, et 
pour eux, ils sönt innocens de la mórt de l'Ours» (Yssbr. 41.1.). — 
«Leur Idolatrie s'étend encore jusques á l'adoration de la peau 
d'un ours, sur laquelle ils font leur serment. Lors qu'ils ont tué 
de ces bétes farouches, ils lui coupent la tété, et lui rendent en-
suite de grands honneurs. Ils courbent un peu la tété, siflent comme 
on a accoűtumé de fairé lors qu'on apelle un chien, et aprés avoir 
ecorché l'ours. ils lui disent: ,Qui est-ce qui t'a őté la vie ?' ,Ce 
sönt les Russes'; ,Qui t'a coupé la teste?' ,Ce sönt les haches des 
Russes'; Qui est-ce qui t'a dépouiilé de ta peau?' ,Ce sönt les 
couteaux des Russes'. En un mot ils attribuent aux Russes tout ce 
qu'ils ont fait á cet Animál» (Brand 63—64. 11.). 

Az osztjákok medvetiszteletéről tanúskodik YSSBEAND követ
kező úti éleménye is : «I1 vint, un jour, á nos barques, une troupe 
de ces Ostiakes, pour nous vendre du poisson : un de mes Dome-
stiques, voulant se réjouir, tira de son cofre une de ces machines 
curieusess qui se font á Nuremberg. C'étoit une figure d'Ours, dans 
laquelle il y avoit un horloge, et des ressorts, par le moyen des-
quels l'Ours sonoit les heurs sur un tambour, et tournoit, en 
mérne temps, les yeux et la tété. Comme les Ostiakes admiroient 
cetté nouveauté, la machine joua; jamais gens plus étonez qu'eux: 
ce fut un plaisir de voir les postures et les grimaces qu'ils firent, 
pour témoigner leur surprise : ils se mirent á marmoter, á sifler et 
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á rendre a cetté figure tous les honeurs, qu'ils ont acoutumé de 
rendre á leur Saitan: ils élevérent mérne aú dessus de cetté Idolé. 
,Les Saitans que nous faisonsf, disoient-ils, ,ne sönt rien, au prix 
de celui Iá. Si nous avions un pareil Saitan, nous les parerions de 
Zibelines et de Renards noirs1. Ils demandérent s'il étoit á vendre, 
mais je le fis fermer d'abord, pour ne pas doner plus long temps, 
ocasion á ridolátrie» (38—39. 11.). Ugyanezen történet le van írva 
BRANDnál is (61. 1.). 

A m e d v e e s k ü r ő l szóló tudósítás: «Quand un Ostiake 
doute de la fidélité de quelqu'une dcs ses femmes, il coupe une poi-
gnée de poil á la peau d'un Ours, et Vaporte á celle qui soupgone. 
Si elle est innocente, elle recoit ce poil sans dificulté; mais si elle 
est coupable, elle n'ose y touc'ier, et confesse son crime, dönt la 
peine est la répudiation, acompagnóe de la liberté de se marier á 
un autre. Cetté épreuve se fait avec beaucoup de respect et de 
bonne foi, parce que ces Peuples sönt persuadez, que si une femme 
étoit assez hardie pour mentir, VOurs á qui a apartenu la peau 
dönt on a coupé le poil, ressusciteroit dans trois jours, et viendroit 
dévorer la parjure. Pour les autres sermens, ils étalent, devant la 
personne qui doitjurer des arcs, des fléches, des haches, et des mas-
sues, et robiigent de toiicher une de ces armes, croyant fermcment 
que, si elle fait un faux serment, cetté mérne arme sera, dans peu de 
jours, Vinstrument de sa mórt. Cetté superstition est aussi en usage 
chez les Busses des environs» (Yssbr. 41—45. 11.). — BRAND is ki
emeli az osztjákoknak szigorú fölfogását az esküről: «Ces Peuples 
miserables au supreme degré, ne laissent pas, tout Idolatres qu'ils 
sönt, d'étre louables en une chose; c'est qu'ils sönt ennemis des 
jurements, et des faux serments, de mérne que de ceux qui sönt 
faits a la legére. On leur inculque cetté maximé dés leurs jeunesse. 
Aussi sönt-ils fortement persuadez que celui d'entre-eux qui fait un 
faux serment, oujure en quelqu'autre maniére sans necessité, ne doit 
esperer dans tout Vannée aucun bonheur, ni prosperité, et que mérne 
il ne la passera pas sans mourir de quelque mórt violente ou bien 
sans étre dechirez par les ours» (64.1.). 

6. A f ö l d a l a t t é l ő m a m m u t o k h i t é r ő l : «Les 
idolatres, comme les Jakutes, les Tunguses et les Ostiakes disent 
que les Mammuts se tiennent dans des souterrains fórt spacieux, 
doni ils ne sortent jamais: qu'ils peuvent aler ca et la dans ces sou-
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terrains; mais qiie, dés quHls ont passé dans un lieu, le dessus de 
la caverne s'elévé et s'abiment ensuite, forme dans cet endroit un 
précipice profond, ainsi que ces sauvages assurent l'avoir vu sou-
vent. Ils sönt aussi persuadez, qu'un Mammut meurt, aussitot quHl 
voit, ou qiiil respire Vair du jour et soutiennent que c'est ainsi 
que périssent ceux, qu'on trouve morts sur les rivages des Riviéres 
voisines de leurs souterrains, ou ces animaux s'avancent quelque-
fois inconfidérément» (Yssbr. 49. 1.). 

B) Hittérítő törekvések. 
A XVIII. század első évtizedei nagy változások korszakát 

jelzik a vogulok és osztjákok nyilvános vallási életében. Ekkor ölt 
ugyanis nagyobb arányokat ama mozgalom, mely az orosz fen-
hatóság alatt élő szibériai népek évszázadok óta tűrt pogányságá-
nak végleges kiirtását s az ősi bálványok romjaira tűzött kereszttel 
a felvilágosodás útjának egyengetését vette czélba ama sötétben 
maradt tájakon. E törekvés első kezdetei igen messze időkbe nyúl
nak vissza, csaknem egykeletűek az oroszok és uralvidéki ugorok 
első érintkezéseivel. A novgorodi krónika arról értesít, hogy ama 
hadjáratban, melyet Jadrej vojvoda 1193-ban intézett Jugria föld
jére, résztvett egy Ivanko Legén nevű pap is, kinek nyilván nem
csak a tábori istentisztelet végzése volt a feladata, hanem egy
szersmind hogy az elfoglalt területeken a hódoltság jelekéi) emelt 
templomokat fölszentelje s lehetőleg híveket szerezzen az egyház
nak a pogányok között.*) Jártak bizonyára ily tábori papok a XII— 
XV. századok egyéb betörő orosz hadaival is, kiknek azonban 
aligha lehetett a térítésben számbajöhető sikerük már csak azon 
könyörtelen s rendkívül ádáz rablóüzelmek miatt sem, melyek a 
novgorodiakat az Ural és Obvidók lakói előtt irtózat és rettegés 
tárgyává tették s éjopenséggel nem voltak alkalmasak arra, hogy 
velük a kereszt vallását megkedveltessék. Igen találóan festik e 
népek hangulatát a hirdetett új vallással szemben azok a szavak, 
melyeket az éjszaki zürjeneket térítő Permi Szt-István ellenfelé
nek, a permiek Pam nevű sámánjának ajkára ad amannak élet-

*) L. erre nézve A. OKSENOV (iCHOuiema HoBropo,a,a BejMKaro Cb íOrop-
CKOÍÍ 3e>i.ueil» czímű értekezését N. M. JADEINCZEV «.IiiTepaTypHMií: C6OPHHKT>»-
jában (St. Petersburg, 1885.): 443. 1. 
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írója Epiffflüj'» "Moszkvából* —így szólott volna állítólag a po
gány pap hazája fiainak — «jöhet-e valami jó számunkra í Nem 
onnan voltak-e (reánk mérve) a terhek, a nehéz adók, az erőszakos
kodások, a szolgabirák (tivunok), az árulok és tartományig a zgatók ? 
Ezért ne ő reá (t. i. Sz. Istvánra), hanem én reám hallgassatok, 
a ki javatokat akarom; hiszen én a ti nemzetségetekből és a ti 
földetekről való vagyok)).1) Külömben a novgorodiak külső ha
talma sem volt elég szilárd Jugria földjón; a vogulok, osztjákok és 
ustjugi zűrjének hősies ellentállásán gyakran tört meg a garázda 
ellenség ereje, sőt volt rá eset (pl. az 1193-iki és 1357-iki hadjára
tokban), hogy az utóbbiból csak nagy nehezen vergődhetett haza 
néhány hírmondó a nagy pusztulásból. Midőn a vicsegdai zűrjének 
a XIV. század végével a keresztségét elfogadták, a térítés sora az 
Urálon innen lakó vogulokra következett. Ezt Szt. Pitirim permi 
püspök, Szt. István harmadik utódja végezte nagy buzgósággal,2) 
minek az archangeli krónikás tudósítása szerint az lett a vége, hogy 
Asik vogul fejedelem Jumsan nevű fiával 1455-ben betört a vi
csegdai tartományba s itt másokkal együtt foglyul ejtvén a püspö
köt is, ezt kegyetlenül kivégezte.3) Az efféle többször ismételt be-
rontások indították Iván Vasziljevics moszkvai nagyfejedelmet, 
hogy 1465-ben nagyobb hadat indítson Jugra ellen, s mivel ez 
még nem vezetett a kívánt sikerhez, 1483-ban még egyszer végig 
pusztítassa a vogulok és osztjákok földjét. Most már ez utóbbiak 
meghódoltak, mely hódolás részletei közül tanulságos tárgyunk 
szempontjából az u. n. CiiHO^ajiLHaa jrfeTOimcb-nak az a följegy
zése, hogy 1485-ben megjelent Moldan középobi fejedelem (Kirasb 
KO^CKÍH) Pinzej, Sonta ós Fitkej fiaival a Vím-vidéki és vicsegdai 
helytartó előtt s ott esküvel fogadta meg, hogy gonosz szándékot 
többé az oroszok ellen nem forral, a permi földet berontásaival 
nem háborgatja s mindenben engedelmeskedni fog a moszkvai 
nagyfejedelemnek; ezen eskünek pedig a szertartása az volt, hogy 

i) «IKMTÍe CB. CTe*aHa« a gr. KymejteBt-BesÖopoAKO kiadásában meg
jelent (dlaMHTHHKH CTapHHHoit pyccKoií .iHTepaTyp&i» czímű gyűjteményben 
(St. Pbg. 1862.): 4. fűz., 160. 1. 

2) L . KÖPPEN PÉTER «XpoHOJioraieCKÍfl yKaaaTe.ii& MaTepiajioBt ^Jia 
HCTopia HHopo^eBB EBponeöCKOíí POCCÍHM (StPb., 1861.); 65. 1. 

3) L. I . N. SMIRNOV «IIepMflKH.-IlcTopiiKO-3THorpa*iraecKÍH oíepKBo (Kazán, 
1891.) czímű jeles művében: 152. 1. 
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óaranyból vizet ittak* («a KplmocTB n x t co 30jiOTa Bo^y IIHJIH»).*) 
Hogy mit jelentsen az itt emlí tet t aranyból való vízivás, azt a ku
tatóktól később megfigyelt népies esküszokások nem világítják 
•meg, de valószínű, hogy efféle gondolat lehetet t a lapja : «A víz 
veszedelme pusztítson el, ha szavamat valaha megszegném». A hit
térítés munkája ezután egyelőre félbe szakad e fogékonytalan tája
kon s úgy látszik, nem já r t nagyobb eredménynyel az ötödik permi 
püspöknek, Jonának ily i rányú törekvése sem, ki 1 i. az 1462—63. 
években megnyervén a keresztségnek a déli permieket, kísérletet 
te t t a Csuszovaja folyó vidékének vogul lakossága között is. Leg
alább YSSBRAND, ki 1692-ben jár t e tájon, min t fentebb láttuk, még 
teljes pogányságban találta a Csuszovamelléki vogulokat. 

A keletebbre lakó vogulok és osztjákok hittérítésének kezde
tei Kocsüm szibériai khánságának megdőltével és az orosz uralom
nak e vidékeken való végleges msgszilárdulásával indulnak meg. 
JEEMÁK TIMOFEJEVICS kozák rablóvezér 1581-ben foglalja el az Irtis 
és Tobol összefolyásánál épül t Szibir nevű ta tár fővárost s a követ
kező évben csekély ellenállás u t án sorban meghódolnak előtte, 
valamint Bogdán Brjazga kiküldöt t alvezére előtt az összes ob-
vidéki ugor fejedelmek ősi szokásaik szerint hűséget esküdvén. 
Ezen hadi müveletek alkalmával történt, hogy a kozák csapat egy 
csuvas származású legénye azt je lentet te vezérének, hogy az osztjá
kok ellenszegülésének egyik főoka a bálványaikban való túlságos 
bizalom. Van az osztjákoknak — így adta elő — egy Krisztus 
néven tisztelt bálványuk, mely Vladimír nagyfejedelem idején ke
rült hozzájuk. Ez vízzel töltött tálban ül s az osztjákok azt hiszik, 
ha ebből a vízből isznak, az őket minden veszedelemtől megóvja. 
Arra ajánlkozik tehát , hogy ő behatolva az osztjákok várába, ezt 
a bálványt ellopja, mitől aztán ügyeik jobb fordulatát reméli . Az 
ajánlatot helyeselték s a csuvas szökevénynek tettetvén magát be
bocsátást nyer t az osztják várba, honnan m á r másnap reggel sike
rü l t számára a visszaszökés is a kozák táborba. I t t a következőket 
beszélte e l : «Az osztjákok nagy félelemben vannak, a bálványt egy 
asztalra állították, körülötte külön tálakban faggyú és kén égett; ők 

*) L. erre nézve ALEXANDER DMITEIJEV «IIoKopeHÍe YropCKEx-b 3eMejii> 
H CMÖnpH» czímű igen becses értekezését (62. 1.) a (dlepMCKaa (jTapima» 
V. füzetében. 
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maguk folytonos imádságok közben az asztal körül állottak s min
denféle bűvölő mesterséggel azt kutatták, vájjon megadják-e magu
kat az oroszoknak, vagy pedig küzdjenek ellenük továbbra is. 
A végeredmény a meghódolást ajánlotta». Ebből a kozákok új 
erőt merítvén, újból megtámadták a várat s alighogy ezt meg
kezdték, a vogulok és osztjákok kirohanva szétfutottak s elmene
kültek falvaikba.1) 

Voltak e szibériai hadjáratnak egyéb epizódjai is, melyek a 
vogulok és osztjákok ősi hitéletéhez nyújtanak érdekes adatokat. 
Ilyen volt a következő: Az 1582-ik év tavaszán Bogdán emberei 
az Irtis folyó mentén aláfelé haladva Ráca várához jutottak el, 
mely ugyanily nevű bálványnak volt tiszteleti helye. Éppen áldozat 
ideje volt, melyre a vidék osztják sámánjai nagy számban gyüle
keztek össze elhozván a gyűjtött áldozati holmikat. Midőn a vár
beli nép meghallotta a kozákok jövetelét, nagy ijedelemmel szét
futott s az erdőkbe rejtőzött. Erre a kozákok behatolva az üres 
várba, itt csak amaz áldozat maradványait találták, melyet az 
osztjákok istenségüknek hoztak.2) 

Az Irtisből az Óbba térve Bogdán a Fehérhegynek (Bjelo-
gorje) vidékén foglalt állást. Itt egy asszony alakot ábrázoló bál
vány állott nagy tiszteletben, mely fiával együtt meztelenül 
egy széken ült volt, tehát afféle istenség lehetett, mint a régiektől 
emlegetett «Arany-asszony». A kozákok közeledtére a sámánok e 
bálványnak azt a sugallatát nyerték s hirdették a nagy számban 
egybegyűlt népnek, hogy el kell őt rejteni s maga a nép is rejtőz
zék el a rettegett ellenség elől. Ez a felsőbb akarat nagyon is egye
zett a nép hangulatával s mire a kozákok a hely színére érkeztek, 
nem találtak egyebet üres jurtáknál.3) 

Midőn a tatárok rövid időre felülkerekedtek a kisded orosz 
csapaton s Jermák társaival együtt egy kegyetlenül vérengző éjjeli 
támadás áldozata lett: a vogulok és osztjákok is fölmentve érezték 
magukat hűségi fogadalmuk alól, sőt midőn Manszurov új kozák 
csapatával 1585-ben az Obvidékre érkezvén ugyancsak a Fehér-

x) L . JOHANN EBEEHARD FISCHER «Sibirische Geschichte» StPb., 
1768.): I , 224—5. 11. 

2) U. o. 226. 1. 
3) U. o. 231. L. 
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hegy táján megszállott s ott a télire favárral vette magát körül, a 
nagy tömegben egybegyűlt osztjákok megtámadták az oroszok 
erődjét. A harcz egész napon át tartott s a kozákokra nézve már 
már igen veszedelmesen alakúit. Másnap reggel az osztjákok ismét 
támadásra készültek, miközben bálványuknak, melyet különösen 
e czélra hoztak magukkal, áldozatot mutattak be, remélvén ily 
úton segedelmét az új ütközethez. A bálványt egy nyírfára helyez
ték, mit észrevevén az oroszok, az az ötletük támadt, hogy ágyú
jukkal golyót röpítsenek feléje. A lövés a legszerencsésebben sike
rült ; mert nemcsak a bálvány, hanem az a fa is, melyhez erősítve 
volt, darabokra zúzódott, mi annyira megijesztette az osztjákokat, 
hogy azonnal szétfutottak, néhány nap múlva pedig ajándékokkal 
jelentek meg Manszurov előtt, kérvén őt, hogy ne álljon rajtuk 
boszut. 

Az orosz fegyverek diadalát gyorsan követte a vallásé. Érde
kes látnunk, hogy ép úgy mint az európai pogány népeknél a kö
zépkorban, itt is a fejedelmek az elsők, kik az új vallásnak meg
hódolnak. Evvel t. i. legszorosabban összefüggött hatalmi érdekük, 
melynek megerősítését s tartós biztosságát csak úgy remélhették, 
ha Moszkvának minden tekintetben kedvére járnak. Orosz szem
pontból sem mutatkozott okszerűnek, hogy az apró vogul-osztják 
fejedelemségeket azonnal megszüntessék; hiszen ezeknek urai 
különösen kezdetben igen jó szolgálatot tehettek nekik nemcsak 
a vidék békéjének megszilárdításában, hanem az oroszoktól még 
akkor gyéren lakott terület kormányzásában és a bőradó behajtá
sában is. A nagyfejedelem követelésére egymásután jelentkeznek 
az Obvidék kenézei Moszkvában, hol nagylelkű fogadtatásban s 
ajándékokban részesülnek, majd letévén a hűségi esküt oklevelet 
nyernek, mely őket és utódaikat régi hatalmuk ós jogaik változat
lan fentartásáról biztosította. Természetesen értésükre adták ily 
alkalmakkor a keresztség kívánságát is s a moszkvai utazás rendes 
következménye volt, hogy a hazatérő fejedelmek elhagyták őseik 
hitét, sőt hitbuzgóságuk bizonyítására szókhelyeiken templomokat 
is emeltek. Az első keresztény osztják fejedelem Vasnlij obdorszki 
kenéz volt, ki már 1591. előtt fogadta el Moszkvában hódítóinak 
vallását s nem sokára Obdorszkban Sz. Vaszilij tiszteletére temp
lomot épített. Családja nem nagyon buzdult a példán, mely úgy 
látszik, az otthoniak előtt rontotta tekintélyüket. Vaszilij utódai 
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közül fia.Mamruk pogánynak maradt, Jermák nevű unokája azon
ban ismét keresztény. Ez utóbbinak fia Moluk és unokája Ginda, 
továbbá az 1706. évben említett Tacabalda kenéz pogányok, csak 
Ginda-nak fia Tajsa, a kenézi méltóságot jelen században is viselő 
Tajsin család alapítója vette föl 1714-ben újra a keresztségét. 
Hívebbek voltak a keresztséghez a középobi, u. n. kondini, vagy 
kodi fejedelmek, kik közül Jigicej-nek fia és ennek anyja 1599-
ben Moszkvába utazván, itt a keresztségben Péter, illetve Anasz
tázia nevet nyertek. Midőn ezek hazatértek 1600-ban, maga Jigicej 
utazott Moszkvába s itt fiának példáját követvén hazatértével 1602-
ben a kondini templomot építette. 1603-ban Jigicej-nek második 
fia is fölvette a keresztségét Moszkvában, hol állandóan megtele
pedvén Michail néven a nagyfejedelem udvarában stoljnik (asz-
talnok) méltóságot viselt, sőt engedelmet nyert arra is, hogy noha 
élt még osztják felesége s ettől Dimitrij nevű fia is volt, egy előkelő 
orosz családból való leányt vehessen második nőül. 1645-ben 
Jigicej-nek unokája kapott meghívást Moszkvába, ki itt szintén 
stoljüik rangjára jutott s utóbb a Vícegda folyó mellékén uradalmi 
birtokot nyert. A térítés nagyobb arányú folytatására alapítják 
1657-ben a kondini monostort, melynek azonban hosszú ideig 
kevés hatása van a környék lakosságára. Jigicej-hez hasonlóan járt 
el Tagoj pelimi vogul fejedelemnek fia, kit egy kútfő 1599-ben 
Moszkvában Alexander néven említ.*) Mindez esetek nem jártak 
nagyobb következéssel a nép tömegeinek hitváltozására. A fejedel
mek hatalma, hatásköre és keresztény meggyőződése is sokkal 
kisebb volt, hogysem alattvalóikat ősi vallásuk elhagyására kény-
szeríthették volna•; sőt igen valószínű, hogy e keresztény fejedel
mek otthon övéik körében vajmi kevéssé külömböztek vallási élet 
dolgában testvéreiktől. Sikeresebb lehetett a térítés munkája a 
nyugatabbra s az Urálon innen lakó déli vogulok közt, kik közé 
nagy számmal telepedtek oroszok, úgy hogy amazok már a XVI. 
század végén el kezdik veszíteni nemzeti sajátságaikat s a jelen 

*) L. e történeti adatokra nézve N. ABRAMOV tjumeni tanfelügyelő
nek a (JKypHajrb MHH. Hapo^naro IIpocB-Emeniflo 1851. évfolyamának 12. szá
mában megjelent «0 BBe,a,eHÍH XpiiCTiaHCTBa y Eepe30BCKMX'£> OCTSKOBT))) czímű 
értekezését (Különnyom. 9—10. 11.) s ALEX. DMITKIJEV fönt idézett művét 
(84, 88. 89. és 102.11.). 

NYELVTDD. KÖZLEMÉNSEK. XXIX. 
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század első felében pl. a Túra, déli Szoszva, Csuszovaja folyók 
mellékem nyelvüknek is nyoma tűnik. Buzgó hirdetője az evangé
liumnak a XVI. század végén a permi kormányzóság voguljai kö
zött a vjatkai Sz. Trifon s később az 1620-ban fölszentelt első 
tobolszki püspök, Kiprián. Nagy hatással voltak a keresztség ter
jedésére a környékbeli templomok és monostorok is, ez utóbbiak 
közt különösen a verchoturjei.1) Hogy azonban a XVI. század 
végén helyenként e tájakon is javában virult még a pogány
ság, mutatja YSSBRAND útleírásának a csuszovai vogulokra vonat
kozó következő észrevétele : «Je leur parlai de Jcsus Christ, je leur 
dis que tous les homes le reconoissoient pour fils de Dieu, et 
Eedempteur du monde : que ceux, qui croyoient en lui, n'étoient 
pas seulement heureux pendant leur vie; mais qu'ils étoient surs 
de jouir, aprés leur mórt, d'un gloire et d'une félicité éternelle. 
Je voulus les engager, par ces motifs, á embrasser le Christianisme ; 
mais űs me repondirent, qu'ils ne croyoient pas ce que je leur disois, 
á Végard du tcmporel, puisqu'ils voyoient, tous les jours, des mai-
heureux Russes, qui croyoient en Christ, prendre beaucoup de peine, 
pour gagner un morceau de pain noir: que par raport au spirituel 
et á la gloire éternelle, dönt je leur parlois, űs ne soucioient pas 
oVen étre instruits: qu'ils s'en tenoient á la doctrine de leurs Peres: 
qu'ils voidoient vivre et mourir come eux, et suivre leurs exemples, 
bons ou mauvais)) (15. 1.). 

Közelebb állott a vogulok és osztjákok szellemi világához a 
t a t á r s á g é , mely politikai nyomás nélkül hiteszmók tekintetében 
is mindenütt hódított, a hol csak a két faj között érintkezés volt. 
Az irbiti kerület Iljenka falujában lakó tatárok tulajdonkép el-
tatárosodott vogulok2) s az Irtis alsó folyása mentén is több vogul 
és osztják falunak lakossága olvadt a tatárságba.3) Az izlám terje
désére nem igen volt alkalom; az orosz hódoltság korában már ez 
bajosan történhetett, előbb pedig maguk a tatárok is pogányok vol
tak. Csak Ahmet Girej, az utolsó szibériai khánnak, Köcüm-nek 

*) L. «ITepMCKaH ry,nepHÍH. CniicoKt HaceJieHHbixrb MÍÍCTT. IIO CB^ÍÍHÍHM'B 
1869. rofla,) (StPb., 1875.): CCLXIII . 1. 

2) U. o.: CCLVI. 1. 
3) L . PATKANOV : «Die Irtisch-Ostjaken u. ihre Volkspoesie» : 1 : 17. 

és Et lmographia 9 : 143. 1. 
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bátyja hoztabe az izlámot az Irtisvidék tatárjai közé mintegy 30 évvel 
birodalmuk megdőlte előtt; de mig ez a népben gyökeret verhetett, 
Köcüm-nek is sok erőszakoskodásába került. Kétségtelen, hogy 
már a p o g á n y t a t á r s á g is hatott a vogulok és osztjákok hit
életére, úgy mint egyéb néprajzi viszonyaira. Ezt mutatja főkép a 
lóáldozat kedvelése, mi a rénszarvas-tenyésztő éjszakon csak ide
gen befolyás műve lehet: pogány tatárokkal közös szokás az áldo
zat bőrének felakasztása is. Ide vágó tanulságos nyelvi adat az 
áldozati lakomának vogul puri, osztják pori neve (v. ö. pürli, pur-
la/ti ((áldozatot, áldozati lakomát rendez»), mely nyilván azonegy 
a teléngut-tatár púra «áldozati állat» szóval («aíepTBeHHoe acii-
BOTHoe, Ha3Ha*ieHHoe Ha 3aK0Jieme»; VERBICZKIJ). AZ izlám be
folyásának nyelvi nyomai: KV. kuorén «buch» = arab-tatár korán 
«korán» | oyér-sömén «tag des jüngsten gerichtes» = arab áyér-
zamdn «ende der zeiten» j asraj «teufel», TV. ásráil' «drache» = 
arab azráil «todesengel», kirgiz ázráil id. j PV. oqéél, TV. ácál, 
aicál «tod» = arab agai, oszm. e$el «bestimmte zeit, stunde, 
todtesstunde», tatár ázd «tod» | TV. ökhésém «gebét» = tatár 
aysam, aysam namazi «zeit des abendgebetes» (az arabból) | KV. 
mösér «friedhof» = arab-oszm. mezár, kirgiz mazar «grab, fried-
hof» | TV. majram «festtag» = volgai tatár bájram id. (az arab
ból) stb. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Tarka, szürke. E két szónak az alapszava, a mely eddig csak a 
Beszterczei és a Schlagli szójegyzékből volt ismeretes (tar pozthow Beszt. 
Szj. 678; tarpozto Schl. Szj. 1243; zyr Beszt. Hzj. 685; zir Schl. Szj. 
1249), előkerült a nép nyelvéből is. Győrffy Iván följegyzése szerint u. i. 
a szalamandrát Udvarhely megyében, OlasztelekeD targyék-nak hívják 
(vö. mérges tarka gyek: salamandra NySz.); Nógrád megyében, Füleken 
pedig szürlúd a. m. hamvas-szürke lúd (MTsz.). Ez utóbbi, ha csakugyan 
hosszú ü-vel ejtik, nép-etymologiás alakulás szürlúd-ból. 

Sz. J. 

11* 



• 

Még valami az alanyról és az állítmányrél. 
(Első közlemény.) 

I. 
,Alany és állítmány' czímű értekezésemnek (Nyr. 24. és 25. k.) 

utolsó fejezetében azt az állítást koczkáztattam, hogy a g r a m 
m a t i k a i é s l o g i k a i a l a n y és á l l í t m á n y c s a k a for
m á r a , n e m a d o l o g r a n é z v e k ü l ö n b ö z n e k e g y m á s 
t ó l . Ezt az állításomat az említett értekezésben csak nagj'jából 
bizonyíthattam, s úgy látszik, nem is hitte el senki sem. De meg 
vagyok győződve, hogy állításomnak csak bővebb magyarázatra 
van szüksége, hogy hivői is akadjanak. Ennek a bővebb magyarázat
nak megadása legyen ezen értekezés czélja. 

Mindenek előtt mutassuk meg néhány példán, hogy mit kell 
az állításon érteni. Közönségesen azt tartják, hogy ennek a mon
datnak : ,mendacem oportet esse memorem', — esse a grammatikai, 
mendacem a logikai alanya, oportet a gram., memorem a log. állít-
mánya. Avagy hogy ennek a mondatnak: ,a gyermeknek könyve 
van', — könyve a gram., a gyermeknek a log. alanya, van a gram., 
könyve a log. állítmánya. Avagy hogy ennek a mondatnak : .Jánost 
megverték', — ők a gram., Jánost a log. alanya, megverték a gram. 
s egyszersmind log. állítmánya. A közvélekedés szerint tehát nem 
csupán a formára, hanem a dologra (a szavakra, a fogalmakra) 
nézve is különböznek vagy különbözhetnek legalább a mondatnak 
grammatikai és logikai tagjai. 

Szerintem, azaz, mint látni fogjuk, már AEISTOTELES szerint 
is, ennek a mondatnak: ,mendacem oportet esse memorem', mendax 
a logikai, mendacem a grammatikai alanya, memorem esse oportere 
a log., oportet esse memorem a gram. állítmánya. Ennek a mon
datnak : ,a gyermeknek könyve van1, a gyermek a log., a gyermek
nek a gram. alanya, könyvi:állás vagy kónyvvalló vagy könyves a 
log., könyve van a gram. állítmánya. Ennek a mondatnak: Jánost 
megverték', János a log.. Jánost a gram. alanya, megvertség vagy 
megvert a log., megverték a gram. állítmánya. Szerintem tehát a 
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dologra nézve nincsen különbség a mondatnak grammatikai és 
logikai tagjai közt, csupán a formára nézve van vagy lehet különb
ség, a mennyiben a logikai alany és állítmány mindig nevező, míg 
a grammatikai alany és állítmány annyi formában jelenhetik meg, 
a hány formája van a nyelvnek. 

Ez az értelme annak az állításnak, hogy a gram. és log. alany 
és állítmány csak a formára, nem a dologra nézve különbözik egy
mástól. Igen paradox értelem, hogy ne mondjam, tővel-hegy gyei 
való összehányása a dolgoknak, ha meggondoljuk, hogy szerinte 
épen az volna a grammatikai alany, a mit STEINTHAL, WEGENER és 
mások logikainak neveznek, hogy szerinte az ú. n. alanyeset nem 
a grammatikai, hanem a logikai alany esete stb. De mindazáltal 
helyes értelem, a mint e fejtegetésből ki fog tűnni. 

Hogy a grammatikai alany és állítmány csupán a formára, 
nem a dologra nézve különbözhetik a logikaitól, már abból követ
kezik, hogy mind a grammatika, mind a logika egyformán hatá
rozza meg az alanyt és állítmányt. Mind a kettő szerint a mondat
nak az a tagja az alany, a melyről mondunk valamit, s az a tagja az 
állítmány, a melyet amarról mondunk. Lehetséges-e, hogy ugyan
azon meghatározásból indulva ki, egyszer ezt, másszor azt tart
hassuk annak, a miről mondva van valami, vagy annak, a mi 
mondva van valamiről, a szerint a mint a grammatikus vagy a 
logikus pápaszemén át nézzük a mondatot? Lehetséges-e, hogy 
pl. ebben a mondatban : ,mendacem oportet esse memorem1, a tétel
ről (zo esse) legyen valami mondva, ha grammatikailag, ellenben a 
Jiazagró], ha logikailag vizsgáljuk a mondatot? Ez merő képtelen
ség. A közös meghatározásból szükségképen következik, hogy a 
grammatikai és logikai alany és állítmány nem lehetnek csupán 
azonnevü dolgok, mint pl. a zoológiai és astronomiai bika, hanem 
azonneműeknek is kell lenniök. 

Említsük meg itt mindjárt azt is, hogy a grammatikai alany 
és állítmány nem különbözhetik a dologra nézve attól az alanytól 
és állítmánytól sem, melyet GABELENTZ psychologiainak nevez. 
GABELENTZ U. i. így határozza meg a psych. alanyt és állítmányt: 
«Mi ezélja van az embernek, mikor mond valamit egy másiknak? 
Bizonyos gondolatot akar ébreszteni benne. Erre, azt hiszem, kettő 
kell: elsőben, hogy a másiknak a figyelmét (a gondolatát) valamire 
irányozza, másodszor, hogy arról a valamiről ezt vagy amazt gon
doltasson vele, és én azt, a m i r ő l a másikat gondoltatni akarom, 
p s y c h o l o g i a i a l a n y n a k , azt, a mit gondoltatni akarok róla, 
p s y c h o l o g i a i mondománynak(Prádicat)nevezem.»(BRASSAI 
fordítása. L. A mondat dualismusa, 8.) Ez a meghatározás nem mond 
sem többet, sem kevesebbet, mint az az ARISTOTELES óta ismeretes 
meghatározás, hogy az alany az, a miről az állítmányt mondjuk, 
az állítmány az, a mit az alanyról mondunk. BRASSAI szemére is 
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hányja GABELENTznek, hogy «ha a psychologiai subjectum az, a 
miről mondunk valamit s a psychologiai praedicatum, a mit róla 
mondunk, miben különböznek a grammatikai subjectumtói ea 
praadicatumtól, melyeket épen úgy értelmeznek a nyelvtanokban?)) 
(U. o. 26.) Ha tehát a psychologiai alanyra és állítmányra is ugyan
azon meghatározás illik, mint a grammatikaira, akkor a mondat
nak psychologiai és grammatikai tagjai is azonnemű, nem csupán 
azonnevű dolgok, azaz nem mivoltukra, csak formájukra nézve 
különbözhetnek egymástól. 

Ennek az okoskodásnak KALMÁR is elismerte helyességét 
azzal a nyilatkozatával, hogy «ha a logikán kívül más tudomány 
is azt tartja, hogy alany az, a miről valamit mondunk, akkor 
ebben a tudományban is ép oly közömbös kell, hogy legyen az 
alany nevezői vagy határozói alakja, a milyen mindegy ez a logi
kában)). (NyK. 28 : 291.) De KALMÁR nem oda czéloz, a hova vág. 
KALMÁR ezt akarja mondani: képtelenség valóban, hogy ugyanazon 
meghatározás szerint ebben a mondatban : jnendacem oportet esse 
memorem' egyszer esse, másszor mendacem legyen az alany, egyszer 
oportet, másszor memorem az állítmány; de ebből nem az követ
kezik, hogy a grammatikai és logikai alany és állítmány közt a 
dologra nézve nem volna semmi különbség, hanem az, hogy az a 
meghatározás csupán a logikai alanyra és állítmányra illik, a gram
matikaira nem alkalmaztatható, azaz hogy a gram. és log. alany 
és állítmány csak azonnevű, nem azonnemű dolgok. 

Tudom, hogy az ú. n. grammatikai alanynak és állítmánynak 
régi meghatározását helytelennek tart;a BRASSAI, STEINTHAL. KERN 
s részben WEGENER is. Magam is azt tartom, hogy az u. n. gram. 
alanyra és állítmányra úgy illik az a meghatározás, mint az égi 
bikára az, hogy kérődző emlős állat. S mindazáltal bátran állítom, 
hogy a gram. alanynak és állítmánynak jobb meghatározását még 
soha senkitől sem hallottam. 

Mert hogy határozza meg a gram. alanyt pl. STEINTHAL? 
STEINTHAL ? — Sehogysem. Előkeres egy nevező esetben álló szót 
s ráfogja, hogy ez a mondat grammatikai alanya. Ez csak nem 
meghatározás? Vagy az? Am legyen. A g r a m m a t i k a i a l a n y 
tehát n e v e z ő e s e t . Szép meghatározás valóban. Eset a genus, 
nevező a differentia specifica. S hozzá meg az az ékes tulajdonsága a 
meghatározásnak, hogy tág is meg szűk is egyszersmind. Tág, mert 
pl. a rex szinte nevező eset s még sem alany ebben a mondatban: 
,Mathias rex electus est'. Szűk, mert ennek a mondatnak: ,Ale-
xandrum nutricis suae maximé pudebaf ama meghatározás szerint 
nincs alanya. (Dehogy nincs, mondaná KERN, ott van az a pudebat 
igébe értett személyes valóság képében. Erre az ellenvetésre majd 
alább felelünk.) 

STEINTHAL szerint az volna a különbség a grammatikai és 
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logikai alany között, hogy amaz csak nevező, emez bármely eset
ben állhat. De mi köze a logikának az esetekhez ? Hisz a mihez a 
logikának köze van, abban parancsol s mindent törvényszegésnek, 
hamisságnak, képtelenségnek bélyegez, a miben parancsolatja tel
jesítését nem látja. Ha a logika követeli az accusativust ebben: 
. m e n d a c e m oportet esse memorem', akkor ez nincs jól magyarul 
mondva: ,a h a z u g n a k eszében kell tartania (előbbi hazugságait)' 
se ez jól németül: , d e r L ü g n e r muss (seiner früheren Lügen) 
eingedenk seirí. 

Hogy a logikának semmi köze az esetekhez, megmondta 
maga STEINTHAL, sokkal elmésebben, mint én tudnám megmon
dani : «Es tritt jemand an eine rundé Tafel und spricht: diese 
rundé Taf el ist viereckig; so schweigt der Grammatiker vollstándig 
befriedigt; der Logiker aber ruft: Unsinn ! Jener spricht: dieser 
Taf el sind rund oder hie tahulam sünt rotundum ; der Logiker an 
sich versteht weder Deutsch noch Latéin und schweigt, der Gram
matiker tadelt.» (Grammatik, Logik und Psychologie 220.) Nem 
maga STEINTHAL bizonyítja-e hát igen csattanósan, hogy a menda
cem nem lehet logikai alany, mivel a logikától akár mendacis vagy 
mendaci is állhatna helyette? 

De mendax is. S mivel valaminek csak állani kell, talán 
épen ez a mendax a logikai alany? Hisz a nominativus a legközön
ségesebb forma a beszédben s megvan minden nyelvben. Miért 
ne választotta volna a logika, mely STEINTHAL szerint mechanikai 
tudomány, épen a nominativust mechanikai eljárása eszközéül? 
A physika is a legközönségesebb mechanismusokat választja tör
vényei magyarázatához. STEINTHAL prsemissáiból épen az ellen
kezője következik annak, a mit kihoz belőlük, az t. i. hogy a logikai 
alany áll mindig a. nevező esetben, míg az organikus beszédben a 
nevezőn kívül genetivus, dativus, accusativus, ablativus, locativus, 
instrumentális s bármi néven nevezendő prsepositiós vagy pospo-
sitiós alakja lehet az alanynak. 

Mit nyertünk, kérdhetné valaki, azzal, hogy egyszerűen meg
fordítottuk a dolgot, azt mondva, hogy a logikai alany áll mindig 
nevező esetben, míg a grammatikai bármely esetben állhat? Avagy 
a logikai alanyra jobban illik az a szép meghatározás, hogy annyi 
mint nevező eset? 

