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A vogul nép ősi hitvilága. 
(Második közlemény.) 

A korszakalkotó reformok, melyek a XVIII. század elején 
Oroszország történetét és társadalmi életének fejlődését uj irányba 
terelik, nem maradtak hatás nélkül Szibéria apró népeire sem. 
Nagy Péter czár éles politikai látása jól vette észre, hogy nemzete 
gyarapodásának hatalmas eszköze lesz, ha birodalma keleti részei
nek elmaradt népeit is belevonnia sikerül a közös törekvések mun
kájába s mint ennek múlhatatlan föltételét jelentette ki az 1700. 
év július 30-ikán: «,a;a pacnpocTpaHHTca XpncTiaHCKaa Bipa y 
CnŐHpcKiix'b HflOJioiiOKJiOHHHKOBT. (terjesztessék a keresztény hit a 
szibériai bálványimádók közt)!» *) 1706-ban rendelet megy a ber-
jozovi vojvodának, hogy hivassa maga elé Seksa szigvai vogul és 
Tucabalda obdorszki kenézeket s kérdezze meg tőlük, nemrvolná
nak-e hajlandók elfogadni a keresztény vallást. E rendelet nyomá
ban LESCSINSZKIJ FILOFEJ szibériai metropolita hittérítő papokat 
küld az éjszaki vogulok és osztjákok közé, kik azokban most is 
igen kevés fogékonyságot tanúsítanak az uj vallás eszméi iránt. 
Látván ezen eredménytelenséget, Lescsinszkij, ki időközben meg
gyöngült egészsége miatt letette főpapi méltóságát s Feodor néven 
a tjumeni szerzeteskolostorba vonult, maga határozza el magát a 
hittérítés munkájának komolyabb s erélyesebb folytatására. GAGA-
EIN Petrovics Matfej szibériai kormányzó részéről hajóval s kellő 
számú legénységgel fölszerelve 1712 június havában indul el a 
feladata iránt rajongva lelkesedő szerzetes útjára s az Irtisen alá
felé haladva nemsokára eljut a pogány osztjákok falvaihoz. Kísé
retében volt egy NOVICZKIJ GEIGOEIJ nevű kisorosz származású 
száműzött is, ki a térítési müveletek befejeztével, 1715-ben a kor-

*) ABEAMOV: BBefleH. XpwCTiaHCTBa (10. 1.). 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIS, 



250 MUNKÁCSI BEENÁT. 

mányzó parancsára tüzetesen megírta ezeknek történetét kapcso
latban az osztják és vogul nép rövid leírásával.*) Ez utóbbi kere
tében foglal helyet az osztjákok és vogulok régi pogány hitének 
és vallási szokásainak vázlata is, mely tárgyunk szempontjából 
NOVICZKIJ müvét az egész régi irodalom legbecsesebb forrásmunká
jává teszi s mindenkép méltó arra, hogy e helyt vele bővebben fog
lalkozzunk. 

1. Az o s z t j á k b á l v á n y o k r ó l á l t a l á b a n : A z osztják 
régi hitéletről szóló rész a mű harmadik fejezete, melynek czíme: 
«0 3Ji0TieCTÍH HAOJionoiíJiOHema (A bálványimádás istentelenségéró'l).» 
Ennek bevezetésében a szerző utal arra, hogy az osztjákok bálványimá-
dása sokkal alacsonyabb színvonalú annál, mely az ókori népeknél volt 

*) Ezt a művet csak nem régiben adta ki MAJKOV L. a «riaMaTHHKii 
ApeBHefi üHCBMeBHOCTH 11 HCKycCTBa» czímű gyűjteményes vállalatban (St. 
Ptb., 1884.); de kéziratban már előbb használták, különösen J. B. MÜLLER, 
ki «Das Lében u. die Gewohnheiten der Ostjaken* művét (1. alább) ennek 
alapján ír ta s ABRAMOV (1. művét a fentebbi idézetekben). Teljes czíme 
NOVITZKIJ könyvének: «KpaTKoe Omicame o Hapo^i OCTHIIKOM'B iiace BT, npe-
A'fejiex't noJtHomHHxíj I^apcTBa CHő-fipcKoro oöp'ÍJTaeTCff eb HÍKOTOPLIMÍ Toro sKe 
I'ocy^apcTBa ocoöH'feíimBix'b Bemeii BÉ^emesit a Haftnaie o JKHTÍH, oőtraaflx'B H 
irpeöbiBaHÍH cero OcTHiiKaro Hapo,a,a, Toas^e Hxt npejK.a.HOM'B 3JioiecTÍn Kyjnipo-
ciyateHia, o oöpam;eHÍn BÍ> IIpaBocjiaBHyio, ÖJaroiecTHByio XpHCriHHCKyio Bípy 
este Tocno^y CnocirBiuecTByioiny Tiu,aHÍean> CiarauHfritmaro KHH3H Maxeea ITeTpo-
BH^a rarapima, TyöepHaropa U,apcrBa CiöípcKaro, nponoB-fê iK) ate TpynojnoŐHoro 
6.iaroiecTHH nponoBiyiHiiKa H yiiHTCíH npeocBsmeHHaro Apxnepea 0eo,a,opa Cxii-
MOHaxa, COÖWCTBCH wt, BpeMH npaBHina npecTOJioinT. JieTponojini C^SipcKoií BejiH-
naro I Ilana iipeocBHmeHHaro ApKiepea K)ana MaKCHMOBiraa. CnHcaHO ate sa 
iioBe.i'BHieM'B Ero KHaacecKoií CBÍTJOCTH TyÖepHaTopa CíÖ'Bpbi HraacaömBiM'B ero 
paÖOMT. rpbiropwejra, HoBimKiiM'b (Rövid leírás az osztják népről, mely a 
szibériai birodalom éjszaki tájain lakozik, ugyanez ország némely igen 
sajátságos dolgainak ismertetésével, főkép pedig ezen osztják népnek élet
módját, szokásait és lakó táját, hasonlóképpen bálványimádásának előbbi 
istentelenségét és az igazhitű, istenes keresztény hi t re való térítését ille
tőleg, mely utóbbi az Úr segedelmével GAGARIN Matfej Petrovics herczeg, 
0 fenségének, a szibériai birodalom kormányzójának gondoskodásából és 
FEODOR szerzetes püspök 0 Eminencziája, a munkakedvelő, istenes hit
szónok és tanító vallási beszédeinek hatása alatt azon időben történt, 
midőn a szibériai metropolia kormányát Joan MAKSZIMOVICS püspök, 
O Eminencziája igazgatta. Megíratott pedig ezen m ű Szibéria kormány
zója, 0 berezegi Fensége parancsából az ő legalázatosabb rabszolgájától 
NOVICZKIJ Györgytől))). 
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divatban ; mert míg ezek istenségeiket művészi módon s fényes alakítás
sal, a babiloniak aranyborjú, a hellének Kronosz és Juno képében ábrá
zolták, az osztják «az egyetlen nép, mely az örökkévaló Isten dicsőségét 
elferdítve madarak és férgek hasonlatosságára készített magának iste
neket. Némelyek erdei vadhoz hasonló bálványt, különösen medvét tisztel
tek ; mások madáralakot: hattyút, ludat. Kiki a maga hajlandósága sze
rint, a mihez leginkább kedve kerekedett, azt isteníti vala oly gyalázatos 
sokistenuséggel, hogy a mennyi dolgot csak eszével megismert, annyinak 
hasonlatosságára alakított isteneket. Ismeretlen lények hasonlatosságára 
is készítettek alakokat, melyeknek t. i. nem volt sem erdei vad, sem madár -
ábrázatuk, imádtak továbbá valami bölcsőben fekvő', bőrrel, posztóval és 
vászonnal burkolt fadarabokat, melyeknek közepébe tükörüveg-darab volt 
helyezve. Honnan jött hozzájuk az ily változatos alakú sokistenűség ? 
Ugy látszik, hogy az ocsmány nyerészkedés vágya hozta ezt reájuk. Sok 
gonosz fortélyú ember t. i. közülök más munkájának szerzeményével 
akarván meggazdagodni, furcsaságukkal feltűnő uj holmikat készít, azo
kat istenségekké teszi, a vakoskodó nép pedig ezen egészen uj dolgok 
újságától és különösségétől csalogatva áldozati és tiszteleti holmikat 
hord hozzájuk ; utóbb meg gyakoribb látásukra kívánkozván, fölveszik a 
gyalázatos áldozatok hozatalának szokását, s a gyakori áldozásokkal a 
vélt istenek gyártói, mint áldozó papok, kellőleg ki vannak elégítve. 
E végből az Ő sok áldozó papjuk, saját nyelvük szerint samancik-ók gya
lázatos nyereségvágyból az ördög örökös rabszolgaságába és a varázs-
mesterség, valamint agyrémek közreműködésével szövetségébe szolgál
tatták magukat.» 

2. Az o s z t j á k s á m á n é s i s t e n i d é z é s e : «Áldozó pap
juknak s a bálvány gyártójának, vagy a kinek öröklés útján atyja, vagy 
rokona birtokosa valamely bálványnak — nincsen az ő istentelen hitük 
szerint valami meghatározott tisztségbelf rangja. A ki bálványt készít, 
vagy tart, vagy pedig arra szenteli magát, hogy mindig buzgalommal 
foglalatoskodjék a bálványok körül, vagy pedig általában a kiről azt 
tartják, hogy legjobban ért hozzá : az szokott az áldozó pap lenni. A fő-
bálványoknál azonban meghatározott és állandó eljárás van gyakorlat
ban: ezeknek őreit egyszersmind áldozó papok gyanánt tisztelik. Az ő állá
suk hivatása, hogy folytonos szolgái legyenek a hazugságnak. Néha mi
dőn élelmi szükség áll be, arra buzdítja ámítással a népet, hogy áldozatot 
hozzon, azt jelentvén ki, hogy ezt, vagy amazt kívánják az ő vélt isteneik. 
Ha pedig valaki jövendölést akar, akkor előhoznak valami marhát, vagy 
erdei vadat, a fölött az áldozó éneket költ, imádkozván, hogy adjon az 
istenség bő fogást halban, vadban; aztán maga segít az áldozónak a marha 
levágásában, mely fáradságáért az áldozókkal együtt részt vehet a lako-

17* 
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mában. Vannak némelyek, kik átengedvén magukat a sátánnak örökös 
rabságába, bizonyos képzelgéseket és bűvöléseket űznek s rendesen a 
jövendőt akarják előrehirdetni. Ha valaki azt akarja, hogy neki jövendőt 
mondjanak, mi legfőkép a mindennapi szükségletek, a halászat és vadá
szat ügy eben történik, akkor a bűvölőt beviszik egy sötét házikóba, ott erő
sen megkötik, maguk pedig liárfájulton játszva leülnek. A megkötött erre 
némi bűvölő igéket kiáltoz, az o szövetségesét, a sátánt idézvén. Ezt szokás 
szerint mindig éjjel teszik, midőn néhány óráig tartó idézgetés után belép 
valami viharszerüen suhogó szellem. Az ülők erre kifutnak a házikóból ott 
hagyván a megkötött varázslót, kit az elővarázsolt széliéin megragad, alul
ról fölfelé emel s mindenféle kínzásokkal gyötör; azért is kötik meg őt, 
hogy ez a dühöngő a kínzástól sehová el ne menekülhessen, a midőn t. i. 
elpusztulna. Néhány óra multán a tisztátlan szellem, mint a hamisság 
atyja, fülébe juttatván a hamis jövendöléseket, elhagyja öt; ö pedig alig-
alig élve megszabadul a kínzásoktól, távozik s hirdeti hamiskodva a jö
vendőt. » 

3. Á l d o z a t i s z o k á s o k : «Ezek a bűbájosok terjesztettékel 
a sokistenűség oly nagy változatosságát és a bálványoknak számtalan 
ábrázolását. Átkos sokistenűségük tisztelete nincsen semminemű szabá
lyokkal megállapítva, nincsen valami általános, minden napra szóló intéz
kedés ; hanem kiki a maga kénye-kedve szerint, a mikor jónak találja, 
akkor végez istentiszteletet és imádságot. Mivel pedig üres kézzel soha 
sincs istentisztelet, a közönséges nép a bálványoknál állandóan tartóz
kodó áldozó papoktól kér utasítást arra nézve, hogy minő módját az 
istentiszteletnek rendezzék. Minden áldozó pap ugyanis azt tartja magá
ról, hogy a maga halványával különösebb kapcsolata van s neki nyilvá
nítja az istenség mindig azt, a mit szükségkép megkövetel. Ennélfogva 
ha valaki a maga balga hite szerint egészségért, vagyonszerzésért, vagy 
pedig bajaiban javulásért akar valamely bálványhoz imádkozni, kijelenti 
e bálvány áldozó papjának áldozatbeli szándékát, a midőn amaz tudtál 
adja neki, hogy ama lelketlen báb mit fogad el tőle legszívesebben : va
laminő lakomát-e, ruhát-e, vagy egyéb szükséges dolgokat s efféle ado
mányokkal látja el aztán tisztelete alkalmával a bálványt. Egyébként 
nem mindig tudakolja a nép az áldozó papok értesítését, hanem maga 
hoz a bálványoknak különféle holmikat: vásznat, posztót, s többféle 
vad, vagy hal bőréből készült dolgokat, mely adományokkal tisztelet jeléül 
körülborítván istenségeiket, ezek annyira megvastagodnak a különös ron
gyoktól, hogy néha ötven rőf szélességnek; magának a faragott fának pedig 
•a szélessége nem több félrőfnél. Ilyen volt az a bálvány, melyet a sorkori 
jurtákban találtak, melynek belsejében t. i. egy hasábfa volt, felül némi 
emberi hasonlatosságra bádogból készült álarczczal s körülgöngyölve 
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posztódarabökkal, melyeket ötven évig rakosgattak rája adományképpen. 
Midőn ezt a tűzbe vetették, oly csípős füst szállt mindnyájunkra, hogy 
majdnem elfutottunk a faluból. Néha bíborszínű ruhával ellátva díszítik 
halványukat, főkép midőn valamelyiktől jólétet, bő halászatot és vadászatot 
kivannak nyerni. Hogyha a kívánt javakat meg nem kapják, leveszik róla 
az ajándékozott ruhát s mindenféle gyalázások kíséretében valami illetlen 
helyre dobják, utóbb azonban ismét visszahelyezik tiszteletének előbbi mél
tóságába. I g e n m a g a s d o m b o k r a s m i n d e n k i n e k f e l t ű n ő 
h e l y e k r e á l l í t j á k b á l v á n y a i k a t , melyek néha jó távol esnek 
lakaiktól. Ha ilyen tisztelet kifejezésére alkalmas, feltűnő helyet találtak, 
ott térséges bálványtemplomot építenek, ebben elhelyezik a bálványokat s 
ott eszik meg előttük a hozott áldozatokat. Más apróbb helyiségekbe rakják 
a maguk balga hitűségében a csontokat s itt őrzik, azt vélvén, hogy nem 
illő az áldozat csontjait tisztesség nélkül összeseperni.»* 

«Az áldozatok szokása és rendje szintén nincs bizonyos szabályok
kal megállapítva, úgy mint ez más bálványimádó népeknél, különösen a 
mongoloknál tapasztalható, a kiknek újhold idején meghatározott rendű 
áldozataik vannak. Ennél a vakoskodó, oktalan osztjáknál nincs más 
rend, mint az, hogy ha valakit lakomázásra ösztönöz jól nem lakott hasa, 
vagy ha valaki áldozó pap gyanánt tiszteltetvén, kielégítetlen torkának 
keresi kedvét, azt kitátja s hirdeti, hogy az istenek áldozatot követelnek, 
melyért viszont valami jónak szerzeményét helyezi kilátásba : ekkor van 
az áldozat sora és ideje. Ilyenkor egész legvégső romlásukig buzgólkod
nak az áldozatul kivánt vad, vagy lovak keresésében. Főképen azok szok
tak lovakat áldozni, kik a tatárok lakaihoz közelebb esnek; mert ezek a 
tatárokkal közlekedvén, szokásaikat és a lóhús evését megkedvelték s 
ennélfogva alkalmaznak ocsmány áldozataikhoz lovakat. Kik azonban a 
távolabbi elhagyott területeken laknak, azok leginkább rénszarvasokat 
hoznak áldozatul, minthogy ez az ő házi állatuk náluk bőven tenyészik. 
Midőn pedig a báhányok elé vezetik az áldozati állatot, a következő eljá
rást követik: A ki legjobban ért a bűvölő fecsegéshez, az áldozó pap gya
nánt elöl járván, megfogja az elővezetett állatot s megköti elölábait; egy 
másik kopját vévén magához, egyenesen a feláldozandó állat felé tartja, 
egy harmadik kifeszített íjjal áll, egy negyedik pedig fejszével éppen az 
állat szemei előtt. Most az áldozó pap elkezd igézni, énekekkel könyörög
vén a bálványokhoz, hogy bőségét adják a halaknak s szerencsés vadásza
tát az erdei vadaknak. Befejezvén ezt, először maga az áldozó pap üt az 
állatra az e végből előkészített szerszámmal; azután a másik nyíllal, a 
harmadik kopjával sebzi meg. Erre az összeesett, de még lélegző állatot 
megfogják s háromszor körülvonszolják a bálványok körül; utoljára kés
sel a szivébe döfnek, kiömlő vérével pedig, melyet egy tálban fognak föl. 
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meg fecskendezik lakaikat, bemázolják a bálvány száját. Az áldozati állat 
bőrét a fejével és a térden alul eső lábrészeivel együtt díszül és örök meg
emlékezésül a bálványtemplomok fölött föl akasztják áfákra, mely ezélra a 
legerősebb s legkevésbé korhadó fákat szemelik ki. A húst megfőzik s a 
legjobb részeket kiválasztva megkenik velük a bálványok száját; végül 
mind az egybegyűltek gyermekeikkel s házuk népével együtt megeszik. 
A lakoma után a hála jeléül botjaikat a levegőbe dobálják. Azt tartják 
ugyanis, hogy ily módon a tisztátlan szellemet (mert ezt istenítik ama 
bálványban), mely velük együtt ülve résztvett a lakomában s ezután a le
vegőbe emelkedik, távozó útjában kisérik. Mondják azt is, hogy ezt felem
lítés czéljából cselekszik, hogy t. i. a szellem emlékezetében tartsa az 
iránta tanúsított tiszteletet. Az esetleges szerencsétlenségért ugyanis bál
ványaikat gyalázassál szokták illetni s ez okból nyilvánítják minden áldo
zathozatal alkalmával a rettentés jeleit. Evvel azt kívánják elérni, hogy 
az istenség (a fenyegetéstől tartva) mennél inkább gondoskodjék arról, 
hogy vadászat és halászat alkalmával jó fogásokkal ajándékozza meg őket. 
Az efféle gyakori áldozatok következtében egyesek igen nagy szegény
ségbe és végső romlásra jutottak elannyira, hogy kölcsönadóiknak még 
gyermekeiket és nejeiket is odaadják szolgálatba. Midőn t. i. az inség és 
nyomorúság már erőt kezd venni rajtuk, csalfa hitük és hiú reményük 
arra ösztönzi őket, hogy áldozathozatal révén a bálványoknál keressenek 
maguknak némi jó szerzeményt. Minthogy pedig nincs honnan kapniok 
jószágot az áldozathoz, feleségüket és gyermekeiket adják oda zálogul 
abban reménykedvén, hogy szerencséhez jutván, majd kiváltják őket. 
De evvel az önámítással jut néha ugyancsak emberünk romlásba : hosz-
szantartó hiu reménykedéssel keresve a szerencsét, mit sem ér el, s így 
nem lévén miből kiváltania, megfosztódik nejétől s gyermekeitől. Ez 
oktalanokat ekkép vélt szerencseadójuk, a bálványokban istenített szel
leme a hazugságnak rejtett álnokságával kipusztítja vagyonukból s azon 
biztatással, hogy jövőben lesz valamijük, pusztulás elé viszi.» 

4. M e d v e t i s z t e l e t : «A bálványimádás külömböző nemei közt 
nagy tiszteletben részesítik az erdei vadakat is, különösen a medvét. Ez 
utóbbit azon alapon tisztelik, hogy magukat vele szemben bűnösöknek 
érzik; az a balga hit él ugyanis közöttük, hogy a medve, midőn emberi 
kezek oltják ki életét, ha nem tanúsítanak iránta tiszteletet, megbosszxdja 
halálát megölőjén. E végből, ha megtörténik, hogy ily állatot ölnek, lehúz
ván ennek bőrét, a bálvány templom elé állítják s úgy terítik ki, mintha élő 
volna. Azután összegyülekezvén körülötte, játékokat, tánczokat rendeznek s 
énekekkel nyilvánítják ártatlanságukat az ö megölésében, miközben azt 
mondják, hogy nem ők voltak a gyilkoló vasnak és nyílnak készítői, sem a 
nyíltollnak szerzői: a vasat orosz ember kovácsolta, s a tollnak sas a szü-
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lője. Ily énekekkel kiáltozván, végezetül odamennek s megcsókolják a kiterí
tett állatbőrt; midőn pedig ez ördögi játékokat megelégelték, veszi a bőrt 
a gazdája s eladja a kinek akarja vagy használja minden lelkiismeretben" 
kétség nélkül. Ezen erdei vadnak különös tisztelete szintén bálványimá
dás számba jön ; mert esküjöket a medvebőrön erősítik meg s ezt nagy 
gondossággal tartják meg. Sokaknál megtörténik ugyanis, hogy hamisan es
küdvén, ezen állat megtámadja és megöli őket; a hazug mondással (ajakkal) 
és esküvel ugyanis ezen állattól való megöletésnek szolgáltatják ki magu
kat. Bárha ez ördögi elmésségből és ravaszságból folyik, mégis közremű
ködik abban, hogy az igazság érvényesüljön. Olyan vélemény is járja, 
hogy a hazugságnak ily büntetését Isten küldi s az nem a Sátán müve ; 
mert hiszen ez az igazságnak megrontója, nem pedig őre. Mindenesetre 
az ily félelem visszatartja őket mindenféle hazugságtól s igaztalan állí
tástól ; mert az Úr a pogányokban is szükségét érezteti az igazságnak.» 

5. A m e d v e e s k ü : cSzintígy midőn valamely alkalom azt kö
veteli, hogy hűségüket az ő Uralkodójuk, 0 Császári Felsége iránt esküvel 
megerősítsék és nyilvánítsák: ekkor is az ő istentelen hitük és szokásaik 
szerint az előbb említett állatnak bőrét helyezik elébe, melyre fejsze, kés és 
a rettentés egyéb eszközei vannak rátéve. Azután annak, kinek esküvel kell 
megerősítenie és lekötnie hűségét, levévén a bőrről a kést s hegyére darabka 
kenyeret helyezve, ezt odanyújtják, a tolmács pedig a következő megsza
bott szólást mondja el előtte: ,Ha ezen esküt hamisan teszitek, ha nem 
fogtok hűségesen szolgálni és gondoskodni a bőradó megadásában, hadd 
bőszüljön meg benneteket ezen állat s szenvedjetek halált általa! Ez a ke
nyér és ez a kés pusztítson el téged, ha nem akarod igaz hűséggel végre
hajtani azt, a mire magadat kötelezted." Ez az eljárás fő és az egész 
népre vonatkozó esküigereteknél van szokásban; de ha egymás között 
előforduló pörökben és viszálkodásokban kell valamit esküvel bizonyí
tani s az ellentétes törekvéseket kiegyeztetni, a pörösködők házi bálvá
nyaik elé járulnak s ez előtt kell esküvel igazságukat megerősíteni. Ekkor 
a nép elöljárói odanyújtják az esküvő kezéhez késüket s ekkép szölanak 
hozzá: ,Ha te ezen vádlóddal szemben ártatlan vagy, fogadd ezt a kést, 
vedd elő a bálványt, törd össze s vágd meg őt." A kit bűn nem terhel, fogja 
ÚJ bálványt, összetöri és megvágja ezt mondván : ,Szerezz elégtételt ezért a 
bűnösön s így törd össze szolgaságodban tartván az ellenséget'!» . 

6. A főbb i s t e n s é g e k : Mindenféle sokistenüségük közepett 
külömbséget tesznek a tisztelet fokára nézve egyik s másik istenség kö
zött. A maguk házi istenkéit ugyanis, a melyek mindenkor saját kezük 
készítményei, nem részesítik oly tiszteletben, mint a régieket; mert ter
mészetes észszel fölérik, hogy amazokat saját két kezük alkotta, folyton 
látják őket, mindennap közlekednek velük. Míg az ilyenek előtt a tisz-
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telet kis fokát tanúsítják, a régibbeket a legnagyobb tiszteletadással imád
ják ; mert atyjuk és dédatyjuk cselekedeteit általában buzgósággal köve
tik. . . . Az ily régi korból fönmaradt nagyobb tiszteletben részesülő isten
ségek között a következő hármat tekintik legkiválóbbaknak: az ,Obi-öregí 

nevűt, a ,Ludatí és a ,Kondai istenséget6. Ezekről itt alább.» 
«Az O b i - ö r e g (CTapHKt OÖCKÍH) gyalázatos ó'rizethelye az 

Irtis folyó torkolatánál van, nem messze Szamarov városától. Ennek a 
bálványnak, mely az ő balga hitük szerint a halak istene volna, ilyen volt 
szemérmetlen ábrázolása: valami deszka, orra mint egy bádogcső, szemei 
üvegből valók, fején kis szarvak befödve különféle rongyokkal, felülről 
bíborszínű ruha arany mellel. Körülötte fegyverek voltak elhelyezve: íjj> 
nyilak, kopja, pánczéling s egyebek. Az egybeszedett fegyverek oka gyanánt 
az ő balgahitűségük szerint azt mondják, hogy ennek az istenségnek gyak
ran harczai vannak a vizekben, melyekben ő ellenfeleit legyőzvén alattva
lóivá teszi. 

Azt is tartják esztelenül, hogy ennek a rémes ocsmányságnak lá
tása rettegést okoz mindennek a tengerben és nagy vizekben, keresztül hatol 
minden mélységen s ezekben mind a hal az övé; a vizi állatokat igazga
tása alatt tartja s annyit bocsát belőlük mindenkinek birtokába, a mennyit 
akar. Két bálvány temploma volt: az egyik, mint említettük, az Irtis tor
kolatánál, a hol az Óbba ömlik; a másik a nagy •Ob folyó mellett, mind
egyikben három-három évenként tartózkodik. Midőn elkezdődik a halá
szatra alkalmas évad, az elmúlt tél jegei a nap sugaraitól szétolvadnak s 
a rengeteg vizek hidege és zordsága langyosságra változik: a szörnyek 
szolgái, a sámánok hamis ármánysággal hirdetni kezdik, hogy ez a lélek
telen báb látomásban értesítette őket, hogy ezen idő összes tengeri ha
lait az ő halászó szerszámaikba vezeti; a nép pedig régtől fogva elvakítva 
hittel fogadja ezt s nagy reménységgel bizakodva gyorsan hozzálát a 
halak fogásához. Midőn pedig a, nyélmának nevezett első tengeri halat ez 
alkalommal megtalálják, neki hozzák utálatos áldozatuk gyanánt; meg
főzik ugyanis, azután hogy előbb ő lakjék vele jól, a bálványnak orrát és 
száját vele megkenik, s erre ők maguk megeszik. Midőn megették, szokásuk 
szerint hála jeléül botjaikat a levegőbe dobják; Őt pedig tisztességadással 
előveszik, mint valami érdemes tárgyat egyik bálványtemplomból a má
sikba viszik s míg kisérik külömböző ördöngös játékokat űznek. Ha pedig 
az első fogás alkalmával nem találnak gyorsan tengeri halra, nagy gya-
lázkodásokkal visszatérnek, a bálványra támadnak, s megfenyítik ekkép 
szólván: ,Ez az orczátlan már olyan vén, hogy hálátlanul elfeledve atyá
ink és dédatyáink tiszteletét és mitsem törődve a halászattal, éhséggel 
pusztít el bennünket'. Miután gyalázásokkal illették, csakhamar tettleges
ségben nyilvánul a fenyítés: kidobják a bálványt lakából, vesszővel meg-



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 257 

verik, mindenféle piszkos helyre vonszolják, lábaikkal tapossák, leköpik s 
addig tartják ily tiszteletlenségben, míg a halászat eredménye javulni nem 
kezd. Helyénvaló lesz ez alkalommal megemlíteni, mit egy régi bálvány
imádóról mondanak, ki t. i. nagy szegénységében bement a bálványtem-
plomba s arra kért valamely bálványt, hogy adjon neki Ínségében némi 
szerencsét; a bálvány fejében pedig egy darab aranyat rejtett. Miután 
sokáig imádkozott hozzá, de semmitsem szerezhetett, megfogta a bál
ványt s a földhöz vágta. Ekkor ez egészen összetörvén, fejéből az arany 
kiesett, mit a rászorult szegény a következő szavakkal vett föl: imád
kozással mit sem értem el, veréssel inkább lehet tőled áldást kapni'. A sze
génységgel küzködő osztják leginkább ezt a fortélyt s ezeket a szokáso-
kásokat alkalmazza; ha valamit a tőle tisztelt áldásadóktól, a könyörü-
letlen istenkéktől imádkozással meg nem szerezhet, veréssel keresi meg 
rajta.» 

«A L ú d (rycb) nevű istenített bálványuk lúdmadár hasonlatos
ságára rézből volt alakítva; gyalázatos lakóhelye pedig a bjelogori (fehér
hegyi) jurtákban volt a nagy Ob folyó mellett. Balga hitük szerint a vizi 
szárnyasok, hattyúk, ludak s egyéb vízben úszó madarak istene gyanánt tisz
télték s azt hitték róla, hogy könnyűségénél fogva láthatatlanul röpülvén a 
vigassággal telt és tekintetre kellemes helyeken a madarakat mind az ő 
hatalma alatt fékezi. Templomában ülőhelye posztóból, vászonból és bő
rökbőlfészek alakjában volt egybefonva. Nagy volt tisztelete bármikor, 
de különösen azon időben, midőn a vizi madarak vadászata kezdődött; 
mert itt a hely is igen alkalmas a vadászatra s megmérhetetlen sokasága 
is van a külömböző fajtájú madaraknak. Annyira híres volt ez a bálvány, 
hogy még a legtávolabbi falvakból is eljöttek hozzá, hogy ocsmány áldo
zatukat bemutassák. Szokásuk szerint csupán lábas jószágot, főkép pedig 
lovakat hoztak neki áldozatul, szilárdul meg lóvén róla győződve, hogy 
ez az istenség az, mely leghamarabb ad sok áldást s különösen vizi ma
darak zsákmányában juttat nagy bőséget. Adományozó hatalmában a 
nép a Sátán hamisságánál fogva oly vakon bízik, hogy sokan egészen 
eszüket vesztvén, a marhát, melyet pedig fáradság nélkül alkalmazhatnak 
mindenkor táplálkozásukra, feláldozzák ezen szörnynek, aztán szemük
kel és gondolatukkal a levegőben röpködőket kisérik, innen igyekezvén 
nagy fáradsággal megszerezni a remélt áldást.» 

«A legelőkelőbb s minden más fölött álló bálvány volt azonban az, 
mely a bjelogori jurtákban a Lúddal együtt volt elhelyezve. Ez a kon-
d a i i s t e n s é g , így nevezve azért, mivel a nép, mely balga hitében 
hozzá nagy buzgósággal ragaszkodik, most midőn a bálványőrületet ki
pusztították, megmentette ezt a bábut s elvitte a Konda vidékére. Ott egy 
vogul embernek, a balgahitűségben egyenlő gondolkozású szövetségesük-
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nek, adták át őrizetül, minélfogva nem juthattunk hozzá, hogy magunk 
lássuk s biztossággal leirhassuk szemérmetlen ábrázolását. Ott van ez 
mai napig is s őrizik, míg az ,Az s mindenhol Az' mindenható jobbjával 
ó't utóiérvén, össze nem töri s meg nem semmisíti.» 

Ez, némi vallásos elmélkedéseket tartalmazó kihagyásokkal 
NOVICZKIJ nagyérdekű leírása az osztjákok vallási életéről, melyhez 
itt röviden csak annyit jegyzünk meg, hogy a tőle bővebb tárgya
lásra érdemesített három főbálvány jól ismert és többször emlege
tett alakjai a vogul hagyományos népköltészetnek; fölismerjük a 
CTapMKi OőcKiíí-ban az Ás-qjká (Obi-öreg) istenséget s a Tyct-ban 
a Lunt-atér-t, melyekről alább bővebben lesz szó. A fehérhegyi Ob-
tájról a Konda mellékere vitt istenség, melyről NOVICZKIJ azt jegyzi 
meg, hogy a legnagyobb tiszteletben állott az osztjákok közt, aligha 
azonosítható a mindenesetre kisebbrangú Xöntin-atér személyiségé
vel; hanem inkább a vele egy bálványházikóban őrizett Lnnt-q,tér-
nek (Lúd-fejedelemnek) másik ábrázolását vagyis a költeményekben 
dicsőített «Világügyelőférfi»-t (Mir-susné yum, vagy Sq,rni-Átér) sejt
hetjük benne, kinek ma is a Fehérhegy legfőbb tiszteleti helye s kiről 
kétségtelen, hogy az összes vogul-osztják istenségek közül a vallási 
gyakorlatban a legfőbb tisztelet tárgya. Kiegészítésül az eddigiekhez 
álljon még itt NOVICZKIJ művének néhány egyéb hitéletre vonatkozó 
jegyzete, melyeket t. i. a szerző az osztjákok földjét és életmódját 
tárgyazó előbbi fejezetekbe iktatott. Ilyenek: 

6. A h a l o t t a s s z o k á s o k r ó l s z ó l ó k : ((Elhunytjaik teme
tésénél az osztjákok az ő régi elöljáróik balgahitüségétől törvénykép 
megállapított szokásokat követik. Ha valakinek atyja, anyja, felesége 
vagy más családbelije az élők közül elköltözik, rokonai őt a temetésre 
kisérvén, igaz szívből való sajnálkozásuk jeléül hajukat czibálják s a 
mennyire csak lehet véresre karczolják arczukat körmeikkel. Ezután a 
bev érződött hajszálakat a halottra dobják, mivel balgahitüsegükben azt 
vélik, hogy a halott lelke néhány nap midva előjön megszemlélni a fájda
lom jeleit s ekkor észrevevén rokonainak iránta tanúsított igazi szeretetét, 
a másvilágban sem szűnik meg sohasem hálásnak lenni érte. Az elhunyttal 
együtt sírjába helyezik részben holmijait is, különösen azokat, melyek az 
élethez szükségesek, minők: a ruházat, íjj, nyilak, fejsze, üst s más egye-
bek. Ezt a szokást részben az egykor e tájakon lakozott csud néptől vet
ték át, részben abbeli balgahitüségük folytán gyakorolják, mely szerint 
az embernek halála után is szüksége volna élelemre, miért is az élelem-
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hez szükséges tárgyakat a halottnak melléje helyezik. Szörnyű különö
sen az az esztelen és szemérmetlen szokás, melyet az asszonyok férjük 
elhalálozásával gyakorolnak. A no ugyanis megholt férjének elővévén 
valamely ruháját s fából magának emberi alakra bálványt faragván, erre 
ráadja azt a ruhát, a halott hasonlatosságára ékességekkel földíszíti, 
arra a helyre állítja, a hol férje szokott volt ülni s ezen lelketlen fának 
csupa olyan ételeket főzöget buzgalommal, melyeket az elhunyt, míg élt, 
kedvelt. Ezután a fő ülőhelyen, a hol az asztalhoz szoktak volt ülni, magá
hoz veszi az ételt s a bábut maga mellé helyezvén, átöleli, csókolgatja, mint 
élő férjét. Azt hiszi t. i., hogy a halott mindezt látja s hogy lelke néha 
beleszáll a készített bálványba. Ez az eljárás bizonyos ideig ta r t ; miután 
egy évig, s tovább gyakorolta e helytelenséget, az asszony végül a bál
ványt ruházatával együtt nagy sírás és sajnálkozás kíséretében a földbe 
ássa.» (MAIKOV kiadásában : 45—46. 11.). 

7. A m a m m u t c s o n t o k r a v o n a t k o z ó n é p h i e d e l e m : 
«Azt mondják, hogy a mammut valami földi állat, mely a föld nedvessé
géből él s főkép vizes barlangokban tartózkodik ; a száraz, tiszta levegőtől 
ellenben nagyon óvakodik. Azt is mondják, hogyha esetleg barlangja össze
omlik s kijővén a szabad levegőre, nem juthat gyorsan más nedves bar
langhoz, a szabad levegőben gyorsan kimúlik, elpusztul s így hagyja ott 
csontjait. Némelyek azt akarják megbízható állításkép elhitetni, hogy alakja 
efféle: három rőf magas, öt rőf hosszú, lábai a medvééhez hasonlók, szarvai 
keresztalakban vannak összetéve s midőn barlangját vájja, összehúzódik 
és kinyujtózik csúszó kígyó módjára. Mások ezekkel szemben azt mond
ják, hogy efféle mamont-állat nem létezik s hogy az így nevezett csontok 
tulajdonkép egyszarvuak, vagy más tengeri állatok csontjai, melyeket t. i. 
Noé idejében az özönvíz hozott e tájékokra, a hol ősrégi időktől fogva a 
földbe jutottak..) (15—16 11.). 

