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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. 
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