Nem egyszerű megfordításról van itt szó. Nem oly nevező 
esetet kell a logikai alanyon érteni, melyet úgy kellene keresni a 
mondatban, mint az ú. n. grammatikai alanyt szokás keresni benne. 
Midőn azt mondom, hogy a logikai alany mindig nevező esetben 
áll, akkor a következő eljárásra gondolok: Mi a log. alanya ennek 
a mondatnak : ,mendacem oportet esse memorem' ? Ebben a m e n-
dax-ról van mondva valami, az t. i. hogy oportet eum memorem 
esse. Ennek a mondatnak tehát m e n d a x a log. alanya. Avagy 
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mi a log. alanya ennek a mondatnak: ,a gyermeknek könyve van' ? 
Ebben a gy e r m e k - r ő l van mondva valami, az t. i. hogy könyve 
van. Ennek a mondatnak tehát a g y e r m e k a log. alanya. 
Avagy mi a log. alanya ennek a mondatnak: ,Jánost megverték' ? 
Ebben J á n o s - r ó l van mondva valami, az t. i. hogy megverték. 
Ennek a mondatnak tehát J á n o s a log. alanya. Avagy mi a log. 
alanya ennek a mondatnak: ,az új országgyűlésen kemény tusak 
lesznek' ? Ebben az ú j o r s z á g g y ű 1 é s-ről van mondva valami, 
az t. i., hogy rajta kemény tusák lesznek. Ennek a mondatnak 
tehát az ú j o r s z á g g y ű l é s a log. alanya. Látnivaló, hogy 
logikai alanyon oly nevező esetet kell érteni, melyet sokszor aceu-
sativusból, dativusból s egyéb esetekből kell kihámozni s melynek 
keresésében gondolkozni is kell egy kicsit. Annak a nevező esetnek 
keresésében, melyet közönségesen grammatikai alanynak tartanak, 
nem szükség gondolkozni, sőt nem is tanácsos. Valamely vas
kalapos még megbuktathatná az embert, ha az alanynak meg
határozásából helyesen következtetve, azt találná felelni, hogy 
ennek a mondatnak: ,mendacem oportet esse memorem', mendacem 
a grammatikai alanya. 

Minthogy a logikának semmi köze a különféle grammatikai 
formákhoz, a logikai állítmánynak se lehet annyi formája, mint a 
grammatikainak. A logikai állítmány is mindig nevező esetben áll. 
Ennek a mondatnak : ,mendacem oportet esse memorem', memorem 
esse oportere a log. állítmánya. Ez nevező eset, vagy, mint KERN 
helyesen mondja, «eine substantivische Vorstellung». Az ilyen 
substantivumot deklinálni lehet, mint világosan láthatni külö
nösen a görögben : xb Se ív (xv ĵiova elvai, TOÖ Ssív [xvTjfxova eivai, 
tw Seív prjpLOva elvat. De épen oly világosan láthatni a magyar 
ban is. Ennek a mondatnak: ,a gyermeknek könyve van', könyv-
vallás vagy könyvvalló a log. állítmánya. Ki ne tudná ezeket de
klinálni? 

Megjegyzendő azonban, hogy a logika többnyire megelégszik 
az analytikus állítmány megnevezésével. Azt mondja, hogy ennek 
a mondatnak : ,a gyermeknek könyve van', a könyv az állítmánya. 
Vagy hogy ennek a mondatnak: dlc e£a{juxpt:stv Taötöv oux avdpbc, 
Goyob (kétszer ugyanazt a hibát követni el nem illik bölcs ember
hez) av/Jp ooyóc, az állítmánya. Vagy hogy ennek a mondatnak: 
,mendacem oportet esse memorem', memor az állítmánya. 

Ennek az az oka, hogy a logika minden mondatot a ,homo 
est animál, vagy .homo est mortalis',&z ú. n. ítélet kaptafájára húz. 
Ebből a mondatból: Jwmo ambulat' ezt az ítéletet csinálja: ,homo 
est ambuláns'; ebből a mondatból: ,magister laudat discipulum 
bonnm' ezt az ítéletet: magister est laudans discipulum bonum. 
Mivel így minden ítéletben ugyanazon ige fordul elő. ezt mint 
ismeretest, mint uz ítélet allítmányanak állandó tényezőjét mellőzi 
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s egyszerűen azt mondja, hogy az első ítéletnek ambuláns, a máso
diknak laudans discipulum bonum az állítmánya. 

A logikai kaptafára húzott mondat mindig ugyanazon formá
ban jelenik meg. Azért helyesen mondja KERN : «die Logik nimmt 
in dem einfachen kategorischen Urteil» — még helyesebben mon
daná így: die Logik nimmt in dem Urteil— «immer zwei substan-
tivische Vorstellungen an». (Die deutsche Satzlehre 3.) Helyesen 
mondja MILL JÁNOS STUART i s : «az ítélet már, első tekintetre, azt 
mutatja, hogy két névnek egymás mellé helyezéséből áll». (A de-
ductiv és inductiv logika rendszere, ford. SZÁSZ BÉLA I. 23.) Helye
sen mondhatom tehát én is, hogy az ítélet alanya és állítmánya 
mindig nevező esetben áll. 

Arról én nem tehetek, hogy sem KERN, sem MILL nem követ
kezetes, neyezetesen, hogy az utóbbi két sorral alább már így 
beszél: «az ítélet egy olyan mondat (ennek a rossz magyarságnak 
nem MILL az oka), melyben valamiről valamit állítunk, vagy taga
dunk^. Mi akkor a különbség a mondat és ítélet között? Minden 
mondatta] állítunk vagy tagadunk valamit, ha különös kérdésre 
adott feleletnek veszszük (pl. megverték Jánost? — Jánost || meg
vertek vagy Jánost [] nem verték meg); de azért korántsem ítélet, 
korántsem «egymás mellé helyezett két név» minden mondat. Én 
mereven ragaszkodom ahhoz, hogy csak az efféle mondat ítélet: 
,az ember || állat'. A többit előbb ennek a kaptafájára kell húzni, 
hogy ítéletnek nevezhessük. Szerintem ez a mondat: ,Jánost |j 
megverték' nem ítélet. De az ítélet kaptafájára húzhatom így: 
János j| megvert (meg van verve)'. Szerintem ezek a mondatok 
sem ítéletek : .esik', sötét van', rossz csillagok járnak', mivel csak 
egy szólásból állanak, holott az ítélet két szólás. De ezeket is az 
ítélet kaptafájára húzhatom. Hogy miképen, arról alább lesz szó. 
Szerintem nem ítélet még ez a mondat sem : ,halandó || az ember', 
mivel az állítmány megelőzi benne az alanyt. Ezt is előbb a logi
kai kaptafára kell vonni így: ,az ember || halandó', hogy ítéletnek 
nevezhessük. 

Egy szóval, én azt követelem az olvasótól, hogy ne zavarja 
össze a mondatot az ítélettel. Ha e méltó követelésemnek eleget 
tesz, csakhamar át fogja látni, hogy a gram. és log. alany és állít
mány nem csupán azonnevű, hanem egyszersmind azonnemű 
fogalmak, hogy ugyanazon meghatározás illik rájuk, hogy nem 
mivoltukra, hanem csak formájukra nézve különböznek egymástól. 

II. 

Azt, hogy a gram. és log. alany ós állítmány csak a formára, 
nem a dologra nézve különböznek egymástól, már ARISTOTELES is 
tudta. ,Alany és állítmány' czímű értekezésemben is hivatkoztam 
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már AmsTOTELES-nek e helyére, de csak futólag, az érdeklődő 
olvasóra bízva annak közelebbről való megtekintését. Mivel azon
ban igen fontosnak s az egész kérdésre nézve döntőnek tartom 
AEISTOTELES tanúbizoLyságát, itt egész terjedelmében lefordítom a 
nyilatkozatát: 

1. Azt, hogy az első' * ) megvan a középsó'ben9) s ez a szélsőben,3) 
n e m úgy kell é r teni , m i n t h a mindenkor egyenlőképen volnának m o n d v a 
egymásról , t . i. az első a középsőről s ez a szélsőről — s ugyanez áll a 
m e g n e m léteiről is 4 ) — ; h a n e m a hányfélekópen mondjuk a l é te i t 5 ) s 
azt, hogy e m o n d á s áll, annyiféleképen kell é r ten i azt, hogy valami meg
van vagy n incs meg valamiben.6) 

2. P é l d á u l : az ellenkezőkkel || ugyanazon t u d o m á n y foglalkozik. 
Legyen a1) az ugyanazon tudomány foglalkozása s fíB) az ellenkezők. Az 
a n e m úgy van a (3-ba.n, m i n t h a azt l ehe tne m o n d a n i : az ellenkezők || 
ugyanazon t u d o m á n y foglalkozása,'1*) h a n e m úgy, hogy áll róluk az ugyan
azon t u d o m á n y foglalkozása. 

r) Nagyobb szélső vagy fölső fogalom. 
'-') A közép fogalom, t a r t a l m á b a n , mint pl. az állat az emberben, 

mikor azt mondjuk, hogy ,az emher |j állat.. 
3) A kisebb szélső vagy alsó fogalomban, pl. az ember a tanítóban, 

mikor azt mondjuk, hogy ,a íanitó || ember'. 
4l A tagadásról, mely azt teszi, hogy valami nincs meg valamiben, 

azaz, hogy az állítmány nincs meg az alany tartalmában. 
:') Az eaxiv igét. A görög valamennyi casussal egyeztethette az taxiv 

igét. Erre ARisxoTELESnek ezen fejezetében is elég példát találunk. Nomina-
tivus az alany ebben: fj ao<pía i'axiv émoTyfitj, a bölcseség \\ t u d o m á n y ; ge-
nitivus ebben: xov áya&ov taxiv tvaoxr'jprj, a jónak || vau tudománya; dati-
vus ebben: &s(p taxi XCUQÖQ, az istennek j | alkalma v a n ; accusativus ebben : 
TOVQ ÖQOvq tori d-txtov xaxá xáq xXrjOtiq XŐJV óvo/iiáxojv, a /bgalmakat || ne
vükön kell neveznünk. 

°) Azon, a mi megvan vagy nincs meg valamiben, az állítmányt kell 
érteni, azon pedig a miben megvan vagy nincs meg valami, az alanyt. 
Az alanynak és állítmánynak ez a meghatározása kezelhetőbb, mint az a 
közönségesebb, hogy az alany az, a miről mondunk valamit, az állítmány 
az, a mit róla mondunk. Mert ha pl. János a log. alany s a megvertséy a 
log. állítmány, nem mondhatom, hogy Jánosról az van mondva, hogy meg-
vertség ; de azt mondhatom, hogy a megvertséy (fogalma mint ismertető jegy) 
megvan Jánosban (Jánosról való fogalmamnak tartalmában). 

7) A fölső fogalom, a főtét állítmánya. 
8) A középső fogalom, a főtét alanya. 
9) Azaz a megvertséy állí tmány nem úgy van a János alanyban, 

mintha ,az emher |j állat' formájára azt lehetne mondan i : , J ános || megvert-
ség'. KIECHMAN így fordítja e helyet: «A sei die e i n e Wissenschaft, B 
das einander Entgegengesetzte. Hier ist das A in dem B nicht so tn thal -
ten, als wenn das : ,eine "Wissenschaft sein' etwas entgegengesetztes wáre»; 
azaz megfordítja AEISTOTELES mondatát. Miért ? Azért, mert nem is sajdítja, 
hogy ARISTOTELES arról beszél e fejezetben, hogy az alany a beszédben, 
tehát mint grammatikai alany, nem csak nevező, hanem bármely esetben 
állhat. KIECHMANN azt hiszi, hogy ebben a mondatban : xwv tvavxíwv taxi 
pia lniaxrjy.7] a nevező esetben álló titiox/jy?} az alany. Ebben a hitében 
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3. Megtör tén ik , hogy a középsőről m o n d h a t n i az elsőt, de a kö
zépsőt n e m m o n d h a t n i a ha rmadikró l . P l . h a így k ö v e t k e z t e t ü n k : ,a pld-
losophia || t u d o m á n y ' , ,a j ó n a k || v a n phi losophiája ' , t e h á t , a j ó n a k || t u 
d o m á n y a v a n ' . De a jó n e m tudomány , el lenben a phi losophia tudomány . 1 ) 

4 . Néha a középsőt mond juk a ha rmad ik ró l , de az elsőt n e m m o n d 
juk a középsőről. Pl . h a így köve tkez te tünk : minden minőségnek vagy 
el lenkezőnek || v a n t u d o m á n y a , a j o || m inőség is, e l lenkező is, t e h á t a 
/ónak || t u d o m á n y a van. De a jó n e m tudomány,5*) se a minőség se az 
ellenkező n e m az,3) h a n e m a jó e kettő.*.) 

nem rendíti meg őt még az sem, hogy ARISTOTELES határozottan a JAÍO. tmo-
xt'mrj-t jelöli K-val, mely nála mindig az állítmány jegye. Megfordítja tehát 
a mondat tagjait s ezzel épen az ellenkezőjét süti ki annak, a mit ARISTO
TELES mondani akart. ARISTOTELES ezt akarta mondani : als wenn das Ent-
gegeDgesetzte e i n e Wissenschaft wáre, azaz hogy nem lehet így m o n-
d a n i : ,das Ent//egengesetzte || ist eine Wissenschaft', hanem így kell mon
dani : .von dem Enty/egengesetzten || gibt es nur eine Wifsenschaft'. 

1) Azaz nem mondhatni ,az ember || állat ' példájára, hogy ,a j o | | tu
domány', de azt mondhatni, hogy ,a ^/íilosophia || tudomány' . KIRCHMANN, 
a ki, mint az előbbi jegyzetben említettem, nem is sajdítja, miről beszél 
ARISTOTELES e fejezetben, álma hüvelyezésébe bocsátkozik e hely magyará
zatában. Szerinte azt akarja ARISTOTELES itt kimutatni, hogy «ein Haupt-
unterschied der Sprache des Lebens und der logischen Ausdrucksweise liegt 
darin, dass bei letzterer das Prádikat vorangestellt wird (das sterblich ist in 
dem Menschenj, wáhrend die Sprache des Lebens das Subjekt voranstellt 
(Der Mensclt oder jeder Mensch ist sterblich). Wenn nun in einer Eede 
(Xóyoo), wodurch etwas bewiesen werden soll, für die einzelnen Sátze bald 
die Ausdrucksweise des Lebens, bald die der Logik durcheinander gebraucht 
wird, so treten für den, welcher immer nu r die logische Ordnung erwartet, 
jené Schwierigkeiten ein, von denen ARISTOTELES hier handelt». KIRCHMANN 
persze azt hiszi, hogy e három mondatban: rj aotpía éaxiv tmaxy/jírj, xov 
dya&ov toxlv i] oocpla, rov áya&ov laxlv tTtiOTqftq, hol elől, hol hátul az 
alany, mivel a két utóbbiban a oo<pla és MTÍGT^UV? szókat tartja alanynak. 
De nem ennek a tévedésének kimutatása végett idéztem szavait, hanem 
annak a teljesen légből kapott állításának megczáfolása végett, hogy a logikai 
mondatban, azaz ítéletben az állítmány megelőzi az alanyt. Midőn ARISTO
TELES azt akarta mondani, hogy ez az ítélet: avd-Qomóq ioxi 9-vtjxoq (az 
ember || halandó) állítás, s hogy av&QWTtóq, az alany, 9-vrjxóq az állítmány 
benne, azt így fejezte ki : xo &vt/xov vnáQ'/ti xá ávS-QtÓTtqj (das Sterbliche 
ist in dem Menschen enthalten). Ezzel esze ágában sem volt azt mondani, 
hogy az ítéletben elől kell állania az állítmánynak. Hisz a magyarázandó 
ítélet ez vol t : ixvS-QO)Tíöq taxi Q-vrjxóq. Ebben az alany áll elől, valamint a 
magyarázó ítéletben i s : ,das Sterbliche \| ist in dem Menschen enthalten' . 
Elől álló állí tmányra efféle példát kellett volna fölhozni: eaxi &vrjxöq b 
av&Qconoq, ,halandó |j az ember', ,sterblich ist || der Mensclt. Ezzel a szó
renddel is gyakran él ARISTOTELES, de nem azért, min tha az a logika saját 
kifejezése módja volna, hanem mert közönséges volt a görög nyelvben. 
ARISTOTELES épen ellenkezőleg azt tartja, hogy xó vnoxeíftsvov TIQÓZSQOV 
(Metaph. VII . k. 11. fej.), azaz hogy az ítéletben az alany áll elől. Azért 
mondtam följebb én is, hogy nem ítélet még az efféle mondat sem: f a 
landó || az ember'. 

2) Azaz nem mondhatni , hogy ,a jó || tudomány ' . 
8) Azaz a főtételt nem mondhatni így: ,?niwden minőség vagy ellen

kező || tudomány' . 
*) Azaz mondhatni, hogy ,a jó\\ minőség és ellenkező'. 



172 KICSKA EMIL. 

5. Előfordul az is, hogy se az elsőt nem mondjuk a középsőről, se 
ezt a harmadikról, de az elsőt a harmadikról hol mondjuk, hol nem mond
juk. Pl. ha így következtetünk : a minek íwdománya van || annak neme 
van, a, jónak || van tudománya, tehát ajonak || neme van. így egyiket 
sem mondjuk a másikról. Ellenben, ha így : a minek íwdománya van [| az 
nem, a, jónak || van tudománya, tehát a jó || nem. így a harmadikról 
mondva van az első, de a többi nincs mondva egymásról.4) 

6. Ugyanez áll a meg nem léteiről is. Mert az, hogy valami nincs 
meg valamiben, nem teszi mindig azt, hogy ez nem az,1*) hanem néha 
azt is, hogy ennek nem azzá,3) vagy ennek nincs valamije.*) 

7. Pl. a -mozgásnak || nincs mozgása, vagy a támadásnak || nincs 
támadása, a ^óhyörtíségnek || van,5) tehát a gyönyörűség || nem táma
dás, nem mozgás. Más példa : a nevetésnek || van jele, a jelnek |] nincs 
jele, tehát a nevetés || nem jel.8) 

8. Hasonlóképen áll a dolog más esetekben is, melyekben az által 
forgatunk ki valamely tételt, hogy a nemet vonatkoztatjuk valami képen 
reája.7) 

9. Más példa: az alkalom [| nem kellő idő, alkalma || van az isten
nek, tehát: az istennek || nincs kellő ideje (mivel az istennek semmi sem 
hasznos). Tagokúi ezeket kell vennünk: alkalom, kellő idő, isten; de a 
tételekbe a név esete szerint kell Őket tennünk. 

10. Egy szóval u. i. azt mondhatjuk, hogy a tagokat mindig nevü
kön kell neveznünk,8) pl. ember vagy jó, vagy az ellenkezők, nem : ember

nek, vagy jónak vagy ellenkezőkkel. A tételeket pedig a nevek esetei sze
rint kell vennünk, tehát vagy ezzel, pl. egyenlő, vagy ennek pl. kétszerese, 
vagy ezt, pl. verő vagy látó,9) vagy ez, pl. ember, állat vagy bármi más 
módon esik a név a tételbe. ('Opyavov, .UvaÁUTixcov nporépafv zö Tcpco-
T(5v, XXXVI. fejezet.) 

A ki elfogulatlanul olvasta az Organonnak ezt a fejezetét, 
kétségkívül meggyőződött arról, hogy ARISTOTELES e fejezetben a 
Jog. ésgram. alany és ál l í tmány különbségét állapítja meg.10) A kü-

1) Nincs mondva az első a középsőről, se ez a harmadikról. 
2) Pl. ifása || nem étel. 
3) A /ónak || nem fia a borjú. 
4) A gyermeknek || nincs könyve. 
5) T. i. mozgása, támadása. 
ö) Ezek már görög szőrszálhasogatások, de ez itt mellékes dolog. 

AEISTOTELES ezekkel a példákkal is csak azt akarja megvilágosítani, hogy 
az egyiket t. i. a logikai állítmányt nem mondjuk mindig a másikról t. i. 
a logikai alanyról. Mert ha megoertség a logikai állítmány s János a logikai 
alany, amazt nem mondjuk erről, azaz nem mondjuk, hogy )t/anos || meg-
vertség', hanem azt mondjuk, hogy ,J(£nost j | megverték'. De azért mégis 
János a logikai alany s megvertség a logikai állítmány. 

7) Azaz a második figura szerint következtetünk. 
8) ARISTOTELES a nevezőt {dvofxa) nem tartotta esetnek (TÍTWOIQ), ha

nem nevezetnek (xX^aig). 
ö) Mivel látom Jánost annyi mint l á t ó vagyok J á n o s t . 

l0) AEISTOTELES tulaj donképen csak az alanyra nézve állapítja meg e 
különbséget, mint latin fordítója, PACIUS is helyesen jegyzi m e g : docet 
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lönbség az, hogy az ítélet tagjait mindig nevükön kell neveznünk 
(TOÍ>? űpoo? ási •ö'Stsov XOLXCI. tá í XXTJOSIC TWV övo^árcov), azaz nevező 
esetbe kell tennünk; ellenben a mondatba különfélekepen esnek 
a tagok. Ez azt teszi, hogy a log. alany és állítmány mindig neve
zők, ellenben a gram. alanynak és állítmánynak annyi formája 
lehet, a hány formája van a nyelvnek. Más szóval, hogy a gram. 
és log. alany és állítmány csak a formára, nem a dologra nézve 
különböznek egymástól. 

STEINTHAL a feje búbjára ejtette ÁRiSTOTELEsnek talpraesett 
megkülönböztetését, midőn azt hirdette, hogy a grammatikai alany 
áll mindig nevező esetben s a logikai állhat bármely esetben. De 
STEINTHAL nem csak megfordította a különbséget, hanem úgy meg
rázta, hogy az utolsó csepp értelem is kihullott belőle. Ha csak 
egyszerűen megfordította volna,|akkor e mondatokban: ,mendacem 
oportet esse memorem1, ,a hazug nak eszében kell tartania (előbbi ha
zugságait)', ,der Lügner muss (seiner früheren Lügen) eingedenk 
sein4, a mendax, hazug, Lügner nem logikai, hanem grammatikai 
alanyok volnának, de legalább alanyok. STEINTHAL azonban csak a 
Lügner-t tartja gram. alanynak, a latin mondatban szerinte esse, a 
magyarban tartania a gram. alany. 

Tehát valóban semmi mást nem értett a gram. alanyon, mint 
nevező esetet? Még annyit sem. STEINTHAL semmit sem é r t e t t a 
grammatikai alanyon. Egyszerűen szentírásnak vette, mint sok 
más, talán épen a credo quia absurdum alapján, a mit gyermek
korában tanítóitól hallott. ARISTOTELES óta szájról-szájra szállt az 
ige, hogy az alany annyi, mint nevező, ővo[xa. hogy az esetek nem 
nevezők, azaz nem alanyok. (L. rcepl sp;j.7jvsía(; II. fejezet.) Kinek 
jutott volna eszébe azt vizsgálni, nem a l o g i k a i alanyt értette-e 
ARISTOTELES, mikor azt mondta, hogy TÍXÓHOZLC, obv. sou ovófiocxa? 
A grammatikusok a maguk alanyára értették ezt annál könnyeb
ben, mivel a logikai alanynak ővofjia (név, nevezet, nevező) neve 
mind a logikának, mind a grammatikának nagy kárára amúgy is 
grammatikai abstractio volt. Arról is megfeledkeztek, hogy ARISTO
TELES szerint ebben : d-eíp xaipó? lati (az istennek alkalma van) nem 
a xoíipÓQ, hanem a d-sóz az a bizonyos nevező. így történt aztán, 
hogy ma nem a logikákban, hanem a grammatikákban olvassuk ezt 
adefmitiót: «das S u b j e k t eines jeden Satzes steht im N o m i -
n a t i v » (SCHULTZ, Lateinische Sprachlehre, 1853), vagy «der No-

s u b i e c t a propositionum non accipi semper in eodem casu. Az áll í tmányra 
nézve magától értődő dolognak teszi ezt föl. PACIÜS is így fogta föl a dol
got, midőn általában a következő tanulságot vonja le a fejezetből: termini 
per se (az ítélet logikai tagjai, tehát mind az alany, mind az állítmány) 
ponantur in recto casu, in propositionibus autem modo in recto, modo i n 
obliquo aliquo casu, prout ratio linguee requirit. 
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minativ ist der Casus des Subjekts» (CURTIUS, Griechische Schul-
grammatik, 1868.). 

STEÍNTHAL axiómának, vizsgálatra nem szoruló dolognak tar
totta azt a tételt, hogy a gram. alany annyi mint nevező eset. Azért, 
midőn a logikai alanytól való különbségét akarta meghatározni, 
egyszerűen így okoskodott: Minthogy az ítéletben az az alany, a 
miről mondva van valami, tehát ebben az í t é l e t b e n : mendacem 
oportet esse memorem, mendacem a logikai alany, mert a h a z u g 
r ó l van benne valami mondva. Mivel azonban ebben a m o n d a t -
b a n : ,mendacem oportet esse memorem', esse a gram. alany (ez már 
szentírás!), «so folgt, dass nur die Wörter dieselben sind, dass 
aber beidé Wissenschaften unter demselben Namen nothwendig 
Verschiedenes verstehen müssen». (Grammatik, Logik und Psy-
chologie 191.) 

Helyesen így kellett volna okoskodnia : Minthogy mind a 
mondatban, mind az Ítéletben az az alany, a miről mondva van 
valami, tehát ebben: ,mendacem oportet esse memorem, k ö v e t k e 
z e t e s e n mendacem az alany. (Azaz nem így: so ist mendacem 
das l o g i s c h e Subjekt, hanem így: so ist l o g i s c h menda
cem das Subjekt.) Mivel azonban a logikának semmi köze az ese
tekhez (ezt, mint fönt hallottuk, maga állítja s talán nem is egészen 
módjával), tehát a mendacem csak beszódbeli formája az alanynak, 
azaz grammatikai alany, a logikai — mendax. 

III. 

Az első fejezet végén azt követeltem az olvasótól, hogy ne 
zavarja össze a mondatot az ítélettel, ha világosan akarja látni, 
hogy a gram. és log. alany és állítmány csak a formára, nem a 
dologra nézve különböznek egymástól. Az olvasó is méltán köve
telheti tőlem, hogy mutassam meg, miképen óvhatja magát a mon
datnak és ítéletnek összezavarásától. Ebben a fejezetben tehát az 
ítéletnek ismertető jeleivel fogunk foglalkozni. 

Miért csak az ítéletnek ismertető jeleivel? Azért, mert a mon
dat és ítélet között nem olyan a különbség, mint pl. az állat és 
növény között, hanem olyan, mint az állat és ember között. Mikor 
csak arról van a szó, hogy az állatot ne zavarjuk Össze az emberrel, 
elégséges csak az embert jól ismernünk. 

Ha a mondat és ítélet között olyan a különbség, mint az ál
lat és ember között, akkor az ítélet csak bizonyos faja a mondatnak. 
Ezt a bizonyos mondatfajt kell tehát jól ismernünk, hogy megkü
lönböztethessük minden más, még a leghasonlóbb mondatfajtól is. 

Vizsgáljuk tehát közelebbről az efféle mondatokat: avépazÓQ 
saxi Cwov, av-O-pcúTTÓg eazi Sixató?, áv-ö-pcojrós san paőíCwv, melyek két-
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ségkívül Ítéletek. (Az ítéletek mennyiségét itt nem veszszük tekin
tetbe.) 

Legelsőbb azt látjuk, hogy az ítélet j e l e n t ő m o n d a t , Xó-
70? aTcocpavuTtós, azaz olyan mondat, melyben az igének, még pedig 
csupán az stvat igének csupán sottv, rp, vagy látat, legszorosabb 
értelemben csupán lötty alakja fordul elő. 

Továbbá azt látjuk, hogy az ítélet két részből áll: ávO-pcoro? 
és iatt §tx«tóc. E részeknek, úgy látszik, ARISTOTELES adta a t a g 
(opoc, terminus) vagy s z ó l á s (cpáat?) általános nevet. Hogy a tag 
nevet ő adta e részeknek, következő nyilatkozatából tűnik ki: 
r'Opov §s xocXw, sic öv diaXosmi r\ npózotaic' otov tö, TS xatYĵ opoójJLsvov 
>tat TÖ xa-9-' OD xatYjfopsttat, 7) jrppatt'&s(Jiévoö r\ Staipoouivoo TOÖ stvat 
7) [X7j stvat, (Analyt. prior. lib. I. cap. I.) Magyarul: Tagnak n e v e 
z e m azt, a mire oszlik a tétel, azaz az állítmányt s azt, a miről ez 
mondva van, akár hozzáteszszük, akár elveszszük tőle a léteit vagy 
nem- léteit. 

r'Opoc tulajdonképen határt jelent. De ARISTOTELES nem vo
nal, hanem terület értelmében vette, mint mi is, midőn ARANYnyal 
azt mondjuk : «Nem tárcsái birtok, ládányi határ az». Magyarul a 
helyett, hogy ez az én birtokom, az én határom, azt is mondjuk, 
hogy ez az én tagom. Ezért fordítom az őpoc-t tagnak, ámbár nincs 
semmi kifogásom az ellen sem, ha valaki fogalomnak akarja elke
resztelni. 

Hogy a szólás nevet is ARISTOTELES adta az ítélet két részé
nek, kitűnik ebből a nyilatkozatából: Övofxa fisv oóv "íj pv^a cpáots 
lottó JAOVOV, az alany vagy állítmány szólás l e g y e n csak. (rcept 
spjjnrjveías Y. fejezet.) 

Az ítélet tehát k é t t a g b ó l vagy s z ó l á s b ó l áll. Ezek kö
zül az egyiket, még pedig az elsőt már ARISTOTELES előtt is a 1 a n y-
n a k , a másikat, még pedig a másodikat á l l í t m á n y n a k nevez
ték. Fönt idézett nyilatkozatában már ismeretes dologként említi 
ARISTOTELES az állítmányt (TÖ xaTY]yopoó|j!.£vóv) s azt, a miről ez 
mondva van (TÖ xafr' oh xaTíjfopsÍTat), t. i. az alanyt (TÖ 6jroxet[xsvov). 

De mit keres nyilatkozatában ez a homályos toldalék: akár 
hozzáteszszük, akár elveszszük tőle a léteit vagy nem léteit ? Homá
lyosnak csak azért nevezem, mert ARISTOTELES német fordítói, 
WAITZ és KIRCHMANN bizony nem értették meg. Előttem teljesen 
világos e toldalék. Ennek a két ítéletnek: ávfrpwTróc saxt Ca>ov és 
avd-píüzoQ oox eáti £<&ov kótfélekép nevezhetjük meg az állítmányát. 
Vagy egyszerűen így: tö Cwov, vagy teljesen így: TÖ CWOV stvat és 
TÖ fi/?} Cwov stvat. Amúgy elvettük tőle, emígy hozzátettük az stvat-1 
vagy [i7j stvai-t. Amúgy az analytikus, emígy a synthetikus állít
mányt neveztük meg. 

Az ítéletnek általános képlete ez: S(ubjectum) — P(raedica-
tum). De ha csak egy pillantást vetünk a következő ítéletekre : 
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Jwmo || est animál', ,homo || est bibens', ,homo || est dormiens', 
.homo || est distinguens', azonnal észre kell vennünk, hogy a P tag 
tulajdonkép két tényezőből áll, egy állandóból : est s egy változó
ból: animál, bibens, donniens, distinguens. Legyen az állandó té
nyező e, a változó a, b, c, d, e, f stb. általában p. Akkor azt mond
hatjuk, hogy P = ea, eb, ec, ed, ee, ef stb., általában ep. 

Közönségesen azonban mellőzni szoktuk az ismeretes állandó 
tényezőt s azt mondjuk, hogy P = a, b, c, d, e.f stb., általában p. 
Ez nem baj, a míg nem feledjük, hogy így P-nek csak változó té
nyezőjét, az analytikus állítmányt jelöltük meg. De nagy baj, ha 
erről megfeledkezve, azt hisszük, hogy P csakugyan egyenlő p-vel. 
azaz hogy pl. ebben az ítéletben : ,homo \\ est animál' az animál 
annyi mint P, holott csak annyi mint p. 

Erről AKISTOTELES is megfeledkezik hébe-hóba s történetesen 
épen az Organonnak elején, a meddig még sokan el szoktak jutni, 
a kik bele fogtak olvasásába. A rcspi sp|A7]vsías X. fejezetében azt 
mondja, hogy ebben az ítéletben: ávő-pwjtck éan őixaoós (az ember 
igazságos) áví>ptó7ro? — S, Stxató? = P, az sau pedig, «akár név
nek, akár igének» (ővo;xa 7) pi[\i.a) nevezzük «harmadikul van 
hozzámondva» (zpíxov irpooxatYjfopettat). Persze, ha a p-t P-nek 
veszszük. akkor az S = P = ep egyenlet S = e P alakot ölt; akkor 
nem tudjuk többé, hogy az e fiú-e vagy leány (ŐVOJJLOC r\ pTju/x); akkor 
az e harmadik tagul lábatlankodik az ítéletben. 

AEISTOTELESÍ az tévesztette meg, hogy az lem magára is annyi 
mint P ebben a mondatban: av$piüxo<; ion (homo || est). Igaz, de 
ez a mondat nem ítélet, valamint a ,homo \\ bibit' sem az. A logikai 
kaptafán, azaz mint ítélet így hangzik az a mondat: av̂ po>7róg saxi 
öv (homo || est ens). P-je tehát nem e, mint AKISTOTELES gondolta 
e helyen, hanem szinte ep, vagy az általános p helyébe annak ér
téket téve, annyi mint ee. A .homo || es t ' = ,homo || est ens ' P-je 
épen úgy két tényezőből áll, mint a Jwmo || bibit' = .homo || est 
bibens'. vagy ,homo || dormit' = ,homo || est dormiens', vagy homo ! 

distinguit' = ,homo || est distinguens' P-je. A különbség csak az, 
hogy az utóbbiak P-jében az állandó és változó tényező különböző 
mennyiségek (P = eb, edv ed%), míg annak P-jében egyenlők 
(P = ee). A ,homo || est ' és ,homo || est ens ' közt pedig az a kü
lönbség, hogy annak P-jóben monogrammszerüen egybefonódott a 
két tényező, ennek P-jében külön-külön áll. A ,homo || est justus ' 
tehát csak egygyel több s z ó b ó l áll, mint a ,homo || est ' , de nem 
egygyel több t a g b ó l . 

Egyébiránt AKISTOTELES talán csak ezen az egyetlenegy he
lyen beszél ez ítéletnek harmadik tagjáró], másutt igen jól tudja, 
hogy az ítélet még háromnál is több szóból állhat s mégis csak két 
tagból áll. Tö ős bxápye'.v xóBs típőe Toaauxa^wc XTrjirréQV,*6ara}(ü>c aí 
xax7]70píat őqjpYjvtar STI ŐS, T) aTíXaQ, íj aofi7CS7rXsy{isva<;-ó(Jioúö<; ős xat 
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TÖ p j ÓTlápystv. (Analyt. prior. lib. I. eap. XXXVII.) Magyarul: 
«Azt, hogy valami megvan valamiben (értsd az állító mondat ala
nyát és állítmányát) annyiféleképen kell érteni, a hányféle mondo-
mányt (kategóriát) különböztettünk meg, még pedig a k á r egy
s z e r ű t , a k á r e g y b e f o n o t t a t , Hasonlóképen kell érteni azt 
is, hogy valami nincs meg valamiben» (értsd a tagadó mondat ala
nyát és állítmányát). ARISTOTELES szerint tehát ez a mondat: ,a 
vad almafán [| fanyar gyümölcs terem, = .a vad almafa || fanyar 
gyümölcs termő' szinte csak két tagból áll. Csak hogy e tagok nem 
egyszerűek, hanem szerkezeitek, egybefonottak, (ópoi ao[JOT£7rXs-
•y(j.évot. 

Az ítéletet vizsgálva, továbbá azt látjuk, hogy első tagja, azaz 
alanya mindig n e v e z ő , második, tagja azaz állítmánya mindig 
i g e — de csak per synthesin, ha az állítmány állandó és változó 
tényezőjét producturnnak veszszük. Mivel azonban a logika, melyet 
analytikának is hívnak, főképen az analytikus állítmánynyal, a 
változó tényezővel törődik s az állandó tényezőt mellőzi, azt is 
mondhatjuk, hogy az ítéletnek második tagja, az (analytikus) állít
mány is mindig n e v e z ő . 

A nevező és (synthetikus) ige műszók (ovo^a xaí pTjjia) for-
m á j á t , az alany és állítmány műszók (ÜTTOXSÍJÍSVOV %a\ v.avr^opoó-
[isvov f u n c t i ó j á t jelentik az ítélet két tagjának. A nevező és ige 
anatómiai, az alany és állítmány physiologiai műszók. 

Forma és functio annyira különnemű két dolog, hogy nem 
tanácsos őket összezavarni még akkor sem, ha történetesen, mint 
az ítéletben, ugyanazon forma mindig ugyanazon functióval jár 
együtt. Sajnos, hogy már ARISTOTELES is összezavarta a functiót a 
formával, a mennyiben a functiót sokszor formajelentő szóval fejezi 
ki. Alany helyett sokszor nevezőt, állítmány helyett igét mond. Ez 
annál helytelenebb eljárás tőle, mivel ő állítmányon többnyire 
csak a változó tényezőt, az analytikus állítmányt érti, mely mindig 
n e v e z ő , sohasem ige . Forma szerint a monogrammszerűen 
egybefonódott két tényező (est bibens = bibit), a külön álló két 
tényező közül pedig az állandó tényező az ige, az, a miről ARISTO
TELES nem tudja, nevező-e vagy ige (értsd: alanyi vagy állítmányi 
értelmű-e), a miről azt mondja, hogy harmadikul van mondva az 
ítéletben. 

A functiónak a formával való összezavarása végzetes volt kü
lönösen a grammatikára nézve. Ez az összezavarás az oka, hogy a 
grammatika szerint ebben a mondatban : ,a gyermeknek || könyve 
van', mai napság a könyve az alany. Mert ha az alany annyi mint 
nevező (ovofxa), akkor ama mondatban, csak &könyve szó áll nevező 
esetben, csak ez lehet az alany. Ez az Összezavarás az oka, hogy 
napjainkban a Stxatd? lett zpízov írpocjtarfjyopoó^svQV-ná, magyarul 
lógóssá. Mert ha az állítmány annyi mint ige, akkor ebben a mon-

' NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XXIX. 12 
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datban: áv*í}p(«)7ró<; iot't Sixaióg, csak az sau szó lehet az állít
mány. 

S csodálatos, ezen okvetés ellőtt még magyar grammatikusok 
is meghajoltak, a kik legjobban tudhatják: hogy ebben a fogatban : 
,az embev || igazságos4, csak az lehet a lógós, a kit be sem fogtak. 

Az ítélet alanya és állítmánya csak történetesen annyi mint 
nevező és (synthetikus) ige, mivel az ítélet csak bizonyos faja a 
mondatnak, igen közönséges, de mégis igen szűk határok közé 
szorított faja. Az alanynak és állítmánynak különben semmi köze 
a nevezőhöz és igéhez, mivel nem formákat, hanem functiókat 
jelentenek. 

Miben áll az ítélet alanyának és állítmányának tisztje, func-
tiója? ARISTOTELES óta minden logikus szerint abban, hogy az 
alany az a tagja az ítéletnek, melyről a másik, az állítmány mondva 
van. Ez inkább csak népszerű meghatározása az alany ós állítmány 
tisztjének. Tudományosan így lehet meghatározni: Az ítélet két 
tagja közt ugyanazon határozódás viszonya forog fönn, mint a meg
felelő (azonértékű) szólás két tagja közt; az a tagja az ítéletnek, 
melyből a megfelelő szólásnak h a t á r o z a n d ó (alanyi értelmű
nek is nevezett) tagja válik, az alanya az ítéletnek, az a tagja az 
ítéletnek, melyből a megfelelő szólásnak h a t á r o z ó (állítmányi 
értelműnek is nevezett) tagja válik, az állítmánya az ítéletnek. 
Az ítélet alanyának tehát h a t á r o z a n d ó s á g , az ítélet állítmá
nyának h a t á r o z ó s á g a tisztje, más szóval az alany h a t á r o 
z a n d ó , az állítmány h a t á r o z ó tagja az ítéletnek. Ennek az 
ítéletnek: ,az embeY || igazságos, ez a szólás (xar^opía 30{i,íC33t)t8Y" 
[ASVY], szerkésztett mondomány, «összetett fogalom')1 felel meg: 
igazságos ember. Ebben az ember és igazságos határozódó fogal
mak. Határozandó az ember, határozó az igazságos. Mivel a meg
felelő ítéletben is ugyanaz a fogalmak viszonya, tehát az alany 
(ember) határozandó, az állítmány (igazságos) határozó tagja az 
ítéletnek. 