8. Az o s z t j á k n é p ós v a l l á s p e r m i e r e d e t é r e vo
n a t k o z ó h a g y o m á n y : «Hogy mikép telepedett le az osztják nép 
ezen tájakra, arra nézve a következő ismeretes: Midőn Szt.-István, Nagy-
Permia püspöke ez utóbbi vidéken elűzni kezdte az istentelenség sötét
ségét és a bálványőrület ocsmányságát, azon permiek, kiket a bálvány
imádás homálya visszatartott Isten evangéliumi áldása igazságának fé
nyétől, elfutottak emez éjszaki tájakra, itt elrejtőztek s mind a mai napig 
a bálványőrület sötétségében maradtak. H o g y e z e k (t. i. a z o s z t j á 
kok) P e r m i á b ó l k ö l t ö z k ö d t e k i d e , n y i l v á n m u t a t j a 
n y e l v ü k i s ; a m e n n y i b e n t. i. m i n d e z e k p e r m i n y e l 
v e n b e s z é l n e k , h a n e m i s e g é s z e n és s z o r o s a n u g y a n 
a z o n n y e l v j á r á s o n , m i n t N a g y - P e r m i á b a n . Ez utóbbi 
körülmény t. i. onnan van, hogy a Permiából való átköltözés után ez 
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emberek elsokasodván, szétmentek külömböző tájakra s némileg elvál
toztatták eredeti nyelvüket. Egyesek ugyanis, kiknek lakóhelyeik az 
Irtis mellékén vannak s folytonos érintkezésben vannak a tatárokkal, az 
ő permi nyelvüket elváltoztatva a tatár nyelvhez idomították. Mások, 
kik ősi hazájuktól igen messze, a Felső' Ob vidékére távoztak el s itt kü
lömböző' népekkel, a kalmukokkal s a Iljkraíi-op^a-val jutottak érint
kezésbe — nagyon elváltoztatták nyelvüket, úgy hogy igen kevés 
egyezés maradt fenn közöttük s bajosan érti meg a két nyelven beszélő 
egymást. Azok ellenben, kik az Alső-Ob táján laknak, egyenesen permi-
féle nyelvjáráson beszélnek; mert ezek átkelvén a KaMent-en (Urálon), 
mely Permiával határos, nem nagyon messze távolodtak el ősi hazájuk
tól, hanem annak környékén laknak s az itteni lakókkal folytonos köz
lekedésben vannak. Ezek változatlanul tartották fönn ősi permi nyelvü
ket, világos tanúságául annak, hogy e népnek is Permiából kellett jön
nie.)) (27. 1.). — Az osztják népnevezet oroszoktól származik s alapja az, 
hogy ezek a Sz.-István keresztsége elől menekülteknél látván a «bál
ványimádás őrületének maradványait (ocTaHKH)», így nevezték el őket: 
OcTflKM, mintegy ezt mondván : ocTaHEH» *) 

Mint említettük, NOVICZKIJ műve foglalkozik a d é l i v o g u-
1 o k pogányságával is. Az erre vonatkozó közlések a Konda-. és 
Pelim-vidék népének ősi vallásgyakorlatát tárgyazzák s számunkra 
anná l becsesebbek, minthogy e tájakról csak igen kevés mithikai 
t a r ta lmú népköltési anyag ju tha to t t eddigelé följegyzésre s ez sem 
oly tökéletes alakban, hogy a déli vogulság egykori hitéletét kellő
leg megvilágíthatná. Idézzük azért ezen részeket is egész terjedel
mükben : 

9. A d é l i v o g u l b á l v á n y i m á d á s : «Ez a vogul nép (Bary-
J I I I IH) külömbözik ugyan nyelvjárásban az osztráktól, de szokásai tekin
tetében vele mindenkép egyezik . . . Egyenlő jelesen az ő bálványimádá-
euk s különféle sokistenségük; amazok is lelketlen bábukat tisztelnek, 
emberi hasonlatosságra faragott ja előtt hajlonganak, szintígy tanúsíta
nak tiszteletet valami kopjanak s egyéb fából kész ült alakoknak, melyeknek 
semmihez sincs hasonlósága: gonosz hitűségük így csatolja őket az egy
nemű gondolkozással egymáshoz. Az ocsmány áldozatok rendezésében 
sem vehető észre köztük valami külömbség, minélfogva semmi különös 

* ) «P0CCÍHHe, BHA'bBHie HxrI> H/lO.lOÖ'fceifl O C T a H K M , VICpMBllriHCH H3T> 

Ilepjibi, HapfKoiua HXI> OCTHKH, aim öw ocTaHEHi (28. 1.). 



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 261 

írni valót ezekre nézve nem találtunk; csupán különös bálványaikról 
közlünk valamicskét.)) 

10. A p e l i m i k o p j a - b á l v á n y : «A Pelim városától néhány 
stadiumnyira fekvő piszkos jurtákban bizonyos kopját istenítettek, mely
hez valamilyen kis kő volt erősítve. Ezt valóságos bálványnak tartották, 
melyet régi korok óta tiszteltek őseik s ők atyáikat a sötétségben és vak
ságban követvén, szintén nagyon buzgón tiszteltek. Sátáni közreműkö
déssel valami nagy furfangú szemfényvesztéseket hajthattak vele végre. 
Midőn t. i. ocsmány áldozata gyanánt valami jószágot, rendesen lovat, 
hoztak elő, a sámán pusztán egyik kezével fölemelvén ezt a kopját, könnye
dén rátette az áldozati állat hátára; de ez, még ha a legerősebb fajta volt 
is, térdére esett tőle s mintha valami láthatatlan teher kínozta volna, 
izzadva, nyögve mindaddig fölállani s magához térni nem tudott, míg a 
kopja magától meg nem könnyebbedéit s a sámán róla le nem vette. Gonosz-
hitüségükben azt vélik, hogy ezzel a tőlük istenített kopjában lakó szellem 
gyönyörködik az áldozatkép kedvesen fogadott állatban. Ha netán az ál
dozat czéljára előhozott jószág nem érzi a reá rakott terhet, nem is fogad
ják azt el áldozati állatnak; mert így az istenített pokoli szörnyetegnek 
nem tetszik.» 

11. A p e l i m i s z e n t f a : Pelim közelében, mintegy stadiumnyi 
távolságra, valami egyedül álló lombos fa volt, melynek növésében nem 
volt semmi rendkívüli, a, mi valamihez hasonlított volna. Ezt szintén is
tenség gyanánt szokták volt tisztelni az ő ősatyáik; de nem volt ott egyéb, 
mint egy bálványházikó s ama fa. Ez utóbbin pedig a nagy számú ocsmány 
áldozat után annyi lóbŐr volt fölakasztva, hogy csodálni lehetett, miként 
bír el ez a fa annyi sok terhet. Oly erős volt e fa, hogy nem száradott ki 
a mellette kiontott sok vértől és a sok tűzégéstől, sem el nem pusztult 
a bőrökbe fészkelődött töméntelen féregtől.» 

12. A p e l i m i b á l v á n y t e m p l o m o k : «Nem messze ezen fá
tól, mintegy három stadiumnyira, egy bálványházikó volt, melyben 
emberi alakra faragott, rongyokba burkolt öt fabálványt találtunk. Közü
lök az egyikre, mely első helyre volt állítva, valami madárnak csontváza 
volt akasztva, melynek melle a fején volt; a többiek előtt pedig, mindegyik
nél külön-külön, nyírhéj-tartókban csontok voltak. Ama fő bálványházikó 
körül néhány apró bálványtartó állott, melyek ?iégyszögletüek voltak s 
mintegy három könyöknyi magasságra a földtől oszlopokra voltak he
lyezve ; ez oszlopok 'pedig fönt emberi hasonlatosságra voltak kifaragva. 
Ezekben az áldozati állat megölésére szolgáló szerszámok voltak elhelyezve: 
kopja, nyíl s egyebek. Volt még külön is egy efféle kis bálvány tartó, mely
ben tömérdek csont őriződött. Midőn okát kérdeztük annak, hogy mily 
czólra történik a csontok ily egybegyűjtése, az együgyűbbek közülök azt 
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az oktalan feleletet adták, bogy szűkös és Ínséges alkalmakra tartogatják 
és készítik elŐ ezeket eledelül a sajtannak, vagyis bálványnak; az okosab
bak ellenben a természetes ész ellenére azt mondják, bogy a lelketlen fa-
bálványnak ételre van szüksége s midőn ó'fc a tisztelet és becsülés kifeje
zése gyanánt áldozatra érdemesítik, nem méltó eljárás, hogy azt, a wÁvel 
megtisztelik, elsöpörjék, hanem az illő, hogy megőrizzék. 

13. A k o n d a i fő b á l v á n y : «Legelőkelőbb az a bálvány, mely 
a Konda mellékén van s melyet gonoszbitűségükben rendkívül tisztelnek. 
Ehbez a legtávolabbi kerületekből eljönnek, hogy bemutassák ocsmány 
áldozataikat. Személyesen nem volt módunkban e bálványt látni; azért 
nincs tudomásom róla, hogy minő alakja van, azonos-e azzal, melyet az 
osztjákoktól a Konda vidékére hoztak, vagy valamely régi vogul bálvány. 
Az hírlik róla általában, hogy ocsmány hajlékába senki, még maga a 
kondai fejedelem sem merészel belépni közöttük; csupán egy bizonyos sá
mán jár be hozzája. Azt is mesélik, hogy midőn valamit közölni akar, 
olyan hangja van, mint egy gyermeknek s e hangját legfőkép akkor hal
latja, midőn áldozatot követel. Nagy tisztességadással tisztelik, bálvány-
liázikója előtt bíborszínű ruhába öltözötten két őr áll, kiknek földiszített 
kopja van kezükben. Ezeket az ékességeket közös költségen szerzik, közös 
őriző helyen tartják s akkor használják, midőn a bálványházikó előtt kell 
állani. Azt vélik ugyanis balgahitűségükben, hogy régi és nem tiszta öl
tözékben nem illik az őri tisztet végezni, mivelhogy ez az istentelen ocs-
mányság a tisztaságnak volna kedvelője. Beszélnek ezen megvetésre 
méltó dologról sok egyéb meseszerűt is ; de nem minden látszik hite
lesnek. » 

«Voltak a Konda vidékén számtalan más bálványok is; de bizonyos 
isteni gondoskodásból sokat e bálványok közül saját alkotóiknak és szol
gáiknak kezei égettek el és romboltak össze. Ez a következőkép történt. 
Szatika, kondai fejedelemnek (ki a régi kondai fejedelmektől örökölt 
méltóságánál fogva, mint alattvalókon uralkodik a Kondavidék lakóin), 
két fia megbetegedett. Az atya aggódván gyermekei betegsége miatt, a 
bálványok támogatásához fordult s leginkább a sámánokba, vagyis va
rázslókba helyezvén bizodalmát, ezeket kérte föl, hogy segítsenek rajta. 
A sámánok ámító ajkai bizonyos bálványt jelöltek ki, melynek áldozatot 
hozván, biztos kilátásba helyezték a fiuknak szerencsés fölgyógyúlását. 
Az ocsmány áldozatok lefolyása alatt azonban, vagy röviddel utána, mind 
a két gyermek meghalt. A fejedelem erre telve a legnagyobb fájdalom
mal, főkép pedig mivel belátta, hogy álnok módon rászedték, elővett 
egy fejszét és sok bálványt összerombolt. Midőn ugyanily szándékkal a 
fönt leírt legfőbb bálványhoz kezdett volna közelíteni s ezt is szét akarta 
volna rombolni, a nép könyörgésre fogta a dolgot s valami váltságjuta-
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lommal lecsendesítette. Épségben hagyta tehát ezt, míg a többieket tűz
ben égette el, ekkép egyengetvén előre az evangélium hirdetésének útját. 
Mindezek mellett maga a fejedelem megmaradt mai napig is az ő go-
noszhitűségének tévelygésében.» 

De térjünk vissza az osztjákok és vogulok hittérítésének tör
ténetéhez, mely NOVICZKIJ tüzetes — bár egyoldalú s türelmetlen 
missionarius szellemtől átlengett — leírásában szintén sok tanul
ságos részletet tartalmaz a kiirtott ősi vallás ismeretét illetőleg. 
Irtózatos rémület szállotta meg a meglepett osztjákokat, a mint 
LBSCSINSZKIJ volt tobolszki püspök, ez idő szerint FEODOE néven 
szerzetes, 1712 június havában papokból és kozákokból álló csa
patával az Irtis alvidékén megjelent s itt czári parancsra hivatkozva 
egyre-másra kezdte rombolgatni és fölégetni az ősi bálványokat és 
szent lakaikat. A fenyegető veszedelem híre gyorsan szétterjedt 
mindenfelé s a nép lelki felháborodásában fegyveres ellentállásra 
s elszánt harczra készült. Vérontásra azonban még sem került a 
dolog, a térítők mindent elkövettek az izgatottság csillapítására s 
a nép is idejekorán belátta, hogy a czár kihirdetett akaratával szem
ben hasztalan az ellenszegülés, sőt esetleg az egész nemzetség vég
zetes romlásához vezethet. Beletörődve sorsukba megadással szem
lélték a hívek, mint pusztítja el az erőszak régi isteneik ábrázolá
sait, mi azonban korántsem törte még meg a beléjük vetett hitet. 
A népképzelet megdicsőülve látta kikelni bálványaik szellemét a 
lángokból, az Obi-öreg hattyú alakjában emelkedik a magasba 
(Nov. 71.) s e felfogás sokakban bizonyára csak növelte az irántuk 
való tiszteletet, a mint ez névleges kereszténységük mellett fenn
maradt közöttük mind e mai napig. Hogy miként folytak le az itt 
jelzett hittérítési műveletek, igen jellemzőn és érdekesen tárják 
elénk NOVICZKIJ müvének következő tudósításai: 

«A sorkovi jurtákban* (ma: Cejio IIIapKajiCKoe) *egg emberi 
hasonlatosságra fából faragott bálvány volt ezüst ábrázattal. Ez a lelket
len holmi sátáni közreműködéssel előre megmondta s tudtul adta, hogy a 
hithirdető mester jobbjától közeli pusztítás éri, arra kérte ennélfogva 
buzgó tisztelőit és szolgáit, hogy tartsanak ki állhatatosan atyáik régi go-
noszhitűségében s álljanak erősen ellent a térítésnek; maga-magát, így 
igérte, semmiképen sem engedi összetöretni. Ezen gonosz furfanggal oly 
buzgóságot keltett a népben maga iránt, hogy közmegegyezéssel készek 
voltak inkább vérig menni, mintsem a bálvány összetörését megengedni. 
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nagy bizalommal reménykedtek t. i. abban, hogy a bálvány, mint igérte, 
maga fogja magát megvédeni. Midőn pedig nemsokára elősietett a hit
hirdető mester s megparancsolta, hogy törjék össze a bálványt, a nép 
ördögi dühtől fölingerelve, gyilkosságra emelt kézzel tört mindnyájukra. 
Azonban a mester szelíd szavaival lecsillapította haragúkat, világosan 
megmutatva nekik amannak tehetetlenségét, hogy t. i. sem magát megvé
deni, sem valamit előremondani nem képes. Hiszen az, mint lelketlen 
fa, néma és hangtalan; a Legmagasztosabbnak ereje nem engedte, hogy 
szándékolt furfangjának valami gonoszságát cselekedhesse; ő hazudott 
ígéretében, nem képes magát megmenteni. A tűz martaléka lett a bál
vány egész istentelen lakával együtt.» 

ABRAMOV szerint (BBe^. XpncT. 12. 1.) e bálvány neve OpTHinb 
volt, azaz: Ort-iki (Fejedelem-öreg) = ÉV. Átér, illetőleg Sarni-
Atér, vagyis a Világ-ügyelő férfinak egyik ábrázolása. Ugyancsak e 
forrásból tudjuk, hogy a fehérhegyi lúdbálványt (Lunt-q,tér) a té
rítők az Óbba vetették (u. o.). Valami nagy eredménye egyébként 
az 1712-iki térítéseknek nem volt; összesen csak tizennégy embert 
sikerült megnyerni a keresztségnek, kik között volt azonban egy 
kiváló személy is, jelesen Alacsev középobi fejedelem. Ez a kereszt
ség után arról értesülvén, hogy valamikor az oroszok is pogányok 
voltak s hogy Vladimír fejedelem térítette őket először az üdvözítő 
vallásra Kievben, elhatározta, hogy meglátogatja e város szent he-

Jyeit s e szándékát a tobolszki püspök segedelmével végre is haj
totta. Hogy a bálványok templomainak helyei a hitben való ujabb 
megbotránkozásokra alkalmat ne szolgáltassanak, FEODOR püspök
szerzetes e helyekre kereszteket állíttatott, alapját vetve ezekkel a 
később ugyanide épült egyházaknak. A középobi osztjákok további 
térítései a következő 1713. év nyarára maradtak, melyeknek kiemel
kedő mozzanatait NOVICZKIJ ekkép írja le : 

«Bizonyos AtUm néven nevezett jurta-falu arról nevezetes, hogy 
— a mint az ottani régi lakosok állítják — ama Pan-sotnjik nevű va
rázslónak volt települő helye, ki Sz. István, permi püspökkel vitatkozott 
volt a maga gonoszhitűsége tárgyában, utóbb pedig ettől legyőzetve 
Permből a KaMeHb-en át Szibéria vidékére menekült s itt letelepedett. 
Ezen a régi istentelen lakóhelyen, a hol az emberi nem megváltásának 
ellensége külömböző ármánynak és akadálynak terjesztette ki hálóit, 
sok nép gyülekezett egybe azon közös szándékkal, hogy ellene fognak 
szegülni az evangélium hirdetésének. Az üdvhirdetós mestere azonban, 
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midőn tanításait terjesztette, nem hogy ettől visszariadt volna (nehezen 
hallotta volna füleivel), hanem még nagyobb szenvedélytől ingerelve, 
mivel sokan küzdöttek ellene, annál inkább vetette magát alá az igazság
nak s hajolt meg a hithirdető hivatás üdvösséges utasítása előtt. Ez a 
"határtalan ármánynyal telt ellenség (az ördög) pedig felbizgatott közöt
tük valakit, kinek már külseje is a gonoszerkölcsü embernek jegyét mu
tatta; arcza, tekintete a gonoszság kifejezése volt; alacsony, fekete, sovány 
volt. Oly elvetemült volt ez az ember, hogy hamisságával mindnyáju
kat eltérítve ellenünk hangolta; sőt azon erőlködött, hogy magát a mestert 
elűzze a parti kikötőtől. A kikötőhöz pedig bajosan lehetett jutni, mert 
előtte homokzátony volt s az ostromló hullámoktól ugyanakkor a hajó 
törést kapott. Nem csekély aggodalom fogta el a mestert; mert az egész 
nép is ama gonosz erkölcsű és gonosz ábrázatú bujtogatótól föllázítva el
lene állott. Mindemellett nem szűnt meg tanításával fölvilágosítani őket; 
csendes, békés szavakkal könyörögvén hozzájuk. ,Látom' — úgy mondja 
vala, —,hogy ti okos emberek vagytok, kik nem akartok az igazság ellen 
küzdeni; kérlek benneteket, hagyjátok ennek az éretlen eszű embernek 
gyermekes játékát; nem méltó dolog, hogy ily derék emberek ennek az 
egynek esztelen szavaitól félre vezetessenek.' Ezen kedvességükkel meg
nyerő oktató szavak mély hatást gyakoroltak szivükre, úgy hogy meg
vetvén a lázító ellenvetéseket, teljes örömmel és egy értelemmel kezdtek 
jönni az Úr keresztelő medenczéjéhez. Mindnyájuknak üdvözülését akar
ván, megmentette magát a lázítót is az örök pusztulástól, kit szintén 
belevett az örök életet nyert hivők gyülekezetébe. Ez sem akarván 
elmaradni társaitól az egyenlő gondolkozásban ós hitvallásban, eljött a 
keresztséghez a többiekkel együtt*. 

«Midőn pedig eljöttek az Úr keresztelő medenczéjéhez fölizgatva 
s ismét álnok szellemmel azért kezdtek könyörögni, hogy nejeiket és 
gyermekeiket hagyjuk kereszteletlenűl; attól tartottak ugyanis, hogy 
esetleg a kis gyermekek közül valamelyik a vizbe fuladhat. Ezt a kétsé
get az ő ármányos gonosz indulatú szándókával amaz ellenség (az ördög) 
hozta reájuk, a mint utóbb nyilván kiderült ármányának műve. A mes
ter azonban buzgalmában nyelvtolmácsai útján a következő választ 
adatta nekik: ,Ha bárkinek közületek valami baja esik, ne kíméljétek az 
én életemet, hanem vessetek engem azonnal a mélységbe : ezt a kijelen
tést adom nektek magamra nézve, reménykedve az én hatalmas védőmben, 
Megváltómban. Erre a papok hozzáfogván a tisztátlan szellem tízeséhez, 
egyikük az előtte álló asszonyok valamelyikére ráfútt ezt mondván: 
,H5Kii;eHH OTI> Hea ! (űzd el tőle!)'; az asszony pedig rögtön összeesett, 
mintha halott lett volna. Ezen váratlan eseten sokan elszörnyűködtek s föl
zúdultak, azt hivón, hogy ezen szavakban valami láthatatlan gyilkos erő 
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van; mások pedig ezen ijedelem hatása alatt dühre gerjedtek. A papok azon
ban fölvévén az asszonyt a földről, addig nem szűntek meg ó't életre hívo
gatni, míg ez mintegy álmából fölébredvén, lassankint magához jönni nem 
kezdett. Midőn pedig megkérdezték, hogy mikép szállotta, meg ilyen ördön
gösség, azt nyilvánította ki, hogy előbb a maga gonoszhitiíségéhen meg volt 
bűvölve rossz szellemétől: ,ezert* — így monda — ,valami kórszellem nyű
gözött le, de ez most engem elhagy ott.1. Ennek hiú ármányai ily módon 
semmikép sem gátolhatták meg, hogy mindannyian örömmel az Úr ke
resztelő medenczéjéhez járuljanak, alávetvén magukat az Istentől kinyi
latkoztatott rendelésnek.» — NoviczEU-nak ezen elbeszélései Nagy-Atlim 
falu lakóira vonatkoznak. Kis-Atlimban a térítésnek nem volt semmi
nemű akadálya ; mert itt a nép Polém-/o (Pelimi-ember) nevű sámánjuk 
előzetes rábeszélése folytán maga vonult a i érítők elé ós szívesen meg
keresztelkedett, kivéve harmincz embert, a kik már előbb Obdorszk vi
dékére BoKcapKOBLi lopTJbi faluba menekültek s ott megtelepedtek 
(1. ABBAMOV: BBe^. XpHCT. 12. 1.). 

Az 1713-ik év hittérítő műveletei rendkívüli sikerrel jártak : 
Háromezer-ötszáz lélek hódolt meg a keresztségnek s «az Irtis, Ob 
és egyéb folyók vidékei megteltek az Ur áldásával)). «Maguk az 
egek« — így fogták föl a térítők — «segítettek csodálatos közre
működésükkel a keresztelésben; mert a mikor s a hol csak ez meg
indult, sohasem történt a nélkül, hogy eső ne lett volna, mintha az 
egek is hozzá akartak volna járulni a bálványi ocsmányságok el
mosásához. Néha a legcsendesebb időben, midőn a nap sütött, a 
mint megkezdődött a keresztelés, egyszerre csak váratlanul meg
nyíltak az ég zsilipjei s üdvös eső áradt a földre annak jelekép, 
hogy eloltani igyekszik a bálvány tisztelet folytán fölgerjedt harag
ját és dühét a Legmagasztosabbnak» (Nov. 80.). Közeledvén a tél, 
abba kellett ismét hagyni a munkát, mely a következő 1714. év 
február havában a t a v d a i és p e l i m i v o g u l o k közt folytató
dik. Jó előjelül szolgált a térítőknek az a körülmény, hogy útjuk
ban valami elhagyott helyen eső házban alkalmuk nyílt egy orosz 
asszony iker gyermekeinek megkeresztelésére : «Ez a két ikergyer
mek)) — így szólt a szerzetes püspök — «két nemzetséget jelent: 
az osztjákot és vogult; igyekeznünk kell munkaszeretettel, hogy 
megszabadítsuk őket a bálványok rabszolgaságából s fiaivá tegyük 
a szent keleti igazhitű egyháznak)) (u. o. 86.) A feladat ezúttal nem 
volt nehéz; mert e tájakon a nagy számban betelepedett oroszság 
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s a közeli templomok és monostorok hatása alatt amúgy is jócskán 
«1 volt már terjedve a kereszténység a vogulok közt is. Megérkez
vén Pelim városába, kozákok mentek szét a pogány vogulok összes 
vidékeire, kik engedelmeskedvén a hatóságnak, csoportosan jöttek 
el különösen a Pelim, Vaglja és Alsó-Lozva mellékeiről s ellent
állás nélkül vették föl itt a keresztségét. Ezután papokat küldtek 
az otthon maradt nők és gyermekek megkeresztelésére, kik annál 
sikeresebben tehettek eleget megbízatásuknak, minthogy működé
sükhöz csodaszerű eredmények hite fűződött. Mint NOVIOZKIJ elbe
széli (90. L), a Pelim mellékén egy tizenkét éves, a keresztségben 
Mária nevet nyert leánykát nagy betegsége miatt kézen kellett vinni 
a keresztelő medenczéhez; de mihelyest a szentelt víz érte, a leány 
azonnal megkönnyebbült, sőt pár perez alatt annyira fölgyógyult, 
hogy saját lábán mehetett haza s itt, mintha nem is lett volna nagy 
baja, fát kezdett hasogatni. Hasonló eset történt egy tíz éves gyer
mekkel, kinek a lába föl volt dagadva; a mint ez a kereszteléstől 
haza jött, rögtön fölépült s futkosni kezdett. Több mint négyszáz 
volt csupán a férfiak száma, kik ezen időben megkeresztelkedtek. 
Csupán a kondai fejedelem, Szatiga, nem engedett a keresztségre 
való fölhívásnak. Hiába küldtek volt hozzá követet, hogy jelenjék 
meg népével együtt Pelimben, az utasításnak nem volt foganatja 
(u. o. 87. 1.). 

Ugyanez év június havában FEODOR püspök-szerzetes Berjo-
zov felé veszi útját az é j s z a k i v o g u l o k és o s z t j á k o k 
megkeresztelésére. Lefelé hajózva az Irtisen és Obon csapatával, 
sorban meglátogatja az előbb megkeresztelt helységeket s intézke
dik, hogy a népesebb falvakban templomok épüljenek. Berjozovba 
érvén, itt már készen várta a Szoszva, Szigva, Kazim és Alsó-Ob 
Vidékéről berendelt s nagy számban egybesereglett nép, melynek 
előbb fejedelmeit vezették a keresztelő medenczéhez. Ezek voltak: 
Nikifor Eurov alsó-szoszvai, Dimitrij Juzorin(Juzor R&jdvikov íí&) 
kazimi, Jigor Danjilov kunovati, Matfej Seksin szigvai, Pjotr Osz-
manov felső szoszvai és Alekszej Tajsin obdorszki fejedelmek (AB-
RAMOV: BBe^. XpHCT. 15.1.). A legcsekélyebb ellentállás nélkül 
felelt meg a hozzája intézett kívánalmaknak maga a nép is, csu
pán arra kérvén a térítő püspököt, hogy «segítse őket imádságaival 
a tőlük tisztelt bálványokban lakozó tisztátlan szellemek megroha-
nása és ármánya ellen; mert azelőtt, úgy mondák, ezek őket rabsá-

18* 
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gnkban tartották s különböző ármányos gonoszságot kellett tőlük el-
türniöh) (Nov. 96.). A régi istenektől való félelem volt általában a 
főok, mely némelyeket a keresztség fölvételében habozóvá tett , 
a m i n t erről NOVICZKIJ következő följegyzése is tanuskodik. (95.1.): 

((Elérkeztünk a karinkari jurtákhoz, hol a mester szintén hozzá
fogott az üdvözülés hirdetéséhez. Ez sokaknak tetszett, s azok közt, kik 
a tanítást elfogadták s az Úr keresztségére áhítoztak, megkivánta ezt az 
Ő Javlak nevű sámánjuk is. Ez azelőtt ki levén tanítva az ördöggel való 
bűbájoskodásra, e mesterséget gyakorolta. Midőn pedig megkeresztelke
dett, a következő csudálatos dolgot mondotta el nekünk. Az üdvhirdetés 
mesterének megérkezése előtt az ö szövetségese, az ördög, elővette öt, sokáig 
kínozta s megverte, ilyen szavait hallatván: ,Eddig veled voltam, most 
pedig te eltaszítsz engem; ha te ellenem az igazság tanujeleit fogod nyil
vánítani, testeden súlyos kór fog jelentkezni.' A mester megtanítván őt 
az igaz hitre, (az ördög ellenében) megvédte s fölszerelte a (nyakába 
akasztott) kereszt fegyverével; ettől t. i. amaz ellenség remeg és reszket, 
nem állhatván ki ennek erejét.* 

Különösen nehéz feladat várakozott a térítésre 1715-ben a 
Konda mellékén, hol főkép a vogulok közt a még érintetlen po
gányság teljes erővel és elszánt makacssággal szegült ellene az egy
ház törekvéseinek. Az előbb emlegetett czári parancs valósággal 
1714 deczember 6-ikáról keltezve csak most érkezett meg s a kö
vetkezőket foglalta m a g á b a n : 

«Ezen parancsommal meghagyom neked, mi Isten előtt való köz
benjárónknak, hogy utazd be az egész vogul és osztják földet s összes 
kerületeiben, úgyszintén a tatárok, tunguzok és jakutok járásaiban, a 
hol csak bálványokat, bálványtemplomokat s istentelen tisztelethelyeket ta
lálsz, ezen fölséges czári parancsunk értelmében égesd el őket s térítsd ama 
vogulokat, osztjákokat, tatárokat s mind az idegen nemzetségüeket Isten 
segedelmével és saját fáradozásaiddal a keresztény hitre. Megparancsolom 
egyszersmind, hogy jelentsd ki előttük szó szervit a következő rendeletün
ket : A mely vogulok, osztjákok, tatárok s egyéb idegen nemzetségüek meg
keresztelkednek, azoknak a mi czári költségünkön a keresztséghez ingre 
való vászon s ajaszaktól (bőradótól) való mentesség adatik. S a mely vá
rosokba, te Isten előtt való közbenjárónk utazol, jelesen Verchoturjeba 
s innen alább egész Pélimig, Berjezovig, továbbá a Szoszván fölfelé s túl 
Berjozovon lefelé s innen Narim, Tobolszk, Jeniszeiszk és Jakutsk s 
mindezek járásaiban fekvő városokig : mindenütt vehetsz mi felségünk
nek ezen parancsa értelmében a kincstárból a számtartóknál a mi csak 
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a te feladatodhoz és törekvésedhez szükséges s az összes szibériai váro
sok számtartói kötelesek neked adni, a mit csak te a térítés művéhez 
szükségesnek találsz, minden föltartóz tatás nélkül)).*) 

Kellő számú legénységgel és papokkal fölszerelve el indult 
t ehá t FEODOE, mihelyest a vizi utazás lehetővé vált, a Kondára . Ez 
ujabb nagy vállalkozás élményeit és eredményeit NOVICZKIJ művé
nek utolsó fejezete tárgyalja, melyből szintén ide iktatjuk a t anu l 
ságos részeket. 

» 
«Hithirdető munkánk sok háborúsággal volt egybekötve (e vidé

ken) s a lázongások szerfölött elhalmozták fáradalmakkal a mestert; 
mert az ördög itt erősítette volt meg istentelenségének legerősebb fész
két akkor, a midőn külömbözŐ folyóvidékekrol a hitetlenségükben meg
átalkodottak itt rejtették el bálványaikat. így különösen, mint föntebb 
említettük, az Ob vidékéről hoztak volt ide (valami bálványt), mely 
ennélfogva egész álnok erejét, az ármányos hamisság lázongásait ide te
lepítette s itt szilárdította meg. Annyira tisztelt és dicsőitett volt pedig 
ez az egész osztják vidék részéről, hogy nem is hittük, hogy Összetörhet
jük ; sőt azt véltük, hogy a ki ezt összetörni akarja, valami csodálatos erő
vel kell megküzdenie». 

«Most eljutottunk ehhez a nehezen legyőzhető istentelenséghez. 
Midőn közel értünk ama lakóhelyhez, hol ezt az ocsmány bábut őrizték 
volt, sok hozzánk csolnakázó embertől arról értesültünk, hogy itt felfegy
verkezett népnek nagy sokasága gyűlt egybe s ezek készek inkább életü
ket is feláldozni ezen ocsmány bálványtemplomórt, mintsem hogy eláll
janak gonoszhitűségüktol. A hithirdetés mestere azonban kicsinybe vévén 
az ő sokaságukat, így szólott: ,Ha egész sereg csoportosul is ellenem, 
szívem nem félemedik s ha háború támad is reám, bizalmam az Úrba 
vetem' — és sietve haladt előre. Midőn pedig elértük az ő lakóhelyüket, 
melyet Nachracsi jurtdk-nak (Haxpa^eeBbi lopTu) neveznek H a x p a i i . 
EBiiJiaeBT> neve után, a ki itt előljáró, birtokosa és szolgája amaz ocs
mány bábunak, megláttuk az előttünk álló egybegyülekezett nép sokasá
gát. Ezek mindannyian dühvel tekintettek reánk ; mindamellett jó indu
latot is tanúsítottak irántunk, a mennyiben nem akadályozták meg fegy
verrel kezdetben, hogy lakóhelyük partjához kikössünk*. 

«A kikötőnél kimentünk az egybegyűlt néphez és Nachracs Jevpla-
jev elöljárójukhoz s a hithirdetés mesterének nevében köszöntöttük mind-

*) L. KÖPPEN PÉTER «XpoHOJiorH<íecKÍii YKasaTejit MaTepiaJioB'b p,.m 
HCTopiu HHOPÜAU.6B'I> EBpoiieiícKOü Poccin» (St. Pb., 1871.) művében: 74. 1. 



2 7 0 MUNKÁCSI BEENÁT. 

nyájukat békét, egészséget és minden boldogságot kivánván. Azonban 
ők kicsinybe vévén a mi városi embereinket, ekkép válaszoltak: ,Tudjuk 
mi a ti jöveteletek okát, ti hizelgésetekkel el akartok bennünket téríteni 
a mi ősi hitünktől, elpusztítani és összerombolni akarjátok a mi régi 
korok óta tisztelt segítőnket; azonban hiában fáradoztok : itt tesszük le 
mindnyájan fejünket, de hogy azt tegyétek, meg nem engedjük.' — S ez
zel mind elmentek azonnal egyértelemmel a bálványnak gyalázatos tisz
telethelyére. » 

«Ez a bálvány pedig fából volt faragva, zöld ruhába öltözve, gonosz 
alkotású arcza fehér bádoggal volt borítva, fejére fekete róka bőr helyezve. 
Egész tisztelethelye, de különösen ülése biborszinü posztóval volt díszítve. 
A többieknél magasabbra volt állítva; alantabb t. i. több apró bálvány 
állotta vala körül, melyekről azt mondák, hogy az igazi bálványnak szol
gái. Egyéb holmik is, jelesen kaftdnok, evetbörök s másféle tárgyak nagy 
sokaságban voltak elébe téve.» 

«Ez a lelketlen ocsmányság a fent említett Nachracs Jevplajev 
személyében oly szolgát szemelt ki magának, a ki gonosz ábrázatú, fe
kete s mellén, hátán egyaránt púpos volt. Ez oly hévvel szerette volt gya
lázatos bálványát, hogy szakadatlanul mellette volt. Csodálatos volt az Ó 
imádkozásának módja. Hangját vékonyan eresztette ki s nem volt az 
semminemű értelmes beszéd, hanem afféle, mint a borjú bőgése. így végezte 
ö napjában többször bálványa tisztelethelyén azt a szemérmetlen, sőt eszte
len imádkozását.» 

«De nemcsak ő, hanem az ott egybegyülekezett egész nép is nagyon 
tisztelte ezt a gyalázatos bábut; mert őt minden más bálványnál régibb
nek magasztalták. Nem csekély dicséretkép emlegették azt is, hogy Jermák 
idejében, midőn t. i. ez Szibériát orosz hatalom alá vetette, atyáik és déd-
atyáik Jermák parancsa értelmében nemzedékről-nemzedékre adót fizetget-
tek ama bálvány után. Ez a Nachracs volt birtokosa ama bálványnak, ki 
ennélfogva más szűkölködő, szegényen élő egyenrangú társai fölött kivált 
javai bőségével és gazdagságával. Annyira tisztelt volt ugyanis ez az is
tentelenség az egész osztják földön, hogy az Ob- s más folyóvidekek sajtan-
cik-jai, vagyis bálványpapjai el szoktak volt járogatni ezen bálvány birto
kosához és ajándékokkal kérlelgették őt, hogy engedje (rövid időre) elvinni 
a bálványt helységeikbe. Ha kielégítették ajándékaikkal s ez átengedte a 
bálványt, a szegénységben sínylődő sámánok saját lakóhelyeiken kihasz
nálni igyekeztek az alkalmat ocsmány áldozatok rendezésével a maguk 
javára.» 

«Kevés idő múlva a parton előttünk állókhoz dühös tömeg gyüle
kezett, mely bámult, csodálkozott és senkit maguk közül hozzánk s ma
gunk közül hozzájuk menni nem engedett. Mindamellett nem sokára 
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megszokván bennünket, barátságos érintkezésbe léptek velünk, egyesele 
pedig már elkezdtek a mester hajójába járni. A mester a szíves fogadás
nak és szeretetnek mindenféle jeleivel édesgette őket magához, hogy al
kalmasabban megkezdhesse közöttük a hithirdetést; de mihelyest oktatni 
kezdte őket arra, hogy hagyják el istentelen bálványaikat, ez nem volt 
semmikép inyűkre, sőt keserves fölsóhajtással válaszoltak: «Ne kivánd 
tőlünk, hogy eldobjuk magunktól ezt a bálványt, melyet atyáink és déd-
atyáink oly régi idó'k óta tiszteltek. S hogyha a czár 0 Felségének magas 
parancsolatja, hogy nektek el kell pusztítani a mi halványunkat és tisz
telethelyét, arra kérünk benneteket, hogy inkább vessetek nagyobb adót 
reája ; ha Jermák az Ő idejében három rubelt vett érte évenként tőlünk, 
most megtoldjuk ez adót s négy rubelt adunk évenként, csak hagyjátok 
abba ennek a parancsolatnak végrehajtását. — A mester pedig erre föl
sóhajtván, a tolmács útján a következő feleletet adatta nekik : «Jaj nek
tek, ha a sátán annyira elvakított benneteket esztelenséggel, hogy az in
gyen adott áldást elvetitek s az örök pusztulást egész nemzetségeket 
részére áron óhajtjátok megszerezni. Vájjon nem telt-e még be a sátrin 
atyáitok és dédatyáitok lelkeinek romlásával, midó'n oly régi idők óta el
hanyagolták megmentéseteket és benneteket pusztulásra hagytak?! Most 
az Úr letekintett reátok és kezében tartván az uralkodó szívét, utasította 
őt, hogy legyen a ti megmentőtők; nem arra buzdította szivét, hogy 
ennek az útálatraméltó és szemérmetlen bálványnak adományait, hanem 
hogy a ti lelkeiteknek üdvözülését keresse. Ne kivánjátok tolom sem azt az 
esztelenséget, hogy leikeitek pusztulásának ára gyanánt ezt a négy rubelt 
elfogadjam; mert drága lelkeiteket, melyet minden létezőnek teremtője 
a mi Urunk vérével megváltott, az örök romlásnak átengedni nem aka
rom.* — Ilyen tanításokkal fölvilágosítva elkezdtek már habozni s buz
galmuk istentelenségük ós gonoszhitűségük iránt apadni kezdett." 

«Kevés idő multán a mester folytonos tanításától ösztönöztetve 
elküldöttek hozzá legügyesebb elöljáróikat, hogy tanácskozzanak a fölött 
hogyan és minő föltótelekkel akarnának belépni a hit kötelékébe. Ezek 
oly dőreségek voltak, hogy mindnyájunknak nevetni kellett rajtuk. így 
kezdett szólani ez a követségük : , Alávetjük magunkat az uralkodó uká-
zának és parancsolatának. Nem vetjük el, mester, a te tanításaidat sem ; 
de azt kérjük tőletek : Először is, hogy ne taszítsátok el a mi atyáinktól 
és dédatyáinktól ősi időktől fogva tisztelt halványunkat sem ; hanem, ha 
nektek bennünket megkeresztelni kedvetek van, ne mulaszszátok el, hogy 
ugyanolyan tisztességben a mi sajtanunkat is részesítsétek ; sőt adjatok o 
reá a miénknél nagyobb becsű keresztet, jelesen aranyból valót. A magunk 
vagyonából fogunk földíszíteni és építeni templomot; de a szent képek 
között föl akarjuk állítani a miénket is. — Másodszor, ne legyen számunkra-
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eltiltva a lóhús élvezete ; mert nincs a világon oly jőizíi étel s mely nekünk 
oly kellemes volna; inkább tudunk életünktől megválni, mint ezen jó izü 
eledeltől. Azután meg mindenek fölött arra kérünk, hogy ne válassza
tok el a mi sok feleségeinktől, s ne gátoljátok meg a jövőben sem nálunk 
a többnejűséget. A mi nejeinket semmi esetre sem fogják a ti papjaitok 
megkeresztelni; hanem mi magunk fogjuk megkeresztelni kiki a maga 
nejét vizben s kiki maga teszi rá majd a keresztet. Ha mindezt nekünk 
megengeditek, elfogadjuk az egyhitűséget és a ti törvényeteket.» 

«A mester pedig békésen fogadta az ő küldöttségüket s a követke
zőket válaszolta: ,Férfiak és öregek I Ha reátok tekintek, kiket ősz főtök 
oly tisztelt alakokká tesz, azt vélem, hogy telve vagytok okossággal; de, 
óh jaj, a sátán oly mértékben tesz benneteket nevetsége tárgyává, annyira 
megvakította ármányaival elméteket, s vezetett benneteket esztelensógbe, 
hogy nem mint okossággal eltelt vének s mint ősz fő tisztességével föl
ruházott férfiak beszélitek az előadottakat, hanem mint éretlen eszű 
gyermekek. Csakugyan annyira nem tudjátok-e fölismerni a külömbsé-
get a sötétség és világosság közt, a melyeket Isten egymástól szétválasz
tott, elnevezvén a sötétséget éjjelnek s a világosságot nappalnak, hogy 
ezt előttetek nyilvánvalóvá kell tenni ? ! Nem lehet egyesíteni az éjjelt a 
nappallal, hanem a nappal különálló. Hogyan akarjátok tehát ti összeke
verni a sötétséget a világossággal, a tisztességest a gyalázatossal, az . 
istentelen bálványt az isteni tiszteletben részesülő képekkel, melyek az 
égnek és földnek teremtőjét és az 6 szent szolgáit ábrázolják ?! Ti ezt a 
sátáni gonosz ábrázatú alakot, melyet a ti vakságtól elhomályosított el
métek tiszteletben tart, akarjátok amazokkal egyenlő tisztességben része
síteni s azt mondjátok, hogy keresztelóssel tisztítsuk meg ezt a lelketlen 
utálatosságot? ! Ez meg nem felelő s ellentmondó minden józan észnek; 
mikép volna méltó, hogy ez az érzésnélküli fa, melynek sem látása, sem . 
hallása, sem tapintata, a keresztény szentségben részesüljön, hiszen 
ehhez önkéntes beleegyezés szükséges. Arra kérlek benneteket: ne le
gyen szivetek oly megkövesedett és érzéketlen a keresztség iránt, ne 
fordítsátok el érzelmeiteket attól, hogy elfogadjátok üdvözülésetek szent
ségét ; hanem ha egyhitűek akartok lenni velünk, vessétek magatokat 
.alá a mi keresztény tanításainknak. Nem érttek ti semmit ahhoz, hogy, 
mint mondjátok, magatok kereszteljétek meg nejeiteket; ehhez nem 
adatott nektek áldás. Mert ne gondoljátok ám, hogy a megtisztulás csu
pán a víz által történik, abban láthatatlanul a Sz.-Lélek áldása működik 
közre, melyet midőn mi megalázkodással reátok adunk, az benneteket 
megszentel és fölvilágosít. Kérünk benneteket: fogadjátok el az egyhitu
séget és egyenlő gondolkozást velünk; legyetek a mi egy anyaméhből 
eredt testvéreink s fiai az Isten egyházának.' — Azonban mind e tanítá-
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sokra nem csak hogy meg nem adták magukat a követek, hanem még 
dühösebben távoztak gyülekezetükhöz.» 

«Értesülvén a követektől az ügyek állásáról, nagyon fölháborodott 
az oktalanok gyülekezete s még inkább ellene állott a hithirdetósnek. 
Gyilkos szándékkal lihegtek reánk, elkezdtek bennünket gyalázni és szidni 
elannyira, hogy kétségbe voltunk esve a hit számára való megmentésük 
lehetőségén. Azonban a mester nem habozott; némi isteni előrelátással 
mondogatta, hogy nemsokára a keresztelő medenczénél fogjuk őket látni, 
a mi csakugyan be is következett. Elérkezvén ugyanis Vladimir apostoli 
fejedelem ünnepe, az ő gyülekezetükből egy Pomzsuk nevű előljárókóp 
tisztelt férfiú jött a mesterhez, a ki szívesen üldögélvén a hithirdetés 
mesterénél, megkivánta a keresztségét s kérni kezdte a mestert, hogy 
méltassa őt a megkeresztelésre. A mester ezt a legszívesebben teljesítette 
s elbocsátotta őt a gyülekezethez, hogy nyilvánítsa a többiek előtt is ezt 
a magasból nyert áldását s édesgesse őket is lelkük üdvözülésére. Erre ez 
kiment a gyülekezethez s elkezdte Őket eszteleneknek mondva korholni: 
,Miért szegültök ellene' — monda — ,a czári parancsnak s szóltok ellene 
a keresztény hitnek ? ! Tudjátok meg a tudnivalókat, hogy az engedetlen
ségért megharagszik Isten is s a czár is; ez elküldi hadait, mindnyájunkat 
elpusztít s végül puszta lesz a mi földünk is. A czári parancs rettentő szi
gorú; a kik ennek nem engedelmeskednek, halálra érdemesek.1, — E sza
vaiért őt is korholni kezdték; ő azonban visszafelelt nekik : ,Meddig fo
gunk még [kicsinyelve] lelkeink megváltásának emez áldását állhatato
san megmaradni semmitsem tudó régi atyáink nyomorúságánál; én 
bizony megfogadom Uralkodómnak parancsát s ennek a mesternek hasz
nos tanítását.' Ezen szavaival mintha karddal vágta volna ketté szoros 
szövetségüket és a hithirdetés ellen való állásfoglalásukat. Némelyek t. i. 
megértvén a mondottakat, azokkal egy véleményre kezdettek ju tni ; 
mások ellenben nem akarták megérteni s beszéddel bujtogatták a népet. 
Egyesek megint azt mondogatták, hogy föl kell venni ugyan a keresz
ténységet, de nem szabad megengedni, hogy sajtanjukat elégessék; hanem 
szerintük ez valami különös helyre volna vetendő, a hol többé nem fog
nának elébe járulni s hozzá imádkozni. Voltak olyanok is, kik egyáltalá
ban nem akartak megkeresztelkedni. A szóbeszéd és czivakodás egész 
nap és éjjel tartott. Másnap virradatra fölvirradt a hitetlen nép szivében 
is az áldás. Annak akaratával, ki azt mondotta volt tanítványainak: 
,béke veletek !' s béke lőn, megszűnvén a szóbeszédekés czivakodások, az 
egész gyülekezet a legcsöndesebb szelídséggel odajött a mesterhez s így 
szólott: ,Tégy velünk, a mit akarsz és szent helyeinket, valamint bálvá
nyainkat is pusztítsd el, a hogyan akarod'.» 

«Kijövén ekkor a mester az egybegyülekezett néphez, ezt kellőleg 
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kioktatta és előkészítvén a kereszteléshez a tisztátlan szellem ellen való 
imádságokhoz fogott. De a sátán nem hagyta abba incselkedéseit s esz
közül azt a gonosz ábrázatú, kicsiny, fekete, sovány, mellén-hátán púpos 
Nachracs Jevplajevot választotta ki magának, ki így szólott a gyülekezet
hez : ,Vigyázzatok, barátim, midőn fölöttetek beszélni kezdenek, ne fo
gadjátok el azt, mert az a keresztény bűvölés; midőn pedig hajatokat 
fogják nyírni, a lelketeket fogják kivágni.' — Mikor a papok hozzáfogtak 
az olajjal való kenéshez, a nép hirtelenül fölháborodott s elfutott kiki a 
maga lakába; alig birtuk őket ismét összehozni. Mindezek után, midőn 
keresztelésükhöz fogtunk, az egész előttünk álló nép belefutott a vízbe 
és maga mártotta magát alá, mondván: «Tedd reám a keresztet, én már 
meg vagyok keresztelve.' Mi nagy nehezen, könyörgéssel hoztuk ki Őket 
a vízből s annak rendje szerint kezdtük őket keresztelni, míg Isten áldá
sával mindnyájan megkeresztelkedtek. A keresztelés vége felé az ördög 
megint fölbujtofcta az ő rabszolgáját, ama Jevplovot, a ki botot vett elő 
s a folyóhoz futván, a népet elhajtani kezdte a kereszteléstől; a nép azon
ban reá támadt, megverte s egész a faluig űzte. Midőn már teljesen befe
jeződött a keresztelés, ama Jevplov fiát küldötte hozzánk ily izenettel: 
,Ha engem maga a püspök fog megkeresztelni, akkor én is elfogadom a 
keresztségét.' Midőn ezt mi meghallottuk, bár nagyon ki voltunk fá
radva, fáradtságunkat feledve, gyorsan kijöttünk a hajóból s az elkészí
tett helyen hozzáfogtunk a tisztátlan szellem ellen való imádságokhoz. 
Elérkezvén pedig e szavakhoz : ,MHí,neHH HSt nero BCHKT> JíyKaBbiö H 
HeiHCTLiií ,nyxTi, rH"B3 ;̂Hiii,ÍHca BT. cep^nt i e ro ' (űzz ki belőle min
denféle ravasz és tisztátlan szellemet, mely szívóben fészkel!) — hirtelen 
megremegett, mint valami ördöngös; a kereszt jelétől erre-arra kezdte 
forgatni fejét, kevés híja, hogy a földre nem esett; azután éktelenül föl
kiáltott, végűi kiszabadítván magát kezeink közül elfutott. Midőn meg
fogtuk, kikérdeztük viselkedésének okát; ő pedig azt felelte nekünk, 
hogy rettegés szállott reá s betegség fúrta át szívét. Mi biztattuk: ,Vesd 
el ezt a rettegésed s higyj ingadozás nélkül: akkor egészséges leszel ós 
semminemű betegséget nem fogsz érezni'; de midőn kérésekkel valahogy 
oda állíthattuk a kereszteléshez, újra csak az előbbit cselekedte. Nem 
tűrte az Ur keresztjével való illetést; elkezdett ordítani, kést rántott 
reánk, azt mondván : ,A betegség keresztül fúrja hasamat és szivemet.' 
A nép pedig, midőn ezt hallotta, fölzúdúlt, azt hivén, hogy a keresztelés 
cselekedeteiben és szavaiban valami támadó és megölő erő van. De va
laki, kinek semmi baja sem esett a tisztátlan szellem ellen való mondá
sok közben, odaszólott neki: ,Ne félj, semmi szenvedésed nem lesz!'» 

«A keresztség fölvétele után mindnyájuknak lakomát rendeztek; 
többeket pedig az elöljárókkal együtt arra kért a mester, hogy jöjjenek 
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a hajóra s vele együtt étkezzenek. Asztal után a mester így szólott hoz
zájuk : ,Szükséges volna kipusztítani lakaitokból azt az utálatos bábut,, 
hogy ne legyen utálatosság köztetek, s ti immár tisztákká váljatok!' Sok 
vita támadt ezen. Némelyek azt mondták: ,Nem ; hadd vigyék ó't el va
lami puszta ós áthatolhatatlan helyre !' Sok külömböző nézet volt közöt
tük, míg reánk ójjeledett és sötétség borította el a földet. Ekkor a leg
gonoszabb sötétség, valami ördög, meglévén az ő kedveltjei, ezeket a 
következő ármányra tanította k i : Az igazi bálványt, a melyről velünk 
annyit vitatkoztak, hogy el ne égethessük, ellopták s helyébe másat állítot
tak ,- az ellopottat pedig elvitték valami távoli vidékre azon reményben, 
hogy jöhet még idő, midőn ismét visszatérhetnek istentelenségükhöz. Ezu
tán megengedték, hogy átadják nekünk Őrizetre a régi bálvány helyébe 
tett másik bálványt s csupán erre kértek bennünket: ,Ne égessétek el a-
mi szemeink előtt!' — Midőn pedig elérkezett az elégetés ideje s közü
lünk egyik ráütött a bálványra, hogy fölbukjék: nagy ordítás és zúgoló
dás támadt, sőt fegyvert is emeltek ránk, mondván : ,Miért gyalázzátok 
igy és szidjátok a mi istenünket?' Nehezen csillapodott le a nép s a bál-
yányházikótól távozván, könnyes szemekkel kisérte az onnan elvett bál
ványt s így szólott: ,Eredj, mi istenünk, könyörtelen muszkák kezébe 
jutottál / ' Ezután beleülvén a hajónkba a bálványnyal együtt a túlsó 
partra eveztünk, ott a bálványt tűzbe vetettük, végűi házikóját is le
romboltuk.)) 

((Szerencsésen elhajózván onnan, a kit csak előtaláltunk, minden
kit megkereszteltünk s így jutottunk el KaTLinieBbi jurta-faluba. I t t az 
ő fejedelmüktől, Szatiga-tól követ érkezett hozzánk, ki könyörögve kórt 
bennünket, hogy gyorsabban igyekezzünk az ő gyülekezetükhöz ; mert, 
így monda, egybegyűltünk már mindnyájan a keresztelésre. Voltakép 
pedig oly czélból küldte volt ő a követet hozzánk, hogy megtudja nagy 
számban jövünk-e hozzájuk. Az a Szatiga, kondai fejedelem, ugyanis össze
gyűjtötte összes embereit, körülbelül hatszáz fegyverest, valamely To-
bolszkból jött mohammedánnak buzdítására, ki azt mondta volt nekik: 
,En magam láttam kitéve a czári rendeletet a városban, melyben az 
uralkodó (czár) meghagyja, hogy a ki a püspököt agyonüti, semmi büntetése 
ezért ne legyen'. — Arra lázította ez a népet s tanította Szatigát, hogy 
ravaszsággal támadjon meg bennünket és váratlanul reánk rohanván, 
mindnyájunkat megöljön. Hanem Isten megakadályozta az ármányság
ban fondorkodókat s felfödözte hamisságukat. Egy vogul ember ugyanis 
ama seregből eljővén hozzánk s tapasztalván a mi jó bánásmódunkat 
vele szemben, titkon értésünkre adta: ,Vigyázzatok', úgy monda, ,a mi 
fejedelmünk azt a ravaszságot eszelte ki, hogy benneteket váratlanul 
megtámad s halálba küld'. — Ekkor lelkünk ébersége mellett gyönge 
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testünk megfélemedett s futni akartunk hazafelé. Tanácskozáshoz fog
tunk, nem tudván mitévők legyünk. Valaki közülünk így szólott: ,Ha 
futni kezdünk, akkor azok is, a kik már megkeresztelkedtek, föltámadnak 
ellenünk s megölnek bennünket: menjünk tehát, átengedve magunkat 
Isten akaratának előre, oda, a hol Szatiga és az ő népe vannak.' — Sza-
tiga pedig meghallván, hogy félelem nélkül haladunk feléje, ott hagyta 
összegyűlt népét s bálványához futott, hogy neki áldozatot mutasson be s 
hogy e szörnytől segítséget kérjen ármányos vállalkozásához. Midőn meg
érkeztünk, sok népet láttunk, mely nagy lármát és ordítást vitt végbe* 
szidván bennünket és ijesztvén fejedelmükkel. Szombaton, az ebéd órá
jában meg is jött a fejedelem az ördögi segedelemmel s elkezdett külöm-
böző ármányos műveleteket intézni ellenünk ; de Isten mind az ő ravasz
ságait fölfedte számunkra éppen az ő emberei útján. így telt el három 
nap. Midőn a nép látta, hogy a fejedelem mitsem ér el az ő alattomos-
kodásaival, fölkelt ez ellen, így szólván: ,Te dühöngsz és háborút akarsz 
az uralkodóval: így magad is elpusztulsz s bennünket is pusztuláshoz 
vezetsz.' Ezzel mindnyájan ott hagyva Őt, elfutottak. Utoljára maga a 
fejedelem is elfutott lakába, mi pedig győzelmi éneket énekeltünk. A kik 
ott maradtak, azokat tanítani kezdtük a keresztségre s minden ellent
állás nélkül megkereszteltünk mindenkit, a kit csak előkaptunk; azután 
meg tovább haladtunk.» 

I t t megszakad NoviczKunak érdekes e lőadása ; de megtalál
j u k kiegészítését a m a EEGULYtól följegyzett sorsénekben, mely a 
kondai fejedelem keresztségbe való menését (Pérndn tum jéri) tár-
gyazva kétségkívül az utolsó pogány kondai fejedelemnek Satik-nak 
megtérítésével foglalkozik. Igen becses ez a népköltési hagyomány 
azon szempontból is, hogy itt a térítési műveletek rajzát, habár csak 
igen kis részletre vonatkozólag, az ellenfél világításában kapjuk, 
mely rikító színekkel mutatja, hogy — a mint ez külömben Novicz-
KIJ dicsőítő előadásából is több helyt kivehető — a kereszt apos
tola inak buzgalma nem mindig a kereszthez legméltóbb eszközöket 
a lkalmazta a vogulok és osztjákok hi t taní tásában. í m e ez a kis 
el lenkép (1. Vog. Népk. Gyűjt. I V : 122—127. 11.): 

«Asok tájékú föld tájékain minden-
úgy hallom, én férfi, [felé 
négyszögletű szögletes keresztet 
emlegetnek; 
négyszögletű szögletes keresztet 
aggatnak mindenkire. 

A férfi-atyám ácsolta 
egy szobából álló gerendás házban 
ültem, én férfi. — Egyszer csak a 

honnan támad, 
hatalmas hangú hangos mennydör

gő zaj támad. 



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 277 

Én téres városom terére kimegyek, 
fekete ribiszkéhez hasonló kettőm

mel (szemeimmel) 
Fönséges Ég-atyámhoz fölnézek: 
Egy konczérbal szeme a mily nagy, 

annyi felhődarabkának 
sem látom létezését. 
Az alvégi folyóvonal végébe, oda 

nézek: 
Egy tyúk orrához hasonló orrú je

les hajó 
jelentkezett onnan elo. 
Vas belsejű erős puskákat 
durrogatnak ottan; 
vas belsejű sok ágyút 
durrogatnak ottan: 
Fekete-Föld anyánk csak úgy reng 

belé. 
Eekete vasú nyilas tegzemet 
tíz ujjas két kezembe veszem én ; 
fölkerekedett had élére 
állok, én férfi, 
s a tyúkorrú jeles hajót 
vissza irányítom. 

Ezután két szobás gerendás házat 
építek, én férfi; 
ezen két szobás gerendás házban 
hevergetek, én férfi. 
Egyszer csak a honnan támad, 
hatalmas hangú hangos menny

dörgő zaj támad. 
Én ismét kimegyek. 
Egy szál vászoningemben az alvégi 

folyóvonal végibe, 
oda nézek: 
Hát vas belsejű sok ágyút 
durrogatnak ottan. 
A mint lélek-jelenlétem elvesztettem, 
fara vagdalt két kozák 

fogott meg valahogyan engem. 
A mint kellően szemlélem: 
a kurafi püspököt, őt magát hozzák. 
Mit atyámra sohsem raktak, lábbé-

kókat 
raktak ott reám, férfiúra ; 
kutya fekvő ronda helyre 
dobtak ott engem, férfiút. 
Hosszú, vagy rövid ideig vittek, 
férfiú atyám hét kincses ládikája 

közül 
a legfenekén levő ládikát magam

mal viszem. 
Egyszer csak amaz emlegetett 
regghajnali fényes csillaghoz ha

sonló Tobolszk város belsejébe 
jutok, én férfiú. 
Minőt atyám sohasem látott, 
valami tetves háznak belsejébe 
dobnak ott engem, férfiút. 
Egy telő holdbeli kerek héten át 
táplálom én, férfiú, ottan a tetveket* 
Melyet atyám tömködött meg, 
a négyszögletű kincses ládika szög

leteit 
kiüresítem. — Azután 
egy selyem gombos hatalmas úr 

(orosz tisztviselő) jön be hozzám. 
Mint nyelve váló nyelves állat (ma

dár) 
oly kedvesen beszél ott hozzám^ 

férfiúhoz [rábeszéli a megke-
resztelkedésre]. 

Melyet férfiú atyám tömködött meg,. 
a négyszögletű kincses ládika 
szádja üressé lett (tartalma kifo

gyott). 
Selyemgombos hatalmas uram 
a minővel nyaka tövén gombolko

zik, 
afféle kenyéralakú gombbal 
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gombolkoztam én be [keresztelke- vány elé] helyezni, a csikózsírral 
déséhez fényes ruhát kapott]. bőséges tál 

Négyszögletű aranykeresztet ezután T^rém-nek ezredik napjáig 
tettek ó'k én reám, férfiúra. (mindörökre) elmaradt. 
Mit atyám szokott [áldozatul a bál-

Sokkal nehezebb küzdelmei voltak a térítésnek azon vogul
osztják területeken, hol az izlám tanításai vertek volt gyökeret. 
Ezeket a kereszt bajnokai jogtalan foglalásoknak tekintették a tatár 
abízok részéről s épúgy követelték e helyeken a megkeresztelkedést, 
mint a pogányoknál. Csakhogy az ellenszegülő erkölcsi erő itt na
gyobb volt, mint a bálványimádók közt s a mérkőzés vérontáshoz 
is vezetett. így különösen az Irtis mellett fekvő Burejkovi jurták
ban (ma: EypeHbKH), melyet a térítő püspök-szerzetes 1714-ben 
Berjozov felé vezető útjában másodszor látogatott meg, miután 
tudomására jutott, hogy az előbbi utazás alkalmával megnyert 
néhány lélek is elpártolt időközben az evangéliumtól s Mohammed 
tanához szegődött. Az abiz néhány nappal előbb érkezett az oszt
ják faluba s föltüzelvén a népet a keresztény térítők ellen, ezek oly 
visszautasító fogadtatásban részesültek, hogy az osztjákok még 
csak érintkezésbe se akartak velük ereszkedni. Bezárkóztak vala
mennyien egy házba, senkit maguk közül ki nem bocsátottak, sem 
a térítőket nem engedték magukhoz. Hiába küldözgették hozzájuk 
az oroszok követeiket, ezeket elűzték s midőn az utóbbiak erősza
koskodni kezdtek, fegyverhez nyúltak. Ijedten menekültek erre a 
térítők hajójukra, de az osztjákok nyílzápora itt is utói érte őket, 
hármat közülök súlyosan megsebesített; sőt egy Ursan-ko nevű 
előkelő osztják rálőtt puskájával Feodorra is, melynek golyója 
azonban a mesternek csak ruháját érintette. Az ellentállásnak igen 
komoly következménye lett, a mennyiben nem sokára Tobolszk-
ból kozákok érkeztek a faluba, kik a fölkelőket tömegesen a városba 
hajtván, ezeket itt tömlöczbe vetették, honnan csak több hónapi 
szenvedés után a keresztség fölvétele árán szabadulhattak meg. 
Különösen sújtó volt az Ítélet Ursan-Jco-ra, s néhány társára, kik
től a kiszabott halálbüntetést csak Feodor közbenjárása háríthatta 
el. Ez Ursan-ko-t kikérvén a börtönből magával vitte télire a tju-
meni kolostorba, hol tanításaival elvégre szintén rábírta a meg-
keresztelkedésre. (NOVICZKIJ 92, 94, 97. és ABRAMOV : BBe^;. XpncT. 
14—16. 11.) 
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Hasonló sors érte a tavda-melléki kosuki kerületben lakó 
mohammedán vogulokat, kiknek fejedelme maga köré csapatot 
gyűjtve megtámadta a térítőknek Pelimből előreküldött visszafelé 
utazó embereit. A támadás czélja az volt, hogy magát a püspököt 
megöljék, kiről t. i. az a tudomásuk volt, hogy közöttük is erősza
kolni akarja a kereszténységet. Megakadályozta a fölkelők tervét a 

' hittérítőket kisérő nagyszámú vogulság, mely oly végből utazott 
Tobolszkba, hogy ott tömegesen nagyobb ünnepiességgel vegye föl 
a keresztségét. Merényletéért a kosuki fejedelem fogságba került s 
bizonyára halállal lakol, ha Feodor előtt ki nem nyilatkoztatja, 
hogy kész fölvenni a keresztségét. Ennek megtörténte után To
bolszkba kellett utaznia, hol Joan szibériai metropolita részéről 
szíves fogadtatásban részesülvén, nemsokára papok kíséretében tér 
vissza hazájába. E papoknak rövid idő alatt mintegy háromszáz 
lelket sikerült elhódítaniuk az izlámtól. 

Az 1715-ik év nyarán Joan metropolita elhunytával ismét 
Feodor lesz a szent szinodus határozatából szibériai metropolitává, 
ki ennélfogva személyesen csak kevéssé foglalkozhatik a térítés 
munkájával. Buzgó gondoskodása azonban most sem szünetel ez ügy 
terén; papjai az 1716—1721 években megtérítik a szurguti osztjá-
kokat, narimi és jeniszei szamojédokat, a Tom folyó melléki tatá
rokat, sőt eljut a keresztény tanítás a tunguzok ós kamcsadálok 
közé is. Hogy a megszerzett hívek vissza ne essenek a pogányságba, 
mindenfelé templomokat építtet s az egyházi életet felügyelő állá
sokat (HaXcMOTpniHK'b) szervez. Ilyen felügyelő volt a kondini vo-
losztban a fent bőven tárgyalt műnek szerzője, NOVICZKIJ is, kit 
utóbb az osztjákok, nyilván hivatalos tevékenységében kifejtett 
buzgalmáért egy Szentjasev nevű pappal együtt agyonütöttek.*) 
1721-ben Feodor agg kora és gyönge egészsége miatt ismét lemond 
főpapi állásáról s visszatér a tjumeni kolostorba, hol azonban most 
sem adja magát át teljesen a nyugalomnak, hanem nagy tekinté
lyével és befolyásával mindenkép előmozdítani igyekszik az egy
ház új híveinek szellemi és anyagi javát. ínség idején lisztet osztat 
ki a berjozovi keresztény osztjákok között ós három évi adómentes
séget eszközöl ki számukra; megtiltatja a kapzsi orosz kereskedők 

*) L. L. MAIKOV bevezetését Noviczkij munkájának kiadásához 
(V. L). 
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visszaéléseit s a kozákok erőszakoskodásait; fölszabadítatja az oszt
ják rabszolgákat, s kiterjeszti védelmét meg nem keresztelkedett 
földijeikre is. Mint nagy jóltevöjét, hálával és nagy tisztességgel 
fogadja azért mindenütt a nép, midőn élete alkonyán 1726-ban 
még egyszer beutazza az Ob vidékét — azon egy pontot kivéve, 
hol most jelent meg legelőször, t. i. Obdorszkban. A pogányság 
itt még most is erősen ellene szegült a kereszténységnek s midőn 
az agg mester hajója e tájra megérkezett, mintegy száz osztják 
harczra készen várta a parton, lelövéssel fenyegetve a téritőket, ha 
kikötni merészelnek. Ez ellentállásnak titkos értelmi szerzője a fe
jedelmi családból való Tajsa, Gindának fia volt, ki nemcsak hogy 
lebeszélte földijeit a keresztség fölvételétől, hanem már az előbbi 
években fölbujtotta a szamojédokat, hogy törjenek be a keresztény 
osztják falvakba s ezekben gyilkolva, rabolva torolják meg az ősök 
hitétől való eltérést. Borzasztó kegyetlenséggel tettek eleget a sza
mojédok e felszólításnak. Különösen nevezetes pusztításaikról az 
1722-ik év, melyben nagy csapatokkal árasztották el az Alsó-Ob 
és Szigva vidékeit, mindenütt öldösve és kirabolva a keresztény la
kosokat. Bosszujokat leginkább a Szigva torkolatánál épült Ljapina 
(Lopmüs v. Lqpén-üs) városkával éreztették, melynek templomát 
és házait fölgyújtották, sokakat irtózatos kínzásokkal agyonütöttek, 
a rénnyájakat elhajtották, a szent képeket meggyalázva a szán
hoz kötötték s úgy vonszolták. Ilyen rabló hadjáratok később is 
ismétlődtek, mígnem végre 1744- ben sikerült alaposan megfékezni 
a szamojédokat, kiK közül a négy legbünösebb vezért Obdorszk, 
Kazim és Ljapina városokban elrettentő például nyilvánosan fel
akasztották (ABRAMOV. : BBe#. XpucT. 19—21. 11.). 

Mai napság a vogulok mindnyájan keresztények. Legutolsó 
tömeges térítésük a XVIII. század közepe táján történt, a midőn 
TUKMACSEV Jób, bogoszlovszki apát, megnyerte az egyháznak a cser
dini vogulokat is. Sokat fáradott a verchoturjei vogulok megtéríté
sében SZILVESZTER verchoturjei archimandrita.*) Az osztjákok kö
zött mintegy 1—2000 lélekszámmal maradt fenn a pogányság 
Obdorszk vidékén; a többiek legalább névleg keresztények. Egyhá
zas helységek a vogul földön: CaiíMCKoe (Sq,im-peul) a Konda fel
vidékén, CaTLirn ( Loy-vqni) a Jevra torkolatánál, Jleyniti (Leus-

) L. DMITEIJEV : ÜOKopeme yropcKiix-b sejieat (104. 1.). 
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peul) a felső kondai tumantavak alvégében, BepxHoe-lfeJiMMCKoe 
(Pup-peivél, Felső-Pelim) a Pelim folyó közepe táján, KoniyKH 
(Kharpas-poul) a Tavda alvidékén, ITJ,eKypi>HHCKoe (Sükér-ja-
paul) a Szigva forrásvidékén, CapTHHbHHCKoe (Sortin-ja-üs) az 
éjszaki Szoszva alvidékén és EepesoBt (Xal'p-üs) városa. Nincsen 
templom a Lozva és Vaglya folyók vidékeinek népes vogul falvai
ban, nyilván mivel orosz népességű egyházas falvak vannak köze
lükben. A kereszténység elfogadásának eddigelé legfőbb eredménye, 
hogy megszűnt a bálványimádás nyilvánossága, különösen az oro
szok közelébe eső helyeken; de jóformán sehol sem szűnt meg az 
el nem oroszosodott vogulok ós osztjákok közt a bálványokban 
ábrázolt istenségek szellemeinek s szent helyeiknek tisztelete, va
lamint fenmaradtak a régi vallásos gyakorlat szokásai: az áldoza
tok, istenidézések, medveünnepek, tisztasági szabályok stb. Külö
nösen nem sokat változott a régi szellemi élet: a néphit, a világ 
és jelenségeinek felfogása. Két évszázad óta nem történt valami 
említésre méltó kísérlet a nép műveltségi állapotainak javítására; 
az egész vogul földön ma sincs egy iskola s ha volt is rá eset, hogy 
— mint e század közepén SZATIGIN, az utolsó kondai fejedelemnek 
Tobolszkban tanárrá lett fia :— valaki magasabb képzettséget szer
zett, az teljesen eloroszosodott s honfiaival érintkezésbe is alig 
bocsátkozott. Hiányzanak a fejlettebb műveltségi fok egyéb elemi 
szükségletei is : az egész óriási területen, melyen a vogulok laknak, 
nincs egy iparos, sőt még egy kovács sem, noha a déli vogulság lo
vakat tenyészt. Járvány esetén egész falvak pusztulnak el; mert 
nincs közelben egy orvos, de még egy sebész sem. Maga a vallás
tanítás sem terjedt túl a legelemibb külsőségek felületes megismer
tetésénél, melyeknek alapját és jelentőségét a nép meg nem értvén, 
éppenséggel nem becsüli többre az új vallás szertartásait azoknál, 
melyeket pogányságában oly buzgón gyakorolt. A szent képek előtte 
CBak a kiirtott bálványok orosz módú ábrázolásai: A Fönséges-Ég 
atya azonos a keresztény Atyaistennel, amannak fia — az Arany
fejedelem (vagy Világügy elő-férfi) — Krisztussal, az utóbbinak anyja 
a—Kaltés-asszony—Máriával, a másodrangú istenségek a különféle 
szentekkel, Kul-q,tér a Sátánnal és így tovább. A képekben megje
lenített orosz istenek szerinte szintén megkövetelik az áldozatokat, 
ép úgy, mint a bálványok; csak az áldozat tárgya külömbözik: 
emezeknél «csikózsírral bőséges tál», amazoknál drága áron vásá-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. 1 9 
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rolt szentelt gyertyák. A pap szerepe is igen hasonlít a sámánéhoz. 
Amaz ép úgy vállalkozik, megfelelő ajándékért, minden aprólékos 
magánügyben az égieknél való közbenjárásra, mint a bálvány szol
gája s szintén mondásokkal fordul a láthatatlan szellemhez, bár 
szavai érthetetlenek. A vogulok és osztjákok nem jutottak annyira, 
mint pl. a votjákok, zűrjének, csuvasok, mordvinok, cseremiszek, 
•sőt több szibériai nép is, mint a tunguzok, osztják-szamojédok, ja-
kutok, altaji-tatárok stb., kiknek nyelvén t. i. némi kis vallási iro
dalom keletkezett. POPOV ós VOLOGODSZKIJ tudvalevőleg tettek ugyan 
ez irányban kísérleteket, de fordításaik egyházi hatóságuk részéről 
nem kerültek kiadásra; midőn pedig a britt bibliai társaság POPOV-
nak Máté és Márk evangéliumát AHLQUIST javításában kiadta, en
nek a vogulok közé került példányait a papság, mint valami eret
nek könyvet, elkoboztatta. Nem csoda, ily módon, hogy JEVGENIIJ 
tobolszki érsek 1829-ben meglátogatván ob- és irtismelléki kerüle
teit, megütközéssel volt kénytelen tapasztalni, hogy az osztjákok-
nak rendkívül kevés fogalmuk van a keresztény hitről, még csak 
nevét sem tudják Jézus Krisztusnak, ellenben a bálványtisztelet 
köztük legjavában virágzik.*) Az éjszaki vogulok közt jóformán ma 
is így áll a dolog; nem szűnt itt meg a pogányságnak semminemű 
eleme, megvannak még az istenszobrok is, ha nem is mutogatják 
az idegeneknek. A régi vallási szertartások gyakorlatában mit sem 
zavarja őket, ha nagy ritkán az orosz papok is követelnek tőlük 
egyet-mást, mit szívesen megtesznek már csak a békesség és nyu
galom érdekében is. A papság külömben sem sokat törődik a lel
kiekkel, a legtöbb helyt egyetlen gondja, hogy járandóságát meg
kapja ; néhol pedig (mint pl. Felső-Pelimben) működése inkább 
hasonlít valami lelketlen, kapzsi zsarnokóhoz, mint olyan emberé
hez, ki a nép szellemi vezetésére van hivatva.**) Vannak vidékek 

*) L. Toőo,ibCKaa TyÖepma (1871.): 171. 1. 
**) íme , miként írja le AHLQVIST a pelimi voguloknak papjuk ellen 

•emelt panaszát : «Die zweite Klage war, dass der Geistliche sie durch 
allzuhohe Gebühren für seine Amtsverrichtungen drückte und diejenigen, die 
seinen Forderangen nicht naclikámen, mit eigner Hand züchtigte. So hat te 
er dem Grabe des Vaters des Golowá, der im vorhergehenden Jahre ge-
storben war, die kirchliche Einsegnung versagt, weil der Sohn nicht die 
Mittel hatte, dem Priester mehr als drei Rubel zu bezahlen; erst nachdem 
m a n dem Seelenhirten zwei Pelze als Pfand gégében hatte, die mit sieben 
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(pl. Felső-Lozva, Tapsz-já), melyeket egész évtized alatt ha talán 
egyszer látogat meg papjuk. Másutt (pl. Jugrában s általában a 
Felső-Szoszva vidékén) évenként egyszer jelenik meg újév táján 
egy-két napra az egyház képviselője, még pedig az adószedő kapi-

Rubel wieder ausgelöst werden sollten, hat te er sicli bewegen lassen, die 
Einsegnung vorzunehmen. Eine Trauung kostete nach Angabe der Leute 
bei ihm fünf, sechs bis zehn Eubel und ausserdem musste das junge 
Paar sicli noch verpflicbten, ibn im náchsten Jahre mit hunder t Haufen 
Heu zu bedenken. Diese übermássig hohe Gebühr für Trauungen, setzten 
die Klagenden listig hinzu, sei für das junge Volk ein grosses Hinder-
niss, sich zu verheirathen, und wenn das so fórt fáhre, würde die Bevölke-
rung sich bald vermindern, und der Jasák, den sie dem Zaren entrichten 
müssten, könnte in der Folge leicht unbezahlt bleiben. Zudem hatte der 
Geistliche sich dem Trunk in so hohem Grade er gebén, dass er seit Ostern 
(1858. júniusában tették a panaszt) nicht einen einzigen Gottesdienst abge-
halten hatte, und dass der eine der beiden Kirchendiener kaum zu etwas 
andérem Zeit hatte, als ihm aus Pelym, 150 Werst weit, Branntwein zu 
Jiolen, wobei die MitgUeder der Gemeinde im Winter ihre Pferde, und im 
Sommer Ruderer hergeben mussten* (Unter Wogulen u. Ostjaken: 13. 1.). -<-
Nem külömbek voltak az állapotok 1888-ban, midőn előttem a pelimi 
vogulok képviseletében Andrián Michailov ANKIN és társai a következő 
panaszaikat adták elő Alexander Jevfimijev MENYSENIN pap el len: 1. Túl
ságos nagy részt vesz magának a köztulajdont képező kaszáló rétekből. 
Nyolczvan m a r h á t tart , melyek egész késő őszig szabadon járnak s pusz
títják a vogulok fölállított szénaboglyáit. A vogulok fölszólították, hogy 
tartsa zárva m a r h á i t ; de a pap azt feleli, hogy zárják el a vogulok széna
boglyáikat. Ámde a boglyákat út híján nem lehet a faluba szállítani a 
mocsaras rétekről mindaddig, míg az erős fagyok be nem állanak s szánút 
nem képződik. 2. Egy folyót a pap egészen magához ragadt halászat 
czéljából. Eleinte avval áltatta az Ősi birtokjogra hivatkozó vogulokat, 
hogy a vidék térképén a peres folyó a templom birtokának van rajzolva; 
de később hamissága tudatában mégis egyezségre lépett velük olyformán, 
hogy nyolcz családfőnek egyenként egy-egy rubelt fizet évenként. Ezt az 
egyezséget azonban nem tartja meg. Csak egynek sikerült ügy gyei-bajjal 
kierőszakolni az egy rubeljét ; egy másiknak fügét mutatot t , midőn tarto
zását követelte. 3. Lukian Michailov Manzyrkovot, az egyik panaszost, 
fölfogadta felesnek a szántóföldjére. Lukián a saját pénzén vásárolt magot 
elvetette, szánto t t : a pap aratott s amannak a fele gabonát ki nem szol
gáltat ta. 4. Ugyancsak Lukián Michailov Manzyrkovot fölbérelte öt rube
len, hogy vonja föl gabonával megterhelt ladikját a Pelimka folyó fejéig, 
Átim-já pOid-ig, hová a pap gabonáját eladni s a papi illetéket beszedni 
utazott. Lukián a ladikot fölvonta, de béréből nem látott semmit. 5. A vo
gulok temetkező helye régtől fogva a templom körül van. Egy ujabb tör-

19* 
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tány és kozákok társaságában, a midőn valamelyik jurtában meg
szállván, behajtják hozzája a rendesen már künn futkosó (gyakran 
10—13 éves) kereszteletlen gyermekeket, aztán a nép részére is 
rendez egy vagy két izben istentiszteletet, végül fogadja az aján
dékokat és illetékeket, vagy maga jár utánuk a jurtákba. Befeje
ződvén e dolgok, a kereszténység gondja mindkét fél teljes meg
nyugvására el van intézve. Az egyház megerősítését fölöslegesnek 
tartja a nép még a házasságnál is, melyhez az egybekelt pár ren
desen csak szöktetés esetén folyamodik, a midőn t. i. a nő szülei

vény szerint a templom körül való temetkezést eltiltották. E körülményt 
a pap zsarolásra használja föl; a mennyiben egy lóért, vagy tehénért 
mégis eltemeti valakinek halottját a templom mellett is. A szegényebb nép 
az említett tilalom után egy erdőirtást kezdett temetkező helyül hasz
nálni ; de ezt a temetőt a pap évek óta vonakodik fölszentelni, attól 
tartva, hogy ha ez az új temető fölszentelve lesz, senki sem temetkezik 
többé a templom mellé s ő elesik jövedelmétől. 6. Nem lehet törvényesen 
házasodni ; mer t a pap 10—20 rubelt követel az esketésért. 7. A templom
őröket, egyházfiakat, melyeket a vogul falvak időszakonként fölváltva 
küldenek vallásos szolgálatokra, a pap állandóan magánérdekeire alkal
mazza. Az egyiket elküldi halfuvarral a 120 versztnyire eső Gari egy
házas faluba; a másikkal a 70 versztre eső alsó-pelimi korcsmából pálin
kát száll í t tat; egy harmadikkal fát vágat magának, vagy elküldi az 
erdőbe, hogy vadászszon az ő számára. 8. A lefolyt nyáron egy haldokló 
öreg asszony az öcscsével magához hivatta a papot. A pap maga részére 
kikötött bére fejében emberünket aratni hajtotta, de az öreg asszony 
azalatt papi szertartások nélkül halt meg. 9. A pap minden csekélységért 
üti az embereket. 10. H a valamely világi, vagy papi előljáró jön e vidékre, 
ezt a pap a nép kihallgatásától vendégeskedéssel elvonni s a nép ellen 
hangolni igyekszik. Egyszer ebéd után Ankin az egyházat látogató bla-
gocsinnyj (kerületi pap-fölügyelő) elé mert lépni panaszával ; de ez utóbbi 
azt felelte vissza, ha nem fog barátságosan élni a pappal, majd «befűt 
neki». A vádló megijedve, másnap két becses czobolypremet ajándékozott 

"a blagocsinnyjnak s ezt az utóbbi el is fogadta (1. Nyelvészeti tanulmány
utam a vogulok földén czímű akadémiai jelentésemben: Budapesti Szemle, 
1889. óvfoly.). — Álljon itt még egy harmadik utazónak, EEMAN Adolfnak 
megjegyzése, ki 1828-ban az irtisi osztjákok közt járván, ezeket írja : 
«Die Ostjaken von Eepólowo pflegen jáhrlich einmal, nach Weihnachten, 
die christliche Kirche zu besuchen. Dórt aber mögen sie grade in hiesi-
ger Gegend nicht eben bedeutend erbaut werden, denn unser russischer 
Berichterstat ter klagte bittér über die zunáchst wohnenden Geistlichen, 
welche an Feiertagen so betrunhen in die Filialdörfer honimén, dass die Ge-
meinde sich vergeblich versammle* (Beise um die E r d e : 1 : 550. L). 
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nek vagy rokonainak esetleges föllépése ellen igen alkalmasan jö
het a hatóságnak beavatkozása és oltalma. Ily körülmények közt 
könnyen érthető, hogy a múlt század elején történt tömeges ke-
resztelkedés mellett is maradt még elég bö módja a tudományos 
kutatásnak, hogy a vogulok és osztjákok ősi pogány hitvilágát a 
maga változatlan eredetiségében egész a legújabb időkig tanulmá
nyozhassa. 