Fogalom és ítélet (szólás és mondat) úgy vonatkoznak tehát 
egymásra, hogy a fogalom ítéletre bontható, az ítélet fogalomba 
szorítható. 

Ha a fogalmak határozódását (a szólásokat) közelebbről 
vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy az kétféle. Vagy nyilvánvaló 
vagy függőben hagyva, melyik a határozandó s melyik a határozó 
a két tag közül. Nyilvánvaló ez a következő szólásokban: szelíd 
galamb vagy szelíd galamb, vakmerő rablás vagy vakmerő rablás, 
három tehén vagy /zárom tehén, atyámnak könyve vagy atyámnak 
könyve, feje a /ónak vagy feje a lónak, későn érkezni vagy későn 
érkezni, vizet inni vagy vizet inni, játszó gyermek vagy jáíszó 
gyermek, vízital vagy ivóvíz. Függőben van hagyva ezekben: 
szelíd galamb, vakmerő rablás, három tehén, atyámnak könyve, 
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feje a lónak, későn érkezni, vizet inni, játszó gyermek. (Minthogy 
a vastag vagy dőlt szedéssel csak relatív erejét jelöljük a hangsúly
nak, az utóbbi szólásokat így is írhattuk volna: s^líd galamb, vak
merő rablás stb.) 

Midőn nyilvánvaló, melyik tag a határozandó s melyik a hatá
rozó a szólásban, akkor a l á r e n d e l t s é g viszonya forog fönn a 
két tag között, azaz a két tag különrendű, az egyik alsóbb, a másik 
felsőbbrendű. Efféle szólásoknak oly mondatok s a mondatoknak 
oly ítéletek felelnek meg (pl. ,a rablás \\ vakmerő volt' vagy ,a vak
merő [tett] |] rablás volt'), melyekben az egyik tag alája van ren
delve a másiknak. Alá van rendelve, azaz alsóbbrendű vagy a l s ó 
f o g a l o m az alany, felsőbbrendű vagy f e l s ő f o g a l o m az 
állítmány. 

Alsó vagy felső fogalom nem azt teszi, hogy szűkebb vagy 
tágabb fogalom. Az állítmány mindig felső fogalom az alanyhoz 
képest, de nem mindig tágabb fogalom, csak szűkebb nem lehet. 
ARISTOTELES csak azt mondja, hogy az efféle mondatok : zb XSDXÖV 
sítelvo Sttíxpár^í éaz'.v (az a fehér || Sokrates) vagy zb itpóotov KaXXía^ 
sazív (az érkező || Kallias) — könnyen megfogható okból — nem 
alkalmasak syllogismusok gyártására; de azt nem mondja, hogy 
nem ítéletek. (Analyt. prior. lib. I. cap. XXVII.) Körére nézve az 
állítmány egyenlő is lehet az alanynyal; azért mégis fölveszi ezt 
körébe, a mennyiben teljesen födi. 

Midőn függőben van hagyva, melyik tag a határozandó s me
lyik a határozó a szólásban, akkor m e l l é r e n d e l t s é g viszonya 
forog fönn a két tag között, azaz a két tag azonrendű. Azonrendű 
nem abban az értelemben, hogy egyik sem határozandó vagy hatá
rozó a másikhoz képest, mint pl. az efféle szólásokban : evés-ivás, 
télen-nyáron, sebbel-lobbal, kénytelen-kelletlen, siirög-forog, 
hanem hogy mind a kettő határozandó is, határozó is a másikhoz 
képest. Azaz, a felsőbb mathesis kifejezésével élve, az egyik tag 
függvénye a másiknak; ha az egyiket határozandónak veszszük, 
akkor a másik határozó, ha az egyiket határozónak veszszük, akkor 
a másik határozandó. 

Efféle szólásoknak oly mondatok felelnek meg (pl. a galamb 
szelíd vagy szelíd a galamb, a gyermek játszik vagy játszik a 
gyermek), melyekben az egyik tag olyan rendű, mint a másik, 
azaz egyik sem nyilván alany vagy állítmány, de mind a kettő 
alany is lehet állítmány is, a szerint a mint a másikat állítmány
nak vagy alanynak veszszük. Az azonrendű tagokból álló mondat, 
ha egyébként még úgy hasonlít is az ítélethez, sohasem ítélet, 
mivel ítéleten mindig oly mondatot értünk, melynek egyik tagja 
alája van rendelve a másiknak, melyben nyilvánvaló, melyik tag 
a határozandó, azaz alany s melyik a határozó, azaz állítmány. 
Az azonrendű tagokból álló mondatnak két ítélet felel meg, pl. 

12* 
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ennek a mondatnak : Játszik a gyermek' ez a két ítélet: ,a gyer
mek || játszó (van)' és ,a játsző || gyermek (van)'. 

Meglehet, hogy a beszédben gyakrabban fordul elő a mon
dattagoknak egymás mellé, mint egymás fölé rakása, de az sem
miképen nem áll, a mit KERN állít, hogy «an ein Subsumiren ist 
in der Eegel gar nicht zu denken . . . es findet Hinzufügung. aber 
keine Subsumtion statt». (Die deutsche Satzlehre 6.) Az igazság 
az, hogy egymás mellé é s egymás alá rendelés van a beszédben. 

Miből tudja meg a logika, hogy valamely szólásban nyilván
való vagy függőben van hagyva a határozódás módja s ha nyilván
való, miből ismer a határozandó s a határozó tagra? A h a n g 
s ú l y b ó l . A törvény az, hogy a határozót erősebb hangsúlyából 
különböztetjük meg a határozandótól. Ha két határozódó tagnak 
hangsúlya egyenlő erejű, akkor határozódásuk viszonellenes, az 
egyik tag függvénye a másiknak. 

A logikusok talán azt vetik ennek ellenébe, hogy a logikának 
semmi köze a hangsúlyhoz; «der Accent hat sein Wesen in der 
rhytmischen Aufeinanderfolge von Sylben, Wörtern, Sátzen» 
(STEINTHAL, Grammatik, Logik und Psychologie 354.); a logika 
nem rhytmika, nem akustika; a logikusokat az értelem, nem a 
hangzás vezérli a határozó és határozandó tagnak megismerésében. 

Az értelem? Annak kellene őket vezérelnie, de vájjon csak
ugyan az vezérli-e őket? Lássuk, hogy mi vezérli pl. WuNDT-ot a 
szólásoknak ítéletté változtatásában. Logikája I. kötetének 55. 
lapján ezt olvassuk: 

«Isoliren wir zunáchst die a t t r i b u t i v e Verbindung, PO 
wandelt sich das Verháltniss des Gegenstandes A zu seinem Attri-
but B in ein prádicatives um : die Verbindung A~B wird zu einem 
einfachen Denkakt. dem wir die sprachliche Form des Urtheils 
gebén: A ist B. Die attributive Verbindung ,ein guter Marin' 
wird zu dem einfachen Urtheil: .der Mann ist gut'. Denn dieses 
Urtheil stellt offenbar den Gedankenwerth dar, der in der attribu-
tiven Verbindung, wenn sie für sich genommen wird. enthalten 
ist. Nehmen wir als zweiten Fali an, A"B bedeute die a d v e r -
b i a l e Verbindung, A die Handlung und B die náhere Bestim-
mung derselben, so gewinnt diese Verbindung für sich abermals 
eine prádicative Bedeutung, indem die Handlung A zum Subject, 
die adverbiale Bestimmung B aber zum Prádicat wird. Die adver-
biale Verbindung ,gul handeln wird' z. B. isolirt gedacht áquivalent 
dem Urtheil: ,ein Handeln ist gut'. 

Eddig még az értelem vezérli WuNDT-ot, az az értelem, me
lyet a hangsúly ad meg a szólásnak, vagy ha úgy tetszik, az a belső 
ictus, melyet akkor is megérez elménk, ha csak gondoljuk a szó
lást. Azok a szólások többnyire így hangzanak : guter Mann, gut 
handeln, legalább WUNDT ezt az ictust érezte bennök s ennek meg-
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felelőleg egyeztette őket ezekkel az ítéletekkel: ,der Mann || ist 
gutf, ein Hö(7ideln || ist gut'. De halljuk tovább. 

«Wird endlich durch A~Bdie o b j e c t i v e Verbindung aus-
gedrückt, so nimmt wiederum durch die Trennung das Verhált-
niss die prádicative Form an, wobei aber diesmal das Object zum 
Subject, die Handlung zum Prádicat wird unter Umwandlung der 
activen in die passive Verbalform.» 

Miféle értelem vezérli itt WuNDT-ot? Az, a melyről azt szok
ták mondani, hogy annyiféle, a hány az ember. Miért ez a ,ivobei 
aber diesmal"? Azért, mert WUNDT nem tudja, mi adja meg értel
mét a szólásnak, nem ismeri a törvényt, mely nem enged meg 
ilyen kivételt. Ennek a szólásnak: , Wasser trinken' ez az ítélet 
felel meg: ,das Geínmkene || ist Wasser'. Annak az ítéletnek, a 
melyre a világtalant vezető vak, a meg nem határozott értelem 
vezette WUNDT-ot: ,ein (Wasser |] (das) getrunken wird' a Trink-
wasser szólás felel meg. 

Nem az értelem vezérli tehát WuNDT-ot, hanem az a bizo
nyos nevező és ige vezeti az orránál fogva. Mivel ebben az izolált 
szólásban: ,Wasser trinken' a Wasser főnév , melyet könnyű 
nevező esetbe tenni, a trinken i g e név, melyből könnyű személyes 
igét csinálni, tehát a megfelelő ítéletben okvetetlen abból kell az 
alanyt, ebből az állítmányt venni. Hogy WUNDT nem így csinál 
ítéletet az adverbialis kapcsolatból is, annak csak az az oka, hogy 
az efféle ítéletnek: ,das Schnelle || wird getrunken' ( = schnell 
trinken) alig van valami értelme. 

Az, hogy minden szerkesztett fogalmat megfelelő ítéletre 
lehet bontani, nem azt teszi, hogy «a tiszta logika két fogalomnak 
bármely kapcsolatában ítéletet lát» (STEINTHAL). Épen úgy állít
hatná valaki azt is, hogy a grammatika két szónak bármely kap
csolatában mondatot lát, mivel minden szólást megfelelő mondatra 
lehet változtatni. ,Alany és állítmány' czímü értekezésemben is 
tévedésnek jelentettem ki STBiNTHAL-nak ama véleményét. De azóta 
ERDÉLYI LAJOS úgy nyilatkozott, hogy «az igazi formai logika, 
STEINTHAL h e l y e s e n h i v a t k o z i k r e á , nemcsak a prsedi-
cativ (állítmányi) kapcsolatban, de általában két fogalomnak bár
mely kapcsolatában is most végbemenő ítéletet, ítélet-műveletet 
szemlél.). (NyK. 27 : 303.) 

Melyik az az «igazi» logika, nem tudom, A logika apja, ARIS-
TOTELES élesen megkülönbözteti az «egybefont mondományokat», 
értsd: szerkesztett fogalmakat az ítéletektől. WUNDT egyenlő érté-
küeknek tartja őket az egyszerű fogalmakkal: «Für unser Denken 
besitzen die so gebildeten Determinationsproducte denselben 
Werth, wie die Begriffe von ursprünglich einheitlichem Charakter; 
insbesondere können sie in die námlichen Eelationen wie diese zu 
anderen Begriffen gebracht werden.» (Logik I. 126.) Saját logikám 
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pedig ERDÉLYI nyilatkozata után is azt parancsolja nekem, hogy 
pl. a ,vizet iszik' kapcsolatot ne tartsam ítéletnek. Érzem ugyan, 
hogy vagy ítéletből lett, vagy ítéletre bontható, de ugy, a hogy ma
gam előtt látom, nem tartom ítéletnek. ítéletnek csak ebben a 
formában tartok valamely kapcsolatot: ,az ember || halandó', 
,/iomo || est mortalis'. Minden más formájú kapcsolatot többé-
kevésbbé erőszakos logikai művelettel előbb ebbe a formába öntök, 
a logikai kaptafára húzok, s csak azután tartom ítéletnek. De azt 
hiszem nem csak az én logikám jár el így, hanem minden ember 
logikája. Mi kényszerítette volna már ARISTOTELESÍ arra, hogy még 
a ,homo ambulat' kapcsolatot is ,homo est ambuláns1-ra bontsa, ha 
nem a logika, mely a .homo ambulat mondatot is csak akkor akarja 
ítélet számba venni, ha a Jiomo est mortalis' formájában látja? 
A logika nem érdemelné meg a tudomány nevet, ha nem így járna 
el. Micsoda tudomány volna pl. az olyan physika, mely a testek 
fajsúlyának összehasonlításában meg nem követelné az ugyanazon 
térfogatot ? A logika szerint ez a mondat: ,a szürke ló vizet iszik' 
nem is ítélet, nem hogy három-négy ítélet volna, mint STEINTHAL 
mondja. ítéletnek csak ebben a formában tartja a logika : ,a szürke 
ló || vízivó'. 

WUNDT furcsálja ugyan eleinte ezt az eljárását a logikának, 
de bővebb meghányás-vetés után mégis kisüti végre, mire való az. 
Arra, hogy az ítéleteket k ö z ö s m é r t é k s z e r i n t v e t h e s s e 
e g y b e (um ein gemeinsames Maass der Vergleichung fúr diesel
ben herzustellen, Logik I. 145.). 

Semmiképen nem áll tehát, hogy a logika két fogalomnak 
bármely kapcsolatában akár kész, akár «most végbemenő ítéletet 
szemlél.*) Még akkor sem «szemlél», ha megengedném is, hogy 
mihelyt szeme elé kerül ez a kapcsolat: .vizet iszik', azonnal 
l á t j a benne az ítéletet (itala || víz), melyből lett, vagy melyre 
bontható. STEINTHAL állításának inkább a viszája az igaz színe. 
A grammatika tartja két szónak bármely kapcsolatát, sőt .semmi 
kapcsolatát is, a magán álló szót, mondatnak. Mert hol van az a 
grammatikus, a ki a vizet iszik kapcsolatot, sőt a csupasz iszik igét 
is ne tartaná mondatnak? S helyesen. Mert a mondat sokkal álta
lánosabb dolog, mint az ítélet, mely annak csak egyik legközönsé
gesebb speciese. 

Az ítéletet vizsgálva, végre azt tapasztaljuk, bogy az ítéletet 
feleletnek, még pedig e gy kérdésre adott feleletnek lehet tekin
teni. .Alany és állítmány' czímű értekezésemben kifejtettem, hogy 
ha általános kérdésre adott feleletnek tekintjük (pl. milyen az 
ember? felelet: az ember || halandó), akkor s z e r z ő ítélettel (ARIS-
TOTELEsnél Xó^oc, a7iods.iv.xi7.oc, KANTIT ál synthetiscbes Urtheil) van 
dolgunk. Ha különös kérdésre adott feleletnek tekintjük (pl. halandó 
az ember? felelet: az ember || halandó vagy nem halandó), akkor 
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fejtő ítélettel (AsisTOTELEsnél XÓ^OQ őiaXsxuxó?, KANTnál analyti-
sches Urtheil van dolgunk. A szerző ítéletben foglalt s z e r z e 
m é n y vagy ú j d o l o g mindig az analytikus állítmánynak felel 
meg. A fejtő ítélet mindig ellenmondás, azaz csak egyik fele az 
ellenmondásnak, tehát vagy á l l í t á s vagy t a g a d á s . Ha külö
nös kérdésre kell felelnünk, akkor vagy állítanunk vagy tagadnunk 
kell valamit, azaz v á l a s z t a n u n k kell az ítélet kétféle minősége 
között. Innen ARiSTOTELEsnél a fejtő ítéletnek v á l a s z t ó ítélet 
neve. (AtaXéYw == válogatok, választok.) A fejtő ítélet, mivel nem 
ismertet meg semmi új dologgal, csak kétséget oszlat el, az igen 
vagy nem szócskákkal is kifejezhető. A választó ítélet, mondja ARIS-
TOTELES. oly ítélet, mely helyett azt lehet felelni, hogy igen vagy 
nem. fEcct yás Ttpóxaaic, SiaXexuxfy npbc, yjv sauv áitoxpívsodatvai'íj 
OD. Topic. lib. YIII. cap. II.) 

Ezzel elmondtam, legalább nagyjából, a l o g i k a i m o n d a t 
vagy ítélet ismertető jegyeit. Az, hogy csupán az ítélet a logika 
mondata, nem azt teszi, hogy a logika a többi mondatot nem veszi 
tekintetbe. Az egész emberi beszédet tekintetbe kell vennie, mivel 
a gondolkozásnak ama törvényeit akarja megszabni, melyeket az 
igazság kereséseben követnünk kell, s a beszéd még nem is összes, 
csak legteljesebb és legnyilvánvalóbb jele gondolkozásunknak. De 
valamint a physika nem bocsátkozik az összes fúrók, borsajtók, 
dugóhúzók, asztalkendőszorítók s egyéb efféle mechanismusok 
leírásába, jóllehet valamennyit tekintetbe veszi, midőn vaHmeny-
nyit a legközönségesebb srófra redukálja; úgy a logika sem foglal
kozik külön-külön minden mondatformával, de valamennyit tekin
tetbe veszi, midőn valamennyit a legközönségesebb mondat, az 
ítélet formájára redukálja, az ítélet kaptafájára vonja. 

IV. 

Az ítélet tulajdonságai közül némelyek általánosak, némelyek 
különösek. Altalánosak azok, melyek a többi mondatformákban 
is meg vannak, melyekre nézve az ítélet megegyezik a többi mon
datformával. Különösek azok, melyek csak az ítéletben vannak 
meg, melyekre nézve az ítélet különbözik a többi mondatfor
mától. t 

Altalános tulajdonsága a mondatnak, hogy oly részekből áll, 
melyeket tagoknak, szólásoknak nevezünk. Pl. ez a két mondat : 
,Péter || olvas', ,a szürke ló || vizet iszik' két-két tagból vagy szólás
ból áll. 

A grammatikusok abban vétenek, hogy a második mondat
ban látják az öt szót, de nem látják a két tagot, a ket szólást. 
Pedig e mondat épen úgy két tagból áll, mint az első. A szürke ló 
olyan tag, olyan alany, mint a Péter, a vizet iszik olyan tag, olyan 
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állítmány, mint az olvas. A grammatikusok csupán a ló szót coor-
dinálják a Péter taggal s csupán az iszik szót az olvas taggal. Azaz 
szerintök a mondat csak «kisded szótár*, mert ama szók csak a 
szótárban coordinált dolgok. A mondatban a Péter azon rendű az 
egész szürke ló taggal, az olvas azon rendű az egész vizet iszik 
taggal. 

Ujabb időben észrevették a grammatikusok a coordinálás 
helytelenségét s úgy igyekeztek a bajon segíteni, hogy az efféle 
mondatokban: ,én \\ orvos vagyok', ,a levél || Jánosnak szól', ,a 
ló || vizet iszik' az állítmány kiegészítői vek nevezték el az orvos, 
Jánosnak, vizet szókat. De ezzel a műszóval semmit sem segítettek 
a bajon, mert megválasztásakor abból a föltevésből indultak ki, 
hogy ama mondatokban tulajdonképen a vagyok, szól, iszik igék 
az állítmányok. Ez nem áll. Azok az igék se nem syntbetikus, se 
nem analytikus állítmányai ama mondatoknak. A synthetikus 
állítmányok ezek: orvos vagyok, Jánosnak szól. vizet iszik. Ezek
nek nincs szükségük semmi kiegészítőre. Az analytikus állítmá
nyok pedig épen az ú. n. kiegészítők. Az ,állítmány kiegészítője' 
műszót még akkor sem fogadnám el, ha a grammatikusok követ
kezetesek volnának alkalmazásában. De lehet-e következetességről 
szó ott, a hol ebben a mondatban : ,a gyermeknek [| könyve van' 
már nem a könyve, hanem a gyermeknek szót tartják az állítmány 
kiegészítőjének ? 

Az ítélet mindig két szólásból áll, azaz k é t t a g ú mondat ; 
a többi mondat kettőnél kevesebb s kettőnél több szólásból is áll
hat. A kéttagúság tehát csak különös tulajdonsága az ítéletnek. 
Az ítélet mindig kéttagú mondat, de a kéttagú mondat nem mindig 
ítélet. ,P#ter || olvas', ,a szürke ló || vizet iszik' kéttagú mondatok, 
de nem ítéletek. Előbb a logikai kaptafára kell őket vonni így: 
,Páter || olvasó (van)', ,a szürke ló || vízivó (van)', hogy ítéleteknek 
nevezhessük őket. 

Ha kettőnél kevesebb, azaz csak egy szólásból áll a mondat, 
pl. esik, sötét van, vizet iszik, olvas, akkor e g y t a g ú . Ebből az 
következik, hogy a szó, pl. olvas, szó is, szólás is, mondat is lehet. 
Annak, ki a beszéd szerkezetével foglalkozik, főképen a szólá
sokat kell jól szemügyre vennie. Mert a szólás az a ((határozott 
alakú egész, mely maga nem szükségképen része semminek, de a 
melynek részei reá nézve szükségképiek és csak érte léteznek)). 
(BEASSAI, A magyar mondatról I. 302.) Nem a mondat, legalább 
nem a kéttagú, a «nyelvbeli egyén», hanem a szólás. A kéttagú 
mondat l o g i k a i e g y é n . Az ú. n. egyszerű ítélet nem annyi 
mint egyszerű mondat. A mondat egyszerűbb is lehet az ítéletnél, 
a mennyiben egy szólásból is állhat. Mi az egytagú mondat gram
matikai és logikai alanya és állítmánya, arról alább lesz szó. 

Ha kettőnél több, azaz három, négy, öt s több szólásból áll 
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a mondat, pl. .ahol fojtogatja | a medre \ a tehenet'; .kezdetben \ 
teremte \ az isten \ a mennyet és a földet. ; ,söt ét éjben \ rideg laká
ban | virraszta \ meddő bánatában | a dalnok \ egyedül' stb. akkor 
h á r o m - , négy - , öt- s t ö b b t a g ú . A többtagú mondatok ma
gyarázatának ezen értekezésben csak útját fogjuk törni, a teljes 
magyarázatot külön értekezés számára tartom fönn. 

Az a tagja a mondatnak, melyből az ítélet alanyát veszszük, 
a grammatikai alany, az a tagja, melyből az ítélet állítmányát 
vesszük, a grammatikai állítmány. Ebből egyfelől az következik, 
hogy a mondat tagjai közt is határozódás viszonya forog fönn, 
másfelől az, hogy a grammatikai alany és állítmány is functiókat, 
nem formákat jelentenek. Az alanynak és állítmánynak bizonyos 
formája, nevező és [synthetikus] ige) tehát ismét csak különös 
tulajdonsága az ítéletnek s ebben is csak accidens. Nem lehet azt 
mondani, hogy a logikai alany nevezőt, a logikai állítmány igét 
j e l e n t . Annál kevésbbé lehet ezt a grammatikai alanyról és állít-
mányról elmondani. 

A ki világosan akarja látni, hogy a gramm, és log. alany és 
állítmány csak a formára, nem a dologra nézve különböznek egy
mástól, annak meg kell győződve lennie arról, hogy az alany és 
az állítmány mind a logikában mind a grammatikában functiókat, 
nem formákat jelentenek. ,Alany és állítmány' című értekezésem
ből, úgy látszik, senki sem merítette ezt a meggyőződést. SIMONYI 
és KALMÁR még most is bizonyos formákat értenek az alanyon és 
állítmányon. De azzal biztatom magamat, hogy e bővebb s vilá
gosabb magyarázatból ők is meg fognak győződni arról, a mit már 
Brassai megmondott: «miért adni más neveket a nominativusn&\i 
és a verbumnak? Tán azért, hogy annál bajosban értse meg a sze
génytanítványa mondat szerkezetét?)) (A mondat dualismusa 4.) 

SIMONYI a következő megjegyzést fűzte ,Alany és állítmány' 
című értekezésemhez : «E fejtegetések nem elégítenek ki bennün
ket minden tekintetben s bírálatukat elvárjuk azoktól a dolgozó
társaktól, a kik foglalkoznak a mondattan és logika kölcsönös 
vonatkozásaival. Főleg egy hiányt érezünk ez értekezésben : nem 
felel arra a kérdésre vájjon mi hát a különbség a szerinte gramma
tikai alanynak nevezendő mondatrész különféle formái közt? Ha 
pl. azt mondom: ,Ez \\ feledésbe ment'. ,Ezt || elfelejtették'. ,Er-
ről = megfeledkeztek', —vájjon itt az első mondatrész csak forma 
szerint különböző-e? ha igen, miért? s ha nem, mi a jelentésbeli 
különbség közöttük s micsoda mondattani kategória ás egyik, a 
másik s a harmadik?)) (Nyv. 25 : 536.) 

Igaz, hogy értekezésemben nem feleltem arra a kérdésre, mi 
a különbség a grammatikai alanynak különféle formái közt. De 
nem is ez volt a kérdés, a melyre felelnem kellett, hanem az, 
igaz-e, hogy a különféle grammatikai formák a mondatban ugyan-
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azt a functiót teljesíthetik. Erre a kérdésre — a különféle gram
matikai formákat ismereteseknek téve föl — azt feleltem, hogy 
igaz. S ezt KALMÁR is megerősíti, éppen akkor, mikor így készül 
megtorkolni: «így az alanyon és állítmányon kívül semmi mon
datrész sincsen, és a nyelvtani alakokat sem az igén sem a szókon 
sehogy sem tudjuk megmagyarázni, mert a z a l a k o k k ü l ö n 
b ö z ő k a k k o r i s , m i k o r a s z ó k s z e r e p e e g y e n l ö . » 
(Nyk. 28 : 140.) Ennek az egyenlő szerepnek, vagy mint én fejeztem 
ki magamat, közös tisztnek, közös functiónak (nem az amúgy is 
ismeretes grammatikai formáknak) a jelölésére általánosan ismert 
műszókat kerestem s föltaláltam őket az alany és állítmány szók
ban, melyek az összes grammatikák meghatározása szerint (a miről 
mondva van valami s a mi mondva van valamiről) csak functiókat, 
nem formákat jelenthetnek. Arról, hogy a mondatban csak kétféle 
functiót, alanyit vagy állítmányit tudtam megkülönböztetni, én ép 
oly kevéssé tehetek, mint a természettudós arról, hogy az organi
kus világban csak kétféle élő lényeket, állatokat vagy növényeket 
tud megkülönböztetni, nem pedig állatokat, bogarakat, férgeket, 
fákat, füveket és növényeket. 

Nem azt állítom én tehát, hogy SIMONYI példáiban az első 
mondatrész {ez, ezt, erről,) csak forma szerint különböző, hanem 
azt, hogy ez a forma szerint különböző mondatrész ugyanazt a func
tiót teljesíti. Ezzel nem mondtam semmi képtelenséget, mert 
ugyanazt a functiót a legkülönbözőbb formájú tagok végezhetik. 
Gondoljunk csak az állatok lélekző vagy látó műszereire. A func-
tió, az éltető levegő beszívása, a fénysugarak fölfogása ugyanaz, 
de az erre szolgáló műszerek mily különbözők! Hogy miért? Erre 
feleljenek nálam okosabb emberek. 

Abból, hogy ez, ezt, erről mint mondattagok ugyanazt a func
tiót teljesítik, nem következik az, hogy ne volna köztük jelentés-
beli különbség. Kétségtelen, hogy mind a háromnak más-más a 
jelentése. Ha ugyanazt jelentenék, a nyelv nem különböztette volna 
meg őket a forma szerint sem. De hogy mi a jelentésbeli különb
ség közöttük, az megint oly kérdés, melyre senki sem kívánhat 
tőlem feleletet akkor, mikor a mondattagok functióiról kell 
beszélnem. Erre a kérdésre legföljebb azt felelhetem, hogy hoc és 
hoc (ez és ezt) közt nem az a jelentésbeli különbség, hogy amaz 
alanya, emez tárgya a mondatnak. Mert ha ez volna a különbség 
közöttük, mi akkor a hujus, huic, hoc a mondatban ? Ha ezek meg
elégedhetnek a maguk becsületes genetivus, dativus, ablativus 
nevével, miért ne elégedhetnék meg ama kettő a nominativus és 
accusativus névvel ? 

A mondattannak nem az a föladata, hogy új neveket oszto
gasson a különféle grammatikai formáknak. Mire való akkor az 
elemző grammatika, ha a syntaxisban egész nomenclaturáját meg 
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kellene változtatni ? A mondattana különféle grammatikai for
máknak a mondatban nyilatkozó functióit vizsgálja. E functiók-
nak nem a forma a külső jele, hanem a hangoztatás relatív ereje. 
Nem ez és ezt a'más-más functio, hanem ez és ez. (v. ö. ez fele
désbe ment és ez ment feledésbe.) SiMONYinak utolsó kérdésére, 
hogy micsoda mondattani kategória az egyik, a másik s a harma
dik, tehát azt felelem, hogy ez a mondatban teljesített functiójuktól 
függ. SIMONYI példáiban mind a három a határozandó functióját 
teljesíti, tehát mind a három alany. 

Azok a kategóriák, melyekbe az ez, ezt, erről formájukra nézve 
tartoznak, nem mondattani, hanem szótani kategóriák. Lehet a 
mondatot ezek szerint is elemezni, pl. ezt: mendacem oportet esse 
memorem így: mendacem accusativus a mendax-ból oportet a je
lentő mód jelen idejének egyes harmadik személye, esse főnévi 
igenév, memorem accusativus a memor-ből. Sőt, ha több oly mon
datot is megvizsgáltunk, melyekben előfordul az oportet ige, azt a 
tanulságot is levonhatjuk, hogy az oportet ige főnévi igenévvel és 
két accusativussal jár együtt. Ez még mindig okos beszéd, ámbár 
a mondat physiologiai tulajdonságairól semmi fölvilágosítást nem 
ad. De mélyebb bepillantást enged-e a mondat szerkezetébe ez a 
magyarázat: esse alany (már t. i. az a főtag, melyről a máisk mondva 
van), oportet állítmány (az a főtag, mely a másikról mondva van), 
mendacem és memorem kettős objectum, az állítmány bővítményei. 
A ki így magyarázza a mondat szerkezetét, az méltán elmondhatja 
magáról, hogy kitette a grammatikából a logika szürit. S így magya
rázza a mondat szerkezetét ugyanaz aSTEiNTHAL. a ki ezt a jelszót 
írta a grammatika zászlajára: «Die Grammatik soll die P h y s i o -
1 o gi e der Function des Sprechens sein!» (Grammatik Logik und 
Psychologie 109.) 

Nos hát, az alany és állítmány physiologiai, mert morpho-
logiai elnevezések. Functiókat, nem formákat jelentenek. A ki for
mákat (nevezőt és igét) ért rajtok, az összezavarja a mondatot az 
ítélettel s csak nevetségessé teszi magát, ha még azzal is dicsekedik, 
hogy határt mutatott a logikának. Ott ül az a nyakán és fittyet 
hány az orra alá a tudósnak. 

Azzal, hogy az alanyon és állítmányon functiókat, nem for
mákat érzünk, egy nyelvtani alakkal sem lesz kevesebb a nyelvtan
ban mint eddig volt. Csak egy gyei kevesebb neve lesz némely nyelv
tani alaknak. A nevező esetet nem fogjuk alanyesetnek is (legföljebb 
a l o g i k a i alany esetének), az igét állítmánynak is híni. Ez nagy 
könnyebbségére lesz a tanuló emberiségnek. Eögtön föltalálja 
magát, ha így teszszük föl neki a kérdést: melyik szó áll nevező 
esetben s melyik szó ige e mondatban ? Holott mai napság könnyen 
zavarba jön, ha u g y a n a z t ily kerülő utón akarjuk belőle kicsi
karni: melyik szó az, a melyről mondva van valami s melyik az, 



188 KICSKA EMIL. 

a mely mondva van valamiről, azaz mi az alany s miaz állítmány 
e mondatban ? 

Ne aggódjék tehát KALMÁR azon, hogy az «én alanyom és ál
litmanyom »melletta nyelvtani alakokat nem lehet megmagyarázni, 
vagy hogy az én fölfogásom szerint nem szükségesek az ige külön
böző alakjai, sőt nem is lehetségesek. (Nyk. 28 : 280.) Az «én ala
nyom és állitmanyom)) melletta nyelvtani alakokat még jobban 
is meg lehet magyarázni, mint eddig magyarázták őket. Mert az a 
magyarázat, hogy a nevező eset annyi mint alany, az ige annyi 
mint állítmány, egy hajszállal sem jobb annál, hogy a kutya annyi 
mint eb. Igaz, hogy nem is roszszabb, a míg alanyon és állítmányon 
bizonyos nyelvtani alakot értünk. De miért adni ugyanazon dolog
nak két nevet? A mi gazdagságnak jele a közbeszédben, zűrzavarnak 
oka a tudományban. Az «én alanyom és állítmányom» mellett a 
formára nézve nem is a nevező és ige (a logikai övofia xaí p7)[ta) 
hanem a névszó és ige (a grammatikai ovo[j,a xaí pfjfia) a két leg
főbb nyelvtani kategória s fölfogásom szerint mind a névszónak, 
mind az igének annyi alakja lehetséges, a mennyi csak megvan, 
megvolt s meglesz valamely nyelvben. 

Az alanynak és állítmánynak, mivel functiókat jelentenek, 
semmi közük a formákhoz. S ugyanazt mondhatni e functiók 
külső jeléről, a hangsúlyról is, a mint mondja is KALMÁR, midőn 
úgy nyilatkozik, hogy a hangsúly «befolyhat a szók rendjére és 
számára, de nem alakjukra, az alakot nem hogy okozná, de még 
meg sem magyarázza.» (Nyk. 28: 291). Csak az nem áll, amit KAL
MÁR ezen előtétekből származtat, hogy a hangsúlyos szó nem nyelv
tani állítmány. Olyan jel, mely a nyelvtani állítmánynak alakját is 
megmagyarázná, sőt még okozná is, egyáltalában nincsen s nem is 
lehetséges. Csak olyan jel lehetséges, mely a nyelvtani állítmányt. 
akármily alakot öltött, fölismerhetővé teszi. Ilyen jel a hangsúly, 
még pedig épen azért, mert nem formának, hanem functiónak a 
jele. Hogy a logika a különféle formájú mondatokat azonértékű 
ítéletekre tudja változtatni, azt, ha talán nem is egyedül, de 
bizonyára első sorban ennek a jelnek köszönheti. A hangsúly 
relatív erejéből ismer rá a mondat határozandó és határozó 
tagjára, azaz a grammatikai alanyra és állítmányra s ezekből 
veszi aztán a megfelelő logikai alanyt és állítmányt. 

Jegyezzük meg végre, hogy a mondat nem tekinthető mindig 
feleletnek, legalább nem egy kérdésre adott feleletnek. Lehetetlen 
úgy tenni föl a kérdést, hogy pl. ez legyen rá a felelet: játszik | a 
gyermek', vagy ez: ,kezdetben j teremte [ az isten | a mennyet 
és a földet'. Az tehát, hogy egy kérdésre adott feleletnek tekint
hető, szinte csak különös tulajdonsága az ítéletnek. 

KICSKA EMIL. 



Cseremisz szótár. 
(Harmadik közlemény.) 

K . 

kabá (t.) ég; hímmel. — Ossz. k.-kugo-jumo BejiiiKift Őort 
cy^bőti Tr. 

kába végbél; mastdarm Tr. 
kabálnaj (r. m.) rabszolga; sclave Bd. 
kában v. kawan. 
kaber (cs.) magas, nagy; hoch, stolz BM. 23. 12. kabertah-

nagyra csinál, gross machen ibid. 5. kudawlá jan sánamaéta, ka-
bertaltat die in ihrem herzens sinn gross thun BL. 1. 51. 

kaberam magasan; hoch (adv.) B. Máté 23. 12. 
kabeZgém elhervad, kiezárad; welk werden, austrocknen Tr. 
kac, v. koc, goc. 
kacaká (cs.) kecske; ziege — k.-tagá kecskebak; ziegen-

bock Tr. 
kace (t.) olló; scheere Gn. 45. 
kace (cs.) vőlegény; bráutigam Gn. kace id. Bd. Tr. — kace 

fiatal ember; junger mann P. 2. (Tr.) 
kace keserű; bittér M. 71. káca (m.) id. Bd. káce Tr. 
kackám, v. kockám. 
kackizám viszketést érez ; es juckt mich Bd. 
kaclaném (t.) megkeményedik (a kenyér); hart werden (das 

brot); qepcTBÍio — kaclandarém (caus.) o^epcTBJiaio Tr. cf. kasla-
ném, kaslandarém id. 

kádá, kade, kdda v. keűe. 
kadama góbhal, kövi ponty; grünling, cyprinus gobis, irac-

Kapt M. 43. 
kadik drehbaum, winde ; Boporr& Tr. — cf. káder. 
káder görbe; schief Pu. 19. — cf. káaer P. 21. 
kaűergel-kudorgel- ide-oda forog; sich hin u. herwenden G. 2. 

kadertém görbít, hajlít; biegen Tr. kadergal lehajlik; sich nieder-
beugen G. 64. — cf. káder, káger. 