C) Ujabb tudósítások. 
A vogulok és osztjákok hittérítésében résztvett, mint FEODOR 

püspök-szerzetes egyik kísérője, JOHANN BERNHARD MÜLLER, TO-
bolszkba száműzött svéd dragonyos-kapitány is, ki—úgy látszik — 
NOVICZKIJ kézirati művének négy első fejezetét szabadon átdolgozván 
s helyenként saját tapasztalataival és tudomásával kibővítvén, ezt az 
eredeti forrás megnevezése nélkül a következő czím alatt tette közzé: 
«Das Lében und die Gewohnheiten Der Ostiaken, eines Volks, das 
bis unter dem, Polo Arctico wohnet; wie selbiges seit Anno 1712. 
aus dem Heydenthum zur Christlichen Griechischen Religion ge-
bracht worden, mit etlichen curieusen Anmerkungen vom König-
reiche Siberien und dem Freto Nassovio oder Waigats in der Ge-
fangenschafft beschrieben von Johann Bernhard Müllern, königl 
Schwedischen Dragoner-Capitain, und von demselben im Jahr 
nach Christi unsers Erlösers Geburt 1716. den 12-ten Decemb. 
nach Petersburg geschicket.*) A teljesség s némely ujabb részlet 
kedvéért átvesszük innen is a tárgyunkat illető pontokat annál is 
inkább, minthogy PALLAS utazásáig ez volt a főforrás, honnan az 
európai tudósok az osztjákokról legbővebben értesülhettek. 

1. Az o s z t j á k b á l v á n y o k r ó l á l t a l á b a n : «Unsere ein-
fáltige Ostiaken sind bis hieher eben dieser Blendung (der Abgötterey) 
gefolget, wesfalls sie ihnen theils selbst einige Götzen aus Holtz gebildet, 
theils aber einige aus Ertz gegossen, die sie von ihren Vorfahren, so sich 
Tsehut nannten, geerbet, die Éhre der Anbetung erweisen, ihnen opfern 
"und ihre Hülffe in allerhand Begebenheiten verlangen.» 

*) Megjelent F R . CHR. W E B E R «Das veránderte Russland» czíiuű 
gyűjteményes vállalatában (I. k iad. : Hamburg , 1721; I I . javított k iad . : 
Frankfurt és Lipcse, 1738.). Idézeteim az utóbbi kiadásból valók (200— 
208. 11.). 
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«Bey denen berühmten Völckern im Heydenthum wüste des Künst
lers Hand die Götzen nicht sauber gnug zu bilden, massen die allerbe-
rühmteste Bildhauer, Stein-Metzen, Ertz-Giesser aufgesucht wurden, 
die alle ihre Geschicklichkeit in der Bildung eines Götzen concentrireten. 
Hier hauet ein jeder ihm nach Belieben seinen Götzen aus, schafft ihn wiede
rum ab, zerstümmelt ihn, oder wirfft ihn gar ins Feuer, wie die Fantasie 
ihnen ankommt; es war aber solches insgemein ein Klotz, woran sie oben 
eine Hunde wie eines Menschen Kopff ausgehauen und eine abgeschmackte 
Nase nebst einer Kärbe in die Ovare, die den Mund bedeuten solte, formi-
ret hatten.» 

«Die von ihren Vorfahren geerbte waren meist von Ertz, in Figur 
einer Gauss, einer Jungfer mit ausgestrecktem Arm, einer Schlangen und 
dergleichen, selbige waren künstlich gnug gegossen, und scheinet, dass 
sie von denen ingenieusen Chinesern herrühren müssen, andere hatten 
aber gar keine Gestalt, denn es war ein dicker länglichter Klotz, auf der 
Erde gelegt, mit allerhand Lumpen und Zeug bewunden, oben auflag ein 
Stück vom Spiegel, welches von der Sonnen, wann sie seidene, einen Schim
mer von sich gab.» 

2. A b á l v á n y o k t i s z t e l e t h e l y e i és a s á m á n o k : «So 
thane Abgötter stellen sie auf erhobene und nach Gelegenheit des Orts 
lustige Berge, setzen sie insgemein in ein Hänsgen von Holtz im dicken 
Walde, daneben stunde eine kleinere Hütte, darinn sie die Knochen von 
geschlachteten Vieh zusammen trugen; jedennoch findet man in der Art 
der Verehrung nichts regulieres, denn gleich wie bey denen civilisirten 
heydnischen Völckern gewisse Stunden des Tages, oder auch wohl gantze 
Tage denen Abgöttern zum Dienste gewiedmet waren, so richten hinge
gen diese Leute ihre Andacht nach eigenem interessé ein, wenn die Noth 
es erfordert, oder die Liebe zum Gewinst sie anspornet, alsdenn flehen 
sie erst den Götzen an, um Erhaltung des Verlangten, oder auch um 
Errettung aus der obhandenen Gefahr, gleichwohl treiben auch die 
Pfaffen das Volck zum Götzendienste an, und bestraffen mit hefftigen 
Worten ihre Schläffrigkeit und Unterlassung zum Guten, bilden dabey 
dem Volcke ein, als wenn sie von denen Göttern den mündlichen Befehl 
erhalten, dass sie ihre Verehr- und Anruffungen fleissiger verrichten, und 
die erzörnten Götzen mit etivas Leinwand, Damast und andern Beklei
dungen wieder versöhnen, oder ein Thier zum Opfer schlachten sollen.» 

«Zu denen Pfaffen erwehlen sie eigentlich keine gewisse Personen, 
sondern ein jeder Hausvater oder Aeltester von der Familie, welcher 
sich einen Klotz verfertiget, nimmt sich Selbsten die Mühe, vor den 
Götzendienst zu sorgen, und die gewöhnlichen Ceremonien zu verrich
ten, gestalt mit dem grauen Alter^ insgemein die Liebe zur Heiligkeit 
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und dem Geitze zu wachsen pflegt, wann die wollüstige Liebe auszutrock
nen beginnet, im Fall aber dieser solchen Unternehmungen sich unge
schickt zu seyn bedeucht, finden sich auch solche Leute, die aus Liebe 
zum Schmarotzen zu diesem Handwercke sich erbiehten, und durch öff-
tere Practicirung sich gleichsam signalisiret haben. Ihre Geschicklich
keit bestehet darinnen, dass sie aus vollem Halse, was von den Götzen be
gehret wird, bey der Opferung ausschreyen, bey denen Wahrsagern mit 
grosser Standhafftigkeit das Tractament ausstehen, und nachgebende 
dem thörichten Volcke allerhand Fabeln und Gauekelspiele von der erhal
tenen Antwort vorschwatzen können.» 

3. Az i s t e n i d é z é s : «Selbiges Wahrsagen verrichten sie nach 
der gemeinen Erzehlung folgender massen : Der Götzendiener wirfft sich 
gebunden auf die Erde nieder, und erwartet mit verstellten Gebehrden 
die Besitzung des Satans, der ihm zukünftige Dinge auf die ihm gegebe
nen Fragen verkündigen, einen Ort zeigen, wo ein gutes Wild zu fangen, 
oder auch denen Streit-Sachen eine abhelfliche Masse geben solle. Wäh
rend der Zeit stehen die, ivelche die Wahrsagungen verlangen, mit conti-
nuirlichen Heulen und Klingen auf dem Becken und andern thönenden 
Geschirren um ihnen herum, bis sich ein blauer Dunst, welcher vor den 
wahrsagenden Geist von ihnen gehalten wird, weiset, die, Umstehenden 
aus einander jaget, den Satans-Diener ergreifft und nieder wirfft. Nach
dem er ihn in die Höhe gehoben, da er mittlerweile so übel zugerichtet 
wird das er in der Leblosigkeit eine Stunde und noch länger sich quälen 
muss, bis er zu vollkommenen Kräfften kommen, alsdenn er seinen 
d ien ten die erhaltene Antwort vorschwatzet, und einen betrügliehen 
Bescheid auf ihre neugierige Fragen giebt.» — «Eine Zeitlang hatte der 
böse Geist denen Götzendienern eingegeben, dass die, welche in der 
Gegend Samaroff und Berosowa ihren Verbleib haben, ihm Pferde zum 
Opfer schlachten sollten, welchem nach zu kommen, sie mit der grösten 
Mühe und Unkosten ihnen Pferde angeschafft, dass sie aller Mittel ent-
blöst, so tieff sich in Schulden gesetzt, dass viele zuletzt ihre alten Lum
pen auf dem Leibe nicht behalten, sondern mit ihrem grösten Schaden 
gawahr worden, was vor eine betrügliche Absicht unter einer sothanen 
Opferung stecke!» 

4. A b á l v á n y o k m e g b ü n t e t é s e : «Diese arme Leute wer
den zum öfftern betrogen, und wann sie meynen, dass nach der Aussage 
der Pfaffen an angewiesenen Oerterndas verlangte Wild oder die Menge 
der Fische anzutreffen, so bemühen sie sich sehr in der Nachsuchung,, 
finden aber gemeiniglich nichts. Welcher Betrug sie zur revange aufmun
tert, peitschen und prügeln ihre ausgehauene Götzen gewaltig bey der 
Zurückkunfft, bis sie den Betrug genug visitiret zu haben ver meynen. 
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Nachdem der Zorn vorüber, söhnen sie sich wieder aus, hängen ihm einen 
Umhang von oben beschriebenen Zeuge an, und nehmen es nach Belieben, 
wenn er wieder kein Wort gehalten ab. Die Ehrerbietung gegen die mit 
eigenen Händen gemachte Götzen, scheinet nicht sonderlich zu seyn, 
die öffentliche aber verehren sie en generál vielmehr, und schaffen sie 
nicht nach Belieben ab, sondern werden als bewehrte Götzen beybehal-
ten, so ist auch das Vertrauen viel grösser zu denen alten, denn sie bil
den ihnen ein, es habe das Ertz, oder der halbverfaulte Klotz, mit denen 
undencklichen Jahren auch unerfor schliche Weisheit geschöpft, und 
müsste also was unsterbliches bey ihnen seyn, je weniger man von der 
Verwesung in so verjährter Zeit vernommen. Denen Kindern werden 
auch diese VOŰ ihren Eltern am allermeisten angepriesen . . . » 

5. Á l d o z a t i s z e r t a r t á s o k : «Bey dem Opffer brauchen sie 
folgende Ceremonien : sie bringen entweder lebendige Fische vor den Ab
gott, legen sie eine Zeitlang vor ihm nieder, kochen sie nachgehends ab, 
und fressen sie selbst auf, nur beschmieren sie das Maul des Götzen mit 
dem Fisch-Fette, oder sie praesentiren ihm die mehrerwehnte Kleidung, 
und verhüllen den Klotz damit. Andere bringen zum Opffer IienntJdere 
oder Elende, und welche die Tartarn zu Nachbarn haben, Pferde, die 
sich die armen Leute theuer anschaffen müssen, selbiges Thier bringen 
sie lebendig vor den Götzen, als denn binden sie ihm die Füsse, die Pfaf
fen schreyen aus vollen Halse was ihr Begehren ist, und warum sie das 
Opffer bringen.*) Unter währenden solchen Singen stehet einer mit auf
gespannten Bogen und aufgelegten Schusse bey dem Opfer, und druckt 
selbigen nicht eher loss, bis der Pfaffe nach vollendeten Gesänge ihm den 
ersten Schlag vor den Kopf gegeben. Der dritte wirffi ihm einen Spiess in 
den Bauch, und wenn sie es solcher gestalt getödtet, nehmen sie das Pferd 
beym Schweiße, und ziehen es dreymal um den Götzen. Das Blut zapffen 
sie vom Hertzen ab in ein dazu geweihetes Gefäss, besprengen damit ihre 
Hütten, sauffen auch davon, und mit dem Best beschmieren sie das Maid 
des Götzen ; die Haut des geschlachteten Viehes hangen sie zum Zierath 
auf Bäume mit Kopf, Schwantz und Füssen. Das Fleisch Kochen sie, 
und verzehren es mit der grossesten Freude, singen dabey allerhand 
leichtfertige Lieder, und schmieren letztlich wieder das Maul des Götzen 
mit dem Fette des Geschlachteten. Was sie nicht verzehren können, 
nehmen sie mit nach Hause, verehren es ihren Nachbaren, oder geben 
•es ihren Weibern zu gemessen, die nicht bey der Opfferung gewesen. 
Der Haus-Götze bekommt auch Zuweilen einfettes Maul davon. Nachdem 
die Mahlzeit vollbracht, schlagen sie mit Stöcken in die Lufft, und 

*") Ez tulajdonképpen az istenidéző hymnus (kaj-saw) felkiáltása. 
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schreyen wieder aus vollem Halse, und wollen hiedurch den tradierten 
Geist des Götzen wieder in die Lufft convoyiren, und ihm gleichsam 
dancken, dass er mit ihren Tractamenten vorlieb nehmen wollen.» 

6. A m e g h o l t f é r f i b á l v á n y a : «Wen denen Weibern der 
Mann abgestorben, imd sie sonderlich beweisen wollen, wie schmertzlich 
ihnen der Tod des Geliebten sey, machen sie sich einen Abgott, ziehen 
ihm die Kleider des Verstorbenen an, und nehmen ihn des Nachts in ihre 
Arme, und beweinen in der Gestalt des Götzen ihren verstorbenen Mann. 
Dieses continuiren sie ein gantzes Jahr, hernach nehmen sie die Kleider 
und alle umgewundene Lumpen wieder zurück, und werffen den Göt
zen bis auf ktinfftige Benöthigung beyseiten. Woferne aber diese Cere-
monien von etlichen Weibern nicht so streng in acht genommen wer
den, halten die andern sie für leichtfertig, und blamieren sie, dass sie 
ihrem Manne bey Lebzeiten untreu gewesen, und ihn nicht nach Gebühr 
geliebet habe.» 

7. A m e d v e - ü n n e p : « Wenn sie einen Bären geschlagen, zie
hen sie ihm die Haut ab, hängen selbige bey dem Götzen auf einen erha
benen Baum, thun derselbigen grosse Verehrung an, und entschuldigen 
sich mit vielem Geplerre und verstellten Klagen, dass sie nicht schuldig 
an seinem Tode, sie hätten das Eisen, womit er getödtet. nicht geschmie
det, noch den Pfeil gefiedert. Es wären auch nicht ihre, sondern fremde 
Vögelfedern, 'die die Fluclit des Pfeiles so schnell gemacht. Sie bäthen um 
Vergebung, dass sie nur den Pfeil abgedruckt, der ihn getroffen. Die Ur
sache dieser Excusen ist die Furcht, weil sie sich einbilden, es könne die 
vagirende Seele des Bäi-en ihnen in den Wäldern noch schaden und müss-
ten sie sich bey Zeiten mit der Seele aussöhnen, dass sie ihr den Cörper 
zu räumen anmuthen gewesen, woferne sie nicht von ihr angetastet und 
beschädiget seyn wolten.» 

8. A m e d v e e s k ü : «Werden sie der hohen Landes-Obrigkeit 
an den vorgesetzten Woywoden den Eyd der Treu zu schweren ange
halten, so führet man sie auf die Gerichts-Stube, und leget ihnen eine 
Bärenhaut und Beyl vor; ingleichen prsesentirt man ihnen ein Stück 
Brodt auf einem Messer zu essen: dabey huldigen sie mit folgenden 
Formalien: Wofern ich meiner hohen Landes-Obrigkeit bis an mein 
Ende nicht getreu seyn solte, sondern mit Wissen und Willen abtrünnig 
würde, die mir aufgelegte Pflicht abzutragen, mich entzöge, oder sonst 
auf irgend eine Weise mich gegen der hohen Landes-Obrigkeit versün
dige ; so soll mich dieser Bär in denen Wäldern zerreissen, dis Brodt, so 
ich geniesse, mir im Halse stecken bleiben, dis Messer mich tödten, dis 
Beyl mir den Kopff abhacken.•» 

9. A b á l v á n y r a v a l ó e s k ü : «Wenn unter ihnen eine Strei-
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tigkeit geschlichtet werden soll, erwehlen sie von beyden Partheyen 
einige Schieds-Leute, welchen sie ihren Disput vortragen, und wenn sie 
wegen zweiffelhaffter Umstände zur endlichen Entscheidung nicht kom
men können, wird einem von ihnen nach Gutdüncken der Arbitrorum 
der Eyd aufgelegt, den sie folgender gestalt leisten. Es wird zuvor der 
Schwerende zum Götzen geführet, und für dem Meineyd ernstlich gewar
net : anbey stellen sie ihm einige Exempel des gestrafften Meineyd s vor : 
hernach wird ihm ein Messer gegeben, womit er dem Götzen die Nase ab-
sclmeidet, in gleichen ein Beyl, mit welchem er in denselben hauet, wobey 
sie folgender Expressionen sich bedienen : Wofern ich unrecht in dieser 
Streit-Sache schwere, und nicht die reine Wahrheit bekenne, so will ich 
auf gleiche Weise meine Nase verlieren, oder mit diesem Beyl gestüm-
melt werden ; ja dass der Bär im Walde mich zerreisse, und das Unglück 
mich aller Orten verfolge.» 

«Eben diese Ceremonien gebrauchen sie auch bey Ablegung eines 
Zeugen-Eyds . . . Unter andern Exempeln ist sehr merckwürdig, dass 
einer von diesem Yolcke leichtfertiger Weise öffters geschworen, und 
obgleich sein Meineyd durch die Länge der Zeit entdecket worden, hat 
er sich doch wenig wegen der Straffe, die er ihm selbst bey Verrichtung 
des Eydes angewünschet, bekümmert, zumalen selbige ihn in seinem Le
ben nicht getroffen ; nachdem er aber 1713. gestorben, und von seinen 
Befreundten am Ufer im Sande tieff verscharret worden, "hat sich ein 
Bär öffters gewiesen, der andern Leuten keinen Schaden zugefüget, auch 
von Vielheit der Hunde nicht hat können abgetrieben werden ; immit
telst aber hat er die Stelle des Begrabenen nach gespühret, bis er selbige 
dis Jahr im Ausgange Julii gefunden, den Cörper aus der tieften Erde 
ausgekratzt, und ihm das Gesichte, mit welchem er den Scheitan, bey 
geleistetem Eyde öffter gehauen, samt den Händen, womit er den Hieb 
vollfahret, abgefressen, nachgehende aber sich niemals wieder gewiesen. 
Die Leute, welche auf der Nähe ihre Jurthen hatten, erzehleten dem 
Metropoliten in meinem Beyseyn, diese Umstände mit der grösten Be-
stürtzung, und weil sie im 1713. Jahre bereits getaufft waren, in dem 
vorigen Stande aber solche fremde Begebenheiten nicht erlebt hatten, 
schienen sie darüber ziemlich confus zu seyn.» 

10. A f e h é r h e g y i b á l v á n y : «Die Anzahl der Götter, oder 
Scheitanen, ist unmöglich zu berechnen, weil ein jeder einen vor sich 
bildet, auch die Weiber in ihren Jurthen a parte Haus-Götzen halten 
(als sie noch im Heydenthum lebten), doch sind in allen nur drey, die 
sie vor die bewehrtesten hielten. Zwey stehen neben einander in den 
Biehorskischen Jurthen oder Hütten, davon der eine, welcher keinen Nah
men hat, der Allervornehmste unter allen ist, diesem Abgotte thun sie 
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die gröste Ehre an, und lauffen zu ihm, seine Hülffe in allen Begeben
heiten zu erbitten. Seine Gestalt kan man wohl nicht eigentlich wissen 
oder beschreiben, weil das blinde Volck aus Furcht, das er nicht ver-
brandt würde ihn aus dem Wege geschafft, als sie den Bericht erhalten, 
dass der Ertz-Bischoff, der sie auf allergnädigsten Befehl lhro Czár. 
Majest. tauffen solte, in der Nähe wäre. Doch bemercken sie ihn in ihren 
Erzehlungen folgender massen : er sey aus Holtz, auf eine nach ihrer 
Gewohnheit rüde Art, ohne Leib gebildet, und eine Figur eines Men-
schenkopjfs, am Ende des Klotzes ausgehauen gewesen; den Klotz Selbsten 
hätten sie mit einem rothen Kleide behangen, woran auch andere Lum
pen und Stücke, die sie diesem Scheitan wiedmen wollen, gehefftet, auf 
dem Kopffe aber sey ihm eine Mütze mit einem Kostbahren Brehm von 
schwartzen Füchsen besetzt gewesen.» 

11. A L ú d - b á l v á n y : «Der andere Scheitan, so nechst bey 
ihm stunde, war eine Ganss aus Ertz gegossen, mit ausgebreiteten Flü
geln. Sie wurde lange nicht so hoch aestimiret, als der vorige, ohnge-
achtet sie aus Ertz war, denn der höltzeme war älter, und also verstän
diger, und probirter, als die Ganss, zudem hatte sie nur die Inspection 
über Endten, Gänse und ander Feder- Vieh, welche Herrschafft nicht 
eben von so grosser Wichtigkeit war. Wann sie nun Appetit hatten, 
wilde Gänse zu essen, so opfferten sie der Ganss, oder versprachen, wann 
sie durch ihre Hülffe Feder-Vieh erhaschen könten, ihr ein Fettes Maul 
von dem Gefangenen zu machen, indem sie glaubten, es jagte die Ganss 
ihnen das Feder- Wild zu, in gleichen, dass sie über die schlechten Zobeln 
zu sagen habe, und selbige ihnen zu lieffern vermögend wäre. Es habe 
aber der nechst beystehende Götze die Herrschafft über sie, und commen-
dire die Ganss nach seinem Willen. Auch müsse sie sich fertig halten, 
wenn er Lust sich zu promeniren hätte, so setze er sich auf ihre Flügel, 
und begebe sich an den Ort, dahin er verlange.» 

12. Az O b i - ö r e g : «Den dritten betitelten sie mit Nahmen 
Starik Obsky, der Obysche Alte. Er stund dismal gegen dem Flecken 
Samaroff über, und hatte er zwey Wohnungen, die eine war, wo er stehet, 
unweit Samaroff, die andere aber bey dem Ausßuss der Irtis in den Oby: 
sie veränderten alle 3 Jahr sein Behältniss, und nachdem er 3 Jahr bey 
Samaroff gestanden, führeten sie ihn in einem eigenen Bothe, ihrer Art 
nach, mit grossen Solennitäten zu der andern Hütten, die am Oby stunde-
Diesen glaubten sie einen Götzen der Fische zu seyn, zumaln er alle 
Fische aus dem Meer in den Oby, und ihnen zuführen könne. Er war 
höltzern,, und hatte einen grossen Rüssel mit Eisen beschlagen, welches 
die Bedeutung hatte, dass er die Fische damit aus dem Meer zu dem Oby 
ziehen könte. Auf dem Kopfe stunden ihm 2 kleine Hörner, Augen aber 
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hatte er von Glass, was das aber bedeuten solle, wissen sie Selbsten nicht 
2u sagen. Bey ihm legten sie ihre Pantzer, die den Sieg, den er über alle 
Meer-Götter erhalten, vorstelleten, und dass kein grösser Götze auf dem 
Meere ohne ihm regiere.» 

«Wann das Eiss begunte zu brechen, und die Ströme sich ergos
sen, kamen sie häuffig zu diesem Scheitan, ein jeder der sich aufmachte 
Fische zu fangen, bathe, dass er ihm einen guten Fang gewähren, und 
die Fische aus dem Meere nach seinem Willen leiten möchte. Es gesche
hen diese Bitten nicht allezeit mit einer Demuth, sondern sie erpoch
ten auch von ihm die Gewährung, massen ein Klotz keinem so leicht 
eine Furcht einjaget . . . ; waren sie so glücklich, dass sie eine Menge 
Fische beschlossen und gefangen hatten, so bildeten sie sich ein, dass 
sie selbige durch ihr Pochen und ernstliches Bitten erstritten. — Die 
Erstlinge, sonderlich wann sie einen Fisch fangen, den sie Nelm nen
nen» ( = нельма) «und dem Lachse gar nahe kömmt, brachten sie dem 
Starik Ohskoy zum Opffer. Sie selbsten genossen zwar der Fische, allein 
von dem Fischfett beschmiereten sie den Mund und die Lippen der Göt
ter, dahero man alle die Scheitanen, wenn sie gleich nicht so hoch von 
ihnen aestimiret wurden, mit glänzenden Mäulern antraff, und ein jeg
licher mit einem schmutzigen Maule aus den Hütten guckte.» 

«Nach an/gehobenem Panquet schlugen sie mit Stächen nach Ge-
wohnlieit in die Lufft, und convoyirten den Geist wieder nach seinem Ele
ment. Wenn sie aber unglücklich in ihren Fangen waren, und bey offe
nem Wasser sofort nicht nach ihrem Willen von denen Fischen aus dem 
Meer erhielten, bunden sie dem Götzen einen Strick an den Hals, und 
icarffen ihn in ein unflätiges Loch, peitschten ihn zuvor nach der Maass 
ihrer Beleidigung, und warffen mit empfindlichen Sc)hell Worten um sich, 
dass er entweder geschlaffen, ivie er von ihnen sey angeruffen worden, 
oder dass er nicht mehr zum Götzen geschickt sey, vielleicht dass seine 
Kräffte mit den Jahren abnähmen ; ihren Voreltern habe er noch grosse 
Dienste gethan, jetzo aber wurde er faul und unvermögend. Sie spolirten 
ihm auch alle Kleidung, und rückten ihm vor, dass sie gleichwohl in 
grossen Hunger und Mangel seiner Nachlässigkeit halber gerathen wä
ren. In solchem Loche wurde er so lange arrestirt gehalten, und ihm 
mit denen schmählichsten und unverdaulichsten Worten zugesetzt, bis 
sie von ohngefehr nach der Jahrszeit die Fische aus dem Meer fiengen, 
alsdenn vergassen sie alles Hertzeleid, nahmen den geschimpfften Göt
zen wieder aus der garstigen Verwahrung, wischten ihn ab, und nach
dem sie ihn mit den ordinairen Bekleidungen behangen, setzten sie ihn 
an den gewöhnlichen Ort, und gaben ihm auch wohl zur Versöhnung 
ein fettes Maul.» 
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A svédekre nézve szerencsétlen végű poltavai ütközet után 
(1709) került orosz fogságba és szibériai száműzetésbe PHILIPP JO
HANN von STRAHLENBERG svéd katonatiszt is, ki éjszak-európai és 
ázsiai utazásai közben felhasználván az alkalmat etimológiai és 
történeti kutatásokra tudvalevőleg először mutatta ki szóegyezte
tésekkel, hogy a mordvin, cseremisz, zürjén-votják és vogul-oszt-
ják nyelvek és népek a magyar és finn rokonai.*) Eendkivül tanul
ságos híres műve**) néhány becses adatot tartalmaz a vogulok és 
osztjákok hitéletére vonatkozólag is, melyek itt következnek : 

1. A v o g u l m e d v e t i s z t e l e t : (84. 1.) « . . . bey denen Wo-
gulitzen, einem heydnischen Volcke zwischen Kusslands und Siberiens-
Gräntzen wohnend, als sie unterschiedliche Bären im Walde erleget, 
und ihren Göttern drey davon opferten, (habe ich) gesehen ; Nehmlich, 
in ihrem von Holtz schlecht gezimmerten Götzen-Hause stund ein Tisch 
anstatt des Altars gestellet, hinter welchen 3 Bare, an denen die Köpfe 
allein gantz, die Haut aber abgezogen und ausgestopffet, ordentlich neben 
einander hingesetzet waren; auf jeder Seiten der todten Bestien stund ein 
Kerl, welcher eine grosse lange Spiess-Ruthe in der Hand hatte. Wie die
ses in seine Ordnung gebracht, kam ein anderer herein mit einer Axt, 
und that, als wenn er die Bare attaquiren und auf sie Jossgehen wolte : 
Die zwey aber, so neben denselbigen mit der Spiess-Buthe in der Hand 
stunden, vertheidigten dieselbigen, und excusirten dabey, wie sie nicht 

*) «Diese Völcker gehören alle sämtlich in der Ober-Ungarisch und 
Finnischen Nation, w e l c h e m i t e i n a n d e r e i n e r l e y D i a l e c t 
h a b e n ; . . . in der Antiquität sind die Hunni, oder Unni dererselben 
Vor-Väter gewesen» («Gentium Boreo-Orientalium, vulgo Tatarorum Har
mónia Linguarum» czímű függelékül adott nyelvtáblázatán). 

**) «Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia, in so weit 
solches das gantze Eussische Eeich mit Siberien und der grossen Tatarey 
in sich begreiffet, In einer Historisch-Geographischen Beschreibung der 
alten und neuern Zeiten, und vielen andern unbekannten Nachrichten 
vorgestellet, nebst einer noch niemals ans Licht gegebenen Tabula Poly-
glotta von zwei und dreyssigerley Arten Tatarischer Völker Sprachen 
und einem Kalmuckischen Vocabulario, sonderlich aber einer grossen 
richtigen Land-Charte von den benannten Ländern und andern verschie
denen Kupfferstichen, so die Asiatisch-Scythische Antiqvität betreffen; 
bey Gelegenheit der Sehwedischen Kriegs-Gefangenschafft in : Russland 
aus eigener sorgfältigen Erkundigung, auf denen verstatteten weiten 
Eeisen zusammengebracht und ausgefertiget von PHILIPP JOHANN von 
STRAHLENBERG. Stockholm, 1730.» 
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Schuld daran wären, dass sie die Bare erschossen, sondern solches hätten 
die Pfeile und Eisen gethan, welche die Russen geschmiedet und gemacht 
hätten etc. Inzwischen waren ausserhalb dem Tempel andere mit braten 
und kochen des Bären-Fleisches beschäftiget; die "Weiber aber vor sich, 
so ein gewisses Stück vom Fleisch bekamen, machten sich nach geendig -
ter Ceremonie dabey lustig.» (A mit itt STEAHLENBERG leír, tulajdonkép 
nem áldozat, mint ő véli, hanem medveünnepi játék). 

2. O s z t j á k b á l v á n y t i s z t e j e t (413. 1.): «Ich habe einmahl 
von ohngefehr, wie bey ihnen am Obi-Strohm stille gelegen, eine Kirche 
und ihren Gottesdienst, welchen sie damahls noch nach ihrer heydni-
schen Art verrichtet, gesehen ; Solche war von Holtz, länglicht wie eine 
Korn-Scheure und mit birckenen Rinden bedecket. Am Ende der Gabel-, 
oder Gipffeiwand war ein etwas erhobener, von Baleken gemachter Altar, 
worauf 2 höltzerne Götzen, nehmlich ein Manns-und Weibs-Bild, mit 
allerhand Lappen bekleidet, gestellet waren. Um diese herum hatten sie 
viel kleine andere Figuren, als Hirsche, Haasen, Rennthiere, Fische etc. 
placiret, welche alle grob von Holtz geschnitten, und ebenfalls mit Lum
pen und Lappen bekleidet und überzogen waren. Man sähe bey ihnen 
keine sonderliche Ehrerbietung diesen ihren Götzen erweisen, als bloss 
und allein, dass sie in ihrem Götzen-Hauss herum spatziereten, und stets 
mit dem Maule wie die Mäuse und Ratten pfiffen. Sie sollen vor diesem 
die gewohnheit gehabt haben, dass BIG jährlich eine junge Dirne in dem 
ОЫ-Strohm erträneket, die dem Wasser-Gott geopffert ivorden.y» (Ez 
utóbbi állításnak az eddigelé ismeretes vallási tartalmú népköltési ha
gyományokban semmi igazolása). 

3. A t ú l v i l á g i é l e t r ő l v a l ó h i t (76. L): «Als ich auf 
meiner Eeise einen Ostiacken am Obi-Strohm gefraget: Wenn sie stür
ben, wo ihre Seele hinkäme ? So antwortete er mir: Wer von ihnen eines 
gewaltsamen Todes, oder in einem Bären-Kriege stürbe, der käme gleich 
in den Himmel; wer aber auf dem Bette oder sonst ordinairen Todes 
stürbe, der müste bey dem strengen Gott unter der Erden lange dienen, 
ehe er in den Himmel käme-». 

i. B á l v á n y r é g i s é gek (313. 1.) : «Solche Götzen-Bilder 
sind) auch von denen Ostiacken am Irtisch- und Obi-Strohm, wie man 
sie getaufft hat, weggenommen worden, worunter einige, so über eine 
Elle hoch und von Metall recht künstlich gegossen sind ,• Die Ostiacken 
sagen, dass sie solche von denen alten Asiatischen Scythen, oder Tzudis, 
die vor ihnen da geivohnet, ererbet haben, welches wohl gewiss seyn mag, 
in dem diese tumme und einfältige Völcker (so mit denen Permeken, 
Lappen und alten Finnen vor Zeiten ein Volck gewesen), dergleichen 
Arbeit wohl nimmer machen können, welches auch damit zu bekräffti-
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gen ist, weil ihre übrigen Götter aus groben geschnitzten Klötzern und 
Steinen, die sie mit allerhand Lappen und Lumpen bekleidet, nur bestan
den, als auch mit der hier im Kupfer vorgestellten metallenen Platte, so 
bey ihnen gefunden, die sie deswegen verehret und angebetet haben, 
weil auf selbiger allerhand Thiere, als Hirsche, Hunde etc. zu finden, 
die sie nicht allein auf ihre Lapp-Trummein zu mahlen pflegen, und mit 
solchen Characteren beym Jagen, Fischen etc. ihre abergläubische Abgöt
terei) getrieben; sondern man findet dergleichen Thier-Figuren auch an 
den Felsen und Steinen.» 

GERHARD FRIEDRICH MÜLLER «Sammlung Russischer Ge
schichte» czímü nagy történeti könyvének*) Szibériára vonatkozó 
részében több eseményről tesz orosz kútforrások nyomán említést, 
melyek a vogulok és osztjákok régi hitéletével állnak kapcsolatban 
s hozzájárulnak ennek bővebb megvilágításához. Eészben már fen* 
tebb ismertettük ezeket az oroszok szibériai térfoglalásának leírá
sában, szólván a Demjanszk (osztjákúl: Nimnan) nevű erődben 
őrzött, vizes tálban ülő, állítólag Krisztus nevű aranybálványról — 
melynek ezen nevéhez, valamint ama hozzá fűzött orosz eredetű 
hagyományhoz, hogy az oroszok keresztségre való térésének idején 
került volna az osztjákokhoz, MÜLLER szerint is nagy kétség fér 
(III: 370.1.) — ; továbbá a Ráca nevű s a fehérhegyi asszonybál-
ványról. Ez utóbbinak MÜLLER hatáskörét is vázolja (III: 380.), 
közölvén a EEMEZov-féle krónika nyomán, hogy főkép a vadászat 
és halászat szerencséjének adománya állott a néphit szerint hatal
mában, minélfogva gyakran fordultak hozzá az osztjákok áldoza
tokkal és ajándékokkal. Ha valaki áldozati fogadalmát nem telje
sítette, addig nyomorgatta, míg elvállalt kötelességének meg nem 
felelt s ha ekkor nem jó szívből adta áldozatát, vagy legkevésbé 
is sajnálta, az istennő hirtelen halállal szerzett magának elégtételt. 
MÜLLER az utóbbi felfogást nem találta a saját korabeli osztjákok 

*) Első kiadása Szt-Pétervárott 1732—64. közt jelent meg, a máso
dik (melyből az itteni idézetek valók) a majnai Offenbachban 1777—79-
ben. Ide vonatkozó külön müve, melyet nem volt módomban fölhasználni: 
Oiracatric Сибирскаго царства и ВСБХЪ происшедшихъ въ немъ дгьлъ, отъ 
начала и особливо отъ покорешя его Россшской Держава но cin времена 
(A szibériai birodalomnak s a benne történt eseményeknek leírása kez
dettől, különösen pedig az orosz hatalomnak való meghódolása idejétől 
napjainkig), St. Petersburg, 1750. 

295 
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nézeteivel egyezőnek s a bálvány alakjára nézve is máskép értesült , 
min t NOVICZKIJ és BERN. MÜLLER. Erről a következő, egyébként is 

tanulságos jegyzetében ad számot ( I I I : 381—84. 11.): 

«Der Ort, wo der Götze gestanden, hiess ehemals auf Ostiackisch: 
Lonkpugl, auf Kussisch: Schaitanskie jurti. Jetzo heisset er : Troizkoi 
Belogorskoi Pogost, weil man daselbst zur Zeit der Bekehrung der Ost-
iacken zum Christenthum eine Kirche gebauet hat. Eben so sind auch 
im Gebiete der Stadt Surgut zween Oerter, unter dem Nahmen Lumpu-
kolskoi Pogost, Werchnei und Nischnei, bekannt, wo der Untergang des 
Götzendienstes durch neuerbauete Kirchen bestätiget worden. Denn 
Lunk, oder Lonk, bedeutet in der Ostiackischen Sprache einen Götzen, 
und Lunkpugl, oder Lonkpugl, ein Dorf, worin ein öffentlicher Götze 
verehret wird. Eben dieses ist auch die Bedeutung des Nahmens Schai
tanskie jurti, welcher aus der Tatarischen in die Eussischsibirische 
Sprache aufgenommen ist. Der Götze, welchen die Belogorskischen 
Ostiacken damahls verehret, ist einige Jahre hernach vernichtet worden» 
(t. i. Manszurov kozákjaitól; 1. fentebb). Sie haben aber nachmahls einen 
andern an dessen Stelle gesetzet. JOH. BERN. MÜLLER in der Nachricht 
von dem Leben und der Gewohnheit der Ostiacken beschreibt denjeni
gen, der zu seiner Zeit gewesen. Er hat aber nur eine unvollkommene 
Nachricht davon geben können, weil er sich im Gefolge des Erzbischofs 
Philotheus, des Apostels der Ostiacken befunden, bey dessen Herannä
herung das Volk am ersten auf die Erhaltung des Gegenstandes ihrer 
Verehrung, den sie an einen abgelegenen Ort gebracht, bedacht gewe
sen. Ich will deswegen sagen, was mir aus Erzählung der dortigen Ostia
cken bekannt worden. Der letzte Götze ist in der Gestalt eines Mannes 
von kleiner Statur, so grob, als möglich, aus Holze gehauen gewesen. 
Man hat aber von dem Holtze nichts sehen können, weil ein weisses 
Eisenblech mit eingeritzten Augen, Nase und Mund, das Gesicht, eine 
grosse Pelzmütze, den Kopf, und häufige Kleider und Pelzwerk den übri
gen Klotz bedecket haben. Neben ihm haben zu béyden Seiten zivo weib
liche Figuren von zusammen gebundenen Birkenreisern, über welche die 
weibliche Kleidung angethan gewesen, gleichsam wie Bediente zur Anwar -
tung. gestanden. Eine besondere kleine Hütte, worin dieser Götze verwah
ret worden, ist mit rothem Tuche austapezieret, und der Boden mit einem 
Persianischen Teppiche bedeckt gewesen. Die Verehrung hat darin be
standen, dass die Ostiacken vor dem Götzen gepfiffen, wie man einen 
Hund zu locken pflegt, als welches die einzige Art ihres Gebets im Hey-
denthume gewesen, hiernächst dass sie ihn mit guten Kleidern und Pel
zen beschenket, und endlich, dass die zuweilen ein Bind, oder Pferd, 
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wenn sie dergleichen von den Tatárén sich angeschaffet, far ihn zum Op-
fer geschlaehtet habén, davon sie jedoch selbsfc durch Verzehrung des 
Fleisches von dem Opferthiere, den bestén Genuss gehabt. Ueber dieses 
Heiligthum hat ein Götzenpriester die Aufsieht gehabt, und die Orakul-
sprüche gégében, der in den letzten Jahren des Heydethums Masterko ge-
heissen. Deswegen habén die Eussen den Götzen Masterkow Schaitan 
genannt. Die Ostiacken aber habén ihm, seiner vermeynten Vorzüge 
wegen, den Titul Ortlonk, welches soviel als den Fürsten der Götzen, 
bedeutet, beygeleget. Mann will, die Ostiacken hátten ihn, bey der Ver-
ánderung ihrer Wohnsifcze, aus Permien mit sich nach Sibirien gebracht, 
und von derselben Zeit an sey er allezeit in gleichem Ansehen gewesen, 
bis er endlich in heuern Zeiten, da das Volk schon das Christenthum 
angenommen gehabt, von den Eussen entdecket, und gleich den übri-
gen Ostiakischen Götzen verbrannt worden.» 

Érdekes tudósítása a fent említett orosz kútfőnek, hogy JER-
MÁK TIMOFEJEV, Szibéria meghódítója egy ízben valami v o g u l sá
m á n h o z fordult volna oly czélból, hogy ez jövendő sorsát meg
jósolja. A dolog állítólag akkor történt, midőn JERMÁK a KARÁCSA 
vezérlete alatt összesereglett tobolvidéki tatároktól visszavonulásra 
kényszerítve a Tavda folyón fölfelé vette útját, hogy ez irányban 
jusson el Oroszországba. A kérdés, melyre a vakbuzgó keresztény 
hős a pogány varázslótól feleletet várt, az volt, hogy ezélszerű-e 
tovább haladnia a megkezdett úton s eljut-e így hazája földére. 
A vogul sámán, mint a krónika előadja, erre azt a választ adta, 
hogy nem fog ily módon Oroszországba jutni, hanem vissza kell 
térnie az Irtis vidékére, a hol még szerencsés ütközetei lesznek a 
tatárokkal szemben (III : 326. L). Egy másik forrás szerint, midőn 
JERMÁK a tavdamelléki Csandiry vogul faluban a sámán jóslatait 
tudakolta, emez megköttette magát s meghagyta, hogy kést szúrja
nak a hasába, melyet addig ki nem húztak, míg a föltett kérdé
sekre válaszait meg nem adta. Miután ez megtörtént, a kötelékei
ből kiszabadult sámán fölugrott s néhány marékkal hörpintve a 
sebéből folyó vérből, végül megdörzsölte vérével a sebet, mire ez 
oly tökéletesen meggyógyult, hogy nyoma sem látszott a szúrás
nak (III : 394. 1.). Látnivaló ezekből, hogy tökéletesen igaza volt 
ERMANnak, midőn azt állította, hogy a sámánok titkos erejében 
való hit egyképpen hatja át az orthodox egyháznak s a pogányság-
nak legbuzgóbb híveit. MUNKÁCSI BERNÁT. 

NYKLVTHD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. "" 



Még valami az alanyról és az állítiiiáiiyról. 
(Második közlemény.) 

V. 

Azok közül, a kik az utóbbi ötven év alatt a grammatikai és 
logikai alany és állítmány csomójának megoldásával foglalkoztak, 
a legtöbb elismerésben részesült s a magyar tudományra is legerő
sebb hatással volt KERN. Hogy az olvasó azt ne vélje, hogy KERN 
talán jobban oldotta meg a csomót, mint egykor ARISTOTELES, hall
gassuk meg az ő véleményét is. (Munkája, melyre itt hivatkozni 
fogunk, ezt a czímet viseli: FRANZ KERN, Die deutsche Satzlehre,. 
eine Untersuchung ihrer Grundlagen, Berlin. 1883.) 

KERN szerint a mondatból sohasem hiányzó, vagy legalább 
könnyen beleképzelhető személyes ige (verbum finitum) már magá
ban véve is igen egyszerű, de teljes mondat. Minden személyes ige 
u. i. kivétel nélkül hármat foglal magában: bizonyos állapot kifeje
zését, bizonyos valóság kifejezését s e kettőt egybekötő erőt. (Dieses 
Dreifache alsó, Ausdruck einee Zustandes, einer Subsistenz und 
eine beidé verbindende Kraft ist in jedem finiten Verbum ohne 
Ausnahme enthalten. 45.) Ez a három dolog föloldhatatlanul egybe, 
egy szóba van forrva a személyes igében (in einem einzigen Worte 
bis zur Unlöslichkeit verbunden. 39., zu unlösbarer Einheit ver-
bunden. 34. és 64.) Ama bizonyos állapot, más szóval az igetarta
lom (Verbalinhalt) az állítmánya, ama bizonyos valóság, más szóval 
az igeszemély (Verbalperson) az alanya ennek az egyszerű mondat
nak ; az az erő, mely ama kettőt egybeforrasztja a kapocs, copula. 
Csupán ezt az erőt, mely a valóságot a hozzátapadó állapottal (das 
Subsistirende und Inhárirende) elválaszthatatlanul (innig untrenn-
bar) egyesíti, szabad copulának nevezni. A mit közönségesen annak 
neveznek, csak olyan személyes ige, mint a többi. (65 ) 

Mindaz, a mi a személyes igén kívül előfordul a mondatban, 
csak határozó (Bestimmung), még pedig vagy az alany — az igében 
foglalt valóság, az igeszemély — határozója, vagy az állítmány — 
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az igével kifejezett állapot, az igetartalom — határozója. A mondat 
ennélfogva oly fához hasonló, mely két galyas ágat hajtott. A sze
mélyes ige a fa törzsöke, az alany és állítmány, határozóikkal egye
temben, a fa két ága. (26.) 

A mit közönségesen, de zavaros terminológiával alanynak 
hínak, csak határozója a valódi — a személyes igében foglalt — 
alanynak. A terminológián igazítani kell tehát, még pedig úgy, 
hogy csupán az igével kifejezett valóságot (die durch die Verbal-
form selber ausgedrückte Subsistenz) nevezzük alanynak (Subjekt) 
a határozót pedig, mely külön szóval fejezi ki ama valóságot (die 
durch ein besonderes Wort ausgedrückte Subsistenz) alszónak 
(Subjektswort).*) 

Alanya mindenkor van, alszava sokszor nincs a mondatnak. 
Nincs tehát igaza MiKLOSicH-nak, mikor azt állítja, hogy pluit csu
pán állítmány ból álló (Prádikatssatz), azaz alanytalan mondat, s 
hogy még csak nem is képzelhető hozzá valami alany. Ahban is 
megvan az alany a harmadik igeszemély képében, sőt a németben 
{es regnet) — ámbár ez csak nyelvbeli fényűzés (sprachlicher Luxus, 
49.) — megvan még az alszó is. (30.) 

Nyelvbeli fényűzés! Ki hitte volna, hogy az egyébként oly 
takarékos német oly fényűző volna a maga nyelvében! De, úgy 
látszik, KERN-nek csak a szeme káprázott, mikor ezt a nagy fényt 
látta. Ha csupán ezt a szót hallanók: kommen, mely KERN szerint 
már teljes mondat, bizony nem tudnók, wir-e az a valódi alany 
benne, vagy sie. Az igéből kivált személyes névmás talán mégsem 
luxus a németben, hanem múlhatatlan szükség, ha meg akarjuk 
egymást érteni. S még nagyobb szüksége van a személyes névmásra 
az angolnak, a kinek igeragozása a mienkhez képest így hangzik: 
én visz, te viszel, ő viszen, mi visz, ti visz, ők visz. Nem inkább az-e 
ebben a luxus, hogy az egyes második és harmadik személy jegye 
még ma is fölismerhető az ige testén ? 

De ha a valóságot jelentő elem, az igeszemély kiválhatik az 
ige testéből, hol van akkor az a fölbonthatatlan egység (unlösbare 
Einheit), a melyről KERN álmodozik ? Nincs ennek híre sem, még 
a magyarban, latinban, görögben sem, annál kevésbbé a németben. 
Az ige egy nyelvben sem fölbonthatatlan egység. Még akkor sem 
volna az, ha az a bizonyos valóság és bizonyos állapot mindenkor 
egy szóba volna forradva benne. Mihelyt azt mondja valaki, hogy 
az igében bizonyos valóság és bizonyos állapot forradt egybe, akkor, 
legalább képzeletben, már fölbontotta az igét. De nem szükséges 

*) ,Alany és állítmány czímű értekezésemben emlegettem, hogy ha 
nekem kellene magyar kifejezéseket ajánlanom a subiectum és praedicatum 
szókra, én amazt alszónak, ezt fölszónali nevezném. Legyen szabad legalább 
KERN Subjectwort-}knak. kifejezésére az alszóval élnem. 

20* 
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ehhez semmi képzelödés. A ki tudja, hogy jöttem, veni, a németben 
annyi mint ich bin gekommen, az világosan látja, hogy a németben 
különvált, vagy, mint WUNDT mondja (Logik, I. 37. és 57.), «széjjel
folyt » ez a két elem. 

Két elem ? De hisz" épen a német "nyelv demonstrálja ad ocu-
los, hogy a jöttem, veni személyes igében legalább is három elem 
forradt egy szóba. Mind a három füllel hallható, szemmel látható; 
egyikről se lehet azt mondani, hogy csak képzelt oka valami jelen
ségnek, azaz erő. Ha az egyik elem állapotot, a másik valóságot 
jelent, mit jelent a harmadik elem? Talán mégis csak azt a kapcsot, 
mely a másik két elemet összetartja ? Avagy talán ez a harmadik 
elem jelenti a valóságot? Miért ne? A vagyok épen úgy jelenti a 
valóságot,*) mint a tanítók a tanítóságot, az érdemlek az érdemlő
séget. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ich nem volna való
ság. Az biz az, sőt a gekommen is az. Ebben a mondatban: ich bin 
gekommen mind a három elem valóságot jelent. A bin általános, a 
gekommen speciális, az ich individuális valóságot. Mikor KERN 
valóságra, állapotra és kapocsra bontja a személyes igét, a fölosztás
nak azt a kezdetleges szabályát sem tartja meg, hogy az osztó tagok 
kirekeszszók egymást. 

De KERN talán azzal akarja kihúzni a lábát e hurokból, hogy 
azt mondja, ebben: ich bin gekommen, a bin személyes ige már 
magában véve is igen egyszerű, de teljes mondat. Yan alanya, a 
beleértett valóság, az igeszemély; van állítmánya, a beleértett álla
pot, az igetartalom; van copulája, az az erő, mely ama kettőt egy 
szóvá egyesíti. Az ich csak alszó, határozója a valódi alanynak s 
ebben az esetben csak nyelvbeli fényűzés, mert bin gekommen is 
elég volna; a gekommen csak — majd azt mondtam, hogy fölszó, 
a logika legalább ezt kívánná. 

Ezzel ugyan nem húzta ki a lábát a hurokból, csak a hurkot 
húzta meg jobban a lába körül. A bin most ezt teszi: ich bin seiend. 
Ha nem akarja in infinitum dúdolni azt a nótát, hogy ebben: ich 
bin seiend a bin személyes ige már magában véve is igen egyszerű, 
de teljes mondat stb., akkor meg kell vallania, hogy ich bin seiend 
nem egyéb mint elemeire bomlott bin. Azaz meg kell vallania, 
hogy az ige nem fölbonthatatlan egység, hogy az ich nem hatá
rozója az igebeli személynek, hanem maga az igebeli személy, hogy 
a seiend nem határozója az igebeli állapotnak, hanem maga az ige
beli állapot, a bin pedig nem a teljes mondat, hanem — copula. 
Ugy, a hogy KERN tagolja a mondatot, sohasem rázza le a nyakáról 
a copulát. 

*) A subsistentia, substantia szókkal a görög ovoía szót akarták latino-
sítani. Minek fordítanám ezt a német kedvéért állománynak vagy épen ál
lagnak, mikor nyelvünkben megvan szakasztott mása, a valóság ? 
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Ich bin seiend és ich bin gekommen közt csak az a különbség, 
hogy annak megvan egy szóba forradt formája is a németben, a 
bin, ennek nincs meg. De megvan a magyarban és latinban (jöt
tem, veni) csalhatatlan bizonyságául annak, hogy az ich bin gekom
men már elemeire bomlott személyes ige, azaz, hogy az ich nem 
határozója az alanynak, hanem maga az alany, a gekommen nem 
határozója az állítmánynak, hanem maga az állítmány, a bin 
pedig — copula. 

De ugyanezt mondhatjuk az ich bin grün mondatról is. Ez is 
csak széjjelfolyt, elemeire bomlott személyes ige, melynek egy szóba 
forradt formáját nem is szükség más határban keresnünk, meg
találjuk a németben is : (ich) grüne. Az ich bin grün mondatnak 
is tehát ich a valódi alanya s grün a valódi állítmánya. 

A mi az ich bin grün mondatról áll, annak állani kell az ich 
bin weiss, ich bin untröstlich, ich bin zu Hause, ich bin ein Arzt 
mondatokról is. Ezek csak annyiban különböznek az ich bin grün 
mondattól, hogy a német nyelv nem érezte egy szóba forrasztásuk 
szükségét. 

Ha végre elfogadjuk azt is, hogy az ú. n. copula csak olyan 
ige, mint a többi, akkor az ich habé Geld, ich hőre Stimmen, ich 
schivimme stromaufwarts mondatokat is úgy kell magyaráznunk, 
mint az előbbieket. Ezekben is valódi alany az ich, nem határozója 
az alanynak; ezekben is valódi állítmányok a Geld, Stimmen, 
stromaufwarts, nem határozói az állítmánynak: ezekben is copulák 
a habé, hőre, schivimme személyes igék, nem pedig mondatok. Mert 
ha áll az, hogy az ú. n. copula, a bin csak olyan ige, mint a többi, 
akkor állhat az is, hogy a többi ige is csak olyan copula, mint 
a bin. 

Azt, hogy az ú. n. alany már határozóul vonatkozik a szemé
lyes igében foglalt valóságra, nem tagadom. Magam is elismertem 
ezt ,Alany és állítmány' czímű értekezésemben. Csak azt nem 
ismerem el, hogy az efféle mondatban: ich bin arm,je suis pauvre, 
az ich vagy je volna az az ú. n. alany. Ez az ich vagy JŐ nem az az 
alany, mely már határozóul vonatkozik az igeszemólyre, hanem 
maga az igeszemély. Világosan megtetszik ez a megtelelő magyar 
vagy latin kifejezésből: szegény vagyok, pauper sum. Az ich vagy 
je az az én vagy ego, melyet a vagyok vagy sum igébe csak bele 
szoktunk érteni. A magyar és latin igében csakugyan egy szóba 
van forradva az, a mit KERN valóságnak és állapotnak nevez. 
A német és franczia igéből ellenben, ha megvolt is valaha benne, 
legalább mai napság kivált a «valóság». De azért megmaradt annak, 
a mi volt, igeszemélynek. 

Azt az alanyt, mely határozóul vonatkozik erre az igesze
mélyre, .efféle mondatokban kell keresnünk: én szegény vagyok, 
<?go sum pauper, moi je suis pauvre, ich ich bin arm. A német 
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többnyire mellőzi*) ugyan a franczia je-nek megfelelő ich-et, az 
igebői kivált személyjegyet, de azért ich bin arm és ich bin arm 
közt mégis roppant nagy a különbség. Amaz tökéletesen a logikai 
kaptafára húzott, két szólásból álló mondat, emez csak egy szólás
ból álló mondat. Amaz erre a két tagra oszlik: ich || bin arm (ego | 
sum pauper), emez erre a kettőre: ich bin | arm (sum j pauper). 
Abban ich (ego) a határozandó tag, ebben ich bin (sum). Amott 
névszó (a személyes névmás) kezdi a mondatot, emitt ige (a német
ben a szótfoszlott, «szójjelfolyt» ige).**) 

De ha megengedem is, hogy az ú. n. alany már határozóul vo
natkozik az igében foglalt személyes valóságra, az mégsem fér a 
fejembe, miért legyen minden mondatnak az igeszemély a valódi 
alanya, miért legyen az egész emberi beszédben csak hat valódi 
alany. KERN szerint u. i. csak ez a hat alany lehetséges: ich, du, er 
(sie, es, mari), wir, ihr, sie, sőt még ezek sem ebben a formában, mert 
így már alszók, hanem csak mint az igébe foglalt, az igebeli álla
pottal egy szóba forrott valóságok. Látni fogjuk, hogy az igeszemély 
még akkor sem mindig alany, ha csupán egyetlenegy személyes 
igéből áll a mondat. Pedig csak az efféle mondatokról: állok, iszik> 
tanultok stb. lehet elmondani azt, hogy a személyes ige már magá
ban is igen egyszerű, de teljes mondat stb. S még az efféle monda
toknak sem mindig az igeszemély az alanyuk, mert az esik, villám
lik, virrad s egyéb efféle mondatoknak nem az igeszemély az ala
nyuk. Más mondatokról Bem azt nem lehet mondani, hogy a sze
mélyes ige a mondat bennök, sem azt, hogy mindig az igeszemély 
a valódi alanyuk. 

A mondat maga a mondat, nem valamely része. A magán álló 
személyes ige is mondat lehet, de nem mondat, ha nem áll magán. 
A protoplasmából és egy-két magból álló sejt már magában is állat 
lehet, a mint hogy vannak is oly állatok, melyek csak egyetlenegy 
sejtből állanak, de a megszámlálhatatlan sok sejtből álló ember is 
állat. KERN azt akarná velünk elhitetni, hogy az emberben csupán 
egy sejt, mondjuk, az ember mathematikus középpontjában ülő sejt 
az állat. Én hamarább hinném el azt, hogy az ember is csak egy 
nagy sejt, mely protoplasmából és néhány magból, a belső műsze
rekből áll; kezei, lábai csak protoplasmanyulványok, arra valók, 
hogy a sejt helyét változtathassa, eledelét megkaparinthassa, ellen
ségeit félretaszíthassa. 

Mondat az iszik is, de mondat ez is: a ló vizet iszik. Ez is 

*) De nem mindig. Erre KERN is több példát idéz Goethebői. PL 
Die Trene s i e ist doch kein leerer Wahn e helyet t : Die Treue ist doch kein 
leerer Wahn. 

**) Erre nem gondolt GABELENTZ, midőn csodálkozással emlegette, hogy 
a német jelentő moűdatot sohasem kezdi az ige. 
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protoplasmából és magból, akarom mondani, alanyból és állítmány -
ból áll, mint amaz. Csak hogy ennek alanya és állítmánya ismét 
inondatazerű részekből, alanyi és állítmányi értelmű tagokból állott 
egybe. Ám legyen az egyik (iszik) mondatnak a beleértett harmadik 
személy az alanya s a beleértett állapot az állítmánya, a másik 
mondatnak (a ló vizet iszik) nem lehet ugyanaz az alanya s ugyanaz 
nz állítmánya. Mert ha ugyanaz volna, akkor mind a két mondat
tal ugyanarról ugyanazt mondanók. Ez pedig nem áll. 

Az alany es állítmány keresésének nem az a módja, hogy föl
keressük a mondatban a személyes igét. így sohasem találunk mást, 
mint személyes igét. Az alany és állítmány keresésének az a módja, 
a hogy az iszik mondatban találta meg KERN az alanyt és állít-
mányt. Ugyanazon módon kell e tagokat keresni a ló vizet iszik 
mondatban is. 

Hogy találta meg KERN az iszik mondat alanyát és állít-
mányát? Ugy, hogy két tagra bontotta a mondatot: ö |j *vó, er 
ist ín'nkend. A mondatot tehát két tagra kell bontani, ha meg 
akarjuk tudni, mi az alanya s mi az állítmánya. De csak is 
kettőre. Mert ha többre bontjuk, pl. háromra: er \ ist j trinkend, 
akkor vége tudományunknak, akkor nem tudjuk többé, a trin-
kend-e az állítmány vagy az ist, mondat-e az ist a mondatban, 
vagy copula. 

KERN egyfelől abban vét, hogy csupán a legegyszerűbb mon
dat alanyának és állítmányának keresésére indul el a helyes úton, 
másfelől abban, hogy még a helyes úton sem tud egyenesen járni. 
De mielőtt azt néznők, mint tántorog KERN az egyenes úton is, lás
suk előbb, mi az alanya és állítmánya ennek a mondatnak: a ló 
vizet űzik. 

Azt mondtuk, hogy a mondatot két tagra kell bontani, ha 
meg akarjuk tudni, mi az alanya és állítmánya. Nyilvánvaló, hogy 
ez a mondat erre a két tagra oszlik: alóli vizet iszik. Megvan tehát 
a két tag, csak az a kérdés, melyik az alany, melyik az állítmány 
közülök. Minthogy e megfelelő szólásban: a vízivó ló a vizet iszik 
tagnak megfelelő tagot hangoztatjuk erősebben s ez vonatkozik 
határozóul a gyengébben hangoztatott ló tagra, tehát ama mondat
ban az első tag az alany s a második tag az állítmány. 

A mondat két főtagja, a ló és vizet iszik külön-külön maguk
ban véve szinte mondatok lehetnek s a vizet iszik tagot mindenki 
annak is tartja, de az egész mondathoz képest csak mondatszerü 
részek, szólások. Ha szólások, akkor határozandó és határozó, azaz 
alanyi és állítmányi értelmű két-két tagból kell állaniok. Az első 
szólásnak a a határozandó, ló a határozó tagja; a másik szólásnak 
iszik a határozandó s vizet a határozó tagja. (Ismét ama törvény 
értelmében, hogy a határozót hangsúlylyal különböztetjük meg a 
határozandótól. E szólások u. i. így hangzanak : a ló, vizet iszik.) 
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A logikai kaptafára vonva a szólásokat, ezek az ítéletek felelnek 
meg nekik: az || ló, az ital (a mit iszik) [j víz. 

A, ló, vizet, iszik már csak másodrendű tagjai a mondatnak, 
de magukban véve ismét szólások; sőt mondatok is lehetnek. Az 
iszik tagot KEEN is mondatnak tartja. Ha szólások, akkor ismét 
határozó és határozandó két-két tagból kell állaniok. Az első két 
másodrendű tag, a és ló azonban már oly egyszerűek, hogy máso
dik altagjukat rajtuk kívül kell keresnünk, midőn így mondjuk 
őket: (az az?) a, vagy (ló az?) ló. Ezeknél tehát megállapodhatunk 
a tagolásban, megjegyezve azt, hogy in ultima analysi minden szó 
határozó, azaz állítmányi értelmű. De a másik két másodrendű 
szólást még intra domínium tovább tagolhatjuk. 

A vizet szólás erre a két tagra oszlik: vize [ (ő)t. Határozó 
vagy állítmányi értelmű benne a szótörzsöknek nevezett első, hatá
rozandó vagy alanyi értelmű a képzőnek vagy ragnak nevezett má
sodik tag.*) 

A mi végre az iszik szólást illeti, hát ebben csakugyan meg
van mind az a három elem (dieses Dreifache stb.), melyet KERN 

emleget: ivl, ) —vagy—on. De épen az a baj, hogy KEEN hár
mat lát, holott csak kettőt keres. Hogy választja ki hát a három 
közül a kettőt, az alanyi és állítmányi értelmű tagot, vagy mint ő 
mondja, az igazi alanyt és állítmányt ? 

Erre a kérdésre egy hasonlattal felelek. Ez a szólás: cserfa -
gyöngy három elemből áll: cser—fa—gyöngy. KEEN azt mondja, 
hogy ebben a gyöngy az alany, a cser az állítmány, a, fa pedig az 
a kapocs, mely ama kettőt föloldhatatlanul egy szóvá egyesíti. KEEN 
csak az elemeket látja, de nem a szerkesztményt, mely szerint az a 
szólás előbb csak két tagból áll,vagy ebből a kettőből: cserfa—gyöngy, 
vagy ebből a kettőből: cser—fagyöngy. 

Az iszik szólás is előbb csak két tagból áll, még pedig ebből a 
/A \ Triűken 

kettőből ivl , ) — vagyon, es ist j x_«n^ J Ebben az igetörzsök, 
tehát csakugyan az, a mit KERN igetartalomnak nevez, a határozó 
vagy állítmányi értelmű tag, de nem az igeszemély, hanem ez a 
«copulával» együtt a határozandó vagy alanyi értelmű tag. Az es 
trinkt = es ist | trinkend épen olyan mondat tehát, mint er ist !. 

*) Nem akarom kisebbíteni PAUL-nak azt az érdemét, hogy, mint 
KKALNÁK emlegeti (NyK. 2 8 : 139.) nálam előbb vette észre a szótörzsök
nek s képzőnek ezt a viszonyát. Csak az igazság kedvéért jegyzem meg, 
hogy a mi BRASSAink már 1863-ban észrevette ezt a viszonyt. ,A magyar 
mondatról írt értekezésének I I . részében a 96. lapon ezt olvassuk: «Egész 
nyelvünkben általában a képzőkben és ragokban lappangó fogalmakat mind 
oly ismeretes és tudvalevő általánosságoknak nézzük, melyeket a szók tör
zsei h a t á r o z n a k m e g.» 
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arm. Nem két szólásból áll, csak egyből, mintha csak fele, még 
pedig állítmányi fele volna egy efféle ítéletnek: das Pferd [| es ist 
trinkend (gquus jj est bibens). De azért, mint már a II. fejezetben 
említettem, az efféle szólásokat is rá lehet vonni a logikai kapta
fára. Hogy hogyan, a vizet iszik szólásnak ítéletté változtatásából 
már talán úgy is észrevette a figyelmes olvasó, de e logikai műve
letnek teljes megvilágosítását még most is függőben kell hagynunk, 
mivel előbb arra a kérdésre akarunk felelni, mi hát KERN szerint 
az alanya és állítmánya ennek a mondatnak: a ló vizet iszik ? 

Mielőtt e kérdésre felelnék, legyen szabad még egy hason
latot előrebocsátanom. Ez a szólás: szélfúvás ebből a három elem
ből áll: szél—fúv—ás. Ebben ás az alany, szél az állítmány, fúv a 
copula. Ez a hasonlat azért alkalmasabb, mivel KERN maga is csak 
valami r a g a s z t ó k n a k tartja az alanyt. «Ob innerhalb des 
finiten Verbums der Subjektsbegriff oder der Verbalbegriff (Prádi-
katsbegriff) der bedeutsamere sei, darüber kann wohl kein Zweifel 
sein; jedenfalls námlich ist es der betonte Verbalbegriff, nicht der 
als unbetontes S u f f i x erscheinende Subjektsbegriff.» (51.) 

Mi már most KERN szerint az alanya ennek a mondatnak: 
a ló vizet iszik? Az iszik személyes igébe értett vagyon személyes 
igének on (ön, ö) ragja, az, a mi nem is szó a mondatban, a mi 
KERN saját szavai szerint semmit sem jelent. Mert «die Verbalperson 
(Subjekt) an sich, weil sie vom Verbaliuhalt gar nicht getrennt 
werden kann, bedeutet gar nichts». (49.) 

S mi az állítmánya ? A mi a személyjelentő rész s a copula 
félreképzelése után még fönnmarad az iszik igéből, tehát megint 
olyasmi, a mi, ha igenévvé nem változtatjuk, egy nyelvben sem 
szó, megint olyasmi, a mi «semrnit sem jelent». 

így akarja KERN iskolás gyerekekkel megértetni azt, a mit ő 
maga így fejez ki : «Als schlechthin nothwendige Bestandtheile des 
Satzes pflegen Subjekt und Prádikat bezeichnet zu werden und 
g e w i s s m i t R e c h t » . (30.) 

A legfurcsább azonban a dologban az, hogy KERN ezt az ő 
alanyát és állítmányát grammatikainak tartja. Emlékezzünk csak 
vissza arra, a mit STEiNTHAL-tól hallottunk (,Alany és állítmány' 
czímű értekezésemben). A tiszta logika, mondja STEINTHAL, ket 
fogalomnak bármely kapcsolatában ítéletet, azaz alanyt és állít-
mányt lát, de a grammatika két szó kapcsolatát nem veszi mindig 
mondat számba. A logika szerint ez: a ló vizet iszik három ítélet 
(1. maga a mondat, 2. az |] ló, 3. az ital |i víz), a grammatika sze
rint csak egy mondat, azaz egy alany, egy állítmány. Azt, hogy e 
mondatban még egy negyedik itélet, még egy negyedik pár alany 
és állítmány is volna, az iszik igébe értett személy és állapot kap
csolata, nem is említi STEINTHAL. Sőt ellenkezőleg úgy nyilatkozik, 
hogy ez a kapcsolat se nem ítélet, se nem mondat. «Liegt in amo, 
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amat ein Subject? Nein! denn es liegt nur die Thátigkeit und ihre 
Beziehung auf ein Subject vor.» (Grammatik, Logik und Psycho-
logie. 364.) S ha mind erre visszaemlékeztünk, nem méltán kiált
hatjuk-e, hogy KERN még a STEINTHAL logikai alanyánál és állít-
mányánál is logikaibb alanyt és állítmányt tart grammatikainak. 

VI. 

Ki ne kívánná most azt hallani, hogy mit tart KERN logikai 
alanynak és állítmánynak. Erre nézve az 56. lapon a következő 
kijelentést olvassuk: 

«In derEegel steht ja imDeutschen das Subjektswort, an welchem 
der Verbalinhalt haftet, voran,*) und diese Stellung verführt zu dem 
Glauben, durch dieses Wort müsse nun auch das bezeichnet werden, von 
dem im Satze vorzugsweise etwas ausgesagt wird. Freilich hált es schwer, 
diesen Glauben festzuhalten, wenn das Subjektswort sehr leér an Inhalt 
ist.**) Und diese Schwierigkeit hat denn auch zur Erfindung des logischen 
Subjekts geführí, das aus dem Worte des Satzes entnommen zu werden 
pflegt, welches sachlich, nicht logisch als der wichtigereBegriff erscheint.» 

Hogy is volt csak? A logikai alany csak koholmány, azok 
koholmánya, a kik az es szócska üressége miatt nem merik ráfogni, 
hogy ebben : es hat hener viel Obst gégében az volna az alany; azért 
azt a szót választják logikai alanyul, mely n e m l o g i k a i l a g , 
hanem dologilag fontosabbnak l á t s z i k a mondatban. 

Hja, nem minden ember meri fölrúgni s ott hagyni azt a 
kalauzt, hogy az alany miről mondva van valami. A ki e 
kalauzt követi, az azt véli, hogy ebben: es hat heuer viel Obst gégé
ben az idei esztendőről van mondva valami, még pedig az, hogy 
benne sok gyümölcs volt. S ha annyira félénk az ember, hogy még 
azt a bogarat sem meri eltaposni, hogy a grammatikai alany annyi 
mint nevező eset, akkor mit tehetne egyebet, mint hogy l o g i k a i 
n a k nevezi az alanynak g r a m m a t i k a i f o r m á j á t a heuer 
szót. Nem tudhatja minden ember, hisz még a logikusok nagy 
része sem tudja, hogy abban a mondatban das heurige Jahr a logi
kai alany s das Gegebensein von vielem Obst a logikai állítmány. 

De KERN bátor ember, ő fölrúgja a kalauzt (csak a bogarat 
nem tapossa el, mert némely bátor ember ki mer állani a meg
vadult bika elé, de béka, egér, bogár elöl meghátrál) s azt mondja, 
hogy ama mondatban a hat szó fogj alja mapál>an az igaz alanyt,. 
az es csak határozója az alanynak s ebben az esetbeu csak «sprach-
licher Luxus». Halljuk most tovább KERN hermeoeiáját. 

*) Itt efféle mondatokra gondol: der Baum Jilülit. 
**) Itt efféle mondutokaa gondol : es hat heuer viel Olmt gégében. 
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«Nun habé ich gewiss nichts gegen Ubungen im Auffinden des 
8og. logischen Subjekts einztiwenden; sie sind bei der Erklárung der 
Lesestücke im deutschen Unterricht gewiss oft recht zweckmássig. Nur 
meine man nicht, dass man mit dieser Bescháftigung, die geflissentlich 
von der Eorm auf den Inhalt übergeht, noch Grammatik treibe, wende 
dabei nicht den grammatischen Terminus Subjekt an, bezeichne nicht 
etwas als logische Erwágung, was vielmehr eine durchaus sachliche, auf 
den Stoff, den Inhalt gerichtete ist. . . Was man so logisches Subjekt 
nennt, ist immer nichts anderes, als die Haupt s a c h e, um die es sich 
handelt.» 

Abban igaza van, hogy a grammatikának semmi köze a mon
datok tartalmához. De abban igen téved, ha azt hiszi, hogy csupán 
a formákhoz van köze. Van a tartalmon és formán kívül is még 
valami, a miről KERN-nek, úgy látszik, nincs tudomása, de a mihez 
mégis köze van a grammatikának, «a nyelv pbysiologiájának». Ez 
a functió. Azt pedig, hogy a subjectum csupán nyelvtani műszó 
(grammatischer Terminus) volna, KERN maga sem hinné el, ha 
mástól hallaná. 