63 
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kádokás (t.) ünnepelni; feiern Ocs. 45. tisztel; verehren 
ibid. 12. 8. 

kádé galamb; taube M. 36. tér h. vadgalamb; turteltaube 
M. 41. 

kaek v. kaik. 
kaerá kacsa-féle; eine art ente; HHpoKT>-yTKa Tr. 
kagák (m.) horog; hacken Bd. 12. 
kagaklém gágog; gackern (von der gans) Gn. 
kagalas ás; graben Tr. 
kágaz (t.) papiros; papier Bd. kagaz Tr. kagaáTi&g. 8. — Ossz. 

k.-oksa bankó; banknote Tr. 
kagel (m.) Bd. v. kógolo. 
káger (esi) görbe; schief P. 21. — kágar, káger Bd. kágor 

Tr. id. 
kagergal- görbül; sich biegen P. 46. kagergém id. kagertem 

(caus.) Bd. kagergém riiyc&; kagortém rnj Tr. 
kagura (t.) törékeny; spröd P. 52. — rosszaság; schlechtig-

keit tiinan kagura Sem singem éle gon ha tudtam volna a világ 
rosszaságát P. 48. indulatos; heftig Tr. 

kayrém (t.) köhög; husten M. 83. 
kaik vad, embergyűlölő; wild, menschenscheu; fliraiíí Tr. — 

cf. kajok. 
kaiklan- megvadul, megdühödik; wild, wüthend werden Tr. — 

cf. kajok. 
káj sarjú; grummet Tr. 
kajám etc. (m.) Bd. v. kajám. 
kajem (est.) megy, elmegy; gehen, fahren (giebt auch einem 

vorhergehenden, im gerundium stehenden zeitwort perfektive be-
deutung) — kajedem (fr.) — kajales készül;. sich bereiten G. 79. 
kaiktém küld; schicken Ocs. 121. kaektém id. Bd. — numal kaja 
ulmas hozott; brachte cf. numal mias vinni; hintragen Ocs. 118. — 
kaidomas: kaiűomaslan talon agol er kam nicht um zu bleiben P. 
55. — korno mucko kockom kajakost kindom puokten koltokten er 
gab ihnen getreide auf den weg zum essen Ocs. 32. — kejém (m.) 
id. Bd. Tr. Zol. marian kcás férjhez menni; heiraten (von der 
frau) Bd. 

kajaitém megbán; bereuen Gn. — kajaŰém szomorkodik; 
traurig sein Car. Uf. 15. j . 

kajár (cs.) rossz, gonosz; schlecht, bőse Tr. — cf. ajár 
schmerz. 

kajc (mt.) olló; scheere M. 29. kajic id. Bd. Tr. — cf. kacc. 
kajderce okos, ügyes, ravasz; klug, gewandt, üstig Tr. — 

cf. kajla. 
kajok (cs.) vad (állat v. madár); wildes thier (vogel od. vier-

füssiges) Gn. P. 7. kaek Bd. kaik Bd. Pu. 42. kek (m.) Bd.M. 36. — 
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Ossz. pört-kaik veréb; sperling Pu. 42. kek-kombe vadlúd; wilde 
gans, kek-Ude vadkacsa; wildente M. 40. kajok-wusom (acc.) = 
kajokom Car. 10. j . Uf. 11. codrá-kaik erdei vad; waldwild P. 6. Tr. 
éodera kaek id. Bd. jir-kaik id. Tr. kaik-tuca ein zug vögel Tr. 

kajkalás látszik; es scheint M. 48. cf. kojam. 
kajla (est.) ravaszság; schlauheit Tr. kajlaneée (m.) kevély; 

stolz M. 77. 
kajnaga (t.) az asszony bátyja; der áltere brúder der 

frau Gn. 
kajzém látszik, mutatkozik; scheinen, sich stellen M. 83. 

kajzakt- mutat; zeigen BJ. 10, 32. Tr. 
kajla kecske; ziege Gn. 24. — cf. kaza. 
kajzarjge: k. siiwö diejenigen opferstüeke die zuerst ins feuer 

geworfen werden Gn. 61. —• cf. t. kaizaga die schuppen der 
fische (?). 

kajzoktemaé látomány; erscheinung Sm. 5. 
kuk (t.) kemény; hart Gn. 
kák (m.) bíborvörös; purpurroth; őarpOBbiií Tr. — cf. 

kakarga. 
kakalá kotkodácsol; gackern Tr. kakeld (m.) Tr. 
kakán (t.) értékes; kostbar M. 75. — cf. ok. 
kakargém (t.) pirul; erröthen Gn. kakargemás őarpoBiiTb, 

CHHÉTL T r . 
kakárga (t.) vörös; roth Sdr. 6. kakárge CHHÍH, ÖarpoBHH Tr. 
kakl'aka (m.) uneben Gn. görbe, ravasz; krumm, listig, falsch 

Bd. bucklig; ropőaTbiií Tr. — k. koma görbe ú t ; krummer weg 
Bd. k. sárnak ravaszság; schlauheit Bd. hizelgés; schmeichelei Tr. 

kaklandol- meggörbed; sich krümmen; H3BHBaTLca Tr. 
kakl'art- meggörbít; biegen, krümmen M. 83. 
kakní hársfaháncs ; lindenbast; JTBIKO Tr. 
kakraká-rok sovány föld; magerer boden Tr. — cf. osm. ydki 

terrestre, vil, abject. 
kaid (m.) egér, mans M. 34. — os kaid poijö fehér gomba; 

weisser pilz őÉJibifi rpnöi. M. 60. savki k. popé no,;i;ocnHOBbixT> 
M. 59. 

kalac (r.) kalács; kuchen Gn. 
kalai (t.) bádog; blech P. 11. Gn. k. koyga cserépkályha; 

kachelofen G, 78. 
kalak (est.) kanál; löffel Gn. 
kalaklúk puhán főtt tojás; weich gekochtes ei; afin;o BÍ> 

CMíiTKy Tr. •— cf. kalak. 
kalámbor kömény ; kümmel Tr. 
kalan (t.) vagyonos; vermögend Gn. 
kalanzá (cs.) csésze; schale Tr. — cf. kleniá. 
kalasém (cs.) mond, elbeszél; sagen, er/áhlen Gn. kalasem 
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id. Bd. kalaskal- fi\ Bd. kalasol- elmond; erzáhlen Car. Uf. 4. — 
kelesem, keleskalem (in.) Bd. — cf. kalam ; kelem (m.) id. Zol. 

kalek (est.) nép; voik Gn. Zol. kálók, kalak, kalek, /alak (m.) 
Bd. yalek (m.) Zol. 

kalem (est.) menyasszonyi díj ; kaufgeld für die braut Tr. 
kalep (t.) kaptafa; leisten (zum bastschuh), Gn. 16. Tr. 6OJI-

BaHi. Tr. 
kalek: jumo kaleston i járatén isten kedvelte (?) s szerette; 

gott hatte ihn gerne (?) u. liebte ibn Ist. 121. 
kaik- (t.) kiárad; überfliessen tengez-wlak kec, eyer-wlak kec 

icucl kaikén, sergec lekten a tengerekből, folyókból a víz kiáradt, a 
parton kiment Ocs. 11. 

kalká parafa ; kork, schwimmholz; noiuiaBOKt Tr. floss (am 
netze, an der angelschnur) Gn. 

kalpak (t.) sisak; helm Bd. tumenege kalpak a makk héja 
P. 51. kirtni kolpák (m.) eiserner helm Bd. 

kaltá (t.) bőrzacskó, melyet az övön hordanak; ledertasche 
am gürtel Gn. Bk. 24. Tr. kalda id. Bd. 

kaltakaj hóczipő; schneeschuh, ski (ohne fellbekleidung) 
Gn. — cf. (?) t. haltak ein hölzerner sattel; das holz des sat-
tels Bud. 

kamaka (cs.) kályha; ofen M. 10. 
karnis gereblye; harke Tr. 
kandala (r. m.) bekók; die fessel (plur.) Bd. 
hanem (est.) pihen ; ruhen Gn. Bd. Tb. 139. kanedem fr. Bd. — 

kandarém megpihentet; rnhen lassen Gn. Tb. 162. ápol; pflegen 
Ist. 137. Ocs. 97. kantarém beruhigen, erholung versebaffen Tr. — 
kandaral- ruhen lassen P. 58. — m. kdném, kánaltam, kandarém, 
kdnaktém, kánektem Bd. 

kana -szór, szer; -mai — ikana einmal Bd. ikanaste egy
szerre ; plötzlicb Bd. kum kanastat drittesmal Ocs. 71. petartes 
kanazem zuletzt Uf. 59. kané P. 21. Bk. 32. — cf. gana, kanak. 

kanagá (r.) könyv; buch Tr. 
kanak Bd. Ks. 5. kanak Uf. 8. kajak Car. 8. kának (m.) Km. 

5. kának (m.) Bd. — v. kana id. 
kanallek (t.) békesség; frieden G. 56. 
kanas (est.) tanács; rathschlag Gn. 56. — kapás (m.) Bd. 
kapás- tanácsol; rathen P. 3. kayasén ulda megegyeztetek; ihr 

habt euch vereinbart (besprochen) Ist. 310. kángdsém (m.) Bd. 
kánds, kán az, kániz v. kenéz. 
kanxtás nyolez; acht P. 26. kandatse Gn. kandakse, kandaks, 

kándáyse (m.) Bd. kandáyse Tr. — kandaki-lu achtzig Bd. 
kande kék; blau Pu. 38. kande pel sötét felhő Gn. 72. kan-

dewuj kornblume Gn. kándo vuj id. Bd. kande ojan üst blauer gür
tel G. 43. — cf. kir. kande blutig, mit blut befleekt Badl. 
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kandők (cs.) üveg, ablaküveg; glas, fensterscheibe Tr. 
kandrá (cs.) kötél; strick Bd. strick, geissel Tr. ágy; bett Ist. 

216. kanddra strick, schnur Gn. — kantra (m.) M. 66. 
-kané hasonló; áhnlich Gn. cf. gané. 
kaygá sovány; mager: kaygázem kojám este das magere 

mache fett P. 16. kayá sűrű, kemény, durva; dicht, hart, rauh; 
iLiOTHbifi, acecTKiii Tr. kayá ayá streifen mageres féld; mroxaa 
nojioca 3eMJiH Tr. 

kanisorle'm háborgat; beunruhigen, bekümmern Máté 26. 10. 
Tr. kisért; versuchen Tb. 43. 

kanel nyugodt, csendes; ruhig Gn. kánil (m.) könnyebbülés; 
erleichterung Km. 83. kande ruhe; cnoKOüeTBie Tr. 

korielek nyugalom; ruhe Tb. 116. — cf. kanel. 
kaneser zavar; störung Pu. 15. kanisernyugtalanság; unruhe 

Tb. 4. Tr. — cf. kanem, kanel. 
kantor (t.) törvényház; gerichtsstube Ist. 282. 
kap test; körper Gn. test, termet; körper, statur Bd. Tr. — 

kapes-suso felnőtt; erwachsen, mannbar Tr. kugo kapán nagy, ma
gas ; hochgewachsen; kiizgö kapán vastag; dick Bd. — kap 
(m.) Bd. 

kapajém (r. m.) ás ; graben Bd. M. 83. kapajen lekt is kiás; 
ausgraben; BbiKonaTb M. 23. 

kápáyált- testet ölt; sich verkörpern Km. 5. 
kapták négyszögű függő gallér a nők ruháján; ein viereckiger 

herabhángender kragen am frauenkleide Bd. — cf. t. kapcek 
táschchem beutel Badl. 

kapcáya (m.) rovátka; einschnitt, kerbe ; 3apyÖKa — czél ; 
ziel; MtTa (?) Tr. 

kapdéta (r.) káposzta, zöldség; kohl gemüse, k. pice gemüse-
garten M. 10. 

kapká (est.) kapu; pforte Gn. Bd. Tr. yapká (m.) Bd. 
kápkáleók (m.) gyorsan; rasch, flink Tr. 
kapkan (est.) tőr, háló (a vad elfogására); falle, schlinge (zum 

einfangen wilder thíere) Tr. 
kapke (r.) játék apró csontokkal; ein spiel mit kleinen kno-

chen (öaÖKii) Gn. 
kapkel (m.) gyors; flink, geschwind Tr. 
kaplém szab; zuschneiden ; Kpoio Tr. 
kapla, kaplak mindenütt; überall Bd. 
kaplaném (t.) megáll, csoportosul; stehen bleiben, sich grup-

piren; ocTaHaBJiHBaiocb, rpyininpyiocb Tr. — kaplandarém meg
állít, föltartóztat, csoportosít; aufhalten, gruppiren Tr. 

kapna asztag; schober M. 37. r. KonHa cf. kában, kawan. 
kapéayö cserebogár; maikáfer, atyK^ M. 60. 

67 
HYELVTÜB. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. 13 



194 SZILASI MÓEICZ. 

kápéiltém (m.) lánczol; in ketten werfen Bd. kápseltém id. 
Tr. verwickeln, umbiegen; cnyTMBaTb, 3arn6aTL Tr. 

kapurká v. karnis id. 
kar: kar-tür-kanűran sowoco der an den kantén mit schnur 

benáhte rock Pu. 35. 
1. karém (cs.) szájat tát ; öffnen (den mund) Ringwall; OT-

KpuBaio por t , rjra3a ; wapsom karém netz autstellen Tr. — aufblá-
hen den magén; nyquTt Tr. — cf. karnestám. 

2. kar- eszik; essen — karm sori megéhezett; wurde hungrig 
karm (m.) étvágy; appetit Tr. karte il'as (m.) böjtöl; fasten — cicám 
kársa csecsszopó; sáugling: karma evés, étel; das essen Bd. 

kara törékeny; zerbrechlich Tr. 
kara: k. wondo keresztpálcza, mellyel a kogo vuj vondo-t (1. 

vondo) fölcsavarják; ein querstab am kogo vuj vondo, zum auf-
wickeln desselben Bd. Gn. Tr. 

karagáz gázló; sandbank, fúrt; MeJib, őpô T> Tr. 
karak (cs. m.): lude karak varjú; kráhe; BopoHa M. 41. sim 

karak vetési varjú; saatkráhe, rpai i . M. 41. —' korák id. Zol. 
Bd. Gn. 

karaka (t.) kárász ; karausche Gn. Tr. 
karán (t.) égszínkék; himmelblau: rojiyőoü Tr. 
karandas (r.) plajbász, bleistift Bk. 30. 
karaygás elmegy; fortgehen M. 82. karangokt- eltávolít; be-

seitigen ibid. 83. 
harap (r.) hajó; schiff P. 7. 
1. karas (est.) mézlep; honigseheibe Bd. Tr. — karáé (m.) 

Bd. karas M. 18.— karasan me lépes méz; scheibenhonig Ist. 296. 
2. karas (r.) kárász; karausche Tr. 
karában (t.) barát, szerzetes; mönch Bd. — karatan id. Tr. 
karcok (est.) öreg asszony; alté frau Tr. 
kard'a (t.) hurka; magenwurst; CHiyri Tr, — cf. t. karta 

magén, darm Radl. 
kárekt kinyújt, kiterjeszt; ausstrecken, ausbreiten Tr. 
1. hárem hóró; schlucht M. 63. — cf. t. karom Badl. 
2. karem : saja hárem tarkó; nacken; saTbiJiOKb M. 3. 
hargém (t.) átkoz; verfluchen Ocs. 84. Ist. 119. kargém id. 

Gn. karganém id. Gn. Ocs. 12. 
kargoc v. karos. 
karg'éc (m.) héj; rinde M. 46. •— kargoé id. Bd. 
karoksás ásít; gáhnen Tr. —• cf. karnostás. 
karondok (cs.) ablakráma; feiisterrahmen Tr. 
káros, káré (tr.) hegedű ; violine Bd. 
karos (cs.) haris; wachtelkönig Pu. 42. — kárse B. — karoc, 

káré (id.) Zol. Tr. largoc id. Tr. [Radl. Bud. 
karoz (t.) adó; steuerStep. 3. 18. —t . karz adósság; die schuld 
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karka pohár; becher Máté 10. 42. 
karkalás das klopfen, poltern; cTyKt Tr. 
1. karkalém (t.) kijavít; ausbessern — ein muster dessin aus-

führen; BHBOiKy yaopti Tr. — cf. kárkán- sich schmücken, pu* 
tzen Radl. 

2. karkalém (t.) sír; weinen — cf. kerkát- zu thránen rüh-
ren Eadl. 

3. karkalém hálót állít; ein netz aufstellen — mit einer ketté 
umgeben; oirfenjiHio Tr. 

karláya héj; hülse, schale; mejiyxa Tr. 
karlek (cs.) ablaküveg; fen sters,c beibe Tr. 
karmazínaj (r.) karmazsinszínű; purpurroth Bd. 
karme légy; fliege Ringwall. Car. 32. Máté 23. 24. karma, 

ka?me id. Tr. 
karném v. karnestám. 
karnestám (est.) nyújtózkodni; sich strecken Bd. karnestám 

id.; gáhnen, nos'ÉBaio Tr. — karném (m.) id. Tr. 
harsak nyúl; grauer hasé; saaijt pycaKi> Tr. — cf. t. kársak 

steppenmchs Badl. 
káré (t.) hárfa; harfe Tr. 
kársa v. kaská. 
karsakán egyenetlen, göröngyös; uneben ; Herjia^Kiii Tr. 
kar se v. kares. 
karstem (m.), karstektém (m.), karstes (m.) Bd. v. korstém, 

korstos. 
kart (t.) pogány pap; heidnischer priester Tr. brautbewerbe-

rin Smirnofif p. 252. 
kartopka (r.) burgonya; kartoffel Gn. 
karú (t.): karúm puen veszekedni; zanken Bd. NyK. 6. 
karzana (cs. m.) lapu; kiette Zol. korzana id. ibid. 
kas-: il'at-kasat élnek s egészségesek; sie lében u. sind ge-

sund G. 8. iíem kasem lében u. gedeihen Gn. 
kas (cs.) este; abend Gn. kas Bd. Tr. kac Bd. — kas-tene 

estve; abends Bd. Tr. — kastűzat este is; auch am abend Pu. 41. 
kasa (m. r.) seprő; hefe, bodensatz Tr. 
hasak nyáj, bok r ; heerde (z. b. von Schweinen); strauch 

Gn. — kajk kasak madárcsapat; ein zug vögel Ocs. 48. jer) k. csa
lád ; familie Ocs. 59. söj kasak hadsereg ; heer Ocs. G8. — cf. t. 
kazak theil, abtheilung, haufe Badl. 

kasálok-tene in parallelen reihen.; napajiJiejmtiMH pa ,̂aMH Tr. 
cf. t. kazak reihenfolge Badl. 

kasarém (cs.) megbocsát; verzeihen Tr. Ocs. 16. meggyón; 
beichten Bd. kasarakt- meggyón; beichten Bk. 68. — kesárem 
(m.) Bd. 

kasaremas bűnbánat; busse Bd. 
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kdsir (m.) visszahajtott; zurückgebogen Tr. 
kdsirg- visszabajlik; sich zurückbiegen Tr. 
kdser (m.) formás, jól berendezett; wohlgestaltet, gehörig 

eingerichtet Tr. 
kaském v. kawském. 
kaská v. kaská. 
kaslaném (t.) megkeményedik; hart werden Tr. — cf. kacla-

ném ; t. kas hart Bndl. 
kastarlanein, kastartem el van foglalva ; beseháftigt sein Gn. 
kas (t.) gyep, gyepű; rasen; rasenstreif (beim pflügen) Gn. 

69. ugarcsík; streifen der brache G. 58. 
kasa v. kasak. 
kasak tömeg; menge Ist. 273. kasakon csoportosan; haufen-

weise Step. 17. Ist. 60. — kasa id. Tb. 42. Tr. 
kasár födélfészek; der obere dachsparren Tr. — Ossz. kasár-

mucá tető párkánya; dachzinne BM. 4. 5. 
kasar párna mutató újj; zeige-finger; kázáp. hüvelyk újj; 

kleiner finger M. 5. — cf. kaza p., kacap. (m.) cs. kaca-porne, kaziri 
porne MHSHHeirt Zol. 

kasár, kasárge (m.) hegyes; spitzig; ocTpOKOHeTiHníí Tr. Bd. 
kasartám befejez, bevégez; vollführen; coBepinaio, HcnoüHaio 

kasarokt ás caus. Tr. 
kasé v. kas Tr. 
kasek v. kasa Tr. 
kaském (m.) savanyodik; sauer werden Bd. penészedik; schim-

meln Tr. 
1. kaska (cs.) eldőlt fa; umgefallener baum Gn. Bd. lager-

holz, reisholz Tr. klotz P. 6. — kaská (m.) karó; pfahl Bd .— 
kársa id. Tr. 

2. kaská (m.) gyors, rohanó; schnell, ungestüm; öbiCTpuH, 
CTpeMHTejiLHMÍí Tr. — ? cf. t. kackák Eadl. 

kaská (m.) epe; gallé Bd. 
kas ke (m.) savanyú; sauer Bd. penész; scbimmel; njrfce-

ceHb Tr. 
kaimé étel; speise P. 21. — cf. kackam, kockám, 
kastám (m.) Bd. — v. kostám. 
1. kastá (cs.) gerenda; balken Gn. mestergerenda; haupt-

balken Bd. — Ossz. awá-k. mestergerenda; kastapái wandbrett; 
nojiKa Tr. 

2. kastá tűzhely; herd; mecTOKi. Tr. 
kastalás (m.) merít; schöpfen M. 34. 
kastrá (m.) göröngyös, darabos; rauh, holperig; uiepoxo-

BaTLifi T r . 
kátém (cs.) leszakít, leválaszt; losreissen, losspalten Gn. Bd. 

Tr. — kdt- id. M. 82. katkalém zerkrümmeln, Kpomy Tr. Bd. — 
70 
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katlém szakad; abreissen (intr.) telge katlá der mond nimmt 
ab Bd. 

kata czipő; schuh Gn. 68. 
káta szélső, utolsó; das áusserste, letzte; KpaömÉ, noci-

^Rsm Tr. 
katar (t.) betegség; krankheit Gn. 56. kátár veszedelem; 

gefabr Ocs. 100. 
káték töredék, vlmi letört; etwas abgebrochenes, bruch-

stück Bd. 
katokem- elfogy; ausgehen Uf. 88. — katekamás id. Tr. 
katlamá vaskapocs a csónakon; eiserner klammer am kahn 

Tr. cf. atlamá. 
katlan gyalu; fügehobel; na3HHK'& Tr. 
katmak v. katman. 
katmaklém kapál; mit der hacke graben Tr. 
katman (t.) kapa; hacke Gn. 53. katmak id. Tr. 
kauno szövetséges, társ, barát, barátság; verbündeter, freund, 

freundschaft — kauno liás szövetkezik; sich verbünden — kaunom 
estás barátságot köt; freundschaft schlies^en Bd. — cf. t. kaus- sich 
vereinigen, sich verbinden Badl. Bál. 

1. kawa ég, hímmel Ocs. 3. Uf. 10. eine gottheit Gn. 55. — 
2. műékor k. gyomor; eingeweide Gn. — kawá id. Tr. 

kawak (r.) korsó, kancsó; krug, kanne P. 58. 
kawal: jal-gawal (m.) sarok, lábsarok; ferse Bd. 
kawan (cs.) asztag; scbober (von heu, getreide)passim; kawan 

(m.) M. 38. kawan (m.) Bd. — cf. kábán, kapna. 
kawarém hirtelen meghal; plötzlich sterben — kawartás 

dögöljön meg; TITOŐT. H3,aoxHyTL Tr. 
kawasta, kabasta (m.) Bd. v. kowaste. 
kawdrtáltám csinosítja magát; sich putzen Tr. kawirtaltém 

stolzieren Bd. NyK. 6. 
kaza (cs.) kecske; ziege Car. 34. j . — káze Bd. — cf. kesa 

(m.)Bd. kese Car. 34. j . keze (m.) Bd. NyK. 6. — Ossz. k.-sorek 
ziege ; k.-tagá ziegenbock Bk. 18. Bd. [sub káce. 

kaza-parna (cs.) kis ujj; kleiner finger, kaca-p. (m.) id. Zol. 
kazak (r.) kozák Gn. 79. 
kazak (t.) özvegy ember; wittwer; k. wate özvegy asszony; 

wittwe Gn. 
kazamato (r.) börtön; gefángniss Bk. 38. 
kazaygá (t.) mindig; stets Pu. 17. — cf. t. kacannay kacanga 

id. kasange id. Badl. 
kazarmat v. kazarmato Tr. 
kazelá csíz; zeisig Tr. kazla Bd. NyK. 6. 
kazm (t.) egyszerre, azonnal; auf einmal, sogleich Ist. 83. Tr. 

kázor id. Ocs. 59. 
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1. kazná (r. t.) kincs, kincstár; schatz, schatzkammer Gn. — 
bőség; füllé: mü-kaznáperkémpu verleihe füllé des honigs Pu. 17. 

2. kazná: koygá-kaziiá ofenbrett; olembál-kazná die feste 
bank in der stube (? sic) P. 27. 

kattaném aszal, kiszárít; dörren, austrocknen Tr. — cf. t. 
kas hart Eadl. 

kaénej (r.) kiki, mindenik; jeder Gn. Tr. 
ke ki; wer Pu. 40. — cf. kö B. 
-ke, -ge, -ge -átül, vele; zusammen mit Gn. Bd. 
kec, kei (r.) akár csak, legalább; wenngleich Bd.—Ossz. keé 

kwnamat soha; nie Zag. 3. kec mogajo bármely; jegleich Zag. 5. 
kecém függ, lóg; hangén Bd. Gn. Tr. — lepseste kecese erg(e) 

ajza das in der wiege schaukelnde kind G. 54. — kecelás függni 
vlkitől; abhángig sein; 3aBHClm> Tr. — kecaltam beleakad; sich 
verwickeln; Ocs. 85. Ist. 119. kecaldam id. Bd. kecalt piktalton 
kolen felakasztotta magát; erhángte sich Ist. 278. Máté 27. 5. ke-
calten tedan süjes nyakába borúit; er fiel ihm um den hals Bd. — 
kecektém (caus.) függeszt, fölakaszt; aufhángen Bd. 

1. kdéém (m.) fog; fangen M. 61. fische fangen M. 43. — 
cf. kucém. 

2. kdéém tart; haltén M. 81. 
kecalám v. keéalám. 
kdéé (m.) mint; wie; KaKT> M. 12. 
kece nap, nappal; sonne, tag Gn. Bd. kéée P, 1. kéca Bk. 37. 

Ist. 1 3. kéco Ist. 35. napfény; sonnenschein P. 26. — keéen Sdr. 
7. Ocs. 115. kecenak Ist. 306. kecanök Km. 19. kecanók BL. 1. 5. 
keconat Pn 38. kecen, keéenok Bd. naponta; táglich_ — pervoj kece-
laste Ckecelastoét) in den ersten tagén Sdr. 5. — Ossz. k. volgodo 
napvilág; sonnenschein Bd. k. lekmás Bd. /c. I. mogor Ocs. 44. k. I. 
wet Tr. osten; k. lültma monger (m.) id. Bd. — k. secmás Bd. k. 
sicmas ivei Ocs. 44. k. sécmo wel Tr. westen — k. wal mittag Bd. 
Tr. k.-wal-k. déli nap; mittagssonne P. 50. kecoival-jümal mittag 
P. 51. k. wal-wel' süden Tr. k.-walom nappal; wáhrend des tages 
Bd. kecewal id. Ocs. 49. kece-wál (m.) Bd. — anzel-kece vorgestern 
M. 52. kukse keco samstag Uf. 63. j . M. 52. kuks-keca, kuyse-gece 
id. Bd. — k.-sawertos sonnenblume; no.a.cojÉHyx'b; k.-jol napsugár; 
sonnenstrahl; k.-on, h.-pujroso-kugo jumo, k.-awá (veráchiedene 
namen des sonnengottes); er-k. pujroso gott des morgens; er-k. 
sayce engel des morgens Tr. — kecán verőfényes; sonnig, k. ogol 
borús; bewölkt; kecás napos; tágig Bd. 

kecemás függöny; vorhang Bd. 
kecizü koldus; bettler Ks. 23. 
keckem, keckerem v. kié. . . . 
kedal derék, keresztcsont; kreuz (am menschlichen körper) 

Bd. — keddi, kidéi (m.) Bd. kdddl (m.) M. 5. — cf. kedal. 
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kedar kikötöz, felment; losbinden, freisprechen Tr. 
kddasám v. kádasam. 
keUe vadgalamb; waldtaube Gn. kú-kede id. Bd. codrá-k. 

id. Tr. tur-gede gerlicze; turteltaube B d . — káda, kada (m.) Bd. 
kade (m.) Tr. 

ke der fajdkakas; birkhahn Bd. — cf. keder, küdör. 
kedetlém kotlik; glucken Bd. — cf. t. kitla- gackern Badl. 
kejém v. kajém. 
kek madár, vogel M. 36. v. kajik. 
kekerék (t.) kakastaraj; hahnenkamm Gn. 46. — kekerék 

Bd. Tr. 
kel (t.) húr; saite — Ml (m.) Bd. — res kel a mellen hordott 

kereszt v. gyöngy füzér; ein kreuz oder perlenschnur an der brust 
getragen kisla k. Baite der guslica; jongeé k. bogensehne Bd, 

kelám gázol; waten Gn. Tr. sompolyog, kullog Bd. NyK. 6. 
kdladám nyargal; reiten M. 82. 
kelanat ( = kanén Hat) pihennek; sie ruhen sich aus 

Zag. 59. 
kdlat (r.) éléskamra; vorrathshaus Gn. 
keldém kötözni; binden Bd. 
keldá?n mélyít, bedug; vertiefen, hineinstecken Tr. 
keldá (t.) kéve; görbe — kiltá (m.) Bd. 
keidé (m.) háló; fischernetz; HeBO '̂L Tr. Bd. 
keldes kötés, csomó; bund, knoten Bd. 
kelé guszli; harfe Tr. — cf. /< el. 
kelemde köldök; nabel Bd. 
kelés (t.) szükséges; nothwendig Zol. Bd. kelse id. Tr. — 

kelsém ,a,t.Jiaiocb HyatHhiMt Tr. kdlest sumo dene szüksége szerint; 
seinem bedürfnisse gemáss Step. 16. 

kelesem v. kalasém. 
kelge mély; tief Gn. kelgo P. 15. kelga, kelga (m.) Bd. — 

kelgol mélység; tiefe P. 6. [fen Bd. 
kelgemám mélyed; sich vertiefen; kelgemdém (ír.) vertie-
kelgeéa (m.) mélység; tiefe Bd. 
kelia (r.) czella; zelle. Zag. 69. 
kdlekoj (r.) süket; taub (rjiyxoíi) Gn. 
kélma illő; passend, geziemend Tr. — cf. kelsém. 
kel&msák (t.) kóborló; landstreicher; 6po,HHra Tr. 
kelse szükséges; nothwendig Tr. — d.kiil. 
1. kelsém szükségessé lesz; nothwendig werden Tr. 
2. kelsém (t.) beleegyezik; einwilligen P. 8. oget kelse ulmas 

nem fértek össze Car. 26. illik; passen Gn. 68. wujemlan kelsose 
kalpak ein hut, der mir auf den kopf passt P. 58. kelsales id. Pu. 
36. vermögen, können Pu. 34. kelőrtar rendez, illeszt; anpassen, 
ordnen Gn. 58. Tb. 59. — id. Tr. 
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kdlt: ik seli kdltem egy hússzeletet; ein stiick fleisch (?) 
Sm. 13. 

kdltem miás csépel; dreschen M. 22. 
keltái- ölel; umarmen Bd. 
keltemás (m.) ördög; teufel Km. 8. Bd. 
kem csizma; stiefel Gn. Bd. Tr. 
kemetas (t.) kisebbít; verringern Step. 18. t. kimet-, kem ke

vés, kicsi. 
-kdtia, -gdna, -gdna (est.) csak; nur Gn. 
kdnam néha; bisweilen M. 12. 
kéné kender; hanf Bd. k»né id. M. 20. kine (in.) Bd. — Ossz. 

kené-tulé kendertiló; hanfbrecher P. 24. 
kenér alaó kar; unterarm (vom ellbogen an) Bd. kdúér (m.) 

M. 5. kiríer (m.) Bd. — kener-vuj könyök; ellbogen kanár-vuf 
id. Bd. 

kenetá (t.) hirtelen; plötzlich Tr. kenetek Ocs. 50. Car. 54. 
keye£ nyár; sommer Gn. Bd. kenei Tr. kánásiá. Bd. — kayez, 

kayii(m.) Bd. — káneéem nyáron; wáhrend des sommers Bd. ká-
yehm Bk. 34. kánizám (m.) Bd. keneten Tr. 

kennám-sürás schminken; HapyMjnraBaTb Tr. 
kdnzala kócz; hede M. 28. — Ossz. k.-pande rokka; spinn-

rocken M. 28. 
kdjpas v. mastar. 
kepsel (t.) békó; fussfessel Gn. 8. képzelt Bd. 
kepseltal- békóz; fesseln G. 70. kepsiltem Bd. NyK. 6. 
ker (t.) igaz; wahr Ist. 72. Ocs. 124. kére id. Tr. Bd. 
kerám, kerám szúr, bedug, befűz; stechen, einstecken, ein-

fádeln Gn. Bd. felfűz; auffádeln P. 30. kereU- id. ibid. kerl- szúr; 
stechen G. 52. kerolt- id. P. 21. ker alám BTHitaio, HacasíHBaio 
nepeHi); keraltám (pass.) HaTbiKaioci>; kerl- hineinstossen, stechen 
Tr. kerl- (m.) rádug Bd. keredás felfűz (gyöngyöt stb.); auffádeln 
(perlen etc.) Tr. — oske kérdéseié kérlelt kolen saját kardjába dőlve 
meghalt; er starb sich in sein eigenes schwert stürzend Uf. 81. 

kerém üt, ver; schlagen Bd. kirem Bd. NyK. 6. kdrém 
schlagen, dreschen, schmieden Gn. tép; reissen M. 83. ku dene 
karénpustas megkövez; steinigen Ist. 81. — kdrém (m.) Bd. kerka-
lém (fr.) keraldám (pass.) kereltám (pass. m.) kerektém (caus.) Bd. 
can-samecom kdrekten a harangokat megkondította; er liess die 
glocken anschlagen Krest. 12. kerl- 3a/T,tTb, 3airEnHTb Tr. — cf. t. 
kir- 1. kratzen, 2. zerschlagen Hadi. 

kerül (cs.) hasznos; nützlich M. 75. Bd. kerál' szükséges; 
nothwendig Tr. 

keraser (cs.) gonosz, haragos, vad; bőse, grimmig, wild — 
kifasir (m.) id. Bd. — keráser 3aőiflKa, 3JIOH, HenpHCTyimbiíí Tr. 

kdraz gerenda; balken Gn. — cf. t. kárasta id. Radl. 
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kerde (t.) kard, schwert Gn. 50. kerda Ist. 9. kerde, kerde 
"Weske 30. kerdo Tr. 

kére v. ker; kerze igazság; wahrheit, kir(m.), kirók (m.) kir£a 
(m.) Bd. 

kdredalás küzd, harczol; kámpfen Bk. 76. kdredalmas viszály, 
gyűlölség; streit, hass Tr. — cf. kerde. 

kerek (est.): k.-kö, k.-mo akárki, akármi; wer immer, was 
immer Gn. Bd. k. mogaja bárminő; was für ein Bk. 47. k. kunamat 
mindig; immer ibid. 

kérem kötél; strick Uf. 79. j . Bd. Tr. riemen M. 32. einrich-
tung aus geflochtenen riemen (mit block ?) um zu den bienenbáu-
men hinaufzusteigen ; block Gn. — Ossz. sap-k. gyeplő; zügel Gn. 

keremét (t.) bálvány; götzen Bk. 56. böser geist; feindliche 
gottheit, sowie der ort, wo er sich aufhált u. wo ihm geopfert wird 
Bd. Tr. — k.-sar jedweder götzen Tr. keremétasta coklasa götzen-
diener Bd. 

keren bizonyosan; gewiss, sicherlich, keretiek, kernók id. Bd. 
keres (cs.) sérnicz; perca cernua Bd. kires (m.) — kers, koré 

sigér; kaulbars; perca fluviatilis Weske 26. kers Zol. kers Tr. 
kergaltém föltör (ruhaujjat); aufwickeln, aufschürzen Gn. 58. 

Tr. kergaldém id. Bd. kargaltém id. M. 83. 
kerge fekete harkály; schwarzspecht Gn. Bd. Tr. 
kergelá halnak a teje; fischmilch Tr. 
kdrestar- elcsábít; verleiten : hrestaren ulut keremetlan coklas 

sie verleiteten ihn zum götzendienst Ocs. 87. 
ker kelem felköt; aufbinden Gn. 59. — cf. kertem. 
kerl- (t.) hajlít; biegen ; 3arn6aTb Tr. 
kerménga (r.) font; pfund Bd. 
kerngá (r.) szoba; zimmer; ropHima Tr. 
kersalt- (pass.) begöngyölődik; verwickelt werden; y^aBJia-

H)CB (?) 3anyrrHBaiocb Tr. — éuesie kersalt usanen egymás nyakába 
borultak (ill. dőlve egyesültek); sie fielen sich um den hals Ocs. 
36. — cf. kerám, kertem (?). 

kdrsangiss kengyelvas; steigbügel M. 32. 
kerstemás ellenmondás; widerspruch; npeKOCJiOBie Tr. 
kertám bír, -hat; können, vermögen Gn. 50. bei kráften sein 

oges kert er ist nicht gesund Gn. 28. cela kertié jumo allmáchtiger 
gott Ist. 45. temen kertemé telhetetlen; unersáttlich M. 40. — 
halasén kerttemas kimondhatatlanul; unaussprechlich Ocs. 119. 
halasén kertdemen id. Zag. 34. — cf. ketárn. 

kertem göngyöl; wickeln, windeln Gn. 
kertelni (t.) kerítés, fal; umzáunung, mauer Zol. s. v. karda 

cf. t. kirtá. 
kdrtúi vas; eisen M. 64. 
kerweya (r.) font; pfund, pel-k. halbes pfund M. 54. 
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kenvec (r). tégla; ziegel. — Össz.ile-k. vályog; ungebrannter 
ziegel Tr. 

kerzák (t.) valóban, igazán; wirklich Tr. — kerzen id. ibid. 
kese (t.) vadkecske; wilde geis Gn. 7. — kösö id. Gn. kesá 

(m.) Bd. Tb. 249. kese (m.) geis M. 33. — kese pata gödölye; junge 
ziege, k. tágci ziegenbock M. 33. 

kesten (t.) buzogány; keule Gn. 49. .nyÖHHKa Tr. 
kestéton: tépi kestéton tüsezom isten hozzád hasonlóan (?) 

alkotva képét; in dem du sein antlitz dir gleich (?) erschufest 
Tb. 15. 

kesá nyom; spur Bd. 
kosán zseb; tasche M. 15. — v. küse. 
kdsedek bibicz; kiebitz; nHTajiima M. 41. 
kesér (t.) répa; rübe Bd. Tr. 
keskám dob; werfen; keskalám kiont; ausgiessen; keskaldám, 

keskaledém (fr.) Bd. — ved kdékás megöntöz; begiessen M. 24. 
keskar henger, melyre a fonal föltekerődik; zwirnwinde Bd. 

kdskar (m.) id. M. 26. koskar Bk. 14. 
keské kígyó; schlange Bd. 
kesték (cs.) ereszték, pálha (az ingen); achselzwickel am 

hemd Bd. 
ket kéz; hand Bd. 
ketám -hat, bír; vermögen, können — ketteme tehetetlen, 

ügyetlen; unvermögend, ungeschickt — ulo ketmen lehetőleg; 
möglicherweise Bd. 

kdtás legeltet; weiden M. 34. — v. hitén, kütém. 
kdto (cs.) nyáj; heerde M. 34. — v. kit'ó, kütö'. 
kewet (t.) árúbódó; verkaufsbude Pu. 35. 
keza: os-k. geissblatt, hartriegel, heckenkirsche Gn. 
ki.... r. sub kit.. . , ke ... 
kiak (t.) sás; riedgras Bd. Ocs. 39. íst. 54. — t. kejak Badl. 
kiaviat (t.) alvilág; unterwelt Gn. 76. Ist. 201. Tr. 
kiar (est.) ugorka; gurke Gn. Bd. Tr-
kicaká (m.) kemény, szigorú; hart, streng Bd. rauh, holperig; 

mepoxoBaTMH Tr. 
kicakás ropog; knarren: CKpnntTt Tr. 
kicalam keres; suchen, kicálam (m.) Bd. 
kiciza (m.) koldus; bettler Km. 32. — kiciza, kicez (m.) Bd. 
kxekém, lovat befog; vorspannen, anschirren Gn. 32. kickém 

id. Pu. 1 7 . — kickiktém (m.) igába fog; ins joch spannen Bd. 
kicke (cs.) bogyó (a fákon), barka éger s nyírfán; beere (an 

báumen), samengeháuse. kátzchen (an erlen und birken) Gn. fürt; 
traube G. 46. szőllő üf. 45. Car. 43. kecke Tr. kecke (m.) M. 22. — 
Ossz. pizle kicke, pozlo-kocko vogelbeertrauben Pu. 28. 

kickerás (est.) kiált; schreien Ocs. 34. kiekdrén schreiend Ocs. 
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16. kickirém Bd. kickorlém Gn. 30. kickaralém Ocs. 65. — kickzrokt-
caus. Ocs. 65. 

kickizem sóhajt, nyög; seufzen, stöhnen Bd. NyK. 6. 
kidál v. kedal. 
kidarás elbocsát; entlassen; pacnycitaTb Tr. 
kidestás elkerít; abzáumen ; kidezarás oltalmaz ; beschützen 

Bd. NyK. 6. bekerít; umzáumen; kideétarás id. Tr. 
kidéi szoba, rekesztek; zimmer, verschlag ; KOMHaTa, nepe-

ropo^fia Tr. — cf. cs. küdes BHyTpeHHbiü yrojit Zol. 
kiem fekszik; liegen Gn. Bd. kialém id. G. 77. kildam (fr.) 