«Man sollte doch um so weniger von einem logischen Subjekt des 
Satzes sprechen, weil bekanntlich unter den Logikern selbst Streit über 
das ist, was in einzelnen Falién das ivahre logische Subjekt des Urteils 
ist. Umformen lásst sich wohl jeder Satz so, dass man so viele Urteile 
aus ihm gewinnt, als er Worte hat, weil man eben aus jedem Worfc das 
sog. logische Subjekt gewinnen kann. Das hat auch gar nichts Auffal-
lendes, da eben durch den Satz von jedem seiner Worte etwas ausgesagt 
wird, nicht bloss vom Subjektsworte.* 

Ebben csak az az igaz, hogy a mondatban (általában, nem 
egy bizonyos mondatban) bármely szó alany s tegyük hozzá, állít
mány is lehet. Épen ebből következik az, hogy az alany és állít
mány nem jelenthetnek bizonyos formákat, hanem bizonyos func-
tiókat kell jelenteniök. 

«Diese Übung ist nicht zu schwer. Sehr schwierig aber — und 
ich habé noch nie eine klare Anleitung darüber gelesen — mag es sein, 
immer das ,wahre logische Subjekt' heraus zu finden. Ist z. B. in dem 
Satze, mir ekeit vor dieser Speise Speise dieses Subjekt ? Es scheint so, 
da ja diese Speise bequem unter den Begriff der mir Ekei Erregenden 
subsumiert werden kann.» 

A látszat igaz is lehet, hamis is. Vizsgálat nélkül nem szabad 
sem elfogadni, sem elvetni. Ha közelebbről vizsgálta volna a dolgot, 
talán észrevette volna, hogy az a mondat ebből a két főtagból áll: 
mir ekeit j| vor dieser Speise, undorodom |j ettől az ételtől. Ebben 
-csakugyan diese Speise a log. alany s Ekei a log. állítmány. De a 
ki csupán grammatikai elemeket, bizonyos formájú szókat lát a 
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mondatban, az nem is gyanítja, hogy az a mondat nem csak öt 
szóból, hanem két szólásból is áll, nem gyanítja, hogy az alany és 
állítmány nem szók (ámbár azok is lehetnek), hanem szólások. 

«Warum soll ich es aber nicht dem Dativ mir entnehmen. Denn 
ich emfinde Ekei vor dieser Speise und ich bin doch die Hauptsache in 
dem Satze.» 

KERN uram ugyan nem tagja a mondatnak, de abban mégis 
igaza van, hogy a mir szó is alanya lehet a mondatnak. Ha így 
hangoztatom a mondatot: mir jj ekeit vor dieser Speise, én |j un
dorodom ettől az ételtől, akkor mir a grammatikai, ich a logikai 
alanya. Mir ekeit, undorodom (tót: hnusí sa mi) és mir jj ekeit, én i 
undorodom (tót: mne jj sa hnusí) közt ugyanaz a különbség, mint 
ich bin arm és ich \\ bin arm közt. De az is bizonyos, hogy nem a 
magyarázó kényétől-kedvétől, hanem helyes megfigyelésetői függ 
az, a vor dieser Speise vagy a mir tagban ismer-e a mondat alanyára. 

«Wenn man nun aber wieder bei neuernLogikern die "wunderbare 
Entdeckung liest, dass der Satz: es blitzt auf seinen ursprűnglichen logi-
schen Ausdruck zurückgeführt werde, wenn man ihn umformt in: das 
Blitzen ist, alsó das Subjekt aus dem Verbalinhalt herausholt, so möchte 
man sich, um es mit den Logikern nicht zu verderben, dazu entschliessen, 
das Subjekt in dem Verbalinhalt von ekeit zu finden und als die wahre 
logische Form zu fixieren: Ekei überfállt mich vor dieser Speise, ein 
Satz, der sich sicherlich ein gut Teil besser anhört, als der Satz: dar 
Blitzen ist, der ja logisch ganz vortrefflich sein mag, sprachlich abe-
abscheulich und ganz sonderbar, denn ich rede in ihm von einem Zus 
standé des Seins, der am Blitzen — einem anderen Zustande — haftet, 
wáhrend in dem ursprűnglichen Satze von einem Zustand gesprochen 
wird, der an einem unbekannten Subjekt haftet.» 

Ezt a mondatot, Ekei überfállt mich vor dieser Speise kétség
kívül így hangoztatta KEEN : Ekei überfállt mich j: vor diesev Speise, 
undorodás fog el |j ennek az ételnek a láttára. Ebben csak azért tartja 
az Ekei szót logikai alanynak, mivel nevező esetben áll. Valóban 
olyan állítmány az, mint az orvos ebben: orvos vagyok én, azaz 
analytikus állítmány, a mondat állítmányi részének határozó tagja. 
A mondat logikai tagjai ezek : alany: diese Speise, állítmány: Über-
falién von Ekei. 

Hogy KERN fülbemászóbbnak tartja az Ekei überfállt mich 
mondatot ennél: das Blitzen ist, annak csak az az oka, hogy am
azt így hangoztatta : Ekei überfállt mich, emezt így: das Blitzen 
is t . Azaz két szép leányt akart összehasonlítani, de az egyiket csak 
elülről, a másikat csak hátulról látta. Ha mind a kettőt vagy élűi
ről vagy hátulról látta volna, azaz vagy így: Ekei überfállt mich és 
Blitzen ist (es ist Blitzen) vagy így: der .Ékel überfállt mich és das 
Blitzen ist , aligha tudta volna oly könnyen eltökéllni magában, 
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melyiknek nyújtsa az arany almát. Egyébiránt ,das Blitzen i s t ' 
semmivel sem utálatosabb s a maga helyén ép oly helyes mondat, 
mint Gott ist . 

Igen furcsán hangzik KERN szájából az a nyilatkozat is, hogy 
az es blitzt mondatban oly állapotról van szó, mely egy ismeretlen 
alanyon tapad. Hisz épen KERN tanítja, hogy ama mondatnak a 
blitzt igében foglalt harmadik személy az alanya. Hogy lett ez az 
alany egyszerre oly ismeretlenné KERN előtt ? 

«Ieh kann aber, wenn ich rum doch einmal in Unsicherheit über 
das 'wahre logiscbe Subjekt'- gerathen bin, auch auf den Einfall korámén, 
dieses Subjekt der Práposition vor zu entnehmen : Die Gegenwart dieser 
Speise verursacht mir Ekei, oder dem Pronomen diese: Dieses ist hier 
eine mir Ekei erregende Speise.» 

Mikor följebb azt mondtam, hogy ennek a mondatnak: mir 
ekeit || vor | diener Speise, diese Speise a logikai alanya, akkor a 
vor szócskát nem vettem tekintetbe. Oly módon neveztem meg az 
alanyt, mint az állítmányt szoktuk megnevezni, mikor azt mondjuk, 
hogy a homo est animál mondatnak animál az állítmánya: az ana-
lytikus alanyt neveztem meg. De semmi kifogásom sincs az ellen, 
ha KERN a vor szócskának, mely kétségkívül szinte egyik tagja a 
grammatikai alanynak, helyet kivan juttatni a logikai alanyban is. 
Legyen hát teljes logikai alanya a mondatnak : die Gegenwart dieser 
Speise, de ne csupán a vor helyébe csúsztatott Gegenwart szó. Ez 
csak olyan logikai alanya annak a mondatnak, mint a milyen logi
kai állítmánya az est ennek: homo est animál. 

A másik mondat: dieses ist hier eine mir Ekei erregende Speise 
olyan változata az eredetinek, mint ennek: sokat nevet |J ez az 
ember, az, hogy ez \\ sokat nevető ember. Nem hinném, hogy KERN 
e változtatás nélkül nem ismerné föl logikai alanyát ennek a mon
datnak: sokat nevet || ez az ember. 

«Was habén aber allé diese Versuche und Scherze mit gramma-
tischem Verstándniss zu thun? Grammatisch versteht man den Satz doch 
nur, wenn man lediglich anf rUe Einsichten, welche die Grammatik ge-
wáhrfc, sich stützend, den Inhalt desselbenin folgender Weise breit aus-
einander legt: Es ist etwas Abscheu Erregendes (Ekelndes) vorhanden, 
das weder an dem Eedenden, noch an einem Angeredeten haftet. Diese 
Erregung wird hervorgerufen in Gegenwart (vor) dieser Speise und übt 
Einfluss auf mich.» 

Erre megfelelt már följebb maga KERN : «nur meine man 
nicht, dass man mit dieser Bescháftigung, die geflissentlich von 
der Form auf den Inhalt übergeht, noch Grammatik treibe». 

«Subjekt aber ist hier gar nichts anderes, als die dritte Verbal-
person, ein Subjektswort ist nicht vorhanden und alles Suchen danach 
ist vergebliche Mühe.» 
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Ebben áll tehát az a mélységes grammat ikai általértés ? ! 
Fölérni észszel, hogy az ekeit ige a személyes névmást nevező eset
ben foglalja magában s hogy ezen kívül nincs a mondatban több 
nevező eset. De mi szükség e végre syntaxissal nyaggatni a szegény 
tanuló t? Hisz ezt a grammatikai elemek ismeretéből is kisütötte 
volna, sokkal biztosabban, min t e találós kérdésből : mi e mondat
nak az alanya, az a főtagja, melyről a másik főtag mondva v a n ? 

De K E E N szánakozva mosolyog s azt mondja, hogy ennek a 
kalauznak — az alany régi meghatározásának — semmi hasznát 
sem lehet venni az igaz alany keresésében. Szidja is ezt a vén 
kalauzt , a hol csak teheti . Legkeményebben az 54. s következő 
lapokon : 

«Durchaus nichtseagend ist es aber, wenn man das Subjektswort 
als das definiert, von dem etwas ausgesagt wird, und durchaus unrichtig 
wird diese inhaltslose Lehre, wenn man dadurch sein Wesen im Gegen-
satz zu andereu im Satze enthaltenen Substantiven erschöpfend dar-
gestellt glaubt. Und leider ist diese Auffassung ebenso allgemein ver-
breitet, wie gánzlich dem Sachverhalt widersprechend. 

Natürlich wird durch den Satz immer etwas von dem Subjekte 
ausgesagt, weil das Wesen des Satzes (im Unterschied von einer Anzalil 
von Wörtern, die ohne einenSatz zu bilden nach einander ausgesprochen 
werden) darin besteht, dass durch die verbindende Kraft des finiten Ver-
bums von jeder im Satze enthaltenen Vorstellung etwas ausgesagt wird . . . 
Es wáre ja überaus wunderbar, wenn der Satz auch nur eine einzige 
Vorstellung enthielte, von der gar nichts durch denselben ausgesagt 
würde. Man begreift nicht, was diese eigentlich in dem Satze soll. Nun 
bezeichnet das Subji-ktswort recbt haufig das, was uns am meiston inte-
ressiert, und dann mag man ja sagen, dass von diesem v o r z u g s w e i s e 
etwas durch den Satz ausgesagt wird; aber solche Bedeutung hat das 
Subjektswort nicht von fern in allén Sátzen. So ist in folgenden verbun-
denen Sátzen die Vorstellung ,dieser Manrí sicherlich das uns vorzugs
weise Interessierende, und doch erscheint diese Vorstellung zuerst als 
Subjektswort, dann als Objekt, dann als Dativ zu dem vom Prádikat 
(verbum finitum) abbangigen Infinitiv, endlich als Genitiv zum Subjekts
wort : dieser Mann ist durchaus ehrenwerth, diesen Mann achten allé 
Bürger unserer Stadt, diesem Manne kann jeder unbedingt Vertrauen 
schenken, dieses Mannes Gerechtigkeit wird selbst von seinen Feinden 
anerkannt. Nach jener Theorie aber, nach der das eigentliche Wesen des 
Subjekts darin liegt, dass von ihm etwas (oder richtiger das Prádikat) 
ausgesagt wird, wáre im ersten Satze etwas von diesem Manne, im 
zweiten von allén Bürgern, im dritten von jedem, im vierten von der 
Gerechtigkeit des Mannes etwas (oder derPrádikatsbegriff) ausgesprochen. 
Das ist ja auch nicht zu bestreiten; auch von der Achtung, vom Ver
trauen, von den Feinden des Mannes wird etwas ausgesagt, aber sehen 
wir auf den Inhalt, auf den Zweck der Eede, so gelten allé vier Aussagen 
von dem Manne, dessen Lob gepriesen wird.» 

így szidja K E E N azt a vén kalauzt. Ez pedig a markába nevet 
s így börbitél m a g á b a n ; Ez a jámbor még azt hiszi, hogy a dieser 
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Mann. allé Bürger, jeder, Gerechtigkeit szókat én mutattam be 
neki alanyokul, holott ezekre csak úgy bukkanhatott, hogy ama 
bogár után indult, hogy az alany annyi mint nevező eset. Ha engem 
követett volna, világosan látta volna, a mit homályosan maga is 
-sejtett, hogy ama mondatoknak dieser Mann, diesen Mann, diesem 
Manne, dieses Mannes (Gerechtighcit) az alanya, azaz, e s g e 11 e n 
a l l é v i e r A u s s a g e n v o n d e m M a n n e , d e s s e n L o b 
g e p r i e s e n w i r d . 

Ha az alanynak régi meghatározásából csakugyan az követ
keznék, hogy a második mondatnak allé Bürger, a harmadiknak 
jeder az alanya, akkor én sohasem fogtam volna tollat a kezembe 
ezen értekezés írására. 

De miért szidja KERN a kalauzt, ha olyan vastagon lepte be 
szemét az iskola pora, hogy semmi különbséget sem lát többé e 
meghatározás között: alany az, a miről mondva van valami s e 
fogás között: keress nevező esetben álló szót a mondatban, ha 
tudni akarod, mi az alanya ? Hisz a kalauz s z e r i n t e épen azt 
mutatja neki, a mit látni akart, hogy az allé Bürger és jeder ala
nyok, vagy a mi egyre megy, alszók. KERN azért szidja a kalauzt, 
mert azt hiszi, hogy tud ugyan nevező esetet mutatni a mondatban, 
de ha két nevező eset fordul elő benne, pl. das Schwármen ist 
meine Lust, nem tudja megmondani, melyik az alany közülök. Ezt 
csak az tudja megmondani, a ki tudja, hogy mind a két nevező 
csak határozó, das Schwarmen az igeszeoaéfy határozója, tehát 
alszó, meine Lust az igetartalom határozója, tehát Prádikatsnomi
nativ. «Der Unterschied ist grammatisch klar und prácis auszu-
drücken. Das Subjektswort ist die Bestimmung zu der im finiten 
Verbum liegenden Person (Subjekt), der Prádikatsnominativ and 
die obliquen Casusbestimmungen zu dem im Verbum liegenden 
Begriffsinhalt (Prádikat).» (56.) 

Nem okosabban tette volna-e KERN, ha a dieser Mann és 
•diesen Mann grammatikai formákat is becsületes nevükön nomina-
tivusnak és accusativusnak nevezte volna, mint a diesem Manne és 
dieses Mannes formákat dativusnak és genitivusnak? Vagy ha már 
Prádikatsnominativ, Prádikatsdativ, Prádicatsaccusativ stb. nevű 
mondattagokat akart megkülönböztetni, következetesen Subjekts-
nominativ, Subjektsdativ, Subjektsakkusativ stb. nevű montattago-
kat is különböztetett volna meg? 

De e fejezetben tulajdonkópen azt akartuk megtudni, hogy 
mit tart KERN logikai alanynak és állítmánynak. Mit tudtunk meg 
tehát? Megtudtuk azt, hogy a logikai alany csak koholmány, csak 
tréfa. A logikai állítmányról nem tudtunk meg semmit. Ezt vagy 
azonosnak tartja KERN a grammatikaival, vagy oly sületlen tréfá
nak, hogy nem érdemes rá szót vesztegetni. 
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VII. 

Állapodjunk meg itt egy kissé s vizsgáljuk, mi az alanya és 
állítmánya az efféle mondatnak: esik, villámlik, fagy stb. 

Ezeket, mint már említettem, e g y t a g ú mondatoknak ne
vezem, nem azért, hogy csak egy szóból, hanem hogy egy szólásból 
állanak. Egytagú mondatok az effélék is: vizet iszik, jónak látszik, 
kárba veszett, orvos vagyok, sötét van, rossz időket élünk, rossz 
csillagok járnak, van könyve, adott isten (adott, de eltagadjátok). 

Lássuk előbb, mi az alanya és állítmánya ennek az egytagú 
mondatnak: ,vizet iszik'. Ebben vizet az erősebben hangoztatott, 
a határozó tag s iszik a gyengébben hangoztatott, a határozandó 
tag. Abból kell tehát az ítélet állítmányát, ebből alanyát venni. 
A nevezőkre változtatás s az állandó tényezővel való szorzás után 
ezt az ítéletet kapjuk: itala, \\ víz. Ennek a mondatnak tehát itala 
a log. alanya s víz a log. állítmánya. Minthogy pedig a mondatnak 
az a tagja a grammatikai alany, melyből a log. alanyt vettük s az 
a tagja a gram. állítmány, melyből a log. állítmányt vettük, tehát 
ennek a mondatnak iszik a gram. alanya s vizet a gram. állítmánya. 

WTJNDT ellenében, ki az ,er trinkt Wasser' mondatot ezzel az 
ítélettel egyezteti: das Was&er || wird getrunken, csak azt jegyzem 
meg, hogy én ugyanazon törvény szerint redukáltam, tudatosan, 
azonértékű ítéletre ama mondatot, a mely szerint redukálta ő, talá
lomra, az ,er handelt gut' mondatot erre az ítéletre: sein Handeln \\ 
ist gut. A törvényre hivatkozom KERN ellenében is, a ki oly szín
ben tünteti föl e reductiót, mintha csupán kényünktöl-kedvünktöl 
függne, a mondatnak melyik tagjából vegyük a logikai alanyt s 
melyik tagjából a logikai állítmányt. KALMÁR ellenvetésével kissé 
bővebben akarok foglalkozni. 

KALMÁR azt mondja: 

«A logikának könnyű a mondat szerkezetét addig változtatni, míg 
a logikai alany nevezővé nem lett, mert a logikának a nyelv csak 
eszköz az ítéletek mérésére, hanem a nyelvtannak a nyelv végezel; a 
nyelvtan tartozik a nyelvet úgy, abban az alakban hagyni, megérteni és 
megmagyarázni, a melyben találja. Mi különbség van már most amaz 
alany közt, mely a nyelvtannak is alany és a közt, melyet a logika egészen 
más alakokból átváltoztatások segítségével hüvelyez ki magának.» (NyK. 
28: 393.) 

A formára nézve, s KALMÁR kétségkívül csak erre néz, nincs 
semmi különbség. A logikai alany is nevező, s az ú. n. gramma
tikai alany is nevező. De a functióra, az alanynak m i v o l t á r a 
nézve, sokszor igen nagy a különbség köztük. Pl. ebben a mon
datban : a gyermeknek könyve van, a gyermek az az alany, melyre 
a logika a gyermeknek formában is ráismer, ellenben a nyelvtannak, 
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mely épen úgy határozza meg az alany mivoltát, mint a logika, de 
csak azért tart lúdnak valamit, mert fehér, a könyve az alany. Az 
már most a kérdés, minek nevezendő f u n c t i ó j á r a , m o n d a t 
b e l i v i s z o n y á r a nézve az a mondattag, melyből a logika az 
azonértékű ítélet alanyát hüvelyezi ki. KALMÁR szerint l o g i k a i 
alanynak, mivel az a kihüvelyezés csak arra való, hogy a logika 
addig változtathassa a mondat szerkezetét, míg a logikai alany 
nevezővé nem lett. Én azt tartom, hogy erre az átváltoztatásra, 
erre a kihüvelyezésre nem a formákkal való játszás kedvéért van 
szükség, hanem, általában szólva, azért, hogy hasonlóvá tegyük a 
mondatot ahhoz a mondathoz (az ember || halandó), a melyen elő
ször mutattuk meg a gyermeknek az alanyt és állítmányt. Ezzel 
az egyeztetéssel: a gyermeknek [j könyve van=a#í/mnek II könyv
valló igazoljuk azt. hogy abban a mondatban csakugyan a gyer
meknek az alany s könyve van az állítmány. De nem logikai alany 
és állítmány — ezeket az igazoló ítéletben látjuk — hanem gram
matikai alany és állítmány. A logikai alany és állítmány kihüve-
lyezésére azért van szüksége a nyelvtudománynak, hogy úgy, abban 
az alakban is megérthesse és megmagyarázhassa a mondattagok 
viszonyát, a melyben találja e tagokat s mely sokszor nagyon elüt 
attól az alaktól, a melyen először mutattuk meg a gyermeknek az 
alanyt ós állítmányt. Igaz, hogy a logikai alanynak és állítmány
nak kihűvelyezése «nem mutat szempotot, melyből az alakok kü
lönbségeit is meg lehetne magyarázni)). De nem is az a czélja. 
A trigonometriai háromszögnek (az épszögű háromszögnek) kihű
velyezése sem mutat szempontot, melyből a geometriai alakok kü
lönbségeit is meg lehetne magyarázni, de azért bolondnak tartaná 
mindenki az oly geometrát, a ki e miatt becsmérelné a trigono
metriát. KALMÁRt tehát csak arra kérem még egyszer, ne tartsa az 
alanyt és állítmányt anatómiai formáknak, hanem physiologiai 
functióknak. Akkor nem fog azon sopánkodni, hogy valami «át 
nem érzett szemléleten alapszik minden valószínűség szerint az 
igazi nyelvtani alany, melyet ma csak alakján ismerünk fel» (NyK. 
28 : 393), azaz nem fog így sopánkodni: valami át nem érzett 
szemléleten alapszik a cseresnye piros színe, melyet csak ízéből 
ismerünk fel. Akkor át fogja látni, hogy ezzel az egyeztetéssel: 
vizet iszik = itala j I víz csak azt igazoljuk, hogy a ,vizet iszik' 
mondatban iszik a g r a m m a t i k a i alany s vizet a g r a m m a 
t i k a i állítmány. 

Vizsgáljuk most ezt az egytagú mondatot: sötét van. Ennek 
a mondatnak magyarázata legkisebb fejtörést sem szokott okozni 
az oly grammatikusnak, a ki csak a bizonyos formájú két szót, de 
nem az egy szólást látja benne. Hisz ott van a nevező eset: sötét 
s az ige: van. Megvan mind az ovojia, mind a pvjfjia, épen úgy, 
mint ebben; Péter || olvas. A ,sötét van' «teljes mondat» (értsd: 

NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIX. •"> 
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kész ítélet), sőt a németben: es ist finster, még teljesnél is telje
sebb, mivel két alanya is van, es és finster. «Mi egyéb a mi sze
mélytelen ,es'-ünk — mondja GABELENTZ — pl. es geschehen 
Zeichen und Wunder, mint egy előleges helypótlója a nyelvtani 
alanynak, mintegy felpénz reá? De csak ,mintegy', mert a fizetendő 
összeget nem rövidíti meg — a mondatnak két alanya van, a me
lyek egyike mindent jelenthet és azért semmit sem jelent.» (BRASSAI 
fordítása, A mondat dualismusa, 39.) 

,Sötét van* nem olyan mondat, mint Páter || olvas. Nagy a 
különbség köztök. Ez két szólásból áll, az csak egyből. A ,sötét 
van' mondat alanyát és állítmányát tehát úgy kell keresni, mint a 
, vizet iszik' mondatét. Logikai alanyát a gyengébben hangoztatott 
van tagból, logikai állítmányát az erősebben hangoztatott sötét 
tagból kell venni, azaz ezzel az ítélettel kell egyeztetni a mon
datot: a valóság j| sötétség, vagy a mi, mint látni fogjuk, egyre 
megy: az || sötétség. A ,sötét van' mondatnak tehát van a gram
matikai alanya ós sötét a grammatikai állítmánya. 

A németben: es ist finster, három szóból áll ez a mondat, 
mivel a német igéből kivált a személyjelentő elem. De azért a 
németben is csak egy szólás ez a mondat, olyan mint er ist arm. 
Ebből a két tagból áll tehát: es ist | finster, a logikai kaptafán 
pedig ebből a kettőből: das Seienáe j ist Finsterniss, vagy das \\ 
ist Finsterniss. Ugyanígy kell magyarázni minden efféle mondatot. 
Pl. es kommen Gráste = die Kommenden || sind Gáste, es fliesst 
Blut = das Fliesaenáe || ist Blut, es geschehen Zeichen und "Wun-
der=dasGesc/i6'hende | sind Zeichen und Wunder, esgibtSchláge = 
das Gea^bene sind Schláge stb. 

Sötét van és esik csak annyiban különböznek egymástól, hogy 
ebben egy szóba forradt az esés és valóság fogalma, abban nem 
forradt egy szóba a sötétség és valóság fogalma. Esik szorosabb 
szerkezet, mint sötét van, olyan mint fehérlem & fehér vagyok-hoz 
képest, vagy es grünt, es dunkelt ezekhez képest: es ist grün, es 
zuird dunkel. 

Az esik mondat tehát erre a két tagra bontható : eső és van. 
Ezt még minden grammatikus kifundálta. Csak abban tévedett 
valamennyi, hogy a nevező esetben álló eső szót már eo ipso alany
nak, a van igét állítmánynak tartotta. Pedig a dolog úgy áll, hogy 
csupán a két tagot ismerve, még semmit sem tudunk a mondat 
alanya és állítmánya felől. Az a két tag kétféle viszonyban állhat 
egymáshoz, azaz mind a kettő alany is lehet, állítmány is. 

Az egyik viszony ez: eső van. Ez épen olyan egy szólásból 
álló mondat, mint sötét van. Tehát a van a gram. alany benne s 
az eső a gram. állítmány. A megfelelő ítélet u. i. így hangzik: a 
valóság (a mi van, a mi íörtónik) |j eső. 

A másik viszony ez: van eső. Ez is egy szólásból álló mon-
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clat, de tagjai az élőbbemhez képest fordított viszonyban állanak. 
Ennek tehát esö a gram. alanya s van a gram. állítmánya. A meg
felelő ítélet u. i. így hangzik: az eső || valóság. 

A magyarban a szórend is elősegíti az alany és állítmány 
megismerését (v. ö. eső van, és van esö). De a hangsúly, «ez a leg
finomabb és legbiztosabb kalauz az alany és állítmány keresésében» 
(M. Nyv. 25 : 535), magára is elegendő. A németben csupán a han
goztatásból értjük meg, mi az alanya és állítmánya e mondatnak: 
•es ist Regen ( = es regnet). Ha így hangzik a mondat: es ist | Re
gen, akkor es ist, a «széjjelfolyt» ige az alanya s Regen az állít
mánya. A megfelelő ítélet ez: das Seiende (was ist, was es gibt, 
was geschieht, was vor sich geht) [| ist Regen. Ha így hangzik: es 
i s t | Eegen, akkor megfordítva Regen az alanya s es ist az állít
mánya. A megfelelő ítélet pedig ez: Der Regen jj ist seiend. 

De nem csak a grammatikusok, a logikusok is tévedtek az 
esik, villámlik, fagy stb. mondatok magyarázásában. Tévedésüknek 
kétségtelen bizonysága az, hogy az efféle mondatokat l é t t u l a j 
d o n í t ó í t é l e t e k n e k nevezik. Ebből az elnevezésből az tűnik 
ki. hogy a logikusok az esik ( = eső van vagy van eső) mondatban 
mindig az eső szót tartják alanynak s a van szót állítmánynak. 
Az az elnevezés u. i. ennek az okoskodásnak köszöni létét: az 
állítmány az az ítéletben, a mit az alanynak tulajdonítunk; az 
£sik — eső van ítéletben van az állítmány; ezzel az ítélettel tehát 
létet tulajdonítunk az eső alanynak. 

Ha a logikusok nem a grammatikai igéről, hanem határozó 
functiójáról ismertek volna az állítmányra, észre kellett volna ven-
niök, hogy az esik mondat inkább e s ő — mint l é t t u l a j d o n í t ó 
í t é l e t . Mert mikor azt mondjuk, hogy esik, sokkal gyakrabban 
értjük azt, hogy eső van, mint azt, hogy van eső. Akármily tudo
mányosan hangzik is tehát az az Existentialurtheil, az esik, vil
lámlik, fagy stb. mondatokra vonatkoztatva, mégis csak egy efféle 
botlásnak köszöni létét: szalonnázik annyi mint szalonnát eszik 
(e helyett: szalonnát eszik = étele f| szalonna); ebben megevést 
(Gegessen werden) tulajdonítunk a szalonnának; ez tehát Come-
dentialurtheil. 

Hogy az esik, villámlik, fagy stb. mondatok nem mindig 
léttulajdonító ítéletek, STEINTHAL is észrevette.*) Esfriert, mondja 

*) BRASSAI mindig eső-, villámlás-, fagy- sat. tulajdonító ítéletek
nek tartja őket. A van ige tárgyalása közben u. i. azt mondja, hogy ((ki
mondjuk vagy kiírjuk, midőn a van személytelen értelmű: hideg van, me
leg van, szél van, eső van, háború van, békesség van. Ilyenkor természe
tesen nincs alany a mondatban; mert a hideg, meleg, háború sat. itt nem 
alanyok, hanem t u l aj d o n i t m á n y ok». (A magyar mondatról III. 241.) 
Hogy tulaj donítmányok, abban igaza van, csak abban téved, hogy e mon
datoknak nincs alanyuk. De Brassai nem mert annyira vetemedni, hogy a 

21* 
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STEINTHAL, csak akkor lét tulajdonító ítélet, ha ez az értelme: es 
i s t Frost, ellenben minősítő ítélet (Qualitátsurtheil), ha ez az 
értelme : es ist Fros t . Azt is tudta STEINTHAL, hogy az első eset
ben Frost, a másikban ist az alanya, az első esetben ist, a másik
ban Frost az állítmánya. Csak azt nem tudta, hogy se ,es ist Frost , 
se ,es i s t Frost' nem ítélet. A megfelelő ítéletek u. i. ezek: das 
Seiende |[ ist F ros t és der Frost jj ist seiend. Azokat az alanyokat 
és állítmányokat logikaiaknak tartotta. Szerinte mind a két mon
datnak Frost (a nevező) a grammatikai alanya és ist (az ige) a gram
matikai állítmánya, az es pedig csak fullajtárja az alanynak. 
A szorosabb szerkezetű es friert mondatnak pedig, akár az az ér
telme, hogy es ist Frost , akár az, hogy es i s t Frost, szerinte mindig 
es a grammatikai alanya s friert a grammatikai állítmánya. (Gram-
matisch genommen bleibt allemal in diesem oder jenem Falle es 
das Subject, friert das Prádicat. Gr. L. u. Ps. 211.) 

Hát igaz ugyan, hogy akár ez az értelme: er ist reich, akár 
fez: er i s t reich, a ,gazdag' mondatnak mind a két esetben ö az 
alanya s gazdag az állítmánya. De azért még sem áll, hogy az 
,esik' mondatnak, akár ,eső van', akár ,van eső' az értelme, mind 
a két esetben ő volna az alanya s esik az állítmánya. Mert ez az ö 
egyik esetben sem alanya e mondatnak, se grammatikailag, se logi
kailag. Nem ok nélkül hívják az esik, villámlik, fagy stb. igéket 
személyteleneknek. 

Esik nem erre a kérdésre felel: quid est quis? vagy est-ne 
quis quid ? hanem csupán erre : quid est ? (quid fit ?), vagy est-ne 
quid? (fit-ne quid?) Minden ige első sorban az utóbbi kérdésre 
felel. Midőn azt mondom, hogy iszik, szalad, úszik stb. első sorban 
azt kell értenem, hogy ivás van, szaladás van, úszás van, azaz 
valami jelenség van, történik valami. Csak másod sorban lehet 
arra gondolnom, hogy ez a jelenség valami cselekvő vagy szenvedő 
szemólylyel függ össze. A személyes valóság már második, felsőbb 
alanya az igének, első, alsóbb (a beszédben legalsóbb) alanya a 
még nem személyesített valóság. 

De mivel a legtöbb igébe beleértjük a második alanyt, a 
személyes valóságot is, hajlandók vagyunk arra az álkövetkeztetésre,. 
hogy ez a személyes valóság minden igének első, sőt egyetlen 
alanya. Ez az oka, hogy az esik mondat, melybe nem értjük bele 
ezt a személyes valóságot, alanytalannak látszik, vagy legalább 
határozatlan alanyának, ha azt a hitet erőszakoljuk magunkra, 
hogy mégis valamely személyes valóság, az igeszemély az alanya. 

mondat fejedelmét, az igét alanynak tartsa. Pedig tudtán kivűl mindig an
nak tartotta. Mert ha igaz volna az, hogy «a mondat igéből ós hozzája tar
tozó határozókból áll», akkor az ige mindig határozandó tagja, azaz alanya 
volna a mondatnak. 
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Az esik mondat se nem alanytalan, se nem határozatlan 
alanyú; csak elfelejtettük már, mi volt megszólamlásunk idejében 
első alanyunk. 

Első (beszédbeli) alanyunk csak első mondományunk lehetett, 
az a hm-hm, vagy, mint BBASSAI mondja, az a dünnyögés, melylyel 
a szóra fakadó gyermek valamely jelenségre mutatva, jelentést, 
kivánást, kérdést, mindent ki tud fejezni. Az elemző grammatika 
kétségkívül mutató szócskának nevezné ezt az első mondományt. 

Ennek az első mondománynak a jelenségek, helyesebben a 
szemléletek az alanyai. Minden újabb mondományt erre az első 
mondományra vonatkoztatunk ilyenképen: hm-hm pipi. Ez azt 
teszi, hogy az csirke. így lesz az első mondomány első (beszéd
beli) alannyá. Erre az első alanyra határozóul, azaz prasdicative 
vonatkozik a később fejlődő személyfogalom is. 

Minthogy azt az első mutató szócskát egyfelől minden szem
leletről, gondolkozásunk minden tárgyáról el lehet mondani, más
felől határozóul, praedicative vonatkozik reá minden egyéb mondo
mány; tehát abból fejlődik lassanként a legáltalánosabb állítmány 
s a leghatározottabb alany, a való fogalma. 

Ezen fejlődés közben egy igen nevezetes synthesissel gyara
podik elménk. Az eredeti mutató elemnek a személyjelentő elem
mel való egyesülésébe, a vagy—on-ha bele kezdjük érteni az idő 
fogalmát. Se a mutató elem, se a személyjelentő elem, külön-külön, 
nem foglalja magában az idő jegyét. Ezt csak a kettőnek egyesü
lésében érezzük. 

Ne vélje az olvasó, hogy csak képzelődés tőlem, midőn azt 
állítom, hogy a vagyon ige valami mutató elemnek a személyjelentő 
elemmel való egyesülete. Etymologiai okok is támogatják ezt a 
psychologiai magyarázatot. Legalább ezt olvashatni GABELENTzben : 
«Erblickt man doch auch in der indogermanischen Wurzel aS, sein 
(esse) ein D e m o n s t r a t i v w o r t » . (Ideen zu einer vergleichenden 
Syntax, 135. §.) 

Hogy az eredeti mutató szócska a vágyon-b&n a legáltaláno
sabb állítmánynyá vált, nem szükség bizonyítani. Tudja azt min
denki. De hogy ugyanazon vagyonban még most is a legalsóbb, a 
leghatározottabb alany, annak tudata elhomályosodott bennünk. 
Elhomályosította az, hogy a legtöbb igébe beleértjük e mutató 
elemnek közelebbi határozóját, a személyfogalmat is, mely az ige
törzsök jelölte fogalomhoz képest szintén alanyi értelmű s ezt tart
juk az ige legalsóbb, sőt egyetlen alanyi értelmű tagjának. Ennek 
az álkövetkeztetésnek esett áldozatul KEBN, midőn azt állítja, hogy 
minden igének «kivétel nélkül» a személyjelentö elem az alanya. 
(Azaz, hogy ő még azzal tetézi a hibát, hogy «minden mondatnak» 
ez az alanya.) Ennek esett áldozatul WEGENEB is, midőn így hatá^ 
rozza meg az alanyt: «Der Subjectsbegriff, d. h. die P e r s o n , an 
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der das Prádicat zur Erscheinung kommt». (Untersuchungen über 
die Grundfragen des Sprachlebens, 16.) 

Egyetlen igének sem a személyjelentő elem a legalsóbb alanya, 
hanem a mutató elem, s vannak igék, melyeknek csupán e mutató 
elem az alanyuk. Ilyen igék az esik és társai. Esik = eső van nem 
azt teszi, hogy eső ő, hanem azt, hogy eső az. Az esik mondat úgy 
épült föl, hogy valami jelenségről elsőbb azt mondtuk, hogy hm-
hm = az = való (értsd a vagyon igében rejlő mutató elemet) erre 
az első mondományra aztán határozóul vonatkoztattuk a jelenség 
nevét. Az első mondománynak maga a szemlélet volt az alanya, a 
második mondománynak az első mondomány. A grammatikának 
és logikának csak az utóbbi alanyhoz van köze, mert a szemlélet 
nem tagja sem a mondatnak, sem az ítéletnek. Az esik = eső van 
mondatnak tehát a van, pontosabban mondva, a van-ba,n rejlő 
mutató elem a grammatikai alanya. Logikai alanyát pedig úgy 
találjuk meg, ha a grammatikai alanyt nevező esetbe téve, külön 
szólásban elébe tesszük az állítmánynak: az (a valóság) || eső. 

De hallom már az ellenvetést, hogy mit keres hát a személy-
jelentő elem az esik mondatban, ha semmi szükség nincs rá. Nos 
hát, ez a szernélyjelentő elem csak azért van benne, mivel az időt 
is bele akarjuk érteni a mondatba. AB időt nem foglalja magában 
sem a mutató, sem a személyjelentő elem külön-külön véve. Ezt 
csak a kettőnek egyesülésében érezzük. E személyjelentő elem 
nélkül az esik szólás nem volna ige, hanem névszó, annyi mint az 
eső, der Bégen. 

Nem alanytalan tehát a pluit mondat, mint MIKLOSICH mondja* 
De KERN mégis méltatlanul kárpálja őt vaksága miatt. KERN-nei s 
mind azokkal szemben, a kik a személyjelentő elemet tartják benne 
alanynak, mégis igaza van MIKLOSICH-nak, mikor azt mondja: «Die 
Behauptung von der Subjektslosigkeit mancher Sátze müsse so 
lange aufrecht erhalten werden, als für dieselben Subjekte nicht 
nachgewiesen seieno. (KERN, Die deutsche Satzlehre, 30.) MIKLOSICH 
csak azért tartja alanytalannak a pluit mondatot, mert helyesen 
érzi, hogy a személy nem alanya, arról pedig nem gondolkozott, 
hogy a személyen kívül mi más alanya lehetne a csupasz igéből 
álló mondatnak. 

Ha a pluit mondat nem alanytalan, akkor a Prádikatssatz 
is fölösleges műszó. Ez az elnevezés különben is csak annak kö
szöni létét, hogy mondaton kiváltképen a kéttagút szokás érteni, 
magyarán mondva, hogy a mondatot össze szoktuk zavarni az íté
lettel. A kéttagú mondathoz képest, pl. a ló || vizet iszik, vagy Pá
ter || olvas, csupán príedicatumból állónak látszik az ilyen egytagú: 
vizet iszik vagy olvas. 