Bd. — kise jiyg fekvő beteg; krank liegend EM. kildo kostól kóbo
rol; herumstreichen kild (kilt)-koltoso landstreicher Bd. 

kikán hunyor; niesswurz (helleborus) Tr. 
kii v. kel. 
kila (r.) orosz (nemi?) betegség; russische krankheit (syphi-

lis?) cf. KHJia bruch Gn. 52. 
kiltá (m.) Bd. v. keldá, kelta. 
kil'tám lustálkodni; faulenzen Tr. 
kitten-ki lton (ton der muslica) Tr. 
kinde kenyér, gabona; brot, getreide Gn. Bd. kindo P. 26. 

kindd (m.) kinda (m.) Bd. — Ossz. k. kom kenyérhéj; brotrinde, 
k.-körgö kenyérból; brotkrumme Bd. ser-gindo (ni.) pfannkuchen 
M. 17. — kinde-socon-kugo-jumo ; k.-s.-k.-pvjroso • k.-sayce, k.-kaz-
nacéj; k.-serlagose (verschiedene namen gottes oder heidnischer 

kine kender; hanf Gn. 42. 42. (m.) Bd. [götter) Tr. 
kiúelam fölkel (a fekvésből); (vom liegen) aufstehen Gn. — 

kinilám Bd. BCTaio HOCjrB Jieataaia Tr. kiniledem (fr.) id. Bd. kiúe
lam (m.) Bd. — kiniltém (caus.) fölkelt; aufwecken Tr. kinildém, 
kinildalám (fr.) — kineltem (m.) kinilte'm (m.) id. Bd. — cf. 
kiem (?). 

kiner (m.) rőf; elle Gn. Bd. — cf. kener. 
kinert-: mundér ümbalan kinerten wozon vánkosra támasz

kodva (dőlve) feküdt; er lag sich auf ein polster stützend Máté 
32. j . — cf. kiem, kinetam. 

kiyil kis csengetyű; glöckchen Bd. NyK. 6. 
kinird's fonálgombolyító; zwirnhaspel; HHTHaa MOTyniKa Tr. 
kir, kirók (t. m.) igaz, igazán; wahr, wirklich Tr. — kiroksa 

(m.) Km. 5. 
kir (r.) súly; gewicht (rapa) Gn. P. 30. kira. id. Tr. — Ossz. 

k.-visa mérleg; waage, k.-meyá font; pfunt Tr. 
kiredalám (m.) fáradozik, gondoskodik; sich bemühen, sor-

gen Tr. — igyekszik, erőlködik; sich bemühen, bestreben Bd. 
kirilik sirály ; möwe Tr. 
kiriltesdeok (m.) szakadatlanul; unaufhörlich, ohne unter-

brechung Bd. — cf. kürám. 
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kirpic (r.) tégla; ziegel Kingw. 
kirtlém: namasorlanén k. bujálkodik; unzucht treiben Bd. 
kisla (r.) hárfa; harfe Bd. 
kis gyanta; harz Gn. 49. szurok; pech Bd. — Ossz. k.-pu 

fáklya; fackel Ist. 97. k.-pot szurokkatlan, pokol; pechwanne, hölle 
Bd. Tr. k.-pad (m.) id. Bd. k.-pottul hölle Máté 23. 33, 

kisa pinty; meise Gn. kisá P. 9. Bd. 
kisá nyom; spur Gn. 59. Bd. — kosa P. — cf. keié. 
kisán (t.) zseb; tasche Tr. — kisen Zol. kiisen (m.) ibid. 
kisil (cs.) abroncs; reifen (am fass) Tr. 
kiském, kiskáldm, kiskal-kiskalt- (m.) Bd. v. keikém — kiskal-

goltás kiont (vért); (blut) vergiessen, teres kiskás földet ganéjozni; 
düngern Bd. 

kisko kígyó; schlange P. 27. kiske Gn. Ocs. 6. kisko Ist. 7. 
kiska (m.) Bd. 

kisksasluk forrás; quelle; HCTOTOHKI. Tr. — cf. kiském. 
kit kéz; hand (passim). — Ossz. kid-pasa kézi munka; 

handarbeit Tb. 23. opsa-k. ajtókilincs; thürgriff G. 47. — cf. 
ket, kot. 

kit-kol czethal; wallfisch Ist. 141. Ocs. 100. — cf. KHTI>. 
kit'ó .v kdt'6. [kemdém. 
kitokemdém (m.) rövidít; kürzen Bd. — cf. kütük, küco-
kitkd v. kütká. 
kiwitka (r.) utazó szán; schlitten Pu. 42. 
kiwot (r.) frigyszekrény; bundeslade Ist. 75. KHBOTB. 
kiza kéz (a gyermeknyelvben); hand (in der kinderspra-

che) Gn. 
kizirt lassú, ügyetlen; langsam, unbehülflich Tr. 
kizirtatsás folytat; fortsetzen ; npo^ojiacaTb, pa3BO^HTt Tr. 
kizet most; jetzt Gn. kizot Ocs. 36. kizet, kizit (m.) id. Bd. — 

kizetse mostani; das jetzt seiende Bd. kizitsa (m.) Bd. Km. 22. kizisd 
(m.) id. Km. 21. 

kig (m.) köröm; nagel (am finger) Bd. 
kizém fázik; frieren Bd. Tr. — kiciktém (caus.) megfagyaszt? 

gefrieren lassen Bd. — cf. t. kos winter. 
kec köröm; nagel (am finger) M. 5. 
kocém Tr. v. kucém. 
kocal keres; suchen G. 7. kocaiám id. Gn. Tr. 
kocí, kóci ? P. 24. 
kócok hópehely; schneeflocke P. 26. — ? cf. cs. kocok 

knospe Zol. t. kos winter. 
-koc(on), -goc(on), -goc(on) -bői; aus von Gn. 
kocor (t.): püm kocor purlam fogát csikorgatja; mit den záh-

nen knirschen. 
kocoreek knarren des thores (ónomat.) Tr. 
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keéesö tartózkodó, mértékletes; enthaltsam, mássig M. 69. 
kőéként befog; einspannen Bk. 18. Tr. ké'ckém (m.) M. 34. 
keéke (cs.) bogyó, gyümölcs; beere, frucht P. 52. Tr. — kecke 

(m.) id. M. 22. 
keékerém Tr. v. keckerém. 
köd hosszúság; lángé — kéd wisá hosszúságmérték; lángen-

mass M. 56. 
kedac közepén; in der mitte suűe keűaé purlon a füvet közé

pen rágva P. 54. — k.-gec in die quere, durch u. durch; nonepe^T. 
Tr. — cf. keűal, hedal. 

A edal dereka a testnek, lágy ók; mitte, mitte des leibes, die 
weichen Gn. 17. P. 58. Tr. test; leib Pu. 28. középső rész; die mitte 
P. 20. — Postp. koűálno között; zwischen P. 26. keűalne közepén; 
in der mitte G. 64. — kedalás középső; die mittlere hálíte (adi.) 
G. 16. közepes nagyságú; von mittlerer grösse; cpe^Hiíi no BejiH-
iiHHt Tr. 

kedestás bekerít; verzáunen Tr. — v. kidestáé. 
kedestarás eljegyez; verloben Tr. 
kedetlém (t.) kotlik; glucken, gackern Tr. 
kodéi (cs.) szoba; zimmer Car. 48. 
köde a ki; wer M. 12. 
keder fajdkakas; birkhahn aica keder fajdtyúk, birkhuhn M. 

41. — cf. t. körtlök id. Bud. 
kódért- dörög az ég; es donnert M. 82. — kedertes meny-

dörgés; donner M. 49. — cf. t. kük döbördej id. Voskr. 
kedke hangya; ameise M. 61. 
keják Tr. v. kiák. 
kejár Tr. v. kiár. 
kel (t.) húr ; saite G. 78. bogensehne; schnur am beutel; 

halfterriemen Gn. — eres tel das bánd des kreuzes, welches an 
der hrust getragen wird P. 12. cf. res kel Bd. —: amasá-k. schnur 
zum schliessen der thüre Tr. meéér-k. kleiderhacken Tr. 

kol-wót(e) eke; pflug Pu. 19. 
kel: kap-kelen motorlekse a test-forma (?) szépsége; die schön-

heit der körperform (ubi ?). 
kel- (t.) megérkezik; ankommen men ona-geles da sind wir 

angekommen G. 17. 
kelat (r.) éléskamra; speisekammer P. 56. 
kolaks kender rostja; hanffaser Tr. 
keUak valaminő hal; eine art fisch; qaxoira (ptiöa) Tr. 
keldém köt; binden, knüpfen Gn. Pu. 11. keltém id. Tr. 
keli (t.) sanda; schiel Kadl. 3. — t. kelej 1. schief, 2. schiel 

Eadl. 
kelemiie köldök; nabel Gn. Pu. 28. kelemto nynOK't Tr. 
kelme fagyott, fagy; gefroren, frost Gn. 
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kelmém fázik; frieren Gn. — kelmém id. M. 83. kélmése fa
gyott, fagyos; gefroren, frostig M. 70. — kaimat- elfagy; erfrieren 
G. 63. kélmékt- (caus.) gefrieren lassen M. 83. 

kélté kéve; garbe Pu. 16. kélte (m.) id. M. 37. ketté'(m.) Tr. — 
cf. t. k'óltá id. Bál. Ostr. cs. kül'de id. Zol. — Ossz. k.-orá ein kreuz 
von 5 garben Tr. 

keltem koltem nachahmung des lautes der balalaika Gn. 78. 
koldom-koMom küsleíe es klingt die harfe P. 58. 

keltéé csomó a kötélen; knoten am strick etc. Tr. 
kémdaem- kiszélesedik ; sich ausbreiten M. 82. 
-ken, -gen ha ; wenn, ob — -kenat, -gonat ámbár; ob-

gleich Gn. 
kena csak; nur 0. 93. 
konaga (r.) könyv; buch P. 57. 
kendők (t.) jóbarát; herzensfreund^Tr. 
kéné kender; hanf P. 26. Tr. — Ossz. A;, sdrá bier, womit 

beim hanfjáten die mádchen bewirtet werden; k. wará stange, 
worauf der hanf getrocknet wird Tr. 

kénél- fölkel; aufstehen: kisá kérne goc kénél kajén die meise 
flog vom wege fórt Pn. 10. — kénél- (m.) BCTaTL M. 81. keneld- föl
állít; aufstellenP. 30. 

kener-wuj könyök; ellbogen Tr. 
konsorlás kisérteni; versuchen Ist. 310. 
konjalá-ivonÉo orsó; kunkel P. 25. — cf. kunjaid. 
képcék (est.) vánkos; kissen M. 16. 
ker (r.) súly; gewicht Tr. — k.-visa mérleg; wage Zag. 33. 

kerwepá. font; pfund Tr. 
kerém csépel; dreschen G. 58. üt, ver; schlagen Ist. 287. 

keral- id. G. 75. kerekt- (caus.) veret Ist. 287. — korectál- vereke
dik; sich balgen P. 33. kerkalém- klopfea; CTyiy Tr. kerkedelám 
sich herunischlagen Tr. —-cf. kerém-1. körá-s birkózni; ringen Bál. 
cs. küres- ÓopoTtcn Zol. 

kera sudo fejes hagyma; zwiefel; ,HHKÍH JiyK'L Tr. 
keráltede büntetlenség ; straflosigkeít Tr. 
kera& gerenda; bűiken G. 46. —- cf. kdraz. 
kergaják (t.) kellerwurm ; MOKpuna Tr. 
kérgest- hengerít; wálzen," rollen M. 83. 
kérgeiám fut; laufen M. 82. 
koring- (t.) fölkurjant; aufjauchzen Bd. 
keres (cs.) sigér; kaulbars Tr. kers id. Tr. kérs id. M. 43. — 

cs. kordos id. Zol. 
keres kas hárs- v. nyirfaháncsból; korb aus birken- oder 

lindenrinde M. 38. 
horkolás beüt, bever, beró ; einschlagen, einkerben Tr. — 

cf. ker ám. 
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koriak MapTiiniKa, qafiKa Tr. 
kormalém (t.) edény száját befödi; die m ü n d u n g eines gefás-

ses bedecken.Tr. 
kermén-kucém fára mász ik ; auf einen b a u m klettern Tr. 
korpák (t.) k.-lum h ó ; schnee P . 58. — t. korpák dünner 

schnee Eadl . 
kors- elkezd, anfangen: kickorlas kersenet kiabálni kezdtek; 

sie fingén a n zu schreien Ocs. 92 . keremetlan kumalás korsen er 
fing an den götzen zu dienen Ocs. 89. 

kort majdnem ; beinahe Ocs. 57. Tr. — korták o^eHb Majio 
Tr. — cf. t. kort auf einmal, kurz Eadl . 

körte sigór; kaulbars Tr. 
kosai savanyú kocsonya; sauere gallerte (KHceJib) kosál sáuer-

licher mehlbrei P . 22. Tr. kdiál (m.) M. 17. — cf. t. kosol- sauer 
werden Eadl . 

kosedok kis m a d á r ; ein kleiner vogel Gn. — cf. t. kosacok 
etwas kleines, dingelchen o. kus vogel Eadl . 

kosija 1. zseb; tasche Tr. — cs. kazoja Zol. 2. p in ty ; meise 
(?) Tr. 

kosolém ráragad (vlmi betegség); anbaften, anstecken (von 
einer krankheit) Gn. 5 1 . —?cf. t. kosol- sich in etwas h ineindrán-
gen, sich in etwas hineinmischen Eadl . 

koson adósság; schuld (an geld) Ist. ' 137. Ocs. 97. — cs. 
kiwzén Zol. 

keskezme kedd; dienstag M. 52. 
kostocká czafrang, sa l lang; franse, quas te ; KHCTOliKa Tr. 
kostor- (t.) szorongat, követel; bedrángen : pusas jon-wlak 

pes kesteren jódot die gláubiger verlangen es sehr dringend 
üf. 92. 

kei; södes kos kol ragadozó h a l ; raub-fisch M. 115. 
kosol (t.) 1. kicsépelt gabona ; ausgedroschenes getreide Gn. 

P . 16. haufen getreide; Bopoxt HíiiTa Tr. — t. kösöl Ky^ia 3epeín> 
Ostr., 2. l apá t ; schaufel G. 58. k.-kolmo id. Tr. 

koském dob, ö n t ; werfen, giessen Ocs. 39. Ist. 53 . Pn . 11 . 
koskál- sáen P . 20. — (giebt einem voranstehenden verbum per-
fective bedeu tung) : kusked páston kosken ulut széttépték; sie zer-
rissen ihn Ist. 136. pustokten koskoktén megölet te ; er liess ihn 
ermorden Ocs. 79. 

koskar 1. motolya ; zwirnwinde Tr. 2. o lda l ; seite, die seiten 
(eines geschirrs, eines kastens) G n . — okúa-k. ab l ak ráma ; fenster-
rahmen Tr. 

kéském M. 83. v. keském id. 
kosko k igyó; schlange Tr. — keske id. M. 6 1 . . — O s s z . jalan 

kőéke s á rkány ; drache M. 62. toj k. vak kigyó; blindschleiche Tr. 
seme wuján k. ra^ioKa Tr. kémei wuján k. s ik ló; r ingelnat ter ; 
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VJKI. M. 63. Tr. — kosko-tvui-soga kragen mit muscheln besetzt 
P. 52. 

kosta hol; wo Km. 38. 
kost ék Tr. v. kesték. 
kostrá (m.) söpredék, törmelék; kehricht, schutt Tr. 
kot kéz, hand Car. 32. Bk. 53. P. 26. kod Tr. 
kötők (cs.) rövid; kurz M. 7. 
ké'tketlas (m. t.) kotkodácsol; gackern M. 82. 
kotlok rossz termés; schlechte fexung Step. 18. — cf. tör. 

kötulik kár; schaden Bud. 
kozdor- (t.) indulni késztet, siettet, erőltet; zum gehen bewe-

gen Ocs. 17. 32. 
k'éég'é vastag; dick M. 26. 
közé (t.) kés; messer M. 62. 
kezet most; jetzt P. 13. — kozotlan wuco warte jetzt Ist. 239. 
klát (r.) magtár; vorratskammer Pu. 34. P. 24. klát-pura spei-

cher der vorratskammer P. 19. 
klejmá (r.) bélyeg, bélyegző; stempel, stempeleisen; 

KjceÖMO T r . 
klánba Tr. klen ja Gn. (cs.) üveg; flasche. 
klinán ránczos; íaltig; őopuCTHü Tr. — cf. r. KJIHHT. keil. 
klop sudé üröm; wermuth M. 21. — ?cf. r. KJIOI]T> wanze. 
klowoj (r.) égszíokék, himmelblau M. 48. r. rojiyőoü. 
ktucká (r.) mankó; stelze, krücke Tr. — cf. t. kolcak pyraafl 

Maimmá Bud. 
knaga, kniga (r.) könyv; buch Gn. knaga Bk. 68. kinagá, 

kenagá Bd. kniga Step. 5. knaga Ocs. 105. 
knaz (r.) előkelő, főember; vornehmer Ocs. 62. — kndz 

(m.) Bd. 
kniénik (r.) Írástudó; schriftgelehrter Bd. 
Jco . . . . V. sub ku . . . , ka.. . . 
ko, kö ki; wer (passim) — v. ku (sammt. ableitungen u. zu-

sammensetzungen). [sturm Tr. 
ko hab, hab, hullám ; welle Bd. Tr. — koán-rnardeS vihar ; 
koas szőni; weben M. 16. 
kodé (m.) zátony, gázló; sandbank, fúrt Tr. 
koc (r.) bár, legalább; wenngleich, wenigstens Gn. -koc-kö 

bárki; jeder Car. 38. koc- kunam bármikor, mindig, néha; wann 
immer, immer, bisweilen Gn. 

koc át, keresztül; durch P. 26. Bd. über, nach (einer zeit) 
Gn. — lec k. vlmin túl, vlminél többet; mehr als Bd. leé k. id. Gn. 
— goc, goc id. Gn. goc (m.) Bd. kac (m.) Bd. kac Has (m.) fölül
múlni; übertreffen Bd, 

koca, kocaj (= kugo-acaj) nagyapa; grossvater Gn. koca, 
kocái P. 13. Ks. 34. kugezo koca ős; ahn Ist. 156. Ocs. 110. 
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kocar- (t.) csikorog; knarren pum kocar-kocar purut a fogat 
csikorgatják; mit den záhnen knirschen Bk. 51. 

koce keserű; bittér Tr. 
kocemám megkeseredik; bittér werden Bd. kocestám Harop-

*IHTL BT> poTy, ropKHyTB Tr. — kocemdém (caus.) keserít; bittér 
machen, kocemdedém (fr.) id. Bd. 

kocert-kocort (ónomat.) a csizma ropogása; das knarren der 
stiefel Tr. [ren Tr. 

kocortatém a csizmáját ropogtatja; mit den stiefeln knar-
kock- meghal; sterben (?): ajdeman conko nimamat ok-koc, 

kap vele kockes az ember lelke nem bal meg, csak a test hal 
meg; die seele des menschen stirbt nicht, nur der körper stirbt 
Bk. 45. 

kockám eszik; essen (passim) [praet. kotna wird habén geges-
sen NyK. 3 : 138. ef.jüde kotte ítlan étlen; ohne u. speise (P. 45.]. — 
kockodal- (fr.) G. 36. kockold- fressen G. 30. kockoldal- id. G. 63. 
kockoktém (caus.) etet; zu essen gebén Bd. — kackám (m.) Bd. M. 
18. (Castren coniunctivum verbi kackam dicit kartnem esse cf. kar-
Bd.) — kackén láktás sich náhren M. 40. — koémo kindeíe enni 
való kenyere; sein brot zum essen Ocs. 48. — kocmo suém ich 
verlange zu essen Tr. 

kockás eledel; speise, nahrung 0. 99. Tb. 237. — kockes iá. 
Ist. 233. Pu. 19. 0. 35. etc. (acc. kocsom Ocs. 111.) koceé étel; speise 
Bd. 0. 99. kackos (ra.) id. Bd. acc. kacesom bewirtung G. 55. — 
kócos jeda eledel; speise; Tr. kócosét perikáj li£e jó étvágyat (kívá
nok); (wünsche) guten appetit; npiflTHaro au;neTHTa Tr. 

koclaném keserűvé lesz; bittér werden Tr. 
koco keserű, fanvar; bittér, herb Gn. bittér Ocs. 48. Ist. 

67. Bd. 
kodám marad; bleiben Gn. Bd. etc. kotso maradék; rest Bd. 

Tr. múlt; vergangen Bd. — cf. kodem. 
kodém hagy, hátrahagy, elhagy; lassen, zurücklassen, ver-

lassen Gn. Bd. Tr. — kodedem (fr.), kodektem (caus.) Bd. — kodal-
dem megbocsát, abbahagy, megszűnik; verzeihen, auflassen, auf-
geben Bd. kudaltem id. ibid. — cf. t. kot- 1. hinlegen, 2. verlassen, 
hinterlassen, überlassen Badl. 

kodalám kisér; begleiten Bd. Tr. kodolam, kodalkalem (fr.). 
id. Bd. kodalsás id. Tr. — kodoloktem elbocsát; verabschieden, el
kísér ; begleiten Bd. 

koém zwirn-, wollenband ; TectMa Tr. 
koestál (m.) hullám; woge, welle Tr. 
koestaltás (m.) hullámzik; wallen Tr. 
kogar moly; motte Gn. 
kogár (t.): k.-iips bűz; gestank Tr. — cf. t. kokar übelrie-

chend Badl. 
14-
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k&gargém (t.) megpörkölődik; anbrennen, versengt werden 
Gn. Tr. kogargalám (fr.) Gn. 69. — kogartém megpörköl; anbren
nen lassen, versengen Gn. Ist. 145. kogertás id. M. 83. — kogertese 
forró; heiss M. 70. (kogargém megharagszik; erzürnen P. 57.); 
cf. t. kok- zu ascbe verbrennen; kogo asche Eadl. 

kogárse moly; motte Bd. Tr. — kogárs id. Bk. 30. — kogérsa 
(m.) Bd. kogerse (m.) Tr. kogerse (m.) M. 61. 

kogí (m.) nyírfa; birke Tr. 
kógelo (cs.) pástétom; pastete Pu. 29. Gn. kogul'o lepény; 

fiadén Bd. kogol import Tr. — kagel (m.) Bd. 
kogenek, koger v. kok. 
kögercen (t.) galamb; taube Pu. 36. Ist. 14. kögöréan B. kö

gercen, kögercen, kögörcen Gn. kögercen Ocs. 11. kügercen (m.) Bd. 
NyK. 6. 

kogo (m.) tágas; geráumig M. 26. nagy; gross Bd. — Ossz. 
kog-arna péntek; freitag M. 52. 

koglo pástétom; pastete Gn. kogol'o (m.) Bd. NyK. 6. 
kögön (t.) lakat; schloss P. 26. 
kőin világos; klar; HBHO Tr. 
koirse csúfolódó beszéd; höhnende worte Tr. 
kois tréfálkozás; scháckerei Pu. 43. öröm; freude P.48. játék; 

spiel P. 55. — cf. kojüsan. 
koislan- fénylik, ragyog; prangen P. 18. 
kojám mutatkozik, látszik, megjelenik; sichtbar sein, erschei-

nen Gn. Bd. Tr. ragyog; glánzen G. 7. kojedtm (fr.) Bd. koilűales 
es scheint so Pn. 34. — koislaném npe^CTaBJiaio paSHtia nrryKH 
Tr. kojzem erscheinen, kojzoktém (caus.) Bd. — kohsen kojon kia 
er liegt wie todt G. 18. nuno sinjalan kojdemo lin-kolten eltűnt 
szemük elől; er verschwand vor ibren augen Ist. 295. — kajám 
(m.) kajáltam (m.) id.; kajeslaném (m.) mutatkozik, előtűnik, 
támad; sich zeigen, erscheinen, entBtehen Bd. kajzektem (m.) Bd. 

koja (t.) kövér, kövérség; fett (subi. u. adi.) (passim); frucht-
kojangám kövóredik; fett werden Bd. [bar G. 64. 
kojdarém tréfál; scherzen Bd. 
kojdarcek tréfa; scherz Bd. 
kojerenás (m.) vlkin nevet, mulat; lachen, sich lustig machen 

über jemanden Tr. 
kojesan vidám; heiter Gn. 64. kojsán kevély; stolz Tr. 
kojoslaném mulat; sich amüsieren (mit gesang, tanz, spiel) 

Gn. kojoslanddrém fölvidít; heiter machen Gn. lieblich machen 
G. 58. glánzend machen G. 60. — kojslaném kevélykedik; stolz 
sein Tr. 

kojlanem segít; helfen, kojlanelam, kojlanedem (fr.) kojl'a-
nektem (caus.) Gn. [NyK. 6. 

kojonzém kitűz; herausstecken Tr. mutatkozik ; scheinen Bd. 
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kok két; zwei (attribútum), (passim) kokete ketté, két részre ; 
in zwei theile, zu zweien Zag. 47, — kognek beidé Ocs. 37. kogonek 
id. Bk. 40. kogonek (m.) kokonek (m.) id. Bd. kogonistom-at mind
kettőjüket; sie beidé Tb. 83. kogolanostat beiden Ist. 223. ugoc 
kokonajlan újból másodszor is; vom neuen zum zweitenmal Sdr. 
7. — Ossz. kog&r kopeké Pu. 39. kogur rponrb Tr. koklu, koklá (m.) 
húsz; zwanzig Bd. 

kök (t.) barnás szürke; scbwarzgrau M. 34. 
kokaj (kugo-akaj) nagynene, az apa idősebb testvérje; a 

nagyapa v. nagyanya testvérje; tante, vaterschwester, álter als 
der vater; schwester des grossvaters od. der grossmutter Gn. Tr. 

kokorém (t.) köhög; husten Gn. kokerém Bd. kokrém Tr. koko-
redem (fr.), kokeraldém (mt.) Bd. — kayrém (m.) Bd. 

kok&rtos köhögés; das husten, kok&rtse sorvadás; auszehrung 
Tr. — kókurtuá köhögés Bd. ka/retas (m.) id. Bd. 

1. kokla köz; zwischenraum — port k. padlás; hausboden, 
raum unter dem dache Gn. eyger k. folyóköz Bd. k.-kostso közben
járó ; vermittler Bd. koklase közbenső; das mittlere Bd. — Postp. 
koklaste között; zwischen (wo), koklas, koklaske, koklaes közé; zwi-
schen (wohin), koklagec közül; von, zwischen (woher). 

2. kokla erdő; wald; utcb Tr. 
koklaga (t.) kemény; hart Bd. — cf. t. kaklik trockénheit 

Badl. 
koklagangám keményül; hart werden Bd. — koklagaygdém 

(caus.) ibid. 
koklal- rágalmaz; verláumden Ocs. 28. Step. 6. koklás kostáé 

aufwiegeln, verláumden, koklázo verláumder Tr. 
kokliás (?) ifjú; jüngling M. 9. 
kokraka egyenetlen, göröngyös (fagyott út); uneben, holperig 

(von gefrorenem wege) Gn. — cf. koklaga. 
koksa (cs.) kopaszság; kahlköpfigkeit P. 26. kopasz ; kahl Tr. 

rüh a fejen; grind Bd. Tr. — Ossz. k.-wuján sudo löwenzahn 
(pflanze); o^yBaniHKT. Tr. 

koktot kettő; zwei (subst.) — koktot, kokta Bd. — kokten ket
tesen; zu zweien Pu. 36. Gn. koktote ketté, két részre; in zwei 
theile Ocs. 87. koktosko id. Ist. 123. — koktoso második; der zweite 
Bd. koktemsa (m.), koktésa másodszor, azután; zum zweiten male 
nachher Bd. 

kol hal ; fisch. — Ossz. kol-som halpikkely; schuppén, k.-sire 
cercopithecus; meerkatze; MapTtiuiKa Tr. k. kocso möve Bd. NyK. 6. 

kolam hall; hören (passim) — koledem (fr.) Bd. kol&stám szót. 
fogad; gehorchen Ocs. 74. G. 27. kolestektém (caus.) ske somakétam 
kolostokto gieb dass ichr gehorche deinem worte Bk. 68. — cf. ko
lostar iá. Ocs. 58. rábeszél; überreden Ist. 110. kolstektém (m.) in 
officio continere quem Bd. —kolekto (caus.): kuanasáslek somákain 
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mojlanem kólokto facito ut audiam gaudium Bk. 72. kohstalso 
hallgató; zuhörer G. 71. kolastám (m.) kolstám (m.) kolestám 
(m.) Bd. 

kolém meghal; sterben (passim) — koloso halott; verstor-
bener Bk. 45. kolokso id. Bd. kolsas id. Ist. 213. koUa (m.) kolása 
(m.) kolaksa (m.) id. Bd. — kolókt- Tb. 233. költ- Uf. 80. megöl; 
tödten — kolsalandarém (m.) kivégez; hinrichten Bd. 

kol'a egér; maus Gn. Bd. Tr. — kal'a (m.) Bd. — Ossz. ku-k. 
Bd. kugo-k. Gn. kogo-kal'a (m.) Bd. patkány; ratte, k.-jos iltis ; mu-
stela putorius Tr. k.-tol szentjánosbogár; johanniskáfer Tr. urem 
tupán k. Mhinib acHTHHKi) Tr. joksár tupán-k. hörcsög; hamster Tr. 
k.-korsáye lapú; kiette Tr. 

kol'ambor fenchel, anethum fceniculum — ? cf. t. kalámbák 
Hadi. 

kolaném (cs.) szomorkodik; sich bekümmern Bd. Tr. elcsüg
ged ; verzagen Tr. — kol'analdám elszomorodik; traurig werden 
Bd. kol'andarém (caus.) Bd. 

kolatka (r.) koporsó; sarg Bd. Tr. kasten Gn. — kolotká (m.) 
kaloda; cippus, pedica Bd. koladka sarg Zag. 4. 

kolawicá (r.) kút; brunnen; KOJio^eab Tr. — cf. kolwec. 
kolcá (r.) gyűrű; ring Tr. 
koldém v. koltém. 
koldermác (t.) kivarrás a nöi ruha-vállon ; stickerei am schul-

terármel der frauenkleider Tr. — t. kolturmac Badl. 
koldomo süket; taub Bd. 
kok (t.) guslica Tr. — cf. kel. 
kol'eyga, kol'énka (r. m.) nemzedék; generation Bd. 
köíga sűrű püntfer fenyves, dichter fichtenhain Gn. 66. — 

cf. kelge. 
köti (r. m.) vájjon; ob Bd. 
kolostösas akaratosság ; eigensinn M. 69. 
kolozo halász ; fischer Tr. 
kol'mo lapát, kapa, evező; spaten, schaufel, ruder Gn. lapát; 

schaufel Bd. Tr. G. 53. kol'ma (m.) Bd. kotmö (m.) M. 38. — Ossz. 
pus-k. evező ; ruder Bd. 

kölme fagyott, hideg; erforen kait, Bd. 
kölmém fázni, fagyni; frieren — kölniedém (fr.) kölmöktém 

(caus.) kölmöktém M. 83. kölmektedem (caus. fr.) Bd. 
kolo húsz; zwanzig Gn. Bd. 
kolomas halál; tod Bk. 78. kolomás, kolmás Tb. 232. kolmás 

Bd. kolmo Zag. 21. 
kolotká (r.) koporsó ; sarg P. 25. 
kolotvój (r.) stido (m.) búzavirág; kornblume Tr. 
kolra: k. soga mennyib' kerül; wie viel kostet es Ringw. 
kolsmas engedelmesség; gehorsam M. 69. 
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koltém (kőidéin Bd.) 1. küld; senden Gn. koltedém (fr.) id. Bd. 
0.86. — 2. ereszt; loslaseen Gn. Bd. leereszt; herablassen Gn. kuen 
ukseseze porsen-lüngaltesem költésem an den zweig der birke hángte 
ich (liess herab) eine schankel Pu. 41. —-3. hervorspriessen lassen 
Gn. — 4 . zsinórt ereszt; eine schnur (fransen) machen : oka folwan 
koitálom zsinórt készítettem; ich verfertigte posamenttressen Pu. 
39. — 5. márchen erzáhlen Gn. — 6. elűz; vertreiben G. 55. (giebt 
auch dem vorangebenden verbum perfective bedeutung Gn. Bd. 
pokten koltomo üldözés; verfolgung Ocs. 78.) — koitál- laufen 
lassen G. 78. koitált- (m.) remittere, condonare Bd. — koltaltenen 
selen kurzenet megfutamodtak; sie liefen davon Ocs. 77. 

kolu Tr. v. kolo. [ivece Gn. 
kolwec (r.) pincze; keller G. 48. padka; ofenbank ibid. kol-
kom kenyérhéj; rinde (vom brot) Gn. héj; rinde Bd. — Ússz. 

kanagá-k. buchtafel Tr. kinde-k. brotrinde Bd. Tr. pié-gom (m.) 
keztyű; handschnh Bd. 

koma (est.) vidra; otter Gn. 56. wiid-k. id. Pu. 17. 
komagá (cs.) kályha; ofen P. 24. komaka id. P. 51. Tr. komga 

id. Pu. 41. koygá id. Pu. 23. — kamaká (m.) Zol. 
komalá golyócska; klümpehen; KOMOKT> — k.-pu hasábfa; 

holzscheit Tr. — t. kumalak Badl. 
komán-kinde rundé pastete Tr. 
kombo lúd; gans Gn. kömbe P. kömbe (m.) M. 36. komba (m.) 

Bd. Bk. 18. — kombo kajek vadlúd; wildgans G. 44. kaik k. id. Bd. 
k.-ige liba; junge gans, k. oze gunár; gánserich M. 36. asneme k. 
házi lúd; zahme gans Bd. kaik-kombo-korno milchstrasse (am 
himmel) Tr. 

konde (cs.) gömbölyű doboz hárshéjból; rundé schachtel aus 
birkenrinde Gn. 8. Pu. 27. Bk. 39. Tr. koműe (m.) M. 38. 

komozes fedél; deckel Gn. Bd. fensterladen; CTaBeHt y OKHa 
Tr. — Ossz. singa-k. szemhéj ; augenlied Gn. Bd. — cf. koműe. 

komdek hanyatt; rücklings Gn. 33. komduk Bd. 
koműestás befed; zudecken, zumachen Tr. Bd. komdes-

tém Bd. 
komza-kem (t.) csizmaszár; stiefelschaft Tr. — t . konc Badl. 
kon szapu; dicke aschlauge Bd. Gn. Tr. — Ossz. k.-keóe 

hamvazószerda; aschermittwoch Tr. k.-sudo bitterwurzel Ocs. 45. 
koy koy (lautnachahmung) Gn. I, 6. 5. 7. 
köném (t.) beleegyezik; einverstanden sein Gn. Ocs. 27. 

Krest. 16. kivan; wünschen Gn. 
konat (r.) kötél; tau (KaHaTi.) Gn. 
kondim hoz; bringen Gn. Bd. kondedém (fr.) Bd. kondest-

vezet; führen Ocs. 122. hordoz; tragen Bd. kandem (m.) Bd. — 
hagy; lassen: kondo, meú ruem hagyj vágnom; láss mich 
hauen Gn. 
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koyga kemencze; ofen v. komaga. 
koygolá sovány; mager Gn. — cf. t. kunak- die kráfte ver-

lieren, schwach werden Badl. 
koyormá (t.) schellentrommel; ÖyöemiHKT. Tr. 
kopla: koyla-úomal hónalj; achselhöhle Gn. k. Uivál id. Bd. 

koyola jomac id. Sdr. 5. 
koyrá breite u. hohe rinne; miipoKift H BMCOKÍIÍ acéjioőt Tr. 
konusmk (r.) lóistálló; pferdestall M. 31. 
konjem mutatkozik, megjelenik; sich zeigen, erscheinen 

omeset konjem ich zeige mich dir im traume Gn. 69. kónjem P. 
14. koncem Bd. 

kopa tenyér; die handfláche, tatze Gn. 50. — Ossz. jol-k 
talp; fusssohle Gn. 

kopér (r.) kapor; dillenkraut (anethum) Bd. 
1. kopka eke; pflug Gn. 59. 
2. kopka: kid-kopk>i tenyér; flache hand Máté 6. 27. jol-k. 

sarok; ferse Ocs. 7. — cf. kopa, koptak; t. kabak deckel cf. tez 
kapkaci térdkalács; kniebein. 

kopna (r.) kazal; schober Bk. 24. kéve; garbe P. 16. széna
kazal; heuschober Gn. — Ossz. k.-orá garbenhaufen P. 3. 

koprak ein stück brett (KOjroÖKa), welches man im frühling 
gegen den koth auf die schuhe aus lindenbast bindet Tr. — Ossz. 
wuj-k. koponya; hirnscbale ibid. 

kopsáyge (cs.) bogár; káfer G. 58. Tr. féreg; wurm Bd. — 
Ossz. skal-k. mistkáfer Tr. kogo suldurán kapmyga sáska; heu-
schrecken Bd. — kapsáyga (m.) Bd. 

kópselok kevélység; der stolz; rop^HHH Tb. 248. 31. — cf. t. 
köpörlök Ostr. 

koptak: ket-k. kézfej; hand jol-k. lábfej; fuss Bd. — cf. 
kopa, kopka t. kabak. 

körém vés, rajzol; ritzen, zeichnen Gn. Bd. 
körá: kaiklán körá múrezo den vogel erkennt man (? sic) an 

seinem gesang P. 22. — cf. t. kör- sehen Badl. 
korabl'a (r.) hajó; schiff Ocs. 10. korabl' Ist. 13. 
köragá (cs.) csésze; schale Pu. 15. kancsó; becher Pu. 36. 

körága hölzerne kanne Tr. — cf. korka. 
korák v. karak. 
köran- irigyel; beneiden Uf. 100. — (vom t. verbum kör-

-sehen ?) 
korayám letér az útról; (vom wege) abweichen Gn. Ist. 134. 

Bd. kitér; ausweichen Tr. Bd. korayt- (caus.) félre tol; auf die 
seite schieben Máté 15. 6. — karayám (m.) Bd. 

koráya rettig Tr. — t. korán wurzel (?). 
köráza jós, varázsló; prophet, zauberer Ocs. 62. 42. Step. 

10. — cf. t. kör- sehen. 
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1. korcák (ti).; k.-wate bábu; puppe Bd. Tr. k.-kubd id. Tr. 
2. korcák (r.) fazék; topf Bd. 
korűem (beim opfern den tisch mit einem brennenden kien-

span) umkreisen (ohne selbst herumzugehen) korűelam fr. Gn. — 
tulen siksen korűol osalom koltogeüa mit feuer u. rauch uns um-
gebend vertreibet das bőse G. 55. 

körém (t.) völgy, mélyút, szoros; thai, schlucht Gn. Bd.—• 
karém (m.) id. verem, barlang; grube, höhle Bd. — Ossz. soja-k. 
KOCHTiKa y lejiOB^Ka Tr. soja-gorem nyakszirt; géniek Bd. 

körgáti üres; leér körgödömö nem üres; nicht leér Bd. 
körgö 1. belseje vlminek dasinnere2. belső; inneres (adiect.): 

körge sonoma der innere gedanke Bk. 48. Ist. 3 1 8 . — 3. tehén-, 
birkaistálló; kuh-, schafstall Gn. — Postp. körgöstö bent; drinn, 
körges (körgeska [m.] Bd.) be; hinein; kőrgögec (körgezgecen [m.l 
Bd.) belől; heraus, von. 

koríca (r. m.) fahéj; zimmet Bd. 
koriká (r.) kanyaró ; masern Tr. 
koritűk (r.) teknő; trog M. 31. r. KoptiTO. 
körülem (r.) megdorgál; einen verweis gebén (yKOpaTb). 
körei fülbevaló; ohrgehánge Tr. — cf. körz. 
korká (cs.) tál ; schüssel Bk. 39. meritőkanál; schöpfkelle 

Bd. napf, tasse Gn. — Ossz. soja-k. nackengrübehen Gn. — karká 
(m.) Bd. M. 27. 

korlátja héj; hülse; niejiyxa Tr. 
korma légy ; fiiege; Myxa Tr. 
kormez 1. marék; die bohle hand, handvoll Gn. Tr. kormué 

id. Bd. kormes id. Tr. — 2. köteg (széna); #büschel (heu), fogantyú; 
henkel, griff Tr. — (ef. t. kol hand). — Ossz. k.-pundás tenyér; 
flache hand Tr. 

kormustalám megmarkol; packen, angreifen (mit der hand) — 
kormustulám (fr.) id. Bd. — korrnostalám Tr. 

komán esikos; gestreift Bd. — v. korno. 
homo barázda; furche G. 69. út ; weg (passim); csík; streifen 

Gn. Bd. — Ossz. k.-jey utas ember; reisender Step. 10. üp-k. haj
választék; haarscheitel Gn. jol-k. ösvény; pfad Bd. Tr. 

korop (r.) kosár; korb Gn. sír; grab Bd. 
korsák (t.) lép; milz ; ceaeaeHKa Tr. 
korsayge (cs.) lapu; kiette Bd. Tr. — Ossz. k.-wuj-kaik stieg-

litz Tr. koréange-vuj id. Bd. NyK. 6. 
köréek (r.) csupor; töpfehen Gn. 36. Bd. 
korsok (r.) korsó, edény; (irdener) krug; topf M. 10. 
korstem fáj; schmerzen habén Gn. 51. Bk. 24. wujem korstá 

fejem fáj; ich habé kopfschmerzen Gn. — cf. kostém. 
korstos- erőtlenség; kraftlosigkeit HeM0iu,b; Máté 10. 1. kors-

tosdéme wer ein ort wo keine schmerzen sind Tb. 158. 