De nem is határozatlan a pluit mondat alanya, mint STEIN-
THAL mondja. Sőt ellenkezőleg, a leghatározottabb, mert a mutató 
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szócskánál nincs határozottabb alany az egész beszédben. A mutató 
szócska közvetetlen a szemléletre, a dologra vonatkozik, ennek 
képe a mondatban. Ki tartja határozatlan alanyúnak ezt a mon
datot : fehér az, vagy tíz az, vagy János az ? A piait mondatnak 
ilyen mutató szócska, az est-ben rejlő mutató elem az alanya. STEIN-
THAL csak azért tartja határozatlan alanyúnak a pluit mondatot, 
mert azt a hitet erőszakolja magára, hogy az est-ben levő személy
jelentő elem az alanya s ezt a személyt sehol sem találja. Szorult
ságában aztán még azt is ráfogja az efféle mondatokra, hogy ((ala
nyuk csak későbbi abstractio folytán vált ily határozatlanná, mert 
az ősember képtelen volt alanytalan állítmány fölfogására. Előbb 
mondták azt, hogy Zeus vagy az ég villámol, mint azt, hogy vil
lámlik, sőt még azt is előbb mondták, hogy Hephaistos kovácsolja 
a villámot, mint azt az abstractumot, hogy villámlik*. (Gr. L. u. 
Ps. 207). Ez épen olyan psychologiai képtelenség, mint ha én azt 
állítanám, hogy addig senki sem kiabálhatja, hogy tűz van (es 
brennt), a míg nem tudja, mi az, a mi ég s ki gyújtotta azt föl. 
Az ősember sokkal előbb mondta azt, hogy es brennt, mint azt, 
hogy die Kirche brennt. 

Pedig STEINTHAL elég közel járt már az igazsághoz, mikor azt 
mondta, hogy ebben: tűz van, a tűz, ebben: van tűz, a van a 
logikai állítmány. Csak egy lépést kellett volna még tennie, számon 
kérnie magától, honnan tudja azt, hogy tűz és van l o g i k a i állít-
mányok. Akkor bizonyosan észrevette volna, hogy ezt csupán a 
hangsúlyból érzi s akkor talán így okoskodott volna: a hangsúly
hoz semmi köze a logikának, a hangsúly grammatikai jelenség, 
tűz és van tehát grammatikai állitmányok. 

KICSKA E M I L . 



A magyar közmondások és szólások rostája. 
(Harmadik közlemény.) 

Kigyó. A kigyó, ha kigyót nem eszik, sárkány nem lehet. (A ki 
a szegényt kiméli nem gazdagszik meg. Uzsorás). KV. Serpens nisi 
edat serpentem, draco non érit. Flór. Kigyó kigyót eszik, hogy sárkány 
lehessen. E. — Kigyók-békák között is bátran jár az okos. D. Super 
aspidem et basiliscum ambulabis. Bbl. Zsolt. — Kigyót kebeledben ne 
nevelj. D. Kigyót melenget keblében. B. Kigyót tart kebelében. MA. Ne 
tarts kigyót kebledben. KV. Serpentem in sinu foves. Flór. Viperám in 
sinu fovet. Cic. de har. 24. Viperám in sinu alit. Flór. Viperám sub ala 
nutricas. Petron. 77. — Legyetek okosak, mint a kigyók. Bbl. Estote 
prudentes, sicut serpentes. Bbl. Máté 10. 16. — Kijön. Nem vétek a mi 
bemegy, hanem a mi kijön a szájon. E. Non illud coinquinat hominem 
quod intrat in os, sed quod procedit ex ore. Bbl. — Aranyat is sárból 
szoktak kikaparni. KV. Aurum est stercore colligendum. Flór. — Kiker
get. Ha a régi rossz szokást vasvillával kergeted is ki udvarodból, mégis 
visszatér. D. Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Hor. ep. 1. 
10. 24. — Kimegy. Csak a város kapuján kimehess, aztán könnyen uta

zol. D. Porta itineri est longissima. (Primus passus difficillimus). Varró 
r. r. 1. 2. 2. — Kiméi. Késő a bort akkor kimélni, mikor már anyjára 
szállott. (Mikor seprőjére szállott, végét járja). K. Késő a kolbászt akkor 
kimélni, mikor elfogyott. D. Késő akkor kimélni, mikor elfogyott. B. Sera 
parsimonia in fundo est. Sen. ep. 1. 5. — Ki a vesszőt kiméli, fiát nem 
szereti. KV. Qui parcit virgíe, odit filium suum. Bbl. Prov. 13. 24. Diligit 
hic natum, virga qui corripit illum. Columb. Monost. 204. — Kimond. 
Ha kimondod mindig a mit akarsz, azt hallhatod a mit nem akarsz. D. 
Audit quod non vult, qui pergit dicere quod vult. Cato mon. 10. Cnm 
dixeris qua? volueris, audies quaa nequaquam velis. S. Hier. adv. Pelag. 
1. 25. Cum dixeris quod vis, audies quod non vis. S. Hier. Qui dixeris 
quod vis, audies quod non vis. S. Hier. adv. Bufin. 3. 42. Qui quse vult 
dicít, ae qua? non vult audiet. Ter. — Kimondatja a bor az emberrel. DJ. 
Vinum verba ministrat. Flór. In vino veritas. Plut. Arcanum demens 
detegit ebrietas. Flór. — Kincs. Drága kincs a jó hir, ha valaki azzal bir. 
KV. Melius est nomen bonum, quam divitiae multse Bbl. Prov. 22. 1. 
Existimatio bona optimum patrimonium. Flór. Bona existimatio praestat 
pecuniae. Flór. Melius est nomen bonum, quam divitise multa?. Bbl. Prov. 
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22. 1. Bona fáma est alteruin patrimonium. Flör. — Elásott kincsben 
kicsiny haszon. E. Elásott kincsnek kevés a haszna. B. Elásott kincsnek 
mi hasznát sem venni. D. Bejtett kincsnek kevés a haszna. M. Bejtett 
kincsnek, titkos hegedűnek kevesen süvegelnek. KV. Sapientia abscondita 
et thesaurus invisus, quse utilitas in utrisque. Bbl. Sirach. 20. 32. — 
Hamis szerzemény kincse nem száll harmad örökösre. S. De male quse-
sitis non gaudebit tertius heres. Flór. — Hol a szived, ott a kincsed. KV. 
Ubi enim est thesaurus tuus, ibi et cor. Bbl. — Tudomány olyan kincs, 
kinél semmi jobb nincs. KV. Plus probo thesaurum docti, quam divitis 
aurum. Flór. — Kínlódik. Jobb egyszer meghalni, mint holtig kinlódni. 
D. Jobb egyszer meghalni, mint mindenkor kinlódni. B. Melior est mors 
quam vita amara. Bbl. Ecl. 30. 17. — Király. Gonosz király nyomát sok 
jobbágy követi. B. Milyen a király, olyanok a jobbágyi. KV. Milyen a 
király, olyan a nép. D. Componitur orbis regis ad exemplum. Flór. Begis 
ad exemplum componitur orbis. Claud. 8. 299. Homines in regis móres 
se formánt. Liv. 1.21. Qualis rex, talis grex. Flór. — Ha a királyok össze 
nem vesznének, a katonák som kapnának üstökbe. B. Quidquid delirant 
reges, plectuntur Achivi. Hor. 1. 2. 14. — Király keze messze ér. B. 
Messze ér a király keze. KV. An nescis longas regibus esse manus ? Ov. 
her. 16. 166. Begibus longae sünt manus. Ov. her. — Sok szeme, sok füle 
vagyon a királynak. KV. Multa3 regum aures et oculi. Lucián. — Nehéz 
eleget tenni a királynak meg a jobbágvnak is. KV. Difficile est piacere 
regi simul et gregi. Flór. Ardu-i< res est regi simul carum esse et gregi. 
Flór. — Vakok közt sanda a király. D. Caecorum in patria luscus est rex. 
Flór. Inter ctecos luscus est rex. Flór. — Új király, új törvény. B. Novus 
rex, nova lex. Flór. — Király haragját hamar halál követi. K. Gravis ira 
regum est semper. Sen. Med. 499. Tempestas grandis est indignatio regis. 
Flór. — Sokat kell tűrni még a királynak is. D. Király sincs bú nélkül. 
D. Regum felicitas multis miscetur malis. Flór. — Talpon álló kocsis 
nagyobb a letérdelt királynál. D. Bobustus fossor rege est felicior aegro. 
Flór. — Kis. Anyjától tanulja az egerészést a kis macska. D. Prendere 
maternam bene discit cattula praedam. Fior. — Egyesség kis dolgokat is 
nagyra emel. KV. Concordia res parvae crescunt. Liv. — Két gonosz 
közül kisebbet válaszd. KV. Két rosszból a kisebbet válaszd. D. Két rossz 
közül a kisebbet. E, E duobus malis semper minus est eligendum. Cic. — 
Kis folyókból erednek a nagy vizek. I). Amnera parvorum facit unda 
frequens fluviorum. Flór. — Kis tolvajt felakasztják, a nagyot futni hagy
ják. S. Parvus pendetur fur, magnus abire videtnr. Flór. — Nagy halak 
felfalják a kisebbeket. S. Magnus piscis minutos comest. Flór. — 
Sokszor kis szikrából nagy tűz támad. Sz. Sokszor kis szikrából 
nagy égés támad. KV. Parva scintilla magnum excitavit incen
dium. Flór. Parva scintilla neglecta magnum saspe excitat incendium. 
Flór. Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium. 
Curt. 6., 3.. 11. — Kisír. Senki sem sírja ki a szemét a más szerencsét
lenségén. Kv. Cito arescit lacrima praesertim in alienis malis. Cic. de 
part. or. 17.. 57. — Ha a kisujjadat mutatod, mind a tizetkivánja. Ny. 7. 

• Kis ujjad mutatod, egész kezed kéri. E. Mutasd neki a kis ujjadat, egész 
kezed kéri. S. Si digitum porrexeris, manurn iuvadet. Flór. Digito ostenso 
rapitur manus. Flór. — Kiszárad. Asszonyok könyárja hamar kiszárad. 
E. Muliebris lacrima cito arescit. Flór. — Kitekiytf. Jó a vén eb ugatá-
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sára kitekinteni. E. Vén eb ugatására méltó kitekinteni. KV. Cane vetulo 
latrante prospectandum. Flór. Annoso prospectandum latrante molosso. 
Flór. — Kitetszik a farka, akármint palástolják. DJ. Cauda de vulpe te-
statur. Flór. — Kiváj, Holló hollónak nem vájja ki szemét. D. Csóka 
csókának nem vájja ki szemét. E. Varjú varjúnak nem vájja ki szemét. 
B. Holló hollónak, csóka csókának, varjú varjúnak nem vájja ki szemét. 
S. Corvus oculum corvi non erűit. Greg. Tur. hist. frag. 5., 18. — Kíván. 
Ki a másét kívánja, a magáét is elveszti. B. Amittit merito proprium, 
qui alienum appetit. Phaedr. 1., 4., 1. Sua multi amittunt cupido dum 
aliena appetunt. Flór. — Mit nem kivánsz magadnak, te se tedd ember
társadnak. S. Quod tibi non optes, alii ne feceris ulli. Columb. Monost. 
85. Quod tibi fieri non vis alteri ne feceris. Bbl. Math. 7., 12. — Rest 
ökör is nyerget kivan. B. Optat ephippia bos piger. Hor. Optat ephippia 
bos, piger optat arare caballus. Hor. ep. 1., 14., 43. — Kivenni. A meg
nyálazott konczot nehéz a kutyának szájából kivenni. D. Szájából kivették 
a konczot. Sz. Bolum eripere e faucibus. Plaut. Poén. 3., 5.. 31. E fauci-
bus eripere. Ter. — Kivet. Jobb vendéget nem fogadni, mint gyalázato
san kivetni. K. Turpius ejicitur, quam non admittitur hospes. Ov. trist. 
5., 6., 13. — Kivétel. Nincs szabály kivétel nélkül. S. Nulla regula sine 
exceptione. Flór. — Kivon. Nehéz a bárányt a farkas szájából kivonni. 
KV. Lupo agnum eripere postulat. Plaut. Pseud. 140. Lupo agnum eripere 
vult. Plaut. Agnam eripere lupo. Plaut. Poén. 3., 5., 31. — Kivűl öröm, 
belül szomorúság. Kv. Intus tripudium, foris lamentum. Flór. — Fész
keden kívül ne terjedj. D. Fészkeden kívül ne tollasodj. D. Majores pen-
nas nido extendere. Hor. ep. 1., 20., 21. — Koczka, El van vetve a 
a koczka. E. Alea jacta est. Sveton. Cals. 32. — Akármerre fordul a 
koczka, de elveti. D. Quocunque alea ceciderit. Flór. Alea jacta esto. 
Sveton. Cadat alea fati. Flór. — Koczka, bor és szerelem ürítik az erszényt. 
B. Szerelem, bor, koczka, mindenből kifoszta. KV. Dives eram dudum, 
fecerunt me tria nudum : alea, vina Venus, his factus sum egenus. Flór. — 
Kocsis. A kocsis szekérrel, a biró törvónynyel álmodozik. Kv. Judicibus 
lites, aurigaa somnia currus. Claudian. cons. Honor. 6. praef. 5. Aurigae 
somni currus. Flór. — Koldulás. A dologkerülő hamar koldulásra jut. 
KV. Mendicat propere manus sine opere. Flór. — Koldus. Egyik koldus 
a másikat gyűlöli. KV. Mendicus mendicum odit. Flór. — Koldustáskára 
szorult. D. Bes ejus ad manticam rediit. Flór. — Koldusnak még az apja 
sem barátja. D. Mendico ne parentes quidem amici sünt. Flór. — Meg 
nem tellik, mint a koldustáska. D. Soha nem tellik be a koldus táskája. 
KV. Sohase tellik meg, mint a koldus tarisznyája. S. Loculi mendicomm 
semper inanes. Flór. Mendici pera nunquam impletur. Zenod. Mendi-
corum loculi sünt semper inanes. Suid. •— Kolomp. Szeretnék az egerek, 
ha kolompot kötnének a macska nyakára. B. Szeretnék a kolompot 
macska nyakán az egerek. D. Tintinnabulum feli annectere. Phaedx\ 
Nemo feli tintinnabulum annectere vult. Flór. — Komondor. Kétfelé 
tekints, mikor az agg komondor ugat. Kv. Annoso prospectandum la-
irante molosso. Flór. — Konez. A konczot a kutya fiának se adja. E. 
A konczot a kutya fiának se engedi. D. Dum canis os rodit, socium quem 
diligit odit. Flór. — Kong. Minél üresebb a hordó, annál jobban kong. 
M. Üres hordó jobban kong. E. Üres hordó jobban kong, éhes dongó 
jobban dong. Ny. 1. Doha vacua acutius resonant. Flór. — Kongás. Fa-
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zekat kongásán, madarat szólásán. E. Fazekat kongásán, ökröt vonásán 
válogatják vásárban. KV. Ökröt vonásán, fazekat kongásán ismeri meg-
az okos. D. Eókát szőrén, repedt fazekat kongásán. D, Ex verbis fatuus, 
pulsu cognoscitur olla. Flór. Embert szólásán, fazekat kongásán. M. — 
Konyha Addig a barátság, mig a zsiros konyha. D. Dum fervet olla, vivit 
amicitia. Flór. Donec fervet olla, vivit amitia. Flór. — Kopasz. 
Kopaszt fésül. D. Kopaszt fésül ritka fésűvel. D. Calvum comat. 
Flór. Calvus comatus. Mart. 10., 83. — Alkalmatosságnak ko
pasz a hátulja. D. Post est occasio calva. Flór. — Kopasz, mint 
a tök. D. Cucurbita calvior. Apui. Met. 5., 9, — Nehéz a kopasznak üstö
kébe kapni. D. Difficile est calvum evellere. Flór. — A szerencsének 
üstökébe kapott, nem kopasz hátuljához kapdozott. D. Fronté capillata, 
post est occasio calva. Cato dist. 2. 25. — Becsületes ember megőszül, 
lmnczut megkopaszodik. S. Si non vis falli, fugias consortia calvi. 
Flór. — Kopácsol. A ledőlt fát a gyermek is kopácsolja. K. Arbore de-
jecta quivis colligit ligna. Flór. —Kopó. Eossz kopó az, melyet bottal 
kell hajtani a nyúl után. B. Invitas canes venatum ducere. Plaut. Stich 
1. 2. 82. Invitis canibus venari. Flór. Invitis canibus venator nil capit 
ullus. Flór. — Kora vetés sokszor csal, kései mindig rossz. K. Matúra 
satio saepe decipere sólet, sera nunquam, quin mala sit. Colum. r. r. 11. 
2. 80. — Korán. A jó cselédes gazda korán felkeljen s későn feküdjék le. 
KV. Jó gazda korán kel, későn fekszik. S. Bonus paterfamilias postremus 
cubitum eat, etprimus cubito surgat. Flór. —Korán okosodó gyermek 
ritkán szokott megélni. E. Odi pueros precoci ingenio. Flór. Odi pueros 
precoci sapientia. Flór. — Kormány. Csendes időben könnyű a kormány. 
D. Könnyű csendes időn kormányt tartani. MA. Könnyű csendes időn 
kormányozni. E. Könnyű szép időben hajót kormányozni. D. In tran
quillo quilibet est gubernátor. Flór. Tranquillo mari quilibet gubernátor 
est. Sen. ep. 85. 34. — Korgó gyomornak nincs füle. E. Venter non habét 
aures. Flór. Venter caret auribus. Plut. Venter cibi avidus praecepta non 
audit. Sen. Venter praecepta non audit. Sen. ep. 21. 1. 1. — Korpa. Ak i 
korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Kv. Ki korpa közé vegyül, 
megeszik a disznók. E. Ki magát a korpa közé keveri, megeszik a disz
nók. D. Korpa közé keveredőt megeszik a disznók. Ny. 7. Furfuribus se 
miscens porcorum dentibus estur. Flór. Qui se furfuribus miscet, devo-
ratur a porcis. Flór. Praeda suilla valet főre, qui cum furfure squallet. 
Flór. — Kos. Bor a vén kost is tánczra viszi. B. Vinum senem etiam vei 
nolentem saltare compellit. FI or. — Koszos. Egy rühes birkától koszos 
lesz az egész nyáj. S. Unius ovis scabies totum gregem contaminat. S. 
Ambros. de fide 5. Unius pecudis scabies totum commaculat gregem. S. 
Hier. in Galat. comm. 3. — Koszorú. Jó vég köti a munka koszorúját. 
E. Finis coronat opus. Flór. — Kovács. Kiki maga szerencséjének ko
vácsa. E. Faber est suae quisque fortunae. Ps. Sall. de ord. rep. 1. 1.2. 
Quilibet faber propriae fortunae. Flór. Quisque est faber suae fortunae. 
Ps. Sallust. Quisquis faber fortunaa. Flór. Suae fortunae faber. Flór. — 
Kovács kovácsra irigykedik. Kv. Faber fabrum odit. Flór. Et figulus 
figulo et faber fabro invidet omnis. Flór. Figulus figulo et faber fabro 
nvidet. Tertull. — Kóró. Aranyat hord a szamár, bogácskórót eszik. D. 
Asinus stramenta mavult, quam aurum. Flór. Stramen mavult asinus 
quam aurum. Flór. Manet asinus, asinus aurum gestans etsi hoc pondere 
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praestans. Flór. •— Kóstol. Ki keserűt nem kóstolt, nem érdemli az éde
set. E. Dulcia non meruit, qui non gustavit amara. Flór. — Ha egyszer 
a kutya megkóstolta a marhabelet, a húst sem hagyja abba. D. Canis ad 
intestina. Diog. Laért. 6. 45. Canis circum intestina. Flór. Intestina 
canem semel adgustasse periculum est. Flór. — Köhögés igen jó ment
sége a ravasz kántornak. D. Köhögés jó mentsége rossz kántornak. E. 
HaBsitantia cantoris : tussis. Flór. — Köhögést, sántaságot, szegénységet 
senki el nem lagadhat. M. Négyet nem lehet eltitkolni: tüzet, szeretetet, 
köhögést, szegénységet. Ny. 20. Szegénységet meg a köhögést nem lehet 
eltitkolni. Ny. 13. Ámor tussisque non celatur. Flór. Tussis amorque 
non celatur. Flór. — Kölcsön. Adj kölcsön, ha ellenséged nincs. M. Ha 
barátodtól meg akarsz menekülni, adj neki pénzt kölcsön. S. Ha ellensé
get akarsz szerezni, adj kölcsön. B. Ha valakit el akarsz magadtól vadí
tani, adj neki pénzt kölcsön. B. Kinek nincsen ellensége, kölcsönözzön 
valakinek valamit, tüstént arra talál, ha kéri. D. Qui dat mutuum, ami-
cum vendet, inimicum emet. Flór. — Jó szomszéd visszaadja a kölcsönt. 
S. Vicém pro vice reddo tibi boné vicine. Flór. — Ne kérd kölcsön, amit 
o.tthon találsz. D. A te mutuum sumes. öen. ep. 119.2. — Költ. A fös
vény kétszer költ. D. A fösvény többet költ. E. Avarus semper plus ex-
pendit. Flór. — Kölyök. A hamarkodó kutya vak kölykeket fiadzik. D. 
Hamarkodó ebnek vakok a kölykei. D. Heves kutya vak kölykeit 
hányja. E. Mohó ebnek vakok a kölykei. D. Canis festinans coecos 
parit catulos. Flór. -— A nagy ebet verik, hogy tanuljon a kölyök. 
Sz. Az ebet azért ütik, hogy tanuljon a kölyök. B. Útik az ebet, 
tanuljon a kölyök. E. Verik az ebet, hogy a kölyök tanuljon. 
KV. Verik a kölyköt, hogy a medve érezze. D. Percutitur catulus ut sen-
tiat leo. Flór. — Eb a kölykét éh korában sem szokta megenni. D. Eb a 
kölykét meg nem eszi. D. Canis caninam non est. Varró. Canis caninam 
non est (edit) pellem. Varró 1. 1. 7. 31. -— Macskának még a kölyke is 
örömest egerész. Kv. Catorum nati sünt mures prendere nati. Flór. Mu-
ricipis proles cito discit prendere mures. Flór. — Köny. Az asszonyok 
könyárjuk hamar felszárad. B. Asszonyköny hamar szárad. D. Muliebris 
lacrima cito arescit. Flór. — Asszonyok könye gonoszságnak füszerszáma. 
D. Muliebris lacrima condimentum est malitiae. Publ. Syr. — Könnyű 
is nehéz a nemakarónak. E. Nulla est tam facilis res, quin difficilis sit, 
quum invitus facias. Ter. Heaut. 805. — Könnyű fát vágni, ha egyszer 
a bükk leesett. D. Arbore dejecta quivis colligit ligna. Flór. — Könnyű 
jó marhának árusát találni. Kv. Próba merx facile emptorem 
invenit. Plaut. Poén. 34-2. Bona merx facile emptorem reperit. Plaut. 
Mérce próba emptor adest. Flór. Mérce próba emptor ultro adest. 
Flór. — Könnyű más bó'rébó'l széles ^í jat vágni. D. Ex alieno corio lata 
secantur lóra. Flór. — Könnyű a pokolba menni, de nehéz menyországba. 
KV. Facilis descensus Averni (v. Averno). Verg. Aen. 6. 126. — Könnyű 
teli hassal a böjtöt dicsérni. Kv. Plenus venter facile de jejuniis disputát. 
S. Hier. ep. 58. 2. Qui satur est pleno laudat jejunia ventre. Flór. — 
Nagy teher is könnyű, ha sokan emelik. E. Sok kéz könnyebbíti a terhet. 
KV. Multorum manibus alleviatur onus. Flór. Könnyebb a várat meg
győzni, mint magát. D. Fortior est qui se, quam qui fortissima vincit 
mcenia. Flór. — Sok kéz könnyebbíti a munkát. KV. Multorum manibus 
alleviatur opus. Flór. — A ki könnyen hisz, könnyen csalódik. KV. Qui 
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facilis credit, facilis quoque fallitur idem. Paling. 3. 145. — Ki ritkán 
vétkezik, könnyebben bocsánatot nyer. KV. Impune peccat, cum quis 
peccat rarius. Flór. — Könnyen ad, a kinek van. D. Facile dat, qui 
habét. Flór. — Könnyen beszél az egészséges a beteggel. B. Facile omnes 
dum valemus recfca consilia aegrotis damus. Ter. Andr. 309. — Könnyen 
hull az érett gyümölcs. B. Cum sünt matúra, breviter pira sünt ruitura. 
Flór. — Könyörülj. Úgy könyörülj máson, hogy magad szükségre ne juss. 
KV. Ita te aliorum miserescat, ne alio tui misereatur. Flór. — Köntös. 
Kopott köntösben néha bölcs rejtezik. B. Sub vili pallio latét philosophus. 
Flór. Saepe etiam sub sordido pallio sapientia latét. Flór. — Nem a kön
tös teszi a papot. DJ. Nem a köntös, nem a hosszú suba teszi 
a papot. Sz. Vestis non facit monachum. Flór. Habitus non facit 
monachum. Flór. — Köngv. Nincs oly hitvány könyv, melyből ember 
nem tanulhatna. KV. Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte 
prosit. Plin. ep. 3. 5. 10. — Köröm. Az oroszlánt körméről ismerik. B. 
Ab ungue leonem. Ex ungue leonem. Phaedr. Arguitur ungueleo. Flór. — 
Kötekedő a kákán is csomót keres. D. Kötekedő a kákán is görcsöt talál. 
Ny. 8. Qui inimicus est etiam in scirpo nodum quaerit. Isidor. Őrig. 17. 
9. 97. Kötél. Ki más ebét kötve tartja, kötelét találja. D. Ki más ebét 
tartja, csak kötél marad nála, KV. Canes alens exteros, praeter funiculum 
nihil habét. Flór. Qui canem alit exterum, huic praeter lórum nihil fit 
reliquum. Flór. — Kötelet se vehet, hogy magát felakaszsza. D. Deest as 
laquei pretium. Hor. sat. 2. 2. 98. Kövér. Bitkán jár a kövér has értelmes 
fejjel. KV. Pinguis venter non gignit sensum tenuem.S. Hier. ep. 52.11. — 
Követ. Éhséget döghalál szokta követni. Kv. Famem pestilentia sequitur. 
Flór. — Közel. A ki közelebb van a tűzhöz, jobban melegszik. Ny. 16. 
Propior igni citius calescit. Flór. — Hol legnagyobb a veszély, legköze
lebb az isteni segély. B. Ubi maximum est periculum, ibi proximum est 
divinum auxilium. Flór. — Közel a füst a ttízböz. D. Közel van füstje a 
lánghoz. D. Fiammá fumo est proxima. Plaut. Cur. 53. — Közelebb az 
ing a csuhánál. MA. Közelebb az ing a gubánál. S. Közelebb az ing, mint 
a mente. D. Közelebb az ing, mint a suba. D. Tunica propior pallio est. 
Plaut. Trin. 1154. — Közép. Legjobb a közepe. E. In medio uxores et 
pisces sünt meliores. Flór. — Középút. A középút a legbátorságosabb. D. 
A középút a legjobb út. KV. Legjobb a középút. KV. In medio tutissimus 
ibis. Ov. met. 2. 137. — Boldogok, kik a középúton járnak. B. Médium 
tenuere beati. Flór. — Kő. A ki ártatlan, vessen a rosszra követ. D. Qui 
sine peccato est vestrum projiciat in eam primus lapidem. Bbl. — A ki 
követ vet égre, leesik fejére. B. Égre követ ne vess, mert fejedre fordul. 
KV. Qui in altum mittit lapidem, super caput ejus cadet. Bbl. Eccl. 27. 
28. — A mely követ gyakran más helyre hengergetnek, meg nem moho-
sodik az. KV. Non lapis arctatur musco, qui ssepe rotatur. Flór. Non fit 
hirsutus lapis per lóca multa volutus. Flór. — Bolond ütközik kétszer 
egy kőbe. E. Bolond ki egy kőbe kétszer ütközik meg. D. Okos nem üt
közik kétszer egy kőbe. Ny. 19. Bis ad eundem lapidem offendere. Cic. 
ad fam. 10. 20. 2. Asinus ad lapidem non bis offendit eundem. — Eb is a 
követ harapdálja, mikor az embert meg nem marhatja.B. Canis lapidem 
mordens. Plin. H. nat. 29. 32. Canis percussa lapide appetit lapidem. 
Pacuv. frag. 13. Canis saaviens in lapidem. Ut canis saevit in lapidem. 
Flór. — Idővel az esőcsepp is lyukat váj a kőbe. D. Kicsiny a csepp, de 
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ha mindig hull, a kőben is lyukat váj.B. Sok csepp követ váj. E. Sok csepp 
likat ver a kövön. P. Grutta cavat lapidem. Flór. Grutta cavat lapidem 
non vi, sed saepe cadendo. Flór. Assidua stilla saxum excavat. Flór. — 
A ki téged kővel dob, dobd vissza kenyérrel. Bbl. Qui te lapide, tu eum 
pane. Bbl. — Kő kövön nem marad. M. Lapis super lapidem non mane-
bit. Bbl. — Kőre követ tett. E. Lapis super lapidem sédet. Flór. •— Min
den követ; megmozdít. E. Omnem lapidem movet. Flór. — Kőfalaknak 
papol. D. Parieti loquitur. Flór. — Krokodilus könny. E. Krokodilus 
könnyeket hullat. S. Crocodyli lacrima. Flór. Kulcsár. Szakácscsal, kul
csárral nem jó haragot tartani. K. Nemo indemnis évadit laeso coquo. 
Flór. — Kullog. Farkast emlegetnek, a kert alatt kullog. Sz. Lupus in 
fabula. Phaedr. — Kunyhó. Alacsony kunyhóból is támad nagy ember. 
E. E tenui casa saepe vir magnus exifc. Flór. Potest ex casa vir magnus 
exire. Sen. ep. 66. 3. — Jobb magad kunyhója más palotájánál. 
E. Tulajdon kunyhó jobb a más palotájánál. D. Domus propria, 
domus optima. Flór. Est foculus proprius multo pretiosior auro. 
Flór. Propria domus omnium optima. Flór. Est dictum verum: propria 
domus valetaurum. Flór. — Kupa. Nem isszák a mérget fakupából, hanem 
aranypohárból. D. Venenum in auro bibitur. Sen. — Kurta. Kurta az 
élet, de a nyomorúság hosszúvá teheti. D. Brevis ipsa vita est, sed malis 
fit longior. Publ. Syr. Vita ipsa brevis est. Sall. Catil. 1.3. — Kutya. 
A hamarkodó kutya vak kölyköket fiadzik. D. L. kölyök. — A konczot 
a kutya fiának se adja. E. L. Koncz. A kutya nem ette meg a telet. Ny. 
24. Lupi nullum terminum (hiemem) comedunt. Flór. — Azért verik a 
kutyát, hogy a kutyó is tanuljon. D. Percutitur catulus, ut sentiat leo. 
Flór. — Félénk kutya többet ugat, mint mar. D. Canes timidi vehemen-
tius latrant, quam mordent. Curt. 7. 4. 13. — Ha a kutya egyszer meg
kóstolta a marhabelet, a húst sem hagyja abba. D. L : kóstol. — Heves 
kutya vak kölykeit hányja. E. L. kölyök. — Holdat ugatja a kutya. S. 
Canis allatrat lunam, non laedit. Flór. — Jobb az élő kutya a holt orosz
lánnál. D. Melior est canis vivus leone mortuo. Bbl. Eccl. 9. 7. — Késő 
a vén kutyát szelídíteni. S. Non facile vetulus canis est in fune docen-
dus. Flór. — Kutya nem eszi meg a maga fiát. Ny. 4. Canis caninam non 
est (edit) pellem. Mart. Canis caninam non est. Varró 1. 1. 7. 31. — Míg 
a kutya szarik, elfut addig a nyúl. K. Dum fugans canis mingit, fugiens 
lepus invadit. Flór. — Nem jó sódar-Őr a kutya. D. Canis canistri malus 
est custos. Flór. — Messze Buda sánta ebnek. D. Sokára ér a sánta kutya 
Budára. B. Procul Buda clando (cani). Flór. — Kutyát fésül. S. Ablue, 
pecte canem, velut ante videbis inanem. Flór. — Visszatér a kutya az 
okádására. Bbl. Canis revertitur ad vomitum. Bbl. — Kutya a jászolban. 
M. Canis in praesepi. (Invidus). Lucián. — Őrizkedj a kutyától. M. Cave 
canem. Varró. — Már a kutyák is ugatják. Pro qua canes latrant. (Nóta 
res). s. Hier. adv. Buf. 2. 10. — Hadd morogjon a kutya, csak meg ne 
harapjon. E. Hadd ugasson a kutya, csak meg ne harapjon. Ny. 8. Quid 
canis oblatrat, tolero, dum nil mihi patrat. Flór. — Elszaladt a kutya a 
lánccal. S. Cum cane simul et lórum (periit). Flór. — Harapós kutya 
nem ugat. Ny. 2. Mordax canis mutus est. Plaut. — Kut. Igen kerüli, 
mint farkas a kutat KV. Lupus puteum vitat. Flór. Lupus circa puteum 
saltat. Flór. — Küld. Ki bölcset küld, kevés szóval küldi. E. Okost, ha 
küldenek, kevés szóval küldik. E. Okost ha küldenek, keveset szólanak 
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neki. D. Okost küldj, keveset szólj. D. Mitfce sapienteni et nihil ei dixe-
ris. Flór. 