89 



2 1 6 SZILASI MÓEICZ. 

körtneca (r.) vendégszoba; gastzimmer (ropmiija) Gn. 63. 
kbr£ fülbevaló; ohrgehánge Uf. 66. Gn. peles köré id. Ocs. 

19. Ist. 25. 
kordám fáj; schmerzen habén; korzmas fájdalom; schmerz 

Gn. — cf. korstém. 
koréana v. korsaja. 
kosa-tál'e fű a gabonában; ein unkraut im ac&er Bd. jKaöpeü 

TpaBa Tr. — kusa-tála (m.) bogáncs; distel Bd. — cf. kosatan. 
kosatan bogáncskóró; distel Gn. 
kosér (m.) büszke; stolz Bd. kosi?' id. Tr. 
koékem savanyodik; sauer werden Gn. 
kosko savanyú; sauer Gn. 58. 
koso quackente; fuligula; rorojib Gn. 
kösö (t.) kecske, gais G. 40. 
kosoj (r.) sanda; schieláugig G. 76. félszemű; eináugig Gn. 
kostán (tm.) bátor; tapfer Bd. — v. kostán. 
köstén Tr. v. kestén. 
kosár (attr.) hegyes; spitzig Gn. •— kasár (m.) Bd. 
kosárge hegyes; spitzig (pra-dic.) P. 21. kosarge Gn. 57. — 

kasárga (m.) hegyes Ösztöke; stachel Bd. 
koskem szárad, kiszárad; trocknen (intr.), austrocknen (pas-

sim) koskedém (fr.), koskaldám id. Bd. —• kostém szárít; trocknen 
(trans.), dörren, kostái- id. P. 51. — cf. cs. koza-, kozega- id. Zol. 

koská knute; KHVTI> Tr. 
kosmo, gosmo (kostma) : nur k. kostas kaja vadászni megy; 

er geht auf die jagd G. 11. nur gosmom kostám vadászni megyek; 
ich gehe auf die jagd ibid. — cf. kostám. 

kösse (kostse) v. kostám. 
kostám jár (gyalog s kocsin); gehen, fahren (passim) — kastam 

(m.) kastokalem (fr.) Bd. — kostokt- vezet; führen Ist. 173. — co-
yestén kösse repülő ; der fliegende P. 17. 

kostem Bd. v. korstem Gn. 
kostaiám merít; schöpfen (z. b. wasser) Gn. Tr. Bd. kostale-

dem (fr.) kostalestam (fr.) id. Bd. — kostalaldám (pass.) Bd. — 
kastal- (m.) Bd. 

kostán (cs.) gazember; spitzbube Pu. 17. prahlhans Gn. 
kostoso fájás, baj, betegség; schmerz, krankheit, leiden Bd. 
kostmas járás; das gehen kostmasteze jártában; wáhrend er 

ging G. 60. pasadé k. munkátlanság; arbeitslosigkeit Bk. 46. — 
kostra (r.) törmelék; schutt Pu. 44, [cf. kostám. 
kot' v. koc, goc. 
kot, kod kor, idő; zeit (passim) god (m.) Bd. •—• kódom, godam 

(m.) idejében; zur zeit, wáhrend; kotso korú : indesle ias kotso 90 
jahre alt G. 51. kodsen, kodsek ; godéen (m.) god gec (m.) óta; seit 
Bd. — cf. r. ro,a,rb jahr. 
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kotán (t.) segg; arscb. — Ossz. jol-k. lábsark; ferse Bd. 
köti (t. m.) macska; katze Bd. M. 34. 
koter (t.) rüh; krátzeTr. kot&remon-joraygonrühes lett; wurde 

krátzig üf. 57. 
kötdr kár; scbaden Gn. 58. 
két'erem bescbádigt (? sic) Gn. 47. 
katlana Tr. v. koclaná. 
kötörma czipősarok; absatz (am schuh) Gn. 
kotran koszos; krátzig Ocs. 41. Ist. 57. 
kowá arkangyal; erzengel Tr. — cf. kabá. 
kowák lapú ; kiette Tr. 
kowar: kotuar-iips bűz; gestank Tr. — cf. kogár. 
kowárée keresztcsont; kreutzbein Tr. — cf. t. kaborga rippe 

Radl. 
kowaste bőr; hant, feli, ledér Gn. Bd. kobaké Bd. NyK. 6. 

kawasta, kabasta (m.) Bd. — kowasto-mastar jer) bőrcserző; gerber 
kowceg (r.) bárka; arche (Noe's) Ocs. 10. Ist. 13. frigyláda; 

heiligenschrein Ocs. 65. 
kowostá (r.) káposzta; kohl P. 27. kowostán id. Gn. kowstá 

Tr. — cf. cs. kobusta id. 
kőivel gyalu; hobel; na3HHK'b Tr. 
koivoz (cs.) máultrommel Gn. hegedű; violine Tr. —• Ossz. 

k.-jagemo vonó; violinbogen Tr. 
köwök lakat; schloss (zum verschliessen) Tr. — v. kögön. 
koivorá (cs.) piperőcz; stutzer Bd. kowrá id. Tr. kevély; stolz 

Bd. káber (m.) Bd. kaivr (m.) Zol. 
kowortatém csinosan öltözködik, piperézi magát; den stutzer 

spielen, sich putzen Bd. — kabertaltem (m.) kevélykedik; stolzieren 
Bd. kowraltém id. Tr. 

kowzém (t.) köröskörül leszakit, kihánt; ringsum abreissen, 
ausschálen Tr. — cf. t. kobar- abschálen Bál. 

közlök (t.) szemüveg; brille Ringw. 
kozrá hepehupás, göröngyös; rauh, holperig Tr. — cf. kastrá. 
koz (jegenye)fenyő; fichte; pinus abies Bd. Tr. — Ossz. 

k.-egéle fenyőtoboz; tannenzapfen Tr. k. egéle-kaik pnngstvogel Tr. 
kozár, koéárge Bd. Tr. v. kosár, kosárgo id. 
kozartém hegyez; spitzen Bd. Tr. befejez, bevégez; beendigen 

Bd. kozartedém (fr.) id. — kasartém (m.) Bd. 
ko£ga durchdringend (vom winde): k. marUez éles szél; schar-

fer wind Gn. 59. 
kozgan pusztaság; einöde Ocs. 56. 
koílá fenyves; tannenwald Bd. Tr. erdő; wald Ocs. 4. 
kozlanales : olek-sudet kozlanales a fű a mezőn sűrűsödik; 

das gras auf der wiese wird dicht (?) (Porkka kennt die bedeutung 
nicht) P. 50. (101. dal) — cf. kozla wald. 
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krdpla (r.) gereblye; recben M. 38. 
kras (r.) halom; hügel; őyropT> Tr. 
kren (r.) torma; krehn Tr. 
krená (t. r.) font; pfund; Ist. 251. kremga id. Gn. — cf. ker-

ménga r. rpMBeHKa t. gráiinka. 
krepost' (r.) erősség; festung Ist. 172. 
kres, krese (r.) kereszt; kereszt; kreuz. — Ossz. kres-kol 

halsband mit einem kreuz Tr. 
krest (r.) kereszt; kreuz. 
krestl- megkeresztel; taufen Bk. 56. 
krescén (r.) kedves barátném; meine theure ; KacaTKa Tr. 
krescénja (r.) keresztelés ; taufe Bd. 
kril'ca (r.) lépcső; treppe. 
kriwá (r.) gomba; schwamm, pilz Bd. 
krovát (r.) ágy; bett Bd. 
krúk (r.) kapocs; háckchen M. 16. 
krúklás (r.) röfög; grunzen Tr. 
kmztm: kruzemas (r.) hajóteher; schiffsfracht Bd. 
kruz'é (r.) pfefferschwamm M. 59. 
kti (ismeretlen; bedeutung unbekannt) Pu. 28. 
ku ki, wer (pron. interrog.) — ko (m.) Bd. — Ossz. ku-welc 

honnan ; woher G. 15. 
ku (= kugo) nagy; gross: ku-avaj grossmutter ku-akaj tante, 

ku-aci grossvater, ahn (ku-aca id. G. 59.), ku-gece, kogéca (m.) 
osternfest Bd. 

küám megérik, megfő; gar, reif werden Gn. Bd. Tr. megsül ; 
braten (intr.) Bd. Tr. küktén (caus.); küestám süt; braten (trans.) 
Bd. Gn. 36. — küam (m.) Bd. kün soas reif werden Bd. 

1. kuém ás; graben Gn. Bd. mit der schaufel werfen Gn. 
58. — kuedem (fr.) kualam (mom.) Bd. 

kuém sző; weben Gn. Bd. -— kuedem (fr.) Bd. 
kii kő; stein (passim) (kű Bk. Ocs. Tr.). — Ossz. tolgü tűzkő; 

feuerstein Bd. pecké-k. Köszörűkő; schleifstein Tr. okonica pzcke-
d'ém'é kii diamant M. 64. 

kuaks gázló, zátony; fúrt Bd. fúrt, sandbank Tr. — kuas-es 
(illat.) G. 32. [P. 22. 

kuan (t.) megörül; froh werden P. 2. Tr. kér; verlangen 
küangám kővé válik, megkövesedik; zu stein werden, mit 

stein belegt werden Tr. — kűandém (trans.) ibid. 
kuas v. kuaks. 
kuás (r.) der kwass Tr. 
kuat (est.) erő; kraft, stárke Gn. Bd. Tr. koat (m.) Bd. — 

kuatán, kuatle erős; stark ibid. kuatteme erőtlen; kraftlos Bd. 
kuatlemám erősödik; kráftig werden, —kuatlemdém kráftigen 

(trans.) Bd. 
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kubul vízhólyag; wasserblase (vom regen); ny3Hpi. flOJK^eBoft 
Tr. — t. kabar Badl. 

kubulestam hólyagzik; blasen werfen Tr. 
1. kucém fog, megfog; tart, használ, elhasznál; festnehmen, 

greifen, fangen; haltén, brauchen, verbrauchen Gn. fog, tart Bd. 
bír, hatalmában van; besitzen Tb. 36. — celám kucén júmo gott 
der alles erhált Bk. 100. kol-kucese fischer ibid. 20. — kucal- bír-; 
besitzen G. 62. kucekt- juttat valakinek; jemandem zukommen 
lassen etwas Tb. 90. kucedalam összekap vlkivel; an einander ge-
rathen, sich balgen Ist. 33. Bd. kucelt potarteme kifogyhatatlan; 
unerschöpflich G. 60. pus-poc-k. hajót kormányoz; ein schiff len
ken Bd. — kucaldam (pass.) capi, intercipi Bd. kogém (m.) Bd. 
kucenzás in eich fassen Tr. kucelt- megtart magának; für sich 
behalten P. 13. kucekt- kézbe ad; in die hand gebén P. 48. kucek-
ten pua elárul; verrathen Ist. 269. Máté 26. 23. 

2. kucém köszörül ;scbleifen Gn. 
3. kucém hág, fölhág, fölmegy; hinaufsteigen, klettern Bd. 

Tr. kucuktém (caus.) Bd. — ömne vak k. beschálen Bd. — v. 
küz- kuz-. 

kiicém kér, koldul; bitten, betteln Bd. Gn. Tr. meghív; ein-
laden P. 21. kücedelám koldul; betteln Bd. kiicüktém kéret; bitten 
lassen Bd. küst- hív; rufen: kücemez'em kiisten die eingeladenen 
rufend P. 21. — kicem (m.) id. 

küc láb, fuss G. 56. köröm; nagel Gn. Bd. ki$ (m.) id. 
Bd. — kűcánkaik vadállat, ragadozó madár; raubthier, raub-
vogel Tr. 

kucedalmas verekedés; schlágerei Bd. 
kűcédelse Tr. v. kücözö id. 
kucelá (m.) hogyan; wie Km. 48. kucé, kucela id. Bd. 
kücek (t.) rövid; kurz Gn. kücük id. Bd. küiük Bd. NyK. 6. 
kücekemdém rövidít; kürzen G. 59. küciikemdém id. Bd. ktíéi-

kem- megrövidül; sich ver kürzen Bk. 52. 
ku-colo mennyi; wie viel (gídd) Bd. Tr. 
kücözö koldus; bettler Bd. küceze id. Ist. 208. Bk. 80. aláza

tos; demüthig Ist. 208. szegény; arm ibid. 209. 
kűcsec magasság; höhe Máté 6. 27. 
kúcüs (est.) viszketés; das jucken Tr. 
kűcűstá viszket; es juckt Tr. 
kuda-yece udvar; hof Bk. 32. — cf. kucte. 
kúd-kéce hétköznap; wochentag Bk. 122. — cf. kude. 
kudalam fut; laufen Gn. Tr. nyargal, vágtat; rennen (reitend) 

Bd. kudal-koldém elszalad; weglaufen Bd. kudalestám (fr.) Ist. 13. 
kudalstám id. Tr. — kudalt- megszűnik; aufhören Gn. Ocs. id. Bd. 
16. elhagy; verlassen Ocs. 14. Ist. 18. odadob; hinwerfen Gn. P. 
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13. — in perfectiver bedeutung: púkon kudalten megölte; erschlug 
ihn Ocs. 40. Ist, 55. kiutaltai- elhagy; verlassen Pu. 35. G. 80. 

kudakéám v. kudasám. 
kudasám ruháját leveti; (sich) ausziehen, auskleiden P. 3. Ist. 

268. kddasám id. M. 17. kudakéám id. Bd. Tr. kádasam (m.), kuda
sám (m.) Bd. id. — kudasal- (fr.) id. P. 54. kudaksaldám id. Bd. — 
kudakéoktém (caus.) ausziehen lassen Tr. 

kudemám megalázkodik a fenyegetés előtt; sich demüthigen 
vor der drohung Tr. 

kúdo ház; haus P. kude (m.) M. 38. kudo Bd. kuda (m.) Bd. 
xojio^noe jríJTHee noMfcmeme TiepeMHcT> Tr. kudo siede u. wasch-
haus; gebármutter Gn. — Ossz. kudo-peco palást Máté 26. 58. 
kudo-wéce udvar; hof Tr. kudabica (m.) id. Bd. kudo körgö család; 
familie G. 58. kudoso házbeli; háuslich Bd. — kudoéto otthon; zu 
hause Gn. Bd. kudosko haza; nach hause Gn. Bd. kudogec hazulról; 
von zu hause Bd. 

küdok mellé; neben (wohin) P. 6. küűokém, küdökémrak neben 
mich, zu mir ibid. küdoko hozzá; zu Ocs. 28. — küdiik id. Bd. — 
cf. t. küt 1. after 2. vlmely tárgy talpa; das gestell irgend eines 
gegenstandes Ostr. 

küdol: küÉolán P. 21. küdolának mellé; neben (wohin) Ocs. 
20.) küdölkem mellém; neben mir Zag. 8. küdelcem tőlem; von 
mir Zag. 40. kűdolnák mellett; neben (wo) Ocs. 89. küdülno um, 
herum; OKOJIO Tr. — küdülne neben (wo); kiidülan mellé; neben 
(wohin), küdüc mellől; von Bd. 

küden mellett; neben (wo) Gn. 57. Ist. 31. küdon Uf. 82. — 
cf. küd&l. 

1. kuÉer (t.) bodor, görbe; kraus, krumm Gn. kadór bodor; 
kraus Bd. kudur, kutrá (m.) id. Tr. — k. ups krause mütze G. 74. 
k.'keman einer mit gespornten (? sic) stiefeln P. 52. 

2. kuűer ér a fában, eres fából; maser, aus maserholz Gn. 
eres fa; maserholz; CBHJieBaTHií Tr. 

küder nyirfajd; birkhuhn Gn. kiidör, keder (m.) Bd. kédér 
(m.) M. 41. küdilr Tr. id. — cf. t. körtlek id. Bál. körtlök Voskres. 

küdercö (cs.) mennydörgés ; donner P. 56. — küdercö zivatar, 
gewitter G. 58. — küdürtsö; kidar, kidárzá, kiderce, kidírtis (m.) 
Bd. — küdürco Tr. id. 

kűdiirc-: küdürco küdürcá mennydörög; es donnert Tr. ku
darc- Ist. 61. — kidorc- id. Bd. 

kuűora- felbodorodik; sich krüllen Pu. 35. — cf. kudór 
bodor Bd. 

kudoriai-türan bodros szélű; mit krausen ráudern P. 54. — 
cf. kudor. 

küdortém dörög; donnern: jumo küdörtá id. Gn. Ocs. 43. kii-
dürtém ; kiddrUm (m.) Bd. 
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khdót (subst.) hat; secbs Gn. Tr. — kudot; kudat (m.) kudut 
(m.) Bd. 

kuda mely, melyik; welcher — htdaza (m.) BM. 5. 19. 21. 
kuduíe Máté 23. 17. kuda (m.) Bd. kuda (tn.) Bd. kedaze (m.) 
Bd. id. 

küdömö éretlen; unreif Bd. — cf. küém. 
hűdül Bd. v. küdol. 
kudumoso hatodik; der sechste Bd. kudotoso id. kudumse (m.) 

kudumsa (m.) id. ibid. 
kudurtém csavar, fon; winden, flechten Tr. — cf. kuder. 
kue nyirfa; birke Gn. Bd. 
kuece, kuece ( < kugo kece) Gn. húsvét; ostern Gn. 
kuer nyírfaerdő; birckenwald Pu. 37. 
küer homokkő, kőlap; sandstein, flies-stein M. 65. — kűerán 

KaMeHHCTbin Tr. 
kuerla mírfaerdő ; birkenwald Bd. 
ku-géde vadgalamb; turteltaube Tr. — cf. kede. 
kugemdém nagyobbít, vergrössern Ocs. 81. Ist. 114. — kuge-

mám sich vergrössern Bd. kogojemám (m.) id. Bd. 
kugi nyír; birke M. 45. — kogi (id.) Bd. 
kugizalaném uralkodik; regieren Bd. 
küges magas; hoch Bk. 20. nagyság; grösse Ist. 158. k'úgsen 

fönt; oben (adv.) Pn. 38. 
kvgozá császár; kaiser P. 26. Gn. Ist. 50. kugoM Bd. kuguéa 

Ocs. 36. Tr. kugiza, kugiza (m.) Bd. kugiza Bk. 39. — cf. kugo. 
kugoZanos birodalom; reich Ist. 123. kugiíanos id. Bd. Bk. 

45. kuguzanos id. Tr. Ocs. 87. — cf. kugo. 
1. kugo nagy; gross Gn. Bd. magas, öreg, fontos; hoch, alt, 

wichtig Tr. — kugo Bd. Tr. kugu P. 7. let. 48. Bd. kogo (m.) Bd. 
Tr. — k.-ivate erste frau, ize wate zweite frau G. 39. skenostem éke 
kugés (kugulan Ist. 17.) uzon ulut elbizakodtak; sie überhoben sich 
Ocs. 13. — Ossz. kugarna péntek; freitag Bk. 34. Tr. kugoéa Gn. 
kugo-záj, kugo- za Bd. kugazáj Tr. kugezo Ist. 156. kugeze Ocs. 110. 
onkel, greis, kugo-mjor eper; erdbeere Tr. kugéce húsvét; ostern Tr. 

2. kugo napa; schwiegermutter Gn. kugu id. Bd. Tr. — 
v. kugo 1. 

kuguemaItes felmagasztaltatik; wird erhöhet Máté 23. 12. 
kugurák vezér, főnök; führer, oberhaupt Bd. 
kugúsnomGé kevélység; der stolz Tb. 248. 
kugía szárazság; dürre Ocs. 4. 
kujam baszik; beischlafen Gn. Bd. 
kujok jó barát; herzensfreund; cep^eimiieb Tr. 
kujrt- haját fonja; das haar flechten Bd. — cf. kudort-. 
kukarín munkás; arbeiter P. 3. — t. kukar zimmermann 

Badl. 
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kuko (ku-aka?) : roUo kukoz (lene a rokonokkal; mit den 
anverwandten G. 59. 

kuklém (cs.) tisztít, rostál; reinigen, ráutern P. 8. Kop^yio, 
BupHBaio KopHH, jjepeBi Tr. 

küksemám magasodik; hoch werden, sich erhöhen, kiiksan-
gam Bd. — küksemdém, küksangdém magasít; erhöhen Bd. kükse-
memdém id. Tr. 

kukson (t.) fazék; topf Tr. — cf. r. KyBimiHT,. 
kukso száraz; dürr trocken (passim) kuksa Ist. 14. G. 34. Tb. 

24. Bd. ku%se (m.) Bd. id. — kukse (m.) sovány; mager M. 76. 
kuksa-keca Km. 72. kuks-keca Bd. kuyse-gece Bd. szombat; sams-
tag. — Ossz. A;, wolg&néo das wetterleuchten, k.-logar luftröhre Tr. 

tó/cso magas; hoch Gn. Ocs. 11. küké id. Bd. kükéit Uf. 22. 
kükén (m.), kiikm (m.) Bd. — kükson fönt; oben Pn. 34. 

küksot magasság; höhe Tr. 
kuktá-wuj borzas; zottig; KOCMaTbiö Tr. 
kuktém 1. összekuszál (pl. czérnát); verwirren, verwickeln 

(z. b. garn) Gn. rl r. — 2. aufwiegeln, trüben; B03Myni,aK) Tr. — 
3. zusammenschaufeln lassen. — 4. weben lassen Tr. 

küktem süt; backen M. 83. 
kuku kakuk; kukuk (passim) kako id. Gn. — Ossz. kukú-

muno-sadrá szeplő; sommersprossen Tr. k.-kunzala-wodno hunds-
blume, löwenzahn; o^yBaHUHKt Tr. 

kul (t.) szolga; diener Gn. 49. szolgáló; magd Bk. 124.— 
Ossz. üdüramaé-k. magd Tr. k.-majra id. Bd. 

kül'- Gn. kül- Bd. Car. ü l (kül- Tr. Tb. Ocs.): kül'es (kelés, 
[m.] kiles) Bd. 1. kell; nöthig sein, 2. a mi szükséges, kell; das 
nöthige: koc mo külesem-at jumo pua das zum essen nöthige giebt 
gott Uf. Car. 7. külés wéresko kellő helyen; am ort, wo es nöthig 
ist Tb. 235. skelanét külés semen istás mojm túnukto taníts meg úgy 
cselekednem, a mint neked kell; lehre mich zu thun gemáss dei-
nem willen Tb. 206. kiilesjoda alkalmas időben; zur rechten zeit 
Máté 24. 25. k. godóm id. Tb. 237. — külem: mannám kockon kü-
lommost-möyko als sie des manna-essens satt wurden Uf. 63. — 
akel' nem kell; es ist nicht nöthig Tr. 

kulá (t.) sárgásbarna; falb. 
kuláp szőr (ló, tehén); haar (von pferden, kühen) Tr. 
küldömas szükségtelen; überflüssig Bd. kűltomás id. musse, 

müssiggang; 6e3,a;:fejiyüiKa Tr. — kel'temás (m.) ördög; teufel Bd. 
ija-kültemas id. Bk. 55. — cf. kül'-. 

küldömö kelletlen, alkalmatlan; lástig, unangenehm Bd. — 
kéltema (m.) id. ibid. — cf. kül'-. 

kule : k.-guruk der weg ging bergan (? sic) Gn. 1. (vielleicht: 
thurm u. berg; denn es ist éin scherzwort am ende eines már-
chens: kule-guruk-jomak onoé, mon ténes.) — cf. t. küld thurm Badl. 
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kidlö v. kiirle'. 
kuhia fal; mauer Uf. 70. j . 
külnalám letép, elszakít; abreissen, losreissen (trans. 

<.kür[m]-nálam?) Bingv. 
kulok (r.) üres zsák; leerer sack Tr. 
kiilta (est.) kéve; garbe Gn. 22. 0. 41. kültd Oes. 26. 
kűltarcm teljesen lefizet; ganz auszahlen; ynjiaiHBaio ciiojraa 

Tr. — cf. kül'-. 
kultek: kultekom-sindás megcsal, rászed; táuschen, betrügen; 

oÓMaHHBaTL, oÓMaHOMy ripiiBO^HTb Tr. — ? cf. t. hűltek achsel-
höhle. 

kuluklém kotlik; glüeksen, gackern Tr. 
kum három; drei (passim). — Ossz. kum-lo, kum-lu (m.) 

harmincz; dreissig kum-ur kopeké Tr. 
kum t á l ; schüssel G. 6. 
kumém szemet huny; die augen schliessen Gn. Bd. — sinzam 

kumaltma pillanat; ein augenblick Bd. 
kumá (r.) koma, komaasszony; gevatter, gevatterin Tr. 
kümd (t.) kibitka Tr. 
kumaga (cs.) kályha; ofen — kamaká (m.) id. Bd. 
kumalám 1. meghajtja magát; sich büeken Gn. Bd. Ocs. 26. 

Car. 40. — 2. köszönt; begrüssen Bd. — 3. könyörög; flehen G. 
55. — 4 . engedelmeskedik; gehorchen Bk. 5 1 . — 5. imádkozik; 
beten Bk.61. — 6. áldoz; opfern Ocs. 11. Ist. 15. humalekt- kény
szeríti áldozni; zwingen zum opfern Uf. 87. 

humaMos imádság; gebét P. 21. 
kumalme áldozat; opfer Car. 18. Uf. 19. 
kumalaktosaslek meghódítás, alávetés; unterwerfung diavol 

skelanéa k. wercen az ördög, hogy magának alávesse Bk. 52. 
kumaznik (r.) zsebkendő; taschenbuch (óyMaaíHMK'b). 
kumbalke (kut ümbalke) — hová; wohin G. 15. 
kumdá széles; breit, weit Gn. 46. Bd. komdá (m.) Bd. kdmda 

(m.) M. 7. id. 
kumdaygám szélesedik; breit werden — kumdaydérn breit 

machen Bd. 
•••', .-kumdek széles; breit G. 59. — szélesség; breite Gn. kumteh 
id. Ocs. 4. 43. kumduk id. Ist. 5. 

kiirne kályha; kemencze Pu. 39. 
kumek fölfordulva, arczczal lefelé; umgestürzt, auf dem ge-

sichte liegend Gn. kum,uk id. Bd. Tr. 
kumoktém fölfordít; umstürzen Ist. 199. kumuktém Bd. Tr. 

kumuktulám Bd. — kwmuktaldám (pars.) fölfordul; umgestürzt 
werden Bd. 

kum él (cs.) 1. kegyelem; gnade Eingw. kumúl id. Tr. — 2. ké
rés; bitté P. 58 .— 3. öröm; freude Pn. 38. — 4. liebling P. 57. — 
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5. kumól engedelem; erlaubniss Bd. — 6. (az ember) természete 
wesen (des menschen): kumelemlan kelsese teák ulda meinem we-
sen passt i h rP . 58. kumelesto serge ihre eigeoschaften sind theuer 
Pn. 35. 

kumelán kegyes; gnádig poro k. samoé die barmherzigen Ist. 
208. — kurnulán id. Bd^ Tr. 

kumelcok jóakaró, szives; wohlwollend, gefállig Gn. 
kumelt- v. kumultém. 
kum&ltám auf dem wasser fliessen (?) Gn. 
kumet (subst.) három; drei — lemet Weske 23. kumut Bd. Tr. 
kumetlo : svatoj kúmetlo szentháromság h. dreieinigkeit Bk. 

62. sv. kumudlu id. Ks. 5. Km. 6. 
kumez nyírfahéj; birkenrinde (die áussere) Gn. 77. P. 33. — 

kumué Bd. komoé (m.) id. ibid. 
kiimez tányér, csésze; schüssel, schale Gn. Bk. 14. kúmü£ 

Tr. — cf. t. kumak eine schale aus tannenholz Badl. 
kumlek kegy; gunst Tr. 
kumo posztó; tuchwaare Máté 9. 16. — cf. t. kumac cs. 

yemac. 
kúmul Bk. 60. v. kumel; éke kumulém denák a magam akara

tából; aus eigenem willen Tb. 78. — kurnulán kegyes; gnádig 
Bk. 66. 

kumultém enged a rábeszélésnek; sich überreden lassen ; 
CKJIOHHK>CÍ> Tr. kumelt-: siste gané kumelt ilas wie das wachs weich 
(? sic) zu lében G. 56. wiit sor) gané kumelton sinjoéa ile möget ihr 
leicht (? sic) wie der schaum des wassers thronen G. 61. 

kumuso harmadik; der dritte, kumaso, kumutoso, kumsa (m.) 
kumse (m.) id. Bd. 

kumusto holnapután; übermorgen, kúmsusta id. Bd. 
kumuzás Tr. v. kowzém. 
kunám mikor; wann — konám (m.) id. Bd. kunamsék eb 

KaKoro BpeMeHH Tr. 
kunare mennyi; wie viel — kutiarak id. Ist. 320. kunarsko 

id. Ist. 233. 
kunark (kunar) bűn; sünde (?) Km. 33. 
kuye: kurje gena onfíalom genat bármerre tekintettem; wohin 

immer ich schaute Zag. 38. 
kunos (m. t.) piszok, szemét: unreinigkeit, mist Tr. 
künzá (t.) utálatos; ekei (adject.) Tr. 
kün^em ás; graben Gn. 43. váj, kiváj, vés; micsoda Bd. 
kűnzedém begurít; hineinrollen; BLmaTMBaio Tr. 
küújf&la (est.) kendermarok; flachsknocke Gn. 48. spinn-

geráth Gn. kiincola bondo rokka; spinnrocken Bk. 14. — kiingela, 
koncdia (m.) Zol. 
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1. kup mocsár; morast Gn. 72. M. 63. Tr. — Ossz. kup-süle-
kaik szajkó; holzháher (corvus glandarius) Tr. 

2. kup penész; schimmel Tr. 
3. kup (dient zur verstárkung): kup kuwóldém gyorsan kiho

zom (ill. húzva húzom); ich ziehe es schnell heraus P. 27. 
küp-kúp (onomatop. der schall vom anschlagen in einer 

schachtel) Tr. 
küpcok (est.) vánkos, párna; kissen Gn. küpcok P. 26. kiípcük, 

kipcek (m.) Bd. kvpcuk Tr. id. 
kupcorgem ránezosodik, összegyűrődik; sich knittern,runzelig 

werden, kupcortem, (catis.) összegyűr, ránezosit (arczát); knittern, 
knüllen, runzeln Gn. 

kupec (r.) kereskedő; kaufmann Gn. 
kupidn- (t.): ktlplaná súm a gyomor fölfuvódik; der magén 

bláht sich Tr. 
kupsol'o rigó; drossel (?) Gn. 
knpturgem Bd. Tr. kupturtem Bd. v. kupcorgem. 
kupturgu-pono kucsmagomba; morchel (phallus esculen-

tus) Tr. 
kupturgoso ráncz ; runzel Bd. 
kiír vastag hársfaháncs; (dicke) lindenrinde Gn. Tr. kiir G. 

40. Bd. — kiiran ter oldalas szán; ein schlitten mit seitenbrettern 
Bd. utazó szán; reiseschlitten Pu. 40. kirán t. (m.) id. ibid. 

kürám birkózik; ringen Uf. 40. tép, kitép; reissen, zupfen 
Gn. 48. Bd. Tr. kér- id. M. 82. kűrün koském letép; abreissen Tr. 
— kercim, korám, kiram (m.) id. Bd küredeni (fr.) id. Bd. kiirlám 
id. Ocs. 6. Ist. 8. Bd. ketté tör; entzwei brechen Tr. — kürl-kajá 
Bd. kürlalden kaja Gn. elszakad; zerreissen (intr.) poksec rual 
kürlot közepén ketté vágják; sie zerschneiden es in der mitte Zag. 
44. — kürüstám tépdes; zausen Bd. kurostám ritzen Gn. szótdara
bol; zerfleischen G. 51. kűrokt- gyomláltat; játén lassen Ist. 227. 
— cf. cs. kiires- t. körás- birkózik; ringen Zol. Bál. 

kuralám szánt; pflügen Gn. 69. Tb. 240. Bd. Tr. — karaiám 
(m.) id. Bd. 

kuras mari nebst kugo wene die von den eltern der braut 
ausersehenen würdentráger bei der hochzeit Gn. 

kurcak-kuwa (t.) baba; puppe Gn. 48. 
kürdomo v. kiir oltom o. 
küren (t.) barna (ló); braun (von pferden) Pn. 36. Gn. 
kur'eé (t.) halszigony; fischgabel; ocTpora Tr. 
kűrgalám a szájából fecskend; spritzen aus dem munde Tr. 
kurguiám fut; laufen Bd. Tr. korgosám (m.) id. Bd. kurguzal-

dém id. Bd. kurgustalám id. Bd. Tr. kurgustém futtat, hamar küld; 
laufen lassen; schnell schicken Bd. 

kurguZgo félgömbölyű; halbrund Tr. 
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kürek (est.) bunda, pelz G. 49. Tr. 
kurek hegy; berg P. 18. Gn. knruk Bd. Gn. Tr. korok Bd. 

kerek (m.) M. 63. id. — A;, mari csuvas Bd. 
küroltemö a mi kifogyhatatlan; das nie versiegende G. 58. 

k. kürlö endlos G. 61. — kürolctome kiirlü id. Pu. 20. kiirldeme 
türle Pu. 19. kürctemo kiirlü Pu. 20. id. — cf. küfám. 

kürka (t.) pulyka; truthahn Gn. Tr. 
kurkaléiu fut; laufen Gn. 13. lovat hajt; das pferd lenken 

Pn. 38. 
kurkan (r. t.) sírdomb; grabhügel Tr. 
kürld®mo v. küroltome. 
kürlo sokféle; allerlei Gn. kiirlü id. Pn. 20. küllő id. Gn. 
kurmém fölmászik; hinaufklettern Tr. 
kiirműSholló; rabé M. 41. Tr. kánya; geier Tr. kurnus id. 

Bd. NyK. 6. 
kurmuzák szalonka; schnepfe (scolopax) Tr. 
kurneé holló; rabé G. 1. kurnos iá. kurtnaí (m.) id. Bd. 
kürpek királysas; königsadler. 
kurs (r.) kosár; korb Gn. kursa (m.) id. Bd. 
kurskaj az idősebb nővér férje; mann der álteren schwester 

Gn. kurskai P. 46. kurská id. cousin von váterlicher seite Tr. 
kursayge lapú; kengyelvas (?); kiette; (steigbügel ? Ring-

wall) Gn. 
kuréáyes kengyelvas; steigbügel; crpeMeHa Tr. kurzárjes 

id. ibid. 
kürsü'yül kánya ; geier Tr. r. Kopmyirj>. 
kürt (est.) hófuvatag; schneewehe Gn. 47. Bd. Tr. 
kürt Tr. v. kúráké id. 
kürtles zálog, fogadás, egyezség; pfand, wette, überein-

kunft Tr. 
kurtnik (r.) gömbölyű pástétom; rundé pastete Tr. Kopo-

Baeiri. Tr. 
kürtnö vas, bilincs; eisen, fesseln Gn. Bd. kürtúo P. 27. eke-

yas; pflug?char G. 58. kirtne (m.) kirtni (m.) id. Bd. kürtúo Tr. — 
Ossz. k.-kol /Kejri}3HHua (ein fisch), k.-neleks farnkraut, oso-k. bá
dog; blech Tr. 

kürtnek lócza; pritsche; Hapbi M. 27. kur. nsmal- nojuiaphi 
ibid. 

lürtnolém megbilincsel; fesseln G. 43. kirtnilém (m.) id. Bd. 
Oes. 105. kürtnélém id. let. 325. kürtnüloki- caus. Ist. 149. 

kurúks tarisznya (vékony hársból fonva); tornister aus lin-
denbast Bd. Tr. 

kurum életkor; lebenszeit Bd. Tr. kurem id. Gn. kurm id. M. 
51. élet; das lében Tb. 166. — kurumas ewig (adiect. u. adv.) Bk. 
46. karemas id. M. 78. kurmés id. Bd. kurumők ewig (adv.) Bk. 70. 

100 



CSEREMISZ SZÓTÁE. 2 2 7 

Tb. 29. kuramók id. Km. 16. k.-muckók, k.-kurumesák örökkön 
örökké; bis in aller ewigkeit Tr. 

kuruská Tr. v. kurská id. 
kuruz (r.) pfefferschwamm; rpy3,nb Tr. 
kúriám fut; laufen Gn. 3. P. 6.Bk. 38. Ist. 234. — kurMdal-

(fr.) Pu. 34. kurstál- P. 7. id. 
kurwa (r.) kurva; hűre Gn. 
kurvalan- paráználkodik; huren Bk. 122. kurbalan id. 

Tb. 114. 
Misem kölcsön venni; ausleihen Bd. küslém id. Tr. — cf. 

kiise, Misen. 
kusém (t.) átköltözik; übersiedeln Bd. 
Misán ér, ín; ader, sehne; jKHJia Tr. 
kusár- (t.) czipel, schleppen G. 58. átköltöztet; übersiedeln 

lassen Bd. lefordít; übersetzen kniga-wlakem serjan jelmeiké kusa-
ren a könyveket lefordította zűrjén nyelvre; die bücher übersetzte 
er in das zürjánische Step. 6. — cf. kusém. 

1. Misé (t. r.)) zseb; tasche Bd. 
2. Mise szulok, loncz; geisblatt P. 52. 
3. Mise kölcsön; das geborgte — Misa (m.) id. Bd. — cf. küsen. 
kűselá Tr. kiiselok Zol. v. Misen id. 
Misen (t.) zseb; tasche Gn. 14. Misen id. Pu. 43. kiise Bd. 
kusil'gá kölcsönösen; wechselseitig; B3aÖM0 Tr. — cf. kűselá. 
Misen (cs.) kölcsön; das geborgte Gn. adósság; schuld Uf. 92. 

Ist. 223. k. nálam kölcsön vesz; borgen Gn. kusén id. Tr. küsün 
nalas Bd. 

küéle (t.) hárfa; harfe (rycjra) Gn. Ocs. 75. Ist. 106. Uf. 78. 
kiiúmen (cs.) kormányrúd; steuerruder Ringw. Tr. 
kusném (t.) átköltözik; übersiedeln Gn. kusném Bd. Tr. id. — 

kusektem, kusarem (caus.) (anderswohin) versetzen Gn. kusnuktém, 
kusektém (m.) id. Bd. — wes tiinasko kusnes a másvilágba költözött, 
meghalt; übersiedelte in die andere welt, Btarb Zag. 44. 74. 

kiisö áldozat; opfer Gn. Ocs. 86. Step. 10. 
kustrá hoporcsos. dombos; nicht eben, hügelig Tr. 
kus hol; wo P. 1. kusak id. G. 67. kusaken-tusaken a hol — 

ott; wo — dórt Ist. 23. kusta wo Ks. 5. kesta Km. 7. kusto Bd. 
kustaken Ks. 30. kestaken Km. 41. kusta (m.) Bd. kosta (m.) Bd. id. 

Misán föl; hinauf Gn. Bd. 
kusec honnan; woher Tb. 95. kusec Gn. kusecen Ks. 52. Km. 

43. kuzec, kosec (m.) kusec (m.) ku?ecen (m.) Bd. id. 
kűse érett, puhára főtt; reif, gar gekocht Tr. 
küsedok v. kuéedek id. Tr. 
kű,sén (t.) zseb; tasche Tr. 
kiisecen felülről; von oben P. 32. Mimé Bd. kusec, kusecen 

Tr. kiisecen (m.), kiisic (m.), küsicen (m.) Bd. id. 
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küsel felső; das obere Gn. 59. Zag. Ocs. küsil (m.) Bd. küsiil 
Bd. Uf. Car. kíiselsö jumo gott im hímmel Ocs. 116. Zag. 6. 

kuském köpöl; butter schlagen; naxTaio Tr. 
kusk- tép, szakit; zerreisen (trans.) kuskit kolten ulat wurae-

mestem sie zerrissen ihre kleider Ocs. 34. — kuskedám id. Gn. Bd-
Tr. kusketam id. Bk. 108. Ocs. 72. — kuskedalt- elszakad; zerreis. 
sen (intr.) Ist. 286. kusketlém (m.) id. Bd. kuskulaltám (m.) id. 
Bd. Tr. 

kuskám nő; wachsen Gn. Bd. Tr. Pu 37. erjed; gahren Gn. — 
kuskelű- id. Pn. 37. P. 69. kuskekt- növeszt; wachsen maciién 
Ist. 4. kuskukt- id. Ocs. 4. 

kuskebek meddig; bis wohin Wied. 194. 1. kuskewen, kusken, 
kuskebek (m.) koskebek (m.) Bd. id. 

küskemdém magasít; höher machen, erheben; B03BT>iuiaTbTr. 
küskilá (m.) feljebb (fölfelé); hinauf zu Bd. 
küske magas; hoch Uf. 22. Car. 21. — cf. kükse. 
kuskeMm lovaglóformán ül; sich reitlings serzen Gn. 4. Bd. 

kuzkez- Bk. 18. kaskezám (m.) id. Bd. — kuskus-sinz'ás id. Bd. 
kuskustém lóra ültet; aufs pferd setzen Ocs. 122. Bd. kuskuz'ktém 
caacaio BepxoMt Tr. 

kuskeZmo kedd; dienstag Bk. 34. Gn. kuskúémo Bd. Tr. id. 
küskö föl; hinauf Gn. Bd. kúsko Tr. kuske Ist. 14. kiiska (m.) 