Lakik. A nyúl ott szeret lakni, a hol felnevelkedik. KV. Lepus solo 
natali gaudet. Flór. — Ha farkassal laksz, vele együtt ordíts. KV. Con-
sonus esto lupis, cuni quibus esse cupis. Flór. Si comes esse lupi vis, 
voce tibi simuleris. Flór. Ulula cum lupis,rcum quibus, esse cupis. Flór.— 
Honn lakjék az, ki kedvére akar élni. MA. Nusquam commodius, nus
quam liberius vivitur, quam domi. Flór. — Ki sántával lakik, sántulni 
tanul. MA. Ki sántával lakik, sántikálni tanul. KV. Juxta claudum habi-
tans claudicare discit. Flór. Claudi vicinus claudicat ipse brevi. Flór. 
Si juxta claudum habites, subclaudicare disces. Flór. — Lant. Szamár 
arany lant mellett is szamár nótát ordít. E. Asinus ad lyram. Phaedr. — 
Lassan jár az isten, de mégis elérkezik. D. Lassan jön az isten, de ugyan 
elérkezik azért. KV. Dii lenti sed certi vindices. Flór. Lenti sed certi 
vindices dii. Hor. Lenta ira deoram est. Juv. 13. 100. Lento enim gradu 
ad vindictam sui divina procedit ira. Val. Max. 1. 1. Sünt dii immortales 
lenti quidem sed certi vindices generis humani. Sen. rhet. controv. 10. 
praef. 6. — Lassan járj, tovább érsz. D. Festina lente. Sveton Octav. 25. 
Lassan járj, tovább érsz, lassan siess, tovább jutsz. KV. Lassan siess. 
Ny. 4. — Lator. Könnyű a latornak a latrot megismerni. B. Fur furem 
cognoscit. Flór. Fur furem cognoscit, lupus lupum. Aristot. Furem fur 
agnoscit et lupus lupum. Flór. — Láb. A földet a gazda lábnyoma hiz
lalja. Ny. 2. Oculi et vestigia domini res agro saluberrima. Colum r. r. 
4. 18. 1. Stercus optimum domini vestigia. Flór. Vestigia domini opti
mum stercus. Flór. — A ki egyszer szerencsétlen, az az egyenesen is 
eltörheti lábát. D. A ki szerencsétlen, az egyenesen is eltöre lábát. E. In 
piano frangit, cui sors est invida, plantam. Flór. — A kinek a fejében 
nincs, annak a lábában kell lenni. Ny. 5. Fejek vétenek, lábak adják meg 
az árát. D. (A ki valamit elfelejt, annak kétszer kell járnia.) Oblivionis 
poanam pedes luunt. Flór. — A ló négy lábon jár, mégis megbotlik. 
Ny. 14. Lónak négy a lába, mégis botlik. D. Négy lábú is botlik. DJ. 
Négy lába a lónak, mégis megbotlik. Sz. Errat interdum quadrupes. 
Flór. Cum titubat quadrupes, labitur ergo bipes. Flór. Quadrupes in piano 
quandoque cadit pede sano. Flór. — Fáradt ökör eró'sebben rakogatja 
lábát. D. Bos lassus fortius figit pedem. S. Hier. ep. 102. 2. — Lábaszá
rába szállott a bátorsága. B. Lábaszárába szállott (száradt) az esze. E. 
Animus decidit in pedes. Flór. — Kivonta lábát a sárból. D. Extra lutum 
pedem habét. Horn. — Kézzel lábbal. M. Manibus pedibusque. Ter. 
Andr. 161. — Nagyobb a csizma, mint a láb. D. Ne supra pedem cal-
ceus. Flór. — Se feje se lába. M. Nec pes, nec caput. Nec caput, nec pe
des. Cic. ad fam. 7. 31. Neque pedes neque caput apparet. Plaut. Capt. 
614. — Szárnyat kötött lábára. D. Pennatis pedibus. Flór. — Nincs hova 
lábát tegye. M. Pedem ubi ponat non habét. Cic. de fin. 4. 25. 69. — 
Arra megy, a merre lába viszi. M. Quo pedes ferunt. Flór. — Jobb lábbal 
megbotlani, mint nyelvvel. D. Jobb lábbal megesni, mint nyelvvel bot
lani. KV. Satius est pedibus labi, quam lingua. Flór. — Lágy. Addig ke-
ressz lágy párnát, hogy aszú padon is elhálnál. KV. Ne quaere mollia, ne 
tibi contingant dura. Flór. — Lánc. Elszaladt a kutya a lánccal. S. L : 
kutya. — Láng. Közel van a füstje a lánghoz. D. L : közel. — Szalma
láng. E. Fiammá de stipula. Ov. trist. 5. 8. 20. — Lát. A fák miatt az 



3 2 8 MAEGALITS EDE. 

erdó't sem látja. D. Nem látja fától az erdőt. E. Frondem in silvis non 
cernit. Flór. Nec frondem in silvis cernit. Ov. trist. 5.4. 9. — Délben sem 
lát. KV. Die medio non cernit solem. Flór. In média luce caecutire. 
Flór. — Jobb egy látó bizonyságnak hinni, mint száz hallónak. B. Pluris 
est oculatus testis unus, quam auriti decem. Plaut. Truc. 4Ö0. — Két 
szem többet lát egynél. B. Több szem többet lát. KV. Oculi plus vident, 
quam oculus. Flór. — Nem lát a szerelem. KV. Ámor est cs3cus; OV. — 
Sokat láss, keveset szólj. S. Sokat hallj, láss, keveset szólj. MA. Audi, 
vide, sile. Flór. Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. Flór.—Látás után 
mosolygás. E. Látás után mosolygás, ezután a karolás, ezt követi a nem 
jó, nem jó után a sok óh ! (Szerelem fokozatai). D. Visus, colloquium, 
risus, post oscula tactus, post tactum, factum, post factum poenitet ac-
tum. Flór. — Leány. Elég szép a leány, ha jó. D. Sat pulchram duxit, 
cui bona contigit uxor. Flór. — Milyen az anya, olyan a leánya. D. 
Qualis erat mater, filia talis érit. Owen. Monost 103. 1. — Ledől. Ledőlt 
fának fejét a gyermek is ráncigálja. D. Arbore dejecta quivis colligit 
ligna. Flór. — Leesik. A levelek után végtére a fa is leesik. D. Arbores 
post fólia cadent. Plaut. Men. 375. Post fólia cadunt arbores. Plaut. — 
Mintha égből esett volna. E. Quasi de coelo delapsus. Flór. — Nem egy 
vágással esik le a tölgyfa. KV. Multis ictibus dejicitur quercus. Flór. — 
Lefekszik. Ki korán akar felkelni, tyúkokkal fekszik le. M. In matutinis 
vigilem qui se cupit esse, is cum gallinis habét ire cubare necesse. 
Flór. — Lehajt. Nincs hol fejét lehajtani. E. Non habét ubi caput suum 
jeclinet. Bbl. — Lehet. Nem amint akarnánk, hanem amint lehet. KV. 
Ut possumus, quando ut volumus non licet. Flór. Qui non facit quod 
vult, facit quod potest. Flór. Quoniam non potest id fieri quod vis, id 
velis quid possit. Ter. Andr. 305. — Lehetetlen. Lehetetlenre senki sem 
köteles. KV. Ad impossibilia nemo tenetur. Flór. Ad impossibilia nemo 
obligatur. Flór. — Lehúz. Bőrét is lehúzná. E. Detrahere cutem. Flór. — 
Lejtő. Minél magasabb a hágó, annál félelmesebb a lejtő. D. Quantoaltior 
est ascensus, tanto durior descensus. S. Hier. reg. monach. 15. Quanto 
altius ascendit homo, tanto altius cadit. Flór. Qui scandunt in altum 
lapsu graviore ruunt. Flór. — Lel. Vak tyúk is lel gyöngyöt. E. Invenit 
interdum cseca gallina granum. Flór. — Lelkiismeret. A lelkiismeret 
ezer tanú. B. A jó lelkiismeret ezer tanú. D. Conscientia mille testes. 
Quint. 5. 11. 41. — Jó lelkiismeret nem szokott szomorkodni. D. Tuta 
conscientia juge convivium. Flór. Conscientia bene actee vitae jucundis • 
sima est. Cic. de senect. 3. 9. — Nagy hóhér a rossz lelkiismeret. E. O 
tacitum tormentum animi conscientia ! Publ. Syr. — Lepel. Csak addig 
nyújtózzál, míg a lepel ér. MA. Pes sic tendatur ne lodex praatereatur. 
Flór. Pes sic tendatur, ne lodex transgediatur. Flór. Intra mensuram lo-
dicis tu porrige suram. Flór. — L evág. A fát sem lehet egy csapással 
levágni. Sz. Multis ictibus dejicitur quercus. Flór. Arbor per primum 
nequaquam corruit ictum. Flór. Non uno ictu arbor cadit. Flór. — Ha 
élő fával így bánnak, hogy tesznek levágottal ? D. Si hoc in viridi, quid 
tunc in arido ? Bbl. — Levél. A levelek után végtére a fa is leesik. D. 
L : leesik. — Légy. Légyből is elefántot csinál. SzD. E musca elephantum 
facit. Aelían. Natúr. anim. 4. 31. — Pókhálón felakad a légy, de azon a 
darázs keresztülveri magát. B. Irretit muscas, transmittit aranea vespas. 
Flór. — Sas legyet nem fogdos. D. Aquila non captat muscas. Apostolios 



A MAGYAR KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLÁSOK ROSTÁJA. 3 2 9 

Cent. 1. — Szemtelen mint a légy. KV. Musca est. Flór. — Lélek. Addig 
remél az ember, mig benne a lélek. E. Dum spiro, spero. Flór. — Egész
séges testben egészséges a lélek. M. Mens sana in corpore sano. Juv. — 
Lélek a mi elevenít. E. Spiritus vivificat. Bbl. — Lelkével is adós. E. 
Aninam debet. — Pap a paptól nem ve«z lélekpénzt. D. Clericus clericum 
non decimat. Flór. — Lop. A ki örömest hazudik, örömest is lop az. 
KV. Qui mendax et furax. Flór. Mendax etiam fur est. Flór. — Akár 
lopjon, akár a zsákot tartsa, egy tolvajság. D. Uterque fures sünt : et qui 
recipit et qui furatur. Utrique fures sünt : et qui accipit et qui furatur. 
Flór. — Bajos ott lopni, hol a gazda is zsivány. B. Bajos ott lopni, hol 
a gazda maga is tolvaj. S. Nehéz ott lopni, a hol a gazda maga is tolvaj. 
KV. Hospes ubi fur est, durum est subducere quidquam. Flór. Fur male 
furatur cum fur domui dominatur. Flór. Est grave furari fűre cavente 
lari. Flór. — Ló. A hol ló nincs, ott a ctacsi is jó. Ny. 8. A hol ló nincs, 
ott a szamárnak is van keleté. KV. A hol ló nincs, szamár is elkel. E. Si 
equum non habes, asinum ágas. Flór. — A ló négy lábon jár, mégis meg
botlik. Ny. 14. L. láb. — A serény lovat ne sarkantyúzd. D. Equo cur-
renti non opus est celcaribus. Publ. Syr. Equo currenti ne calcar addas. 
Flór. Az urnák szeme hizlalja a lovat. KV. Gazda szeme hizlalja a lovat. 
KV. Oculus domini sagihat equum. Flór. Lux (oculus) domini pulchrum 
facit ornatumque caballum. Flór. — Addig zárd be istállódat, míg el nem 
lopták a lovadat. D. Sero subtractis reparas praesepe caballis. Flór. — 
Ajándék lónak fogát ne nézd. D. L. ajándék. — Lóról szamárra. D. Ab 
equis ad asinos. Flór. — Lúd. Hattyú a ludak közt. E. Anser inter olo-
res (Cygnus). Flór. Anser strepit inter olores. Verg. ecl. 9. 36. — Lyuk. 
szegény egér az, melynek csak egy lyuka vagyon. KV. L. egér. — Ártal
mas a háznál: haragos asszony, sürü füst, lyukas tál. K. Domina irata, 
fumus et ráta, patella perforata damnum sünt in casa. Flór. Sünt tria 
damna domus: imber, mala femina, fumus. Flór. 
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Ismertetések és bírálatok. 

A magyar népnyelvbel i lat in szók. 

RELL LAJOS: Latin szók a magyar népnyelvben. Kolozsvár, 1898. 

Latin eredetű szavainknak rendszeres és lehetőleg kimerítő' feldol
gozása még mindig nincsen. Történtek ugyan e téren kísérletek, de csak 
kevés eredmónynyel. KOVÁCS GYULA 1892-ben kiadott «Latin elemek a 
magyar nyelvben» czímű értekezésében 638 szavunkra akarta rábizonyí
tani a latin eredetet, de csak fölületes munkát végzett; dolgozatának 
anyaga nagyon is rászorul a megrostálásra s még inkább a kiegészítésre 
{1. Nyr. 21 : 408—416. 11.). Utána TÓTH EEZSŐ közölt belőlük egy csomó 
adatot e folyóirat huszonegyedik évfolyamában (125—126. 11.). SIMONYI 
Zs. «Magyar Nyelv»-ében és «Tüzetes M. Nyelvtan»-ában szintén talá
lunk elég nagy számú latin eredetű szót. A régebbi nyelvészek közül 
GYARMATHI (Vocabularium, 1816.), LESCHKA (Elenchus) s különösen SÁN
DOR ISTVÁN ós DANKOVSZKY GERGELY érdemelnek e téren említést. SÁNDOR 
ISTVÁN «Sokfélé»-jenek tizenkettedik kötetében, DANKOVSZKY G. pedig 
«Lexicon»-jában sok szavunknak igazolja latin eredetét. 

Latin származású szavainknak olyatén feldolgozása azonban, mint 
van teszem a német, oláh, olasz, szláv eredetű szóknak, eleddig még 
hiányzik. De hát ezen nem is lehet csodálkoznunk. Hiszen a középkor-
beli magyarországi latinságnak szótára még nem készült el. Már pedig 
•e nélkül általános és biztos eredményt elérni nem tudunk. Du CANGE, 
DIEFFENBACH S a többi külföldi nagy szótár e czélra nem elégséges, mert 
& magyar latinságból vajmi keveset ölelnek fel. Megnehezíti a munkát 
továbbá az a körülmény is, hogy különösen latin eredetű szavainknál 
nehéz megállapítani, melyik vehető meghonosodottnak, s melyik pusz
tán alkalmi kölcsönvótelnek. Ezen utóbbi akadály azonban könnyen le
győzhető lesz majd, ha megjelenik sajátos nemzeti latinságunknak várva-
várt szótára. 

Addig is tegyünk meg annyit, a mennyit tehetünk e téren. 
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Tán mondanom sem kell külön, hogy annak, ki a latin hatásnak 
kimutatására vállalkozik, a latin nyelv teljes ismeretével kell magát 
mindenekelőtt fölfegyvereznie. Különösen tisztában kell neki lennie az 
egyházi ú. n. barát-latinsággal, mert tudvalevőleg ebből kaptuk legtöbb 
latin szavunkat, nem pedig a klasszikus latin nyelvből. 

Eme feladatnak megoldását nézetem szerint legsikeresebben csak 
az egyházi rendnek valamely tagja végezheti el, mivel ezen osztálynak 
már puszta kötelességből is alaposabban kell ismernie a középkorú latin
ságot, mint más állásbelieknek. Ám, mikor e véleményemet kifejezem, 
nem akarom azt állítani, mintha csakis egyházi férfiú tudná latin eredetű 
szavainkat kimutatni ; csupán annyit akarok ezzel mondani, hogy hitem 
szerint legkönnyebben és legsikeresebben egyháziak oldhatják meg e 
feladatot. 

Ha valaki csak annyi latin tudománynyal fog ily vállalatba, a 
mennyi a középiskolában és az egyetemen ragadt reá, az — ha még oly 
éles szemű is -— csupán fölületes, múló becsű munkát tudhat alkotni. 
Példa reá BELL Lajosnak a múlt évben Kolozsvártt kiadott «Latin szók 
a magyar nyelvben* czímű dolgozata. 

Ezen dolgozat irója arra vállalkozott, hogy összeállítja a népnyelv
ben meghonosodott latin szavakat. Nem mondhatni róla, hogy értékte
len munkát végzett, de annyi bizonyos, hogy czélját könnyedén és felü
letesen akarta elérni. 

Készséggel elismerem, hogy előzőinél nagyobb készültséggel 
fogott a dolgához, a melyet hangtanilag is igyekszik megvilágítani; 
ámde műve elejétől végig tele van oly feltűnő hibákkal, a melyek érté
két, ha nem is rontják le teljesen, tagadhatlanul nagyon leszállítják. 

Bevezetésében elmondja, minő forrásokat használt, a melyeket 
azonban később sehol sem idéz. Azért hitelessége igen ingatag alapon 
áll. Panaszképen említi fel, hogy munkája teljes nem lehet, mert teljes 
népnyelv-gyűjteményünk nincsen ez ideig. Az igazi oka azonban nem ez, 
hanem az, hogy a népnyelvi forrásokat nem böngészte át lelkiismerete
sen (bármennyire hangoztatja is lelkiismeretességét!). Az idézte forrás
művekbe csak igen futólag és felületesen'tekintett bele, mint ezt utóbb 
majd világos példákkal fogom igazolni. 

Dolgozatának első részében a latin szavaknak nyelvünkbeli elter
jedéséről szól röviden s elfogadhatóan, noha ugyanezt mások már sok
kal alaposabban tárgyalták előtte. 

A második rész azon hangalaki változásokat tárgyalja, melyeken 
á t a latin szók magyarokká váltak. Ez volna értekezésének legértékesebb 
része, ha számos elemi tévedés nem rontaná le becsét. íme egy-kettő: 

Szabályokat állít fel oly változásokra, melyekre csak egy vagy két pél-
22* 
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dát tud idézni, pl. u > v: audentia > avdenczia (? szerinte itt az u már 
a latinban is t'-nek hangzik!); nt > nk: hyacinthus > czinkus; sp > sk: 
disputare >. diskutál; g > b: arguere > arbuvál; m > n: mappa > 
nappá stb. Holott tudnia kellene, hogy mind ezek, mind egyéb más ha
sonló példái csak esetleges változások, melyeket a nép vagy etimologi
záló hajlandóságból, vagy pedig az illető szavaknak nem értése miatt 
puszta szeszélyből hajtott végre. Ezekre tehát szabályt alkotni fölösleges, 
de meg jogosan igazában nem is lehet. 

Példái nem felelnek meg a felállította hangváltozásoknak: o > a: 
doktor; -um > -om: almarium,fundamentum; a diftongus hosszú hang
zóba olvad : kofitál (holott ennek eredeti latin alakja: confiteri; hol i t t 
a diftongus ?); jésülés az a, o hangok előtt: létánya, kóllégyom (holott: 
litánia és collegtum!); a j mint járulék mássalhangzó : kalendarjom (ho
lott : calendarium!) stb. Nem tudom elhinni, hogy mindez csak sajtó
hiba volna dolgozatában! 

Teljesen hibás szabályt állít fel: 
A latin -us és -um szóvég azért tüut el sok szóban, mert idővel 

-os és -ora-ra változván, egynek vették a magyar -os és -om képzővel, pl. 
jáczint-os > jáczint, Ambrosi-os > Ambros > Ainbrus, monostoj'-om > 
monostor stb. 

Nyelvünk sem az -us, sem az -um véget nem szokta elhagyni; na
gyon téved tehát BELL, mikor a jáczint, Ambrus, monostor stb. szavakat 
közvetlenül a latinból származtatja, mert nyilván német vagy szláv köz
vetéssel kaptuk Őket. 

Ugyanily téves szabálya az is, hogy a latin e szó végén némelykor 
elvész, pl. akkurát, kontent stb., ezek is a németből való átvételek. 

BELL igen erősen bizonykodik, hogy áttanulmányozta mindama 
nyelvészeti közleményeket, melyek a nyelvünkbeli idegen elemek kimu
tatásával foglalkoznak. Nehezen fogja ezt neki valaki elhinni, mikor látja, 
hogy szerinte kurva a lat. curvns melléknévnek nőnemű alakja (vö. szl. 
kurva Nyr. 11:272.), lator a lat. latro-nak változata (vö. ném. lotter Nyr. 
24 : 302.), leczke < lat. lectio (vö. letzge Nyr. 27 : 344.), berhe < lat. 
bracha (vö. ném. briiech Nyr. 25 : 540.), izsóp < lat. hysopus (vö. ném. 
isop Nyr. 24 :252.), zsolozsma < lat. psallisma (vö. ószl. sluzba. L. NyK. 
18:363.). 

Van még több más számottevő elemi tévedése, a melyeket azonban 
nem sorolok fel egyenkint; hiszen az idézetek is mutatják, hogy BELL — 
minden jó igyekezete mellett — sokszor igen nagy hibákat követ el a 
hangalaki változások magyarázásában. 

Leginkább kitűnik azonban gyöngéje dolgozatának harmadik ré-
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szében, a melyben betűrend szerint elsorolja a népnyelvben meghonoso
dott latin eredetű szókat, szám szerint úgy hatodfél százat. 

ElsŐ megjegyzésem erre az : hogy RELL vagy nem érti jól a latin 
nyelvet, a mennyiben az idézte források latin szavainak jó részét nem 
ismerte fel; vagy pedig csak nagyon felületesen tanulmányozta forrásait. 
Egyik esetben sem érdemel dicséretet. 

Nagy hibának tartom másodszor, hogy nem (vagy csak kevés he
lyen) idézi a forrást, melyik népnyelvi közlésben találta ezt vagy azt 
a szót. Ha népszerű értekezést írt volna, akkor érteném ezen eljárást, de 
úgy gondolom — szakférfiak számára akart dolgozni. RELL csak nem 
kivánhatja tőlünk, hogy minden puszta állítását valónak vegyük! Ehhez 
nagyobb tekintélyre volna szüksége! 

A szóknak egyik része mellé oda teszi a jelentést (természetesen 
legtöbbször csak egyet), míg a másik nagy csomó mellől egészen elhagyja 
s az olvasóra bízza a kitalálását. A jelentésben* fejlődést meg egészen fölös
legesnek tartja magyarázni. 

Az átvett szókat latinosan, sőt vegyesen is irja. Ilyen alakokat ta
lálunk teszem nála : akczidentia, akcentus, cérnái, pödex, skutica, /ca-
dentia stb. 

De nem folytatom tovább e hibák felsorolását, hanem áttérek azon 
állításomnak igazolására, hogy RELL forrásait csak sebtében s felületesen 
tanulmányozta keresztül. Én ugyanezekből s még néhány másból a kö
vetkező elég nagy számú pótlást gyűjtöttem össze a népnyelvbeli latin 
elemekhez.*) 

Abdái (MTsz.): tákol, told, illeszt — lat. aytare: illeszt, alkalmaz. 
Agyitor (Kosz. T. 46. Köv. 20.): hadi biró — lat. auditor: 

hadi biró (1. PPB. 663.) 
Agyutányos (MTsz.): segédtiszt — a lat. adiutans: segítő magya

rosított ivadéka. 
Ajang, ajangol (MTsz.): 1. restell, szégyell, átall; 2. haboz, kétke

dik — igen valószínűleg a lat. angi: aggódik, nyugtalankodik, gyötrődik 
igéből származott. 

Ákics (MTsz.) : tövis — lat. acus: tű, hegy. Az -us, -ics változásra 
vö. glóbus > golyóbics, gradus > garádics stb. 

*) Forrásaim: MTsz. = SZINNYEI, Magyar Tájszótár. — Nyr. = 
Nyelvőr. — AGy. = ARANY-GYULAI népkölt. gyűjteménye. — Szn. = KÁL-
MÁNY, Szeged népe. — Kosz. — KÁLMÁNY, Koszorúk. — Ad. = THALY, 
Adalékok. — VE. = THALY, Vitézi énekek. — BD. — BAKÓTI, Kisded Szó
tár. — Erd. = ERDÉLYI J. Népdalok és mondák. — Kőv. = KŐVÁRI, Göcseji 
népdalok. — Szék. = Székely népköltés-gyűjteménye. — Bh. = KŐSZEGHY, 
Bercsényi házassága. — AC. == Actio Curiosa. —• Sokf. = SÁNDOR, Sokféle. 
A -f-tel jelölt szók megvannak RELLnél, de valami hibával. 



3 3 4 y R. PRIKKEL MARIÁN. 

Akszéntdl (Szn. 1 : 234.): besoroz, megnyer, verbuvál — lat. assen-
tari: kedvét keresi, hízeleg. 

Alafdl (MTsz.): megver — lat. alapa: pofon, arczul csapás. 
Amicze (Köznyelv): barátom —- lat. amice : u. a. 
+ Angdria (MTsz.): 1. fizetési részlet; 2. zűrzavar — RELL sze

rint lat. angaria: szállító szolgálat, fuvarrobot. Nem ezzel a jelentéssel 
vettük át, hanem «a fizetésnek ideje» jelentéssel (1. PPB. 47.). 

Angolna, ángvilla, ingola (MTsz.): angolna — lat. angvilla: u. a. 
Angyélika (MTsz.): szines papiros — a lat. angelicus melléknév

nek nőnemű alakja. 
Anuydl (MTsz.): beleegyezik, rááll — lat. annuere: u. a. 
+ Aperté (MTsz): nyíltan, egyenesen — lat. aperte: u. a. BELL 

apertén alakkal közli, holott így csak egy helyen ismerik. 
+ Apetitus, dpitus (MTsz.): étvágy — RELL SZ. lat. appetitus : 

vágy általában; pedig helyesen: appetitus cibi (1. PPB. 55. 1.): étvágy. 
Aprikál (Sokf.): alkalmaz, illeszt — lat. applicare: u. a. 
+ Arguvdl, drbuvdl (MTsz.): 1. rimánkodik, kunyorál; 2. alkudo

zik ; 3. felesel; 4. áldogáll, ácsorog; 5. czéltalanul ide s tova lézeng — 
lat. arguere: vádol, fedd, dorgál, megczáfol. RELL a magyar alaknak csak 
második értelmét közli. 

Arjányos-hitű (MTsz.): hitetlen — lat. Ariánus: Árián követője, 
hivője. 

Aroma (Köznyelv): zamat, íz — lat. aroma: fűszerszám. 
Auditor (AGy. 1: 286.): hadbiró — lat. auditor: u. a. Vö. föntebb 

agyitor. 
Baris (MTsz.): barna disznó vagy kutya; bari (MTsz.): a kin jegy 

van — a középkori lat. barrus: fekete (Du Cange) ivadéka. 
Czibére (MTsz.): levesétel — lat. cibaria: eledel. 
Czikória (MTsz.): tavaszi vad saláta — talán a lat. cichorea: ka

táng elváltozott értelmű származéka. 
Czipellüs (MTsz.): czipő — kozépk. lat. zipellus: lábravaló. (Du 

Cange. j 
Czinadonia (Nyr 23 : 94.): gyógyító fű ; czinadd (MTsz.) — lat. 

chelidonia: vére hulló fű (PPB.). 
Czitora, czitera (MTsz.): czitera — lat. cithara: u. a. 
Csimasz, csemez, csömöz (MTsz.): 1. poloska; 2. cserebogár ku-

kacza, pondrója, bábja — lat. cymex: poloska. 
Dehonesztdl (Szék. 2 : 35.): ócsárol, szidalmaz — lat. dehonestare: 

meggyalázni. 
Devóczid (AC. 161.): áhítat — lat. devotio: u. a. 
Dérgál, derzál, derzsál (MTsz.): 1. mángorol; 2. a len gubáját'le-

szakasztja a gerebenen ; 3. reszel, gyalul — lat. tergere : letöröl, letisztít. 
A derzál és derzsál alakok u. e. igének tersare gyakorító formájából 
eredtek. 

+ Diéta (AGy. 2 : 165.): országgyűlés — lat. dioeta: bizonyos 
napra rendelt országgyűlés. (PPB.) RELL közöl egy diétá-t, de jelentés 
nélkül; alkalmasint a «rendes életmód* értelmű diétá-t érti rajta. 

Dika (Ad. 1 : 289): büntetés — lat. dica: kereset, per. 
Diktál (Sokf. 12 : 183.): előremond — lat. dictare: u. a. 
Dilektor (SzN. 1 :213.): intéző, igazgató — lat. direktor: intéző. 
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Diligó (Ad. 1 : 305.): szerető — a lat. diligo: szeretek igének fő
névi alkalmazása. 

Diplomáz (Kosz. 2 : 169.): okoskodik — a lat. diploma: oklevél 
átvitt értelmű igei származéka. 

Dispoziczió (Dunántúl) : rendelkezés, parancsolat (a felügyelő cse
lédek számára) — lat. dispositio: u. a. 

Drabális (Nyr. 26 : 382.): megtermett — lat. trabalis: gerenda 
nagyságú. 

Duflomos, duplomos (MTsz.): kétszeres — a lat. duplum: kétszer, 
-os képzős mássá. 

Durcza (MTsz.): a kenyérnek sülós közben kihasadt és kiduzzadt 
része, gyürkéje; duccza, dúccza, dúcz, dócz: u. a.; durczás: 1. gyürkés; 
2. daczos, makranczos •— hitem szerint a latin duritia: keménység, meg
keményedés főnévnek ivadékai. A dúcz, dócz alak azért veszthette el végső 
-a-ját, mivel személyragnak vették. MBLICH az «inoboediens ; daczos, en
gedetlen" értelmű melléknévi formát a német trutz főnévvel köti rokon
ságba (Nyr. 24 :159. 1.); de én a lat. duritia-Ysl való rokonságát való-
szinűbbnek tartom. Könnyen lehetséges azonban, hogy a durcza szó nem 
közvetlenül a latinból, hanem az olaszból került át hozzánk: ol. durezza 
( < lat. duritia) > durcza. 

-t- Egzaktor, egzsektor (MTsz. Erd. 1 : 243.): adószedő, adóbehajtó 
— lat. exactor: behajtó. BELL szer. ekszaktor: hivatalnok! 

Egzekvál (AGy. 1 : 283. Kosz. 2 : 36. Dtúl.): behajt, végrehajt — 
lat . exsequi: u. a. 

Emendál (Sokf. 12 : 183.): kijavít — lat. emendare: u. a. 
Esenczia (MTsz.): 1. magától leszivárgó aszúié ; 2. pálinka — lat. 

essentia : valaminek állata, lényege, veleje. 
Esztra-ruha (SzN. 3 : 38.): ünneplő ruha — a lat. extra: kivül, 

külön praepositióval való összetétel. 
Fábrika (Köznyelv): gyár — lat. fabrica: műhely. 
Fabidáz (Bh. 31.): példáz — a lat. fabula: igei leszármazottja. 
-f Fácziáz (MTsz.): eljár, cselekszik — lat. facio: u. a. BELL sze

rint «olyan emberről mondják, kinek a beszéde tele van latin szavakkal.* 
Nagy tévedésben van ; a MTsz.-t egészen félreértette, mert ott ezt talál
juk : Olyan ember elbeszélésében fordul elő, a «kinek beszéde tele van 
elferdített latin szavakkal" (vö. könnyen is fdczidztam én akkor). 

Fidélis (MTsz.): fogamutogató, szineskedő — lat. fidelis: hű, 
őszinte, bizalmas. 

Fiktiira (MTsz.): Tréfálkodás, pajzánkodás, enyelgós ; fikturás, 
fiktoriás (MTsz.): tréfálkozó, bohóskodó, pajzánkodó, enyelgő ; faktúra 
(MTsz.): furfangoskodás, cselszövés, ármánykodás; fakturas, faktorás 
(MTsz.): 1. furfangos, cselszövő; 2. durczás, kemény, indulatos — lat. 
fictura: alkotás, képezés ; azután : ámítás, színlés. A faktúra, fakturas 
alakok is valószínűleg ebből lettek hangzóilleszkedéssel, nem pedig a. 
faktúra: csinálmány szóból. 

Fragmonta (Sokf. 12 : 183.): töredék — a lat. fragmentum: u. a. 
többes számi alakja. 

Fringyia (NSzót.): finom vasból készített kard — lat. machaera 
Phrygia: phrygiai kard. 

Gargarizál (MTsz.): bugyogtat (vizet) — lat. gargarisáre: u. a. 
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Gyenyerális (MTsz. KŐv. 34.): tábornok — lat. generális: általá
nos, közönséges ; azután az újabb latinságban : táborfő. 

Gyestál (Sokf. 12 : 183.): visel, hord — lat. gestare : u. a. 
+ Humor, hunyor (MTsz.): 1. kedv ; 2. természet — lat. humor: 

nedv; az újabb használat szerint: kedv. RELL csak kikapta a MTsz.-ból 
a kutya-humor formát (még ezt is hibásan, mert helyesen így van : kutya 
hunyorít ember: kutya természetű) s ráfogja, hogy «akaratosság» a je
lentése. 

Impedijál (Ad. 2 : 360.): akadékoskodik, akadályoz — lat. im-
pedire: u. a. 

Indikál (Ad. 1 : 9 . ) : szab, határoz — lat. indicare v. indicere: ki
hirdet, megparancsol. 

+ Instelláczió (Dtúl.): beiktatás — lat. installatio: u. a. RELL csak 
a régiségből közli. 

Inszurgens (AG-y. 3 : 270.) : fölkelő, lázadó a hatalom ellen — in-
surgens: u. a. 

Invitál (Köznyelv.): meghív — lat. invitare: u. a. 
Iskola, éskája (MTsz.): létra — lat. scala: u. a. 
Kakál (Köznyelv.): — lat. cacare. 
Kaláris, galáris (MTsz.): fényes üveggyöngy — lat. corallis: ko-

rálkő. A NySz.-ban még ily értelemmel találjuk. KOVÁCS azt tartja, hogy 
közvetlenül a szlávságból kaptuk (19. 1.), de ez nem valószínű. 

Kámzsa (MTsz.): 1. vastag daróczruha ; 2. szoknya — középkori 
latin camisa, camisia : ing. KÖRÖSI az olasz camieia alakkal köti rokon
ságba ; de a latinból való származása valószínűbb. 

Kanczellária (Köznyelv.): Írószoba — újabb lat. cancellaria: u. a. 
Kántor-böjt (Köznyelv.) ; negyed évi böjt — lat. ieiunium quattuor 

temporum: u. a. 
Kapás (MTsz.): fogékony, képes valamire — lat. capax: u. a. 
Kápsa (MTsz.): tarisznya — lat. capsa: szelencze, tok, tartó. 
+ Kápsál (MTsz.): kéreget — RELL szerint a lat. capesso igének 

ivadéka, holott nyilvánvalóan a kápsa főnévnek igei származéka. 
Kasszál (Dtúl.): megsemmisít — középk. lat. cassare u. a. 
Kiria (MTsz.): lárma, zajos beszélgetés, kiabálás — valószínűleg 

a templomban sokszor hallható görög-latin Kyrie eleison: Uram irgalmazz 
kitételből származott. Ugyanerre mehet vissza a kírie (MTsz.): czudar, 
csúf szóalak is. 

Kófítál (MTsz.): ügyet vet, törődik — a lat. confiteri: megvall, val
lomást tesz igének elváltozott jelentésű mássá. 

Kókonya (MTsz.): 1. húsvéti szentelt eledel; 2. a húsvéti sonka-. 
val főtt tojás — a lat. coquinus: konyhai, főzéshez tartozó melléknév 
többes semleges coquina alakjának ivadéka; vagy pedig a coquina: konyha 
főnévből lett kapcsolati átvitellel. Lehet az olasz cuccagna szóalak szár
mazéka is. 

Kólika (MTsz.): nyavalya; kólikás (MTsz.): 1. nyavalyás; 2. fél
eszű — lat. passió colica: u. a. 

Kommé'ndds (AG-y. 1 : 292.): parancsoló, vezér — újabb lat. com-
mendans v. commandans: parancsoló. 

Kompaktor, kompektor (MTsz.): könyvkötő — ujabbkori lat. com-
pactor: összekötő. 
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Kompetái (MTsz.): társalog, pajtáskodik — újabbkori lat. compac-
tare: összeköt, összeszerkeszt. 

Kompostor (MTsz.): a szövőszék, lábitója — valószínűleg a latin 
compositor: összerakó, összeszerkesztő, rendező szóalakból való. 

+ Konczionátor (Erd. 1 : 169.): szónok — lat. concionator: buj
togató, lázító szónok. EELL nem ismeri a jelentését. 

Konfektum (Bh. 122.): csemege — lat. confectum: megszerzés, 
ráadás. 

Konfesztor (SzN. 1 : 213.): hitvalló — lat. confessor: keresztény 
hitvalló. 

+ Kontraktus, kontrektus (MTsz. Erd. 3 : 330.) : szerződés ; szer
ződőlevél — lat. contractus: megegyezés, szerződés. EELL szerint ((köte
lezvény) a jelentése. 

Korozsma (MTsz.): keresztelői ajándék — KOVÁCS GY. szerint a 
görög-lat. chrisma ivadéka (22. 1.); MIKLOSICH ellenben az úszl. krisma : 
u. a. alakból származtatja (Nyr. 11 : 269.). Egyiknek sincsen igaza, mert 
igazában a lat. charisma: ajándék, kedveskedés szóból eredt. 

Körbicz, körbecz (MTsz.): kosár, kosárka — lat. corbis: u. a. 
Krápulás (Sokf. 12 : 183.): részeges, iszákos — lat. crapula: ré-

szegeskedés. 
Krizma (Köznyelv.): szentelt olaj — lat. chrisma: u. a. 
Kuczifer (Szék. 2.): keresztvivő •— egyh. lat. crucifer: u. a. 
Kujter (MTsz.): kés — lat. culter: u. a. 
Kurta (Köznyelv): rövid — a lat. curtus: u. a. melléknévnek nő

nemű alakja. KŐEÖSI az olasz corta-hó\ származtatja (Nyr. 13.); de hibá
san ; mert ha ebből eredt volna, akkor korta volna az alakja. 

Kuruzsmál, guruzsmál (MTsz.): kuruzsol — valószínűleg az egy
házi latin charisma: kegyszer szóalakból alakították. Az egyházi kegy
szerekkel tudvalevőleg különösen a régebbi időben igen sok babonaságot 
űztek. A két u hangját a rokon értelmű kuruzsol ige hatása alatt kapta. 

Lakszál (Sokf. 12 : 183.): tagit — lat. laxare: u. a. 
Lantorna (BD. PPB.): bélhártya, vékony átlátszó bőr, a melyet 

régenten ablaknak használtak (vö. lantorna-ablak BD.) — lat. laterna: 
lámpás. 

Lebériom (Nyr. 26 : 189.): nagy készülődés — lat. rebellium: for
radalom, pártütés. 

Levelonga (MTsz.): hosszú lebegő kabát — a levis: könnyű és a 
longus: hosszú melléknevek újabbkori levilongus összetételének nőnemű 
alakjából keletkezett. 

Liktáriom (BD. PPB.) : lekvár, gyümölcsíz — lat. conditum elec-
tuarium: u. a. 

+ Limbus (MTsz.): posványos, süppedékes hely, ingovány — közép
kori latin limpus vagy limphus: ingovány. BELL nem közli a jelentését. 

Luksus (MTsz.) : finom liszt — a lat. luxus: fényűzés szónak át
vitt értelmű ivadéka. 

Lumináczió (Dtúl): kivilágítás — lat. illuminatio : u. a. 
Lunátikus (Nyr. 25 : 335.): szeszélyes, holdas — lat. lunaticus : 

holdas. 
Majoránna (MTsz. Kosz. 1 : 82.): — lat. origanum maioranna: 

növényfaj. 
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+ Makula (MTsz.): csipetnyi, mákszemnyi — lat. macula: folt, 
pecsét. BELL nem közli a jelentésót. 

+ Mártér, mártír (MTsz. SzN. 1 : 213.): vértanú — lat. martyr: 
u. a. RELL a mártér változatot nem ismeri, 

4- Mártiromság (Erd. 1 : 136.): vértanúság — a lat. martyrium-
riak -ság képzővel bővült származéka. KELL helytelenül származtatja a 
martyr formából. 

Mátémátikos (Sokf. 12 : 184.): mennyiségtudós — lat. mathema-
ticus: u. a. 

Mélánkólikos (Sokf. 12 : 184.): epés, komor, magábazárt termé
szetű — lat. melancholicus: u. a. 

+ Mendikáns, mendikás, mentikás (Szék. 2:11., 76., AGy. 1:56.): 
kolduló diák — lat. mendicans: kolduló. RELL szerint: a protestáns pa
poknál szolga-féle, rendesen árva gyermek. 

Minisztráns (Szék. 2 : 1 1 . ) : a papnak segédkező gyerek — lat. 
ministráns: szolgálattevő. 

Miskuál (meg-) (MTsz.): rászed, megcsal — valószinüleg a latin 
miscere: elegyít, kever, zavar igének múlt idejű miscui alakjából fej
lődött. 

-f Mizére (MTsz.): irgalmasrendű barát — KELL szerint a mise-
reor: könyörülök igének miserere alakjából vonták el; de nagyon téved, 
mert nem ebből, hanem a misericordianus: irgalmasrendű szóalak
ból következtették ki. (Dunántúl mizeri-nek mondják az irgalmasrendű 
barátot.) 

Moníczió (SzN. 3 : 236.): sáncz, erődítvény — lat. munitio: erős
ség, vár. 

Monstránczia (Dtúl): szentségtartó — lat. monstrantia: u. a. 
Morczifikális (MTsz.): kötekedő — lat. mortificalis: halálos, ha

lált okozó; azután : sanyargató, gyötrő. 
M<yres (MTsz.): tisztesség, illedelem •— a lat. mos: szokás, erkölcs 

főnév többes számú móres alakjának átvétele. 
Mortifikál (MTsz.): sérteget — lat. mortijicare: gyötör, kínoz, 

sanyargat. 
Mula, mulya (MTsz.): 1. öszvér; 2. bamba, bárgyú, málészájú — 

lat. mula: nőstény öszvér. 
Muszka (Nyr. 25 : 431.): szúnyog — lat. musca: légy. 
Muta, muti (MTsz.): 1. süketnéma; 2. ügyetlen, gyáva, együgyű, 

bárgyú — a lat. mutus: néma melléknév nőnemű alakjának átvétele (a 
buta, kuka hatása alatt). 

Muritol, murit, muritál, murittyol, muruttyol (meg-) [MTsz.]: 
meghal, megdöglik —• a lat. moritur: meghal ivadéka. 

Mutáczió (Erd. 2 : 273.): változat; mutácziós (MTsz.): mestersé
ges, nehezen járó — lat. matatio: változás. 

Mutál (el-) [MTsz.]: elhalaszt — lat. mutare: elválaszt, felcserél, 
megváltoztat. 

Nárczissos (Sokf. 12 : 184.): nárcziszvirág — lat. narcissus: u. a. 
Negligál (AGy. 1 : 590.): elhanyagolja magát — lat. negligere: el

hanyagol. 
Odenezia (Dtúl): kihallgatás — lat. audentia: u. a. 
Óféról (be-) [MTsz.]: bejuttat — lat. ojf'erre: felajánl, eléállít. 
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4- Okula (MTsz.): szemüveg — EELL az ocidarium: u. a. elferdí
tett alakjának tartja, holott kikövetkeztetés útján jött létre ebből vagy 
esetleg az oculare-hó\. 

Okumldl (MTsz.): nézelődik, vizsgálgat, fürkész — nézetem szerint 
az oculare (ocularium)-hö\ elvont ókula szóalaknak ivadéka. De az sem 
lehetetlen, hogy az oculari: megvilágosodik, szemeskedik igéből kelet 
kezett. A közbevetett in alkalmasint a szemlél, kémlel igék hatásának 
eredménye benne. 

Orgona (Köznyelv): templomi hangszer — a lat. orgánum: szer
szám, eszköz többes számú alakjából való. 

Orgonista (Köznyelv): orgonán játszó — új. lat. organista: u. a. 
Pádímentom, pádémentom (MTsz.): padló — lat. pavimentum: u. 

a. A d mássalhangzó valószínűleg a padló-val való kombinálás folytán 
került bele. 

Panczilus (MTsz.): gyékényből font ütő, melylyel a gyerekek nagy
héten panczilusoznak: ütik a gazszálakat ( = zsidókat). Közben ezt 
mondják : ((Panczilus Pilátus, mé verted meg a Jézust!» — lat. Pontius 
Pilátus. 

Paraférnum (MTsz