Bd. küská (m.) Bd. id. 
kiisnö fent; oben Gn. Bd. küsnoTr. Bk. 48. küsna (m.) Bd. — 

küsnösö felső ; das obere Bd. 
kuso hová; wohin Ist. 42. kusj Ocs. 31. kusko, kus, kazak, 

kusagen, kuska (m.), kttsak (m.), koska (m.) Bd. id. kuskala merre 
felé; nach welcher richtung zu Ks. 43. Km. 66. 

1. kustéin növeszt, fölnevel; wachsen machen, aufziehen P. 
14. Gn. Bd. — cf. kuskám. 

2. kustém tánczol; tanzen Bd. Tr. Gn. — kustomás táncz; 
der tanz Bd. 

küstémhív; rufen P. 21. Gn. meghív; einladen P. 21. Gn. 
parancsol; befehlen Gn. 16. 24. Ocs. 5. Tb. 247. Uf. Car. 10. Tr. 
küld; schicken G. 23. megenged; erlauben Gn. — cf. kücém. 

kustaltém (m.) megkönnyít; leicht machen Bd. 
kusteleiuám könnyűvé válik; leicht werden, — kustelémctém 

könnyűvé tesz; leicht machen P. 31. 
kustelek könnyűség, enyhülés; leichtigkeit, linderung Gn. 

Tb. 197. — kustelekes könnyen; leicht G. 55. 
kustelge könnyű; leicht Gn. 0. 78. kustelgo Tr. Bk. 22. kus-

tolgo Ist. 244. kustulgo Bd. kustalga (m.) Bd. id. 
kustelgemám könnyűvé lesz; leicht werden Gn. kustulgemám 

id. Bd. — kustulgemdém megkönnyít; leicht machen Bd. 
kusturá (r.) forgács, szemét; spáne, mist Bd. — kustrá id. Tr. 
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küéút felülről; von oben Ocs. 55. • 
kut (attr.) hat; sechs (passim) —Ossz. kut-lo hatvan; sechzig 

kut-lu (m.) id. Bd. 
kut hosszúság; lángé (passim) — kener kut egy rőf hosszú; 

eine elle láng Bd. kecs gut egész nap; den ganzen tag P. 5. — 
Ossz. k.-sürtö a fonál hosszában véve a szövésnél Tr. 

kütem (est.) legeltet; weiden lassen Gn. Bd. Tr. Uf. Car. 18. — 
kitem (m.) id. Bd. 

kután (t.) far;steiss Gn. Tr. fark; schweif Pu. 23. alapzat; 
fundament Tr. — Ossz. kutan-sol végbél; mastdarm G. 53. pot-k. 
a bogrács alja; boden des kessels P. 23. pu-k. tőke; klotz Tr. 

kutorém beszélget; mit einander reden 0. 91. kutrém spre-
chen Gn. vidám; munter sein, sich wohl fühlen Tr. kuturém di
csekedik ; sich rühmen Bd. yuturém (m.) beszél; sprechen Bd. — 
kuturzás beszélget, tréfál; plaudern, scherzen Tr. — cf. t. kudur-
spásse treiben Badl. cs. kutar-: kalaza kutart beszéld el; er-
záhle Zol. 

kűtorg- (m.) kevesbedik, elpárolog (a víz); sich vermindern, 
verdampfen Tr. — cf. kütük. 

kutos ruhadarab, mely egyenlő hosszú és széles; ein stück 
lappén gleich in der lángé u. breite Tr. 

kuíká pulyka; truthahn Tr. — cf. kűrká. [bőse Badl. 
kütka buta, mogorva; tölpisch, scheu Tr. — cf. t. kötü schlecht, 
kutko (cs.) hangya; ameise Gn. Bd. Tr. kutka (m.) B d . — 

Ossz. k.-sue hangyaboly; ameisenhaufe Bd. Tr. [(ni.) id. Bd. 
kutkuz sas; adler; ÖepnyTt Tr. Bd. — kucka£ (m.) kuckuí 
kutla környezet; die umgebung Bd. kutlaste körül; herum 

Bd. Tr. kutlasta (m.) id. Bd. tudó kutlastak ugyanekkor; zur selben 
zeit Uf. 43. Car. 41 . •— kutlagec körülbelül, -tői (időhat.); ungefáhr, 
von — an (zeitbéstimmung). 

kutlok aufzug beim weben Tr. 
kutluks búzavirág; kornblume Tr. 
kütö (cs.) nyáj; heerde Ocs. 21. kütü Ist. 28. Bd. Tr. — kitö 

(m.) Bd. kütö hirt (?) Bd. NyK. 6. 
kütormá (t.) kiütés; aussehlag bei kindern; pips bei vögeln; 

MOJio^Hima; TynyHT. y nTnip, Tr. 
kütözö pásztor; viebüter Ocs. 14. kütoco, kütozo Uf. 27. Car. 

26. j . kütüzá Bk. 104. kütücö Bd. kitó'zá (m.) Bd. id. 
kütralás (t.) kihúz; herausziehen Tr. 
kütük (m.) Bd. Zol. kötök (m.) M. 7. — kitek (m.), kotok (m.) 

kitek (m.) Bd. rövid; kurz — cs. küdiik Zol. 
kutart- (t.) csábít; verleiten Ocs. 78. föllázít; aufreizen Ocs. 

58. Step. 13. — cf. kutorém t. kudurt- aufregen, aufreizen Badl. 
kuwá- öreg asszony; alté frau, kubá id. Tr. —• kuwo schwie-

germutter M. 8. 
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kuivawa (voc. kuwawoj, kowaj) nagyanya; grossmutter Gn. 
Tr. ku-awáj Bd. kuwáj Tr. id. 

küwar (est.) híd, palló; brücke, diehle (pasaim) — küivár 
Bd. kibér (m.) Bd. kiibar Bd. NyK. 6. 

küwarlém hidat épit; brücke bauen Pu. 40. 
kuw&lco fajdtyúk; auerhenne Gn. kuwulco id. Tr. kuwulco 

nyírfajd; birkhuhn Bd. kubulco Bd. NyK. 6. 
kuweldém kihúz; hinausziehen P. 27. 
kuwo (t.) héj, pikkely; hülse, schale, sehuppe Tr. 
kuivsin (r.) korsó; krug Ist. 267. Ocs. 68. 
kuwul gombocska a női ruhán, eziezoma az övön, — gyalu; 

knöpfchen am frauenkleid, berloque am gürtel, — hobel Tr. 
kiizém 1. fölmászik; aufsteigen, klettern Gn. 4. kiizém id. P. 

23. üf. 14. Car. 13. Ist. 321. kiizal- id. P. 51. küéekt- hilft aufstei
gen G. 4. — 2. fölkel a nap; die sonne steigt auf M. 50. erkeco hu
zaléi id. P. 50. — 3. emelkedik; steigen (das wasser) Ocs. 11. 
küzokt- emel; heben Pu. 18. 

(ivüti-)kiizán (t.) iltisz Pu. 17. Tr. bisamratze Tr. 
kuée hogyan; wie Gn. 52. hiiée id. Gn. 27. kuce (m.) koce (m.) 

kuze Bd. id. — kué-at tug-at valahogy; irgendwie G. 13. 
kuzi-wóndo bokor; strauch; cf. KVCTT*; — EJiemeBHHKi>. Tr. 
küze (est.) kés; messer Car. 32. Uf. 33. küzö, kHz Bd. kize (m.) 
kuéek ein gesebenktes (sic!) thier Gn. [kizá (m.) Bd. id. 
kuznec (r.) kovács; schmied Gn. kuzrdc Tr. 
küénet (r.) kovácsműhely; schmiede Gn. 43. 
kuzuk nászajándék; heiratsgabe Tr. 
kitzuktás beczézget; liebkosen Tr. 
kuzurge in der stille; no THxoHbKy Tr. 
küé-kinde fánk; pfannkuchen Tr. 
kuMm hugyozik; urinieren Bd. Tr. 
kui-wiit húgy; úrin Bd. Tr. 
kuzaéa (m.) hosszúság; lángé Bd. 
kuiédek kiebitz ; abgezehrter, hagerer mensch ; irarOJiHija Tr. 
kugemd- meghosszabbít; verlángern Ist. 148. Bd. ku£emám 

meghosszabbúl; lánger werdenBd. 
küzgemám vastagodik; dicker werden Bd. k'ézgem- id. M. 82. 

küzgemdém vastagít; dick machen Bd. 
küigö vastag; dick Gn. Bd. köége (m.) M. 7. kiége (m.) Bd. 

küSgo-kumdt luurgem. trauerkleid Máté 11. 21. 
kűzgüt vastagság; dicke Tr. Ist. 158. kizgeéa (m.) id. Bd. 

kúzgütlok id. Ocs. 111. 
kuiiká hosszúkás; lánglich M. 24. 
kuzo hosszú; láng Gn. Bd. Ocs. 51. kuza (m.) Bd. ku£e (m.) 

M. 7. kuze Tr. kuzu P. 18. Bk. 122. Ist, 71. 
GENETZ ARVID gyűjtésének felhasználásával szerkesztette 

SZILASI MÓRICZ. 
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A magyar közmondások és szólások rostája, 
(Második közlemény.) 

Játék. Ha az okos nem érti a játékot, nézi. D. Ludere qui nescit, 
ludum spectando quiescit. Flór. •— Mikor legjobb a játék, akkor hagy
jad félbe. KV. Cum ludus allnbescit, incidendus est. Flór. Dum lusus 
bonus est, ipsum dimittere fas est. Flór. — Játékos. Eitkán gazdagul a 
játékos. D. Lusori cupido semper gravis exitus instat. Lusori fata resis-
tunt. Flór. — Játszik. Más bőrére játszik. S. De alieno corio ludit. Apui. 
Met. 7. 11. — Játszanak vele, mint a bó'rlapdával. D. Játszik a világ
gal, épen mint lapdával. D. Di nos quasi pilas hommes habent: ludit 
in humanis divina potentia rebus. Ov. — Jég. Megtörte a jeget. D. 
Glaciem scindere. Flór. — Jó. Jótól jót tanulni, rossztól, rosszat. 
D. A bonis bona discimus. Flór. — Akkor jó az asszony, mikor 
nyilván rossz. D. Aperte mala cum est mulier, tum demum est 
bona. Publ. Syr. — Jó fa jó gyümölcsöt terem. B. Arbor bona fructus 
bonos facit. Bbl. Mat. 7. 17. — Könnyű jó árunak árusát találni. 
KV. Könnyű jó marhának árusát találni. KV.Bona mers facile empto-
rem invenit. Flór. Nagyobb a jó hirnév a sok gazdagságnál. K.-V. Jobb 
a jó hir a nagy gazdagságnál. S. Melius est nomen bonum quam divi-
tiaa multae. Bbl. Prov. 22. 1. Bona opin'io homini tutior pecunia est. 
Flór. Bona existimatio praestat pecuniae. Flór. — Jó pásztor a juhot meg
nyírja, de nem nyúzza meg. S. Boni pasztoris est tondere pecus, non 
deglubere. Sveton. Tiber. 32. — Jó kezdésnek, jó hagyás a vége. KV. Jó 
kezdésnek, jó a vége. S. Jó kezdetnek, jó a vége. S. Boni principii, bonus 
finis. Flór. — A jónak árt, ki a gonosznak kedvez. M. Bonis nocet, quis-
quis pepercit malis. Publ. Syr. — Jónál van jobb. E. Bono melius inve-
niri potest. Flór. — Szomszéddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere 
domos cum vicinis. Flór. — A jó bor czégér nélkül is elkel. D. Jó bor
nak nem kell czégér. Sz. Jó bornak czégért ne köss. D. Bonum vinum 
hedera non indiget. Flór. — Jó dúdoló, jó köppentő. (Hörpentő). KV. 
Bonus cantor, bonus cupediarius. Flór. — A jó gazda hajnal előtt ágyaz. 
D. A jó cselédes gazda korán keljen, későn feküdjön le. KV. Bonus páter-
familias postremns cubitum eat et primus surgat. Flór. — Isten a napot 
jókra gonoszokra egyaránt költi. P. Deus eolem suum oriri facit super 
bonos et malos. MA. Máté. 5. 45. •— Vörös hajúban ritkán szokott 
jó válni. Sz. Homo rufus raro bonus. Flór. — A fösvény magának se jó, 
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hogy lenne másnak. D. In nnllum avarus bonus est, in se pessimus. 
Publ. Syr. — Akkor legrosszabb a rossz, mikor magát jónak tetteti. E. 
jMalitia ut pejor veniat se simulat bonam. Publ. Syr. Malus ubi bonum 
se simulat, tunc est pessimus. Publ. Syr. — Ki magának rossz, másnak 
se jó. D. Non bonus est ulli, qui malus ipse sibi. Flór. — Nem jó az 
embernek egyedül lenni. Non est bonum esse hominem solum. Bbl. 
Genes. 2. 18. — Nem jó az istennel játszani. M. Non est bonum ludere 
cum diis. Flór. — Bitkán követi a gonoszt a jó. KV. Non licet facere 
malum ut eveniat inde bonum. Flór. Mali principii raro bonus exitus. 
Ter. Non babét eventus praeda sordida bonos. Ov. am. 1.10. 45. •— Rossz 
atyának ritka jó fia. D. Nunquam ex malo patre bonns filius. Flór. -— 
A mely fa jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre vettetik. Bbl. 
Omnis arbor, quae non facit fructum bonum, excidetur et in ignem 
mittetur. Bbl. Máté. 7. 19. — Bitkán vannak vetve a jók. D. Bari 
quippe boni. Juven. — Elég szép a lány, ha jó. D. Sat pulchra, si sat 
bona. Flór. Sat pulchram duxit sibi, cui bona contigit uxor. Flór. — 
Egyedül csak az isten jó. D. Unus est bonus : Deus. Bbl. Nemo bonus, 
nisi solus Deus. Bbl. — Ember hamar felejt jót, nehezen rosszat. 
KV. Labitur ex mente heu cito res bona, sed mata lente. Flór. — Jó 
katona mellett szivet vesz az ujoncz. D. Bonus dux bonum reddit comi-
tem. Flór. — Jó orra van. S. Habét nasum. Flór. — Jónál van jobb. E. 
Bono melius inveniri potest. Flór. — Könnyű a jót nevelni. D. Könnyű 
a jóval szépen bánni. D. Könnyű jónak parancsolni. S. Facile est impé
rium in bonos. Plaut. mii. glor. 611. — Latrok szerzettek a jó törvényt. 
KV. Bonae leges ex malis moribus prccreantur. Macrob. Sat. 3. 17.10. — 
Nem jót is jóra fordít az okos. B. Sapiens et malum vertit in bonum. 
Bbl. — Néma mesterektől (könyv) sok jót tanulhatni. B. Muti ma-
gistri optimi Flór. — Nyereségnek jó a szaga, akárhonnét jő is. D. Lucri 
bonus oder ex re qualibet. Juv. 14. 204.— Semmiben sem jó a felettébb 
való. M. Omne quod est nimium vertitur in vitium. Flór. — Sok a jóból 
is megárt. Omne nimium nocet. Flór. — Törvényben tagadás jó. Ha 
tetted, tagadd. M. Si fecisti, nega. Flór. — Vörös ember ritkán jó, de ha 
jó, igen jó. S. Vörös ember ha jó, igen jó. Homo rufus raro bonus, sed 
si bonus valde bonus. Flór. — Jóakarat. A nagy dologban a jóakarat is 
elég. KV. In magnis et voluisse sat est. Prop. 2. 10. 6. — Jóllakik. Azt 
akarja, hogy a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon. E. Et 
capra et caules. Flór. — Elszenvedi szamár a vesést, csak jóllakhassak. 
D. Asinus esuriens fustem negligit. Flór. — Jóllakott ember nem hiszi 
az éhesnek. T. Nescit satur jejunus quid patiatur. Flór. — Jószág. Gazda 
szeme hizlalja a jószágot. E. Oculus domini saginat bovem. Bbl. — 
Juh. A juhot nyirni, nem nyúzni kell. B. A jó pásztor nyírni szokja, nem 
nyúzni a juhot. D. Bonus pastor tondeat övem, non glabret. Sveton. — 
Megjegyzett juhból is elviszen a farkas. D. Az olvasott juhot is megeszi 
a farkas. E. Non curat lupus numerum ovium. Verg. — Egy rühes juh 
az egész nyájat megvesztegeti. KV. Unius ovis scabies totum gregem 
contaminat. S. Ambros. de fide 5. — Jutalom. Méltó a munkás a juta
lomra. KV. Dignus est operarius mercede sua. Bbl.aDignus est operarius 
cibo suo. Bbl. Máté. 10. 10. 

Kakas. Csak szemetén vitéz, mint a kakas. D. Kakas is hatalmas 
maga szemetén. D. Minden kakas a maga szemetén hatalmas. Sz. Minden 
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kakas úr a maga szemétdombján. Ny. 7. Szemetén vitéz, mint a kakas. 
E. Gallus in suo sterquilinio multum. potest. Flór. Gallus in sterquilinio 
plurimum potest. Sen. Apoc. 7. Gallo molimen animosius est prope lirnen. 
Flór. — Még kakasszólás eló'tt. DJ. Priusquam galli cantent. Plánt. Mii. 
Gl. 689. Ante galli cantum. Bbl. — Kalmár. Ha bolond megy a vásárra, 
gazdagodnak a kalmárok. Ny. 17. Szereti a kalmár, ha bolond megy a 
vásárra. Ny. 20. Si stulti mercantur, mercatores faciunt lucrum. Flór. — 
Szegény kalmár az, ki tartani (nagyratartani, dicsérni) nem tudja porté
káját. B. Laudat mercator, quas vult extrudere merces. Flór. — Kapta. 
Ne feljebb varga a kaptánál. KV. Varga ne szóljon feljebb a kaptánál P. 
Varga a kaptánál ne tovább D. Ne supra crepidam sutor judicet. Plin. 
Hist. Nat. 35. 84. Ne sutor ultra crepidam. Flór. Sutor ne ultra crepidam. 
Flór. — Kapu. Bámészkodik, mint a borjú az uj kapura. B. Bámul, mint 
a borjú az uj kapura. E. Vitulus ante portám (miratur). Flór. — Kar. 
Ha ujjat adsz, karod kéri a telhetetlen. D. Si servo nequam palmus datur, 
accipit ulnam. Flór. — Kard. Damokles kardja. S. Damoclis gladius. 
Flór. — Többet öl meg a rendetlen eszem-iszom, mint a kard. KP. Gúla 
plures quam gladius peremit. Flór. Plures crapula quam gladius occi-
dit. Flór. — Kétélű kard a nyelv is. E. Éles a nyelve, mint a köszörűit 
kard. S. Lingr.ae mulierum gladius acutus. Flór. — Jobb a vén árnyéka, 
mint az ifjú kardja. KV. L. Árnyék. — Kasza. Más ember rétjébe vágja 
a kaszát. S. Falcem in alterius messem mittit. Flór. — Katona. A két
ségbeesett vagy katona vagy barát leszen. KV. 1. Barát. — Káka. Csomót 
keres a kákán. MA. In scirpo nodum quaerit. Plaut. Men. 247. — Köte
kedő kákán is görcsöt talál. Ny. 8. Qui inimicus est etiam in scirpo 
nodum quaerit. Isid. Őrig. 17. 9. 97. — Kántor. Köhögés jó mentsége 
rossz kántornak. E. Köhögés igen jó mentsége a ravasz kántornak. D. 
Hsesitantia cantoris: tussis. Flór. — Kecske. Azt akarja, hogy a kecske is 
jóllakjék, a káposzta is megmaradjon. E.' 1. Káposzta. — Kecskére bízza 
a kertet. D. Kertészkedik, mint kecske a káposztás kertben. Ny. 4. Ca-
pram immittere in agrum surcularium. Flór. — Mind a kecskét, mind a 
káposztát megőrzi. E. Mind a kecskét, mind a káposztát megtartja. D. Et 
capram et caules. Flór. — Kegyetlen. Az engedetlen beteg kegyetlenné 
teszi az orvost. D. Crudelem medicum intemperans aeger facit. Publ. 
Syr. — Kemény. Keményebb a gyémántnál. B. Adamante durior. Petr. 
Chryol. — Kemény mint a kő. D. Marmore durior. Venant. Fortun. carm. 
3. 1. 2. — Kemény fát kemény ékkel hasitanak. D. Duro nodo durus est 
quaerendus cuneus. Flór. — Kemény nyakú Izrael. E. Kemény a nyaka, 
mint az Izraelé. E. Populus iste durae cervicis est. Bbl. Exod. 32. 9. — 
Kemény beszéd ez, ki hallgathatná. Durus est hic sermo, quis potest eum 
audire. Bbl. — Ken. Nem csikorog a kerék, ha megkenik. M. Bota plaustri 
male uncta stridet. Flór. — Kenőcs. Minden betegséget egy kenőcscsel 
gyógyít. KV. Eodem collyrio mederi omnibus. S. Hieronym. Uno collyrio 
omnium oculos vult curare. S. Hieron. — Kenyér. Kenyér sütés a liszten 
is elmúl. D. Panem Justina non conficit absque farina. Flór. — A ke
nyérsütés liszt nem létén is elmúl. E . — A ki idegen ebnek kenyeret ad, 
nem veszi jutalmát. B. Canes alens exteros praeter funiculum nihil habét. 
Qui canem alit exterum, huic praaeter lórum nil fit reliquum. Flór. -— 
Az udvari élet nemcsak borsos kalácsot, hanem kenyérhajat is ad. Faludi. 
Az udvari élet nemcsak borsos levet, de kenyérhajat is ad. KV. Aulica 
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vita splendida miseria. Flór. — Bor és kenyér nélkül fázik a bujaság. B. 
Bor és kenyér nélkül a test nem finczározik. E. Bor és kenyér nélkül meg
hűl a szerelem. KV. B. Sine Baccho et Cerere) vino 9t pane) friget Venus 
(amorl Fer. Eun. 4. 5. 6. — Egészséges embernek kenyér és sajt két tál 
étel. É. Sajt és kenyér két tál étel a szegénynek. D. Caseus et panis op-
tima fercula sanis. Flór. — Éhes gyomornak mézes falat a zabkenyér 
héja is. KV. Kenyérhaj is mézes falat gyanánt esik éhes embernek. K. 
Fames malum panem tenerum et siligenium reddit. Sen. ep. 119. Malum 
panem tibi fames tenerum et siligenium reddet. Sen. ep. 123. 2. — Jobb a 
száraz kenyér békességgel, mint hizlalt borjú perlekedéssel. K. Melior est 
buccella sicca cum gaudio, quam domus plena cum jurgio. Bbl. Prov. 
17. 1. — Ki téged kővel dob, dobd vissza kenyérrel. Bbl. Qui te percutiet 
lapide, tu percutias cum pane. Bbl. — Kinek kenyerét eszed, annak nótá
ját fújjad. Sz. Cujus edis panem, ejus cantilenam canas. Flór. Cujus edis 
panem, illius adspice nutum. Flór. — Nemcsak kenyérrel él az ember. E. 
Non in solo pane vivit homo. Bbl. Máté. 4. 4. — Kenyéren és vizén tart
ják. M. Aqua et panis, vita canis. Flór. — Keres. A hol nincs, ott ne ke
ress. D. A hol semmi sincs, ott ne keress. D. A hol üres, ott ne keress. 
M. A hol nincs ott ne keress, azt mondja Pál szekeres. M. Hol nincs, ne 
keress. E. Quid ibi quaeras, ubi nihil est. Flór. — Ki fűtőben hál, mást is 
ctt keress. SzD. Qui fűit in furno, socium sibi quaerit in illó. Flór. — 
A ki keres, az talál. Bbl. A ki mit keres, azt leli meg. D. Ki mit keres 
megleli. MA. KV. Qui quaerit, invenit. Bbl. — Dunában vizet keres. B. 
In flumine aquam quaerit. In mari aquam quaerit. In medio flumine 
aquam quaerit. Fior. Quaerit aquas in aquis. Ov. Am. 2. 2. 43. Medio in 
flumine quaeris aquam. Prop. 1.9. 16. — Kákán csomót keres. MA. In 
scirpo nodum quaerit. Plaut. Men. 247. — Szamáron gyapjút keres. M. 
Disznón gyapjút keres. KV. Ab asino lanam quaerit. — A ki keresi a 
veszedelmet, elvész benne. M. Qui amat (quaerit) periculum, peribit in 
illó. Bbl. Sirach. 3. 27. — A dicsőség a keresőt kerüli, a kerülőt keresi. D. 
A becsület a keresőt kerüli, a kerülőt keresi. K. Glória fugientes magis 
sequitur. Sen. De benef. 5. 14. Glória fugientem sequitur, insequentem 
fugit. Flór. — Kereset. Hamis kereset ritkán száll más ízre. SzD. Nem 
sokat fiadzik a hamis kereset. KV. Nem száll messze a hamis kereset. E. 
Hamis kereset nem száll harmad örökösre. M. De male quaesitis non gau-
debit tertius heres. Flór. Hamis keresmény nem száll a harmadik ágra. 
M. Hamis keresmény kincse nem száll harmad örökösre. S. Hamis keres
mény nem száll harmad ízre. E. — Kerék. Szerencse kereke. D. Kota 
fortunae. Amm. Marcell. 26. 8. 13. — Kert. Halál ellen nincsen semmi 
fű a kertben. KV. Contra vim mortis nullum est medicamen in hortis. 
Flór. — A kecskét kertedben ne felejtsd. D. Kecskére bízza a kertet. D. 
Kertészkedik mint kecske a káposztás kertben. Ny. 4. Capram immittere 
in agrum eurcularium. Flór. — Nem az ő kertjében termett az. B. Nem 
kertedben termett az a virág. D. Non est ex horto flosculus ille tuo. Non 
venit ex horto flosculus ille tuo. Flór. — Kerül. A haragost kevés 
ideig, a mérgest sok ideig kerüld. D. Iratum breviter vites, inimicum 
diu. Publ. Syr. — Az esőt kerülő sokszor vizbe esik. KV. Esőt kerülte, 
vizbe halt. D. Ki az esőt kerüli, sokszor vizbe tapod. E. Úgy kerüld az 
esőt, hogy a vizbe ne halj. D. Concurrit quispiam ne pluvia madesceret 
et in foveam praefocatus est. Flór. — Macska is szereti a halat, de kerüli a 
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vizet. KV. Cattus amat piscem, sed non vult tingere plantam. Flór. 
Cattus amat piscem, sed non vult tangere flumen. Flór. Felis amat pis-
ces, sed aquas intrare recusat. Flór. — Mosolygó ellenségedet kerüld. 
KV. Amicum inimicum füge. Flór. — Keserű. A ki a keserűt nem kós
tolja, nem érdemes az édesre. B. Ki keserűt nem ízlelt, nem tudja mi az 
édes. B. Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemii az édeset. E. Dulcia non 
meruit, qui non gustavit amara. Flór. — Több keserű mint édes van a 
szerelemben. E. In amore plus fellis quam mellis est. ,Flor. Ámor et 
melle et fellé fecundissimus est. Plaut. Cist. 1. 1. 71. — Édest keserűvel, 
egyelít a világ. E. Dulce amarumque mixtum. Plaut. Pseud. 63. — 
Édest keserűvel elegyit. M. Dulci amarum miscet. Cic. — Keserű babot is 
édessé tesz az éhség. D. Fabas indulcet fames. Flór. — Keserű a tudo
mány, de édes a gyümölcse. M. Litterarum radices amarao sünt, fructus 
jucundiores. MP. Cato. Litterarum radices amare sünt, fructus dulces. 
Dióm. — Kettő. Nem titok, a mit ketten-hárman tudnak. S. Quod tribus 
est notum, non est a plebe remotum. Flór. — Két rossz közül a kisebbet 
kell választani. D. E duobus malis minus est eligendum. Cic. E duobus 
malis semper minus est eligendum. Cic. — Két szem mindenkor többet 
lát egynél. B. Plus vident oculi, quam oculus. Flór. — Két úrnak szol
gál. KV. Duobus servire dominis. Bbl. — Nehéz két úrnak szolgálni. D. 
Difficile est duobus servire dominis. Bbl. — Senki sem szolgálhat két 
úrnak egyformán. S. Nemo potest pariter duobus servire dominis. Bbl. — 
Ki két úrnak szolgál, egvnek sem tehet eleget. M. Nemo potest digne 
duobus servire dominis. Flór. Nemo potest duobus dominis servire. Bbl. 
Matt. 6. 24. Nemo simul dominis par est servire duobus. Owen. Utiliter 
servit nemo duobus heris. An. fab. Aes. 44. 12. Deficit ambobus, qui vult 
servire duobus. Flór. — Két szék között a földre esett. S. Két szék között a 
pad alá. E. Két szék között a pad alá esett. S. Két szók között földön maradt. 
P. Két szék között a földön marad, ki sokfelé kap. MA. Inter scamna duo 
labitur anus humo. Flór. Duabus sellis sedere. Sen. — Ki két nyúl után sza
lad, egyet sem fog. S. Ki két nyulat hajt, egyet se fog. E. Ki két nyulat 
űz, egyiket sem éri. Sz. Ki két nyulat hajt, egyet se ver. D. Lepores duos 
insequens, neutrum capit. Publ. Syr. — Mikor két eb összemarakodik a 
tál felett, a harmadik könnyen jóllakik. E. Duobus certantibus tertius 
gaudet. Flór. Duobus litigantibus tertius gaudet. Flór. Inter duos litigan-
tes tertius gaudet. Flór. — Nehéz kettó' ellen egynek. D. Pugnare duo
bus. Flór. Noli pugnare duobus. Catull. 62. 64. Duo sünt exercitus uni. 
Flór. — Mind a két pöröst meghallgatja az okos biró. D. Ne judex fueris 
partes ni audieris ambas. Phocyl. — Nehezen alkuszik meg két eb egy 
csonton. KV. Dum canis os rodit, amicum quem diligit odit. Flór. — 
Nem fér meg azon egy erdőben két tolvaj. B. Duos fures non alit unus 
saltus. Flór. — Kétélű kard a nyelv is. E. Lingua mulieris gladius acutus. 
Flór. — Kétfelé tekints, mikor az agg komondor ugat. KV. Cane vetulo 
latrante prospectandum. Flór. — Kétszer. Bolond ki egy kőbe kétszer 
ütközik meg. D. Bolond ütközik kétszer egy kőbe. E. Okos nem ütközik 
kétszer egy kőbe. Ny. 19. Bis ad eundem lapidem offendere. Cic. ad farn. 
10. 20. 2. — Kétszer egy vétekbe esni nagy gondatlanság. D. Bis peccare 
idipsum haud sapientis est viri. Flór. — Kétszer ad, ki gyorsan ad. S. 
Bis dat, qui cito dat, nil dat, qui munere tardat. Publ. Syr. — Ki magát 
kétszer adja veszedelemnek, a szerencsét ne vádolja. D. Improbe Neptu-
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num accusat, qui iterum naufragium facit. Publ. Syr. Bis ad eundem 
scopulum naufragium facit. Flór. — Nehéz a rókát kétszer tőrbe ejteni. 
KV. Semel in laqueum vulpes. Flór. Annosa vulpes haud capitur laqueo. 
Flór. Vulpes non iterum capitur laqueo. Flór. — A fösvény kétszer költ. 
S. Eest kétszer fárad, fösvény kétszer költ. S. Eöst kétszer jár, fösvény 
kétszer költ. Ny. 8. Avarus semper plus expendit. Flór. — Kétségbeesik. 
Nem kell sohasem kétségbeesni. M. Non est desperandum. Flór. — 
A kétségbeesett vagy katona vagy barát leszen. KV. Desperatio aut mili-
tem facit, aut monachum. Flór. — Kéz. A ki szurkot forgat, megmocs
kolja kezét. P. Kezén marad, a ki szurkot forgat. P. Ki szurokkal bánik, 
megszurkolja kezét. D. Qui tangit picém, contaminabitur. Flór. Qui tan-
git picém, inquinabitur ab ea. Flór. Qui tangit picém inquinabitur ea. 
Flór. Qui tetigerit picém inquinabitur ab ea. Bbl. Sirach. 13. 1. Pix dum 
palpatur, palpando manus maculatur. Flór. — Nem rövidült meg az Isten 
keze. KV. A magyarok Istenének nem rövidült meg a keze. Sz. Non sünt 
abbreviatae manus Domini. Bbl. Manus dei non sünt abbreviatae. Bbl. — 
Egy kéz a másikat mossa. D. Egyik kéz a másikat mossa. KV. Kéz kezet 
mos. KV. Manus manum lavat. Petron. 45. Manus manum fricat. Flór. 
Manus manum lavat, gratia gratiam parit. Sen. — Egyik kezével épít, a 
másikkal ront. Diruit, aedificat. Hor. ep. 1.1. 100. — Enyves kezű. MA. 
Enyves keze van, kezéhez ragad minden. B. Enyves kezű timár. D. Vis-
catis manibus est. Flór. Visco manus tinctas habét. Flór. — Gyermek 
kezében éles kés. D. Gyermek kezébe nem való kés. S. Nem gyermek 
kezébe való a kés. B. Ne puero gladium. Aug. ep. 104. 2. 7. Puero gla-
dium ne commíseris. Flór. — Ha ujjadat nyújtod, kezedet ragadja. KV. 
Ha ujjat nyújtanak, ne fogj egész kezet. D. Ha ujjadat mutatod, kezedet 
kéri. S. Si digitum porrexeris, manum invadet. Flór. Digito ostenso rapi-
tur manus. Flór. Kis ujjad mutatod, egész kezed kéri. E. Mutasd neki 
kis ujjadat, egész kezed kéri. S. — Kezeégett gyermek irtózik a tűztől. D. 
Laesus ab igne puer timet illum postea semper. Flór. — Kezét mossa. 
S. Kezét mossa, mint Pilátus. E. Manum lavat. Bbl. — Kézzel hintsd a 
magot, nem vékával. D. Manu serendum, non thylaco. Flór. Kézzel kell 
a magot hinteni, nem vékával. KV. — Kézzel-lábbal rajta van. B. Mani
bus pedibupque. Ter. Andr. 161. — Kézről-kézre. E. De manu in manum 
tradere. Cic. ad fam. 7. 5. 3. — Király keze messze ér. S. Messze ér a 
király keze. KV. An nescis longas esse regibus manus ? Ov. her. 17. 166. 
Eegibus longaB sünt manus. Ov. - - Megverte az isten mind a két kezével. 
S. Manus Dei aggravata est super eum. Bbl. — Mihez keze nyúl, mind 
aranynyá válik. S. In manu illius plumbum aurum fiebat. Petron. 43. — 
Mit jobb kezed művel, ne tudja meg a bal. E. Mit jobb kezed tesz, ne 
tudja meg a bal. S. Dextera nesciat, quod sinistra facit. Bbl. Nesciat 
sinistra tua, quid faciat dextra tua. Bbl. Matth. 6. 3. — Mosdatlan kezű. 
M. Mosdatlan kézzel ne nyúlj semmihez. D. Illotis manibus. Plaut. Poén. 
316 .— Nem jó haragos ember kezébe kést adni. KV. Male irato ferrum 
committitur. Sen. de ira 1. 19. 8. — Sok kéz könnyebbíti a terhet. B. 
Több kéz hamar kész. D. Multai manus onus levant. Flór. Multa3 manus 
onus levius reddunt. Flór. Multorum manibus alleviatur onus. Flór. Mul-
torum manibus alleviatur opus. Flór. — Kinek hol fáj, kezét tartja rajta. 
M. Kinek hol fáj, ott tapogatja. E. Ubi dolet, ibi manus adhibemus. Flór. 
Ubi dolor, ibi manus. Plaut. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Flór. 
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Est ibi nostra manus, qua nos in parte dolemus. Flór. — Egyik kezében 
bot, másik kezében kalács. Ny. 3. Altéra manu fért lapidem, panem osten-
tat altéra. Plaut. Aul. 195. — Egyik kezével odahúzza, a másikkal elta
szítja. B. Egyik kezével simogat, a másikkal üt. M. Altéra manu scabit, 
altéra ferit. Flór. — Kézről-kézre jár. Kézről-kézre adják. M. De manu in 
manum tradere. Per manus tradere. Flór. Cic. ad fam. 7. 5. 3. — Ha 
kezedet mindig kebeledben tartod, meg nem gazdagodol. Czucz. In sinu 
manum habét. Flór. — Kezet adott rá. M. Manum dedit. Plaut. Pers. 
854-. — Ki. Nem ki, de mi. E. Nem ki mondotta, de mikép mondotta. E. 
Non quis, sed quid. Flór. — Kiált. Kiáltó szó a pusztában. E. Pusztába 
kiált. S. Vox clamantis in deserto. Bbl. — Kicsi. A nagy tolvaj leszakad, 
de a kicsi felakad. E. Parvus pendetur fur, magnus abire videtur. Flór. — 
Adj kevéshez több kicsinyt, garmadád is lesz. D. Sok kicsi sokra megy. S. 
Sok kicsinyből halom no. Czucz. Sok kicsinyből származik a nagy halom. 
D. Adde parum modico, modicum superaddo pusillo: sa^pius hoc faciens 
magnum cumulabis acervum. Flór. Adde parum parvo et ex minim 
magnus acervus érit. Flór. Adde parum parvo : magnus acervus érit. 
Flór. Parvum adda^ parvo, magnus acervus érit. Flór. — Az egyesség a 
kicsit is nagyra emeli. B. Concordia res parvse crescunt. Sallust. Egyesség 
kicsit is nagyra visz. E. — G-yakor eséssel a kicsiny csepp is lyukat ver. 
E. Kicsiny a csepp, de ha mindig hull, a kőben is lyukat váj. B. Gutta 
cavat lapidem. Ov. ex. Pont. 4-. 10. 5. Gutta cavat lapidem non vi sed 
saepe cadendo. Ov. Perpetuo stillans gutta etiam marmor cavat. Flór. — 
Ha kicsiny a madár, kicsiny az ő fészke is. D. Kicsiny madárnak kicsiny 
a fészke is. KV. Parva facit parvum nidum qusecunque volucris. Flór. — 
Kicsiny ellenséget sem jó megvetni. K. Inimicum, quamvis humilem, 
docti esfc metuere. Publ. Syr. — Kicsiny legényt kicsi pallos illet. KV. 
Parvos parva decent. Hor. ep. 1. 7. 44. — Kicsiny szikrából gyakran 
nagy tűz támad. B. Parva scintilla magnum excitavit incendium. Flór. 
Parva scintilla neglecta magnum saepe excitat incendium. Flór. Parva 
saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium. Curfc. 6. 3. 11. — 
Legnagyobb folyónak is kicsiny a feje. D. Legnagyobb folyónak is kicsiny 
a kútfeje. D. Magnorum fluminum navigabiles fontes sünt. Quint. 8. 3. 
76. — Minden nagynak kicsiny a kezdete. B. Necesse est maximorum 
minima esse initia. Publ. Syr. — Nagy a kicsiny mellett jobban kitetszik. 
D. Opposita juxta se posita magis elucescunt. Flór. — Nagyra nagy 
kicsinyre kicsiny illik. D. Magnós magna, parvos parva decent. Flór. — 
Kiderít az idő mindent. E. Omnia tempus revelat. Tertull. apolog. 7. — 
Kifoszt. A mezitelent nem lehet kifosztani. D. Nemo potest nudo vesti-
menta detrahere. Flór. Nudo detrahere vestimenta. Plaut. Asin. 92. Nudus 
nec a centum viris spoliatur. Flór. Nudus nec a decem palaestritis despo-
liari potest. Apui. — Kifoszt. Szerelem, bor, koczka, mindenből kifoszta. 
KV. Balnea, vma, Venus, his factus sum egenus. Flór. — Kigondol. Min
dent kigondol a szegénység. KV. Paupertas docet artes. Flór. Artes 
omnes perdocet paupertas. Plaut. Stich. 178. Hominem experiri multa 
paupertas jubet. Publ. Syr. Paupertas est ingeniosa. Flór. — Mindent 
kigondol az éhség. B. Fames artium magistra. Flór. Fames docet artifi-
cia. Sen. ep. 15. 9. 

MARGALITS EDE. 



Ismertetések és bírálatok. 
Német etymologiai szótárak. 

Friedrich Kluge: Etymologisches Wörierbuch der deutschen Sprache. Sechste 
verbesserte und vermelirte Auflage. Strassburg, 1899. 510 lap. 

Ferdinánd Deíter: Deutsches Worterbuch (Sammlung Göscben 64.). Leipzig, 
1897. 146 1. 

KLUGE FRIGYES nálunk is jól ismert etymologiai szótárának új ki
adása megérdemli, hogy megjelenéséről kissé behatóbban tudomást 
vegyünk; megérdemli nemcsak azért, mivel a benne foglalt adatok 
száma ismét tetemesen megszaporodott s az egyes szók etymologiai ma
gyarázata helyesbült, hanem főkép azért, mivel a munka azóta, hogy 
először napvilágot látott, az általános elveknek is mind következetesebb 
alkalmazását s az etymologia feladatának tisztúltabb s a köznapitól eltérő 
felfogását tünteti fel. Az etymologiának, KLUGE szerint, nem az az igazi 
feladata, hogy az egyes szóknak ősnyelvi gyökereit fejtse ki (ezt a czélt 
igen sok esetben nem is érheti el), : «die eigentliche Aufgabe derEtymo-
logie —- úgy mond — besteht in der Feststellung des historischen und 
geographischen Ursprungsbereiches der Wortmaterialien. Keine Sprach-
wurzeln suchen wir, wir suchen die Wurzeln der Worte in unserer Sprach-
geschichte, und diese deckt uns auch die geographischen Ausgangspunkte 
der Einzelerscheinungen auf.» Egy-két példa tán jobban megvilágosítja 
azt, a mit szerzőnk e kissé nehézkesen fogalmazott tételekben feladatul tüz 
ki magának. A német feist szó hozzátartozóit FICK az ő Vergleichendes 
Worterbuch der indogerm. Sprachen ez. művében (4.kiad. 1890) a «péyő: 

péya : pí schwelleu, strotzen, tránken» czimszó alatt közli; minden bő
vebb magyarázat nélkül egymás mellé vannak ott sorolva szanszkrit (pi, 
pi, páyate, stb.), ószláv (pijq>), litván (pénas), görög (TTOI/JI^V, TTÍVOJ, 
7rí/mVf7ridóü) stb.) ós germán alakok(I, 80.): feladatát megoldottnak tartja, 
ha a közös idg. gyökeret mutathatja ki. KLUGE a feist és fett szók tárgya
lásánál máskép jár el : megemlíti ugyan a gör. 7tída$ és mőúio szókban 
rejlő ~id gyökeret, igazi feladatául azonban a szóalak keletkezésének, 
történeti fellépésének ós terjedésének kimutatását tartja; kifejti tehát, 
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hogy itt tulajdonkép egy participialis alakkal van dolgunk, az alapul 
szolgáló ige a gótban ^faitjan-nak hangozhatott, ez maga denominaüv-
képzés volt egy germ. faita- tőből; az ószász participium *fetid volt, 
ennek megfelel a mai fett, a mely e szerint alnémet alak ; felsőnémet 
megfelelője az ófn. feizzit, a msáfeist. Az irodalmi nyelvbe a fett alakot 
Luther vezette be, a délnémet bibliakiadások a feist szót teszik helyébe. 
Az a tudat, hogy az egyik alnémet, a másik felnémet alak, már 1611-ben 
kifejezésre jut. Ujabban a fett alak az irodalmi nyelv útján délnémet nyelv
járásokban is elterjedt. — E példából látszik, hogyan fogja fel RLTJGE az 
etymologia feladatát: valóságos nyelvtörténeti fejtegetést ád, megálla
pítja a szó keletkezésének és terjedésének időbeli ós térbeli mozzanatait s 
kimutatja azokat a történeti mozgalmakat, a melyeknek az illető szóalak 
tárgya, esetleg eredménye volt. Ekkóp az etymologiai és a nyelvtörténeti 
szótár mindinkább közelednek egymáshoz s még csak az volna kivánatos, 
hogy velük együtt a jelentéstani szempontból készült szótár (a minő pl. 
a PAUL ismeretes német szótára) is egybeolvadjon: így azután minden 
oldalról meg volna világítva egy-egy szó életének minden fontos moz
zanata. 

A leginkább szembeszökő vonás, mely KLUGE szótárának újabb ki
adásait a régiektől megkülönbözteti, a chronologiai adatoknak nagy mér
tékben való felölelése. A hol lehetett, szorgosan utána járt, mely időben 
tűnik fel valamely szó az irodalomban, mikor kezdik említeni a szótárak 
(1. pl. a bieder czikket); egy-egy szónak születése évét is meg lehetett álla
pítani (pl. az angol boycott szó 1880 őszén keletkezett), olykor születése nap
ját is (a német Lockspitzel-t 1888. febr. 2-án használta először egy zürichi 
író.) Ügyet vetett a synonym szókra is, e tekintetben főleg a nyelvjárások 
szolgáltattak neki anyagot (1. pl. Adamsapfel, Ahle, Alp, Éber, Eichhorn, 
Fdcher stb.). Természetesen szaporodott a czikkek száma is, főleg az ál
tal, hogy az idegen szóknak nagy mértékben helyet juttatott, ezeknél is 
az átvétel idejének megállapítására fordított gondot, 1. pl. az Akt, Alko
hol, Allee, Almanach, Bibliothek, Chauimiismus, Forst, Pr^ásident, Reli-
gion stb. czikkeket. Eógente pl. a Feiier czikkre köz vetetlenül a Fibel 
következett, most még a Feuilleton, feurio! Fex, Fiáker, Fiaskó foglal
nak helyet közöttük. Hogy a munka csak külsőleg is mennyire gyarapo
dott, azt legvilágosabban a kiadói értesítésnek az egyes betűkre vonat
kozó adatai mutatják, az A betű alatt pl. az 1. kiadásban 130, a 6. ki
adásban 280 czímszó foglalt helyet; a B kezdetű czikkek száma 387-ről 
520-i-a szaporodott, stb. Épígy gyarapodott egyes czikkek terjedelme is, 
a Fibel czikk pl. még a 3. kiadásban 3 sor, a mostaniban 40 sor ter
jedelmű. 

A mi a részleteket illeti, nagyon sok helyen megvan a nyoma 
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annak, hogy a szerző az egyes szókra vonatkozó újabb nézeteket, a minők 
az utóbbi időben meglehetős nagy számmal jutottak napfényre a nyelvé
szeti folyóiratokban, figyelembe vette. Ilyenkor azután — s a könyv új 
alakja ebben is előnyösen különbözik a régibb kiadásoktól — megtaláljuk 
az illető fejtegetések megjelenésének helyét is. Persze annál inkább hiá
nyát érezzük másutt az etymologiai irodalom idézésének, e részben KLUGE 
munkájáról is áll az, mit BRUGMANN a PEELLWITZ görög etymologiai szó
táránál kifogásolt (IdgF. Anz. 4, 27). KLUGE eljárásának magyarázatául és 
mentségéül szolgálhat az, hogy szótárával kezdettől fogva nemcsak a nyel
vészekhez, hanem a nagy közönséghez is fordult s hogy neki ekkép bizo
nyos középutat kellett követnie s az eltérő nézetek fölsorolásában és a 
bibliographiai adatok közlésében mértéket tartania. Ez a körülmény két
ségkívül nagyban hozzájárult a könyv sikeréhez s új meg új kiadások meg-
jelenésót s a munkának folytonos tökéletesedósét tette lehetővé, de a szak
ember azért mégis csak sajnálni fogja, hogy a munkában nem találja meg 
egyúttal az etymologiai irodalom repertóriumát, a melyet épen KLUGE is
merhet legjobban. Az egyes szókra vonatkozó különböző etymologiák fel
sorolásában sem követett egészen következetes eljárást: néha nem csak 
két-, hanem három-, négyféle lehetőséget is említ, máskor pedig (főleg 
mikor a saját etymologiáiról van szó) mellőz minden más lehetőséget; a 
gehen igét pl. következetesen a ga- particula és az i- (ei-) gyökér összeté
teléből magyarázza s egyszerűen ignorálja azokat a nyomós ellenvetése
ket, melyeket e magyarázat ellen már több oldalról emeltek. Következet
lenséget tapasztalok több helyt az idg. Ősnyelvi alakok reconstructiójá-
ban is : az ismeretes men- gyökérnek pl. a mahnen szó alatt ezt az alakját 
találjuk (illetőleg a vele ablautviszonyban levő mon- alakot is), de a 
meinen alatt man-nak mondja, a mi a mai nyelvészeti felfogás szerint 
megjárja szanszkrit, de nem idg. gyökéralaknak. Nem elég pontos az 
idg. gutturalis hangok jelölése sem : KLUGE pl. egyféle torokhangot jelöl 
az idg. dik- (zeigen), a sker- (scheren) és a lik- (leihen) gyökérben, holott 
az elsőben palatális k, a másodikban tiszta veláris q, a harmadikban 
labiovelaris qu hangot tesz föl a mai nyelvtudomány. Ep ily külömbség 
van az ag (Acker), a teg- (decken) és a gem- (kommen) gyökerek guttu-
ralisai közt is, a mit KLUGE jelölése szintén nem tüntet fel. Olykor meg
különbözteti a veláris hangot, pl. a sehen seq- gyökerében, csakhogy 
ebben nem következetes. 

Eészletekre, egyes szók etymologiájára vonatkozólag természetesen 
igen sok megjegyzést lehetne tenni ; eltérő felfogásnak, sok esetben 
legalább kiegészítésnek gyakran lehet helye. Efféle megjegyzésre azonban 
épen csak egyre-kettőre akarok itt szorítkozni. Az Auge szó feltűnő diph-
thongusát (v. ö. lat. oculus) BRUGMANN-ra hivatkozva az auső hatásának 
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tulajdonítja: csakhogy BRUGMANN e fejlődést első sorban magának a szó
nak ragozásából magyarázza s az auső-n&k csak másodsorban és feltétele
sen tulajdonít rá befolyást (Grundr. I2 613. 1.). — A -éhen kicsinyítő 
képző legrégibb példái közt az ófn. lőrichin szót említi, azonban ez a 
lat. laurex kölcsönvételén alapszik s így a gutturalis már az alapszóban 
is benn volt, a kicsinyítő itt csak az -ín képző. — A dresehen gyökóralak
ját tresk-nek mondja: a tiszta gyökér alkalmasint csak ter- (v. ö. lat. te
rére) és a -sk- már prsesens-képző (1. Idg. F. 7, 255). —A ném. Ei, germ. 
*ajjaz alakot bajos egy idg. *éwjo-,*őwjo- alakból elvezetni: az alapforma 
alighanem *oiios volt (v. ö. BRUGMANN, Grundr. I2,283.). — AzEichelaze-
rinte az Eiche kicsinyítője; ez erőltetett magyarázat; helyesebb lesz, ha az 
-el képzőt itt tisztán a hozzátartozás kifejezőjének veszszük (1. e képzőről 
WILMANNS, Gramm. II , 266:«Aus dem allgemoinen Begriff der Zugehörig-
keit, Abhángigkeit und Áhnlichkeit entwickelt sich erst der der Verkleine-
rung»). •— A Gau szónak nem adja etymologiáját; megjegyzem, hogy 
SCHRADER e szót legújabban összetételnek magyarázza (*ga-aiviam), a 
második elem szerinte a gör. ocq ,falu' szóval függ össze (Idg. F. Anz. 9, 
172). — A heissen szót illetőleg figyelmet érdemel ZUPITZA magyarázata, 
mely szerint a szó az ószl. cediti, litv. ske'sti szóknak felel meg s így ro
kona a g. skaidan (ném. scheiden) igének i s ; hasonló jelentésfejlődést 
találunk az ang. tó teli igénél is (Die germán. Gutturale 1896. 105.1.). — 
A Hund szót KLUGE most a g. hinpan ,megfogni' gyökeréből származtatja 
és különválasztja a többi idg. nyelvek ismeretes alakjaitól (ói. qvan, gör. 
xútov stb.), pedig különös hangtani nehézségek nem forognak fenn, 1. 
BRUGMANN, Grundr. I2 336. és 492. 1. — A Kropf szót nem a gör. yi-u-
Tzóq, hanem finkább a ($pé(pöq szóval (a melynek /?-je idg. a,-bói való) 
lehet egyeztetni, 1. BRUGMANN, Grundr. I2 590.1. — A Laib alatt említi, 
hogy az ang. lady, angolszász hlmfdige tulaj donkép ,Brotverteilerin.' Helye
sebben ,Brotkneterin', mint DETTER magyarázza; az összetétel má
sodik része a germ. dlg- ,gyúrni' gyökérből való (v. ö. Teig). — 
A Mann szónak a man- [helyesebben : men-] ,gondolni' gyökérrel 
való összefüggését kétségbevonja s egy *ghmonu- alapformát tesz föl, a 
mely mellékalakja lehetett a *ghemo- (g. guma) 1. homo, tőalaknak. Meg
jegyzem, hogy e ghem- alakot újabban *gclhem-hől magyarázzák, a mi
nek jelentése ,föld' (gör. %dcóv, ydo.fmlóq : ya;).aí, lat. humus stb.), 1. BRUG
MANN, Grundr. I2 562 és 792. 1.; v. ö. még Idg. F. 9, 361. — A Miete szó 
alatt adott magyarázat («die ursprünglichste Form bewahrt das Got. als 
mizdő ,Lohn' dessen z im Westgerm. mit Dehnung von % zu é unterging: 
ahd. métai>) ma már nem tekinthető helyesnek ; SIEVERS kimutatta, 
hogy az ófn. méta egy régi *meizdá, idg. *méizdhá alakon alapszik ; a z 
rövid i után nem enyészett el; a g. mizdő az ófn. alakkal ablaut-viszony-
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ban van ; 1. Beitr. 16, 246 ; 18, 409 ; BRUGMANN Grundr. V 207. 780. 1. — 
A. ném. Mist,szemét4 és ang. mist ,köd' szók nem tartoznak együvé, 1. 
NyK. 28, 349. — A síében szónál nem elégséges magyarázat az, hogy 
«das t der idg. Grundform sept?i- ist im Urgerm. verstummt zwischen p 
und n» : a nasalis i t t sonans volt (n, vagy még helyesebben ni) s így nem 
lehet megérteni, miért kellett volna a í-nek .elnémulnia' ? Helyesebb
nek tartom BRUGMANN magyarázatát, mely szerint a í a sorszámnévben 
(*septmtő-) dissimilatio következtében enyészett el s ez befolyással volt 
a sarkszámnév alakjára is (Idg. F. 5, 377 ; 1. NyK. 28, 407). — Különös, 
hogy a stall szót KLUGE most is, mint munkája eló'ző kiadásaiban, egy 
idg. sthel- gyökórbó'l származtatja, holott SIEVERS meggyőzően kimutatta, 
hogy e szó ll-je germ. ál-böl magyarázandó (Idg. F. 4, 337; v. ö. NyK. 28, 
351) ; maga ez a -cll- régibb -dhl-böl való, ha tehát a -dhlo- főnévszókép
zőt leválasztjuk, az ismeretes idg. sta- (stlüi-) gyökér (illetőleg ennek sió
foka) marad hátra, v. ö. stabulum. SiEVERsnek ezt a magyarázatát elfo
gadta BRUGMANN (Grundr. I2 540), sőt elfogadta maga KLUGE is a Vor-
gesch. der altgerm. Dialekte ez. munkája áj kiadásában (1897. 382. 1.), 
annál föltünőbb, hogy szótárában a régi magyarázatát hagyta meg és 
stellen alatt az idg. stha- gyökérnek ugyancsak idg. ősnyelvi sthel-féle 
bővüléséről beszél. SIEVERS magyarázata alapján a wallen ,vándorolni' 
igét sem lehet egy idg. uel- gyökérből származtatni (a mint azt KLUGE 
lehetőnek tartja), hanem egy germ. *watflöja- tőből kell kiindulni, a mely 
az ófn. wadal (germ. *ivapla-) szóval függ össze. — A siedeln ige alap
jául szolgáló ófn. sedal, kfn. sedel szókat KLUGE a g. sitls (úfn. Sessel) 
mellókalakjainak tartja s egy ti: pl-íéle hangváltakozást tesz föl; e hang
változást azonban, úgy hiszem, bajos volna bebizonyítani; egyszerűbb 
az ófn. sedal-i egy idg. *sed-tlo, *setlo- tőből származtatni (míg a g. sitls 
idg. *sed-lo-nak felel meg). Különben megjegyzendő, hogy BRUGMANN 
újabban az ófn. sedal szónak egy idg. ^kpitlo-tösilakból való származtatá
sát ajánlja, a szó ekkóp az ói. kietram szóval kapcsolható össze (Grundr. 
F 635. és 790. 1.). — A Stunde szó etymologiáját bizonytalannak mondja 
KLUGE ; figyelemre méltónak tartom EHRISMANN magyarázatát, mely 
szerint a szó az idg. s-teud- gyökérből képződött, eredeti jellentése tehát 
,lökés' s ebből,pillanat', v. ö. ósk. afstundu ,azonnal', ófn. stunt,momen
tum', kfn. dri stunt,háromszor' = három lökésben stb. (Beitr. 18, 216). 

Bennünket természetesen közelről érdekel még az a kérdés, meny
nyiben vet ügyet KLUGE szótára a magyar nyelvi vonatkozásokra, azokra 
a szókra, a melyekkel ,külföldi magyarok1 ,magyar külföldiek' és ,ván-
dormagyarok' czímén újabban ismételten foglalkoztak nyelvészeink (1. a 
Nyr-nek főleg 23. és köv. köteteit). Ezek közül azokat, a melyek a né
met irodalmi nyelvben már igazán polgárjogot nyertek, nagyobbára 
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megtaláljuk KujGE-nál. így a Dolmetsch szónál megemlíti, hogy török 
eredetije vagy a magy. tolmács vagy szláv nyelvbeli alakok közvetítésé
vel került a 13. században a kfn. nyelvbe (v. ö. Nyr. 11, 514). A Heiduck 
,östliches Wort, das im 16. Jahrh. zunáchst einen ungarischen Volks-
stamm mit besonderer Nationaltracht bezeichnete', — persze el lehetne 
várni, hogy az alapul szolgáló magy. alakot is közölje. A Husar forrását 
helyesen idézi, de Kutsche szerinte «aus ungar. koszi ,Wagen aus 
Kos2Í' (bei Eaab).» — A Pekesehe szót szláv eredetinek (lengy. be-
kiesza) tartja s ez a származtatás, azt hiszem, helyesebb, mint az a fölte
vés, hogy a szó magyar réven került a német nyelvbe (Nyr. 23, 524): a 
hangtani megfelelés pontosabb a szláv ós a német alak (1. főleg a szóvégi 
vocalist!), mint a magy. bekecs és a német szó között. Eltérő a magyar 
s a német szó hangsúlyozása is (a mint ez pl. Goethe Hermann u. Do-
rotliea-jának ismeretes helyéből is kitűnik : « . . . . und in der Pekesehe 
sich zeigen ; I, 36) ; igaz, hogy e hangsúlyváltozás magában véve még 
nem bizonyíthatna a magyar eredet ellen, v. ö. a Heiduck esetét. -— 
A Tolpatseh szónál nem említi ugyan eredetijét, a magy. talpas-t (Nyr. 
23, 278), de magyarázatával («eine Art ungarischer Soldateno) arra czé-
loz. Hogy a szó a németben ,mamlasz'-féle jelentést is öltött, azt YOLF 
GYÖRGY a Nyr. id. h. abból magyarázta, hogy «a magyar mint lóra ter
mett mindig lenézte a gyalogságot*) s «így a németekhez a talpacs vagy 
talpas némileg megvető mellékjelentéssel ju tot t ; ezt a mellékjelentést 
ők aztán tovább fejlesztették.)) KLUGE (mint már SCHMELLER is I, 603) e je
lentésfejlődóst úgy magyarázza, hogy «gemeint wurde in Deutschöst-
reich mit dem Worte eigentlich der ungar. (oderslav.) Sóidat, der kein 
Deutsch versteht». E jelentés kifejlődésére, úgy hiszem, hatással lehettek 
némely hasonló hangzású szók is (Tölpel; Dalk, dalket; Dilltapp, láp-
pischer Mensch', dilteppisch Hans Sachsnál, 1. SCHMELLER I, 499.; Patsch, 
patschet u. o. I, 415), a melyeknek mind ,mamlasz'-féle értelmök volt. — 
A Tornister szót KLUGE régebben (pl. szótára 3. kiadásában) egyenesen 
a magy. tarisznyd-ból származtatta, most, MEYER G. czikkére (Idg. F. 2, 
441 ; v. ö. NyK. 28, 339) hivatkozva a tót tanistra szóból magyarázza ; 
megjegyzem azonban, hogy MEYER a magyar eredet lehetőségét is megen
gedte s a német szó első r-jét ép a tarisznya alak hatásának tulajdoní
totta. — A Trabant szónál KLUGE most is, mint az előző kiadásokban, a 
magy. darabant közvetítését teszi fel. KLUGE e nézete ellen nálunk MELICH 
JÁNOS szállt síkra Nyr. 23, 472), azt bizonyítgatva, hogy mind a magyar, 
mind a német alak az újszlovón drabant mása. A német alakot illetőleg 
azonban nem hozott föl meggyőző bizonyítékokat ; a á : í hangmegfele
lésnek nála említett példái közül (treppe, troum, tiiren, tragil) egy sem 
tekinthető a szlávból került jövevény szónak, és habár ezek helyett lehe-

16* 



2 4 4 PETZ GEDEON. 

tett volna igazi szláv-német megfelelésekre is hivatkozni, a melyekben a 
szókezdő d helyett t tűnik fel (WEINHOLD, Mhd. Gr. 198. §.), azért ez 
még nem bizonyítja azt, hogy csupán szláv szókezdőd-bői válik a német
ben í s hogy magyar d-böl már nem válhatnék az. Különben a d és t 
hangok váltakozása a németben — a lautverschiebung befejezte óta is — 
sokkal gyakoribb^ eset, semhogy az ilyen kérdésben megbízható krité
riumul szolgálhatna (1. pl. egyfelől a tausend, Traube, másfelől a Dampf, 
dumm stb. szók történetét; a magy. tolmács, vagy, ha úgy tetszik, az ószl. 
tlümaci szónak is a kfn.-ben tolmetsche, ma pedig Dolmetsch felel meg) és 
hogy főleg egyes nyelvjárásokban egymáshoz mennyire közelálló hangok a 
d ós t (szó kezdetén), az eléggé ismeretes (WEINHOLD Mhd. Gr. 192. §. Bair. 
Gramm. 140. § ; BEHAGHEL, Paul-fóle Grundrissl2 728.). Nem lehet tehát 
azt mondani, hogy a német Trabant szókezdő í-je csak szláv rf-ből (s nem 
akár magy. d-höl is) származhatott, s nem lehet mondani, hogy dnzonyos, 
hogy RLUGE állításában tévedett.» A magyar nyelvbe a török eredetű szó 
szláv közvetítéssel kerülhetett; lehet, hogy a német is a szlávból vette, de 
eddigi ismereteink szerint épúgy lehetséges az is, hogy a magyarból. — 
A hurrá szót KLTTGE természetesen nem a ^magyar huj-rá, haj-rá-
ból származtatja, mint a hogy azt minálunk megpróbálták (v. ö.Nyr. 
25, 470); a kfn. hurrá a lmrren (lat. currere) igének (a mely még 
Bürger Lenore-jében is előfordul) imperativusa, a melyhez a kfn. nyelv
ben egyébként is igen gyakori -á pavticnla járult, 1. pl. wáfená, láza, 
hilfá, neiná ; még Fischartnál: höra, horcha! (GRIMM, Gramm. 3, 290. 
és WILMANNS, Gramm. 2, 662). 

Becses ós érdekes része RLUGE könyvének a német szókincsnek 
chronologiai összeállítása: itt látszik, hogy a német szavaknak csak na
gyon csekély része idg. ősnyelvi örökség; a nyelvkincsnek további gya
rapodása a régi gyökerekből való új képzés és más nyelvekből való köl-
csönvétel útján történt. Egyik-másik szónak az illető csoportba sorolására 
nézve különben kétségünk lehet; nem látom be pl. hogy a Ritter szót 
mily alapon lehet a közös ,európai' szókincs elemének mondani ? Az ez
után következő szómutató sincsen hibák nélkül; a latin rovatban pl. ott 
találjuk az animál szót a ,Tier' czikkre, a saeculum szót a ,Seelel czikkre 
való utalással: e latin szókról csakugyan szó volt a régebbi kiadások illető 
helyein, ebben a kiadásban azonban a szerző törülte őket s így az index
ben sincsen jogosultságuk. Mindezek azonban elenyésző csekélységek a 
munkának jól ismert jelességei mellett, a melyek az uj kiadásban még 
inkább szaporodtak. 

A czíműl írt másik etymologiai szótár DETTER FERDiNÁNnot vallja 
szerzőjének s ugyanabban a gyűjteményben jelent meg, melynek egyik 
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füzetében MERINGER adta az indogermán nyelvtudomány rövid foglalatját 
(l.NyK. 27, 407). KLUGE vaskos kötete mellett szinte eltörpül ez a zsebbe 
való könyvecske, a mely dióhéjban adja a német szófejtós főeredményeit. 
Nem lehet tagadni, hogy a nagy közönségnek szánt kis könyvet ügyesen 
állította össze jónevű szerzője. A bevezetés az általános tudnivalókról, 
az idg. nyelvrokonságról, a germán ó'snyelvró'l s a német szókincs alaku
lásáról szól röviden és helyesen. Az ezután következő' szótár természete
sen nem adja az egyes szóknak afféle részletes óletetörténetót, a milyennek 
megírását KLUGE az etymologiai szótár feladatának tartja : a szerző rend
szerint a rokonnyelvi alakok egybeállítására szorítkozik, csak kivételesen 
bocsátkozik hosszabb fejtegetésbe. Könyvébe csak oly szókat vett fel, a 
melyeknek magyarázatát legalább valószinünek lehet mondani, — a 
többit egyszerűen mellőzte s így még az oly közkeletű szók is hiányoznak 
szótárából, mint breit, Dolch, Drüse, Eidam, Eidechse, eitel, erlauben, 
farbe, flehen, Geier, gross, heissen, kofán, karg, klug stb. Szófejtéseiben 
természetesen KLUGE-ra támaszkodik, a czikkek túlnyomó része egysze
rűen ama nagyobb munka czikkeinek kivonata; de azért mégsem követte 
vakon e fő forrását, egyes czikkei Ítéletének önállóságáról tanúskodnak, 
pl. eben (1. im-ago, im-itari, v. ö. Beitr. 15, 229.), emsig (ósk. ama baj
lódni; szkr. ámíva), Haar (a scheren gyökeréhez, gör. xstpsiv), Höcker 
(szerzőnk szerint talán a hoch melléknévhez, míg KLUGE a szkr. kubja, 
gör. xu<póq szókat veti vele egybe) stb. A tulajdonnevek etymologiai ma
gyarázatára több ügyet vetett, mint KLUGE. Alkalomadtán magyar szókat 
is említ, pl. Degen alatt a magy. ddkos-i, Kerl alatt, király-t. 

DETTER kis szótára, bár tudományos czélokra jóformán szóba sem 
jöhet a KuuGE-é mellett, mint megbízható ós rendkívül olcsó könyvecske 
bátran ajánlható azoknak, a kik részletesebb megokolás nélkül akarják 
megtudni egy-egy német szónak etymologiáját. 

PETZ GEDEON. 

KiseM) közlések. 
Beccze, boczi, poczok. Nem rég megjelent munkámban, mely a 

zsidó irodalomba behatolt görög és latin szavakkal foglalkozik (Griechisehe 
und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch und Targum, Berlin, 
Calvary), többek között alkalmam volt a magyar beccze szóra is utalni 
(I, 306). Minthogy ama munkában a dolog érdemével nem foglalkoz
hattam, legyen szabad e helyen a czímben adott magyar szavakról néze-
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temet elmondani. Megjegyzéseimmel talán elérem azt, hogy nálamnál 
bivatottabbak fognak a dologhoz hozzászólni. 

Ezen fogalom számára: c s e c s , emló ' [juíaxot, mammaé) az új
görögben fió£iov, fiú$a szavak járják (1. JANNAEAKIS szótárát), a melyek 
mellett @IQ, fiiCiov, többesben fiiCa, fií^ia is előfordulnak (LANGE, Glossar. 
Graeco-Barbarum). Ugyanilyen hangzású szavak a sémi nyelvekben is 
vannak: beza az aramban (LEVY, Targumisches Wb.), beza a szírben 
(PAYNE SMITH,. Thesaurus Syriacus) és bezza az arabsban, mint a hogy a 
két nevezett szótárban fölemlíttetik. Ezen meglepő hasonlatosság gon
dolkodóba ejti az embert. Hol van a szónak hazája, az árja népeknél-e 
vagy a sémieknél ? Más indicium hiányában a kérdésben nézetem szerint 
az dönt, hogy melyik nyelvcsaládban van a szónak nagyobb keleté, azaz, 
mely nyelvcsaládban találhatók ama szónak rokonai ? 

FLEISCHEIÍ, a tudós lipcsei tanár, az arabs szót a következő jelen
tésekben ismeri: Saugwarze, Zitze beiThieren, Brustwarze beiMenschen, 
auch das ganze Euter, die ganze weibliche Brust (a. LEVY szótárához írt 
jegyzetben, I, 419). A szó mellé állítja a népies németből Biez, a fran-
cziából pis, az olaszból bozza ( = kelevény) alakot; v. ö. olasz bozzetto, 
boccia, bottone, franczia bouton (= rügy), a németben nyelvjárásilag 
Butz. Az arabsban bez- vagy buz-nak mondják a pipaszopókát is, a főnév
ből származó ige pedig azt jelenti, hogy rügyezni, rügyet hozni. Az új
görög fiófyov szót és származékait FLEISCHER nem említi. Ez alakban 
a XII. század óta ismerik e görög szót, oly időből, midőn arabsok és 
görögök már sűrűn érintkeztek egymással, és így nem lehetetlen, hogy a 
görögbe az arabsból jött. A sémi nyelvekben azonban a gyökérnek nincsen 
leszármazása, mely oknál fogva helyesebb a szónak eredetét a görögben 
keresni. Az ógörögben bizonyosan összefüggnek vele (3Ó£OJ {fíóio mellék
alakja), (3ú{j]v és ftóafta szavak. Az alapfogalom e szerint a m é g t ö l t ö t t -
s é g volna, mely jelentésből önkényt következik a többi: a genynyel teli 
kelevény, a zsírral teli emlőcsúcs vagy e m l ő b ú b , a tejjel teli emlő, a 
nedvvel teli rügy ós a szintén nedvet adó pipaszopóka. Ide tartoznék 
aztán az ógörögből még fío^áazpia = nutrix, dajka; zhd-7] r\ ftu£fj.(Tzpta 
(STEPHANUS, Thesaurus II, 452, párisi kiadás); újgörög (i'jQíva) = (luQáxo 
EusTATHius-nál annyi mint yaXouyéío vagy yalooyéofia: (FOY, Lautsystem 
der gr. Vulgársprache p. 22). A fiolává) = /w£áco-íé\e egyenlet a helyes 
nyomra vezet bennünket: az összes említett újgörög alakok kétségkívül 
arra az elterjedt szócsaládra vezetnek vissza, a melyből mint typus \iá£pc, 
,csecs, csecsbimbó' emelkedik ki ; nem kell egyebet konstatálnunk, mint 
az m és b hangok változását. Ennyi, gondolom, elég annak bebizonyí
tására, hogy a kérdéses gyökér inkább árja mint sémi. 

Hogy a magyar nyelvben e fogalmakat illetőleg ugyanoly szellem 
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uralkodik mint a nevezett sémi és árja nyelvekben, mutatja többek 
között már azon körülmény, hogy a magyar is bimbónak nevezi a csecs 
csúcsát, sőt az is lehetséges, hogy maga a csecs szó szintén csak a csúcs-
nak változata, tehát növény képében tünteti föl a nyelv. A magyar 
paraszt továbbá igen sokszor bimbónak nevezi a tehenét; én legalább 
nem ismerek esetet, hogy lovát vagy akár az ökrét is így nevezné. 
A tehén bimbó, mivel nedve (teje) van és mint a rügy kifakad. 

Ebből kiindulva, azt gyanítom, hogy a magyar beccze egy és ugyan
azon gyöktí a fent érintett bezza sémi és buzi árja szókkal. A MTsz. fő
kép a Dunántúlról ismeri a beesne vagy beccze szót, tehát oly vidékről, mely 
leginkább használhat egy közkeletű, európai szót. Becze vagy beccze a 
Dunántúl (én a zalamegyei és veszprémi nyelvet ismerem tapasztalat
ból) a tehenet jelenti. Ha jól tudom, ezt az elnevezést főképen a gyer
mekekkel szemben használják a felnőttek és maguk a gyermekek is. 
Mindamellett nem hiszem, hogy beccze beczézgető név volna; ez utóbbi 
jelentésben sohasem mondjuk becczézni, hanem beczézni. S miért beczéz-
nénk csak a tehenet ? miért nem a hűséges kutyát, az ölben heverésző 
macskát? Más az, ha a beccze azt az állatot jelenti, melynek «beczéje» 
(tőgye, németül Biez) van, mely tele van tejjel és melyet szopni lehet. 
Hogy szopni lehessen, úgy látszik, hozzátartozik a fogalomhoz, mint fent 
a pipaszöpókáról láttuk. Az, a mi szopik, a borjú, szintén beccze, a MTsz. 
szerint beczek (v. ö. fiók, fióka fiúhói). A közönséges nyelvhasználatban 
a vég-A; lekopott és beczek helyett becze, e helyett (talán differenciálás 
kedvéért): boczi. Érdekes, hogy Komáromban a serdülő leányt is böczé-
nek mondják (MTsz.); ebből világosan kitűnik, hogy a szóban nem a 
beczézgetés fogalma rejlik, mert akkor inkább beczózgetnénk az egész 
kicsiny leányt vagy tán a kicsi fiút is, hanem épen a tejesedés korában 
nevezzük a leányt böczé-nek. Ellenben nem tudom megmagyarázni, hogy 
miért becze a gabonaszál is, hacsak nem azért, mert bizonyos időben 
t e l i a kalásza; e szólásban: «Maradt egy kis böccze» különben it t is egy 
c s o m ó kalászt lehet érteni. 

A mélyhangú boczi mellé állítom' a poczok szót. Beczek ós poczok 
között kétségtelen a rokonság. A t e l t , kidomborodó has bizonyos tekin
tetben olyan mint a csecs, tehát a becz elterjedt gyökérszóval lehet 
jelölni. Ha az ember kiszögellő taglejtéseket csinál, akkor peczkes; meg 
lehet pöczkólni az emberi test kiálló részeit, az orrot, a fejet stb. Daczára 
annak, hogy itt a kiszögellés, az előretolulás is lehet a fogalom alapja — 
a mi utóvégre a csecsre, a rügyre stb. is ráillenék — mindamellett a> 
tömöttség, a megteltség alapgondolatánál maradok, mivel így a beccze 
beczek, poczok szók is e körbe tartozhatnak. 

Az ide tartozó szavak egy részét SCHUCHARDT H. is említi Romano-
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Magyarhches czímű czikkében (Zeitschr. für román. Philologie XV, 88). 
A kiszögellés közös fogalmát találja ily szókban, mint buga (csigabuga = 
csigabiga) és buga, boga, bog = Knoten, Knorren, Kőiben. Ámde a 
tömöttség fogalma ezekben is legalább oly nyilvánavló, mint a kiszögel
lése; az ágnak boga van, azaz az ágon csomó, tömörülés van. Az ágas-
bogas fa abban különbözik más fától, hogy ágai nem egymástól szét-
váltan, hanem összekuszálva, tehát csomósán és tömötten nőttek; v. ö. 
NySz. nodus és tuber. Az a rokonság, a melyet SCHUCHARDT buga és buta 
között talál, a tömöttségen alapszik; ez a t e r t i u m c o m p a r a t i o -
n i s. Buta ember lehet a vézna és lapos termetű is; de ha nem nyilt a 
feje, hanem z á r t és t ö m ö t t , akkor buta; igaz, hogy a tömöttség 
jtt csak képletes. A német dmnm KLUGE szerint (Etym. Wb. 5. kiadás) 
iényegében véve annyi mint stumm : a ki nem beszél, a kinek zárt a 
szája. A héberben vastag tömött hús ugyanazon szó mint a buta, balga 
(készei). Ha németül «Butz» a kicsiny és v a s t a g növény, állat vagy 
ember (SCHUCHARDT 100 1.), úgy ennek nem a kiszögellés az oka, hanem 
a tömöttség. Francziául bosse = Schildbuckel, azaz az egész egy csomó
ban fut ki. A magyar bütyök, buczkó, bütykös szintén a tömött, jól kitöl
tött, csomósán kiálló dolgok. Újgörög /moxla (olvasd bókja) pláne a 
szájat töltő falat; micsoda kiálló vagy kiszögellő volna ebben? A tömött
ség fogalma itt mellőzhetetlen. 

Azt vélem ennélfogva hogy a MTsz. helytelenül csinál a beccze és 
beczéz fogalmakból egy czikket; ez két különböző dolog. Nem áll az 
sem, a mit a Nagy Szótárban olvasunk (481), hogy becze ((gyermeknyel
ven* kis borjú, néhol boczi — mert a becce szóval inkább a tehenet jelö
lik és nemcsak gyermekek, hanem felnőttek is. A BALLAGi-fóle Teljes 
Szótárban tájszólásképen még azt találom, hogy beczebeteg == kényes, 
érzékeny beteg; ez nagyon feltűnő adat, mert e szerint becze majd szen
vedő ( = elkényeztetett gyermek), majd cselekvő (— kényeskedő beteg) 
értelemmel bír •— oly dolog, mely ellenkezik a nyelv szellemével. 

Ha a magyar beccze tényleg annyi mint bez az árja és sémi nyel
vekben, azaz emlő, tőgy, akkor a becző szó és ennek származékai (bab, 
borsó, lencse stb. hüvelye értelmében) szintén e körbe tartozhatik, mert 
az emlő hüvelye a tejnek, a rügy hüvelye a nedvnek, úgy a beczŐ hüvelye 
a magnak (babnak, borsónak stb.). Ámde ez csak mellékes odavetós. 

KRAUSZ SÁMUEL. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesitő. 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, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályórtekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelbetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizbató szakférfiak tollából. Megjelenik minden bó 15-én. Évi előfizetési ára 
3 frt. Az «Akadémiai Ertesitő»-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—IX. kötet még néhány péklányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
3 frt; a Könyvkiadó Vállalat uj aláiróinak 2 frt 25 kr. 

Archaeologiai Értesitő. Uj folyam. XIX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a bazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi czikkek e 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október ós deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 6 forint; egyes füzetek ára 1 frt 20 kr. 

Athenaeum. Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Nyolczadik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 5 frt. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Kilenczedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilődy Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 5 fi-t, egyes füzet ára 1 frt 50 kr . 



M a t h e m a t i k a i és Természettudományi Ér tes í tő . 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti König Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémia 
III. 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 kivan, 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. Huszonkilenczedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Szinnyei 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 fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyárral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember ós 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, mívelődéstörténeti adatokat stb. tartalmaz. Egyes füzet ára 1 frt 30 kr. 

Megrendelhetők 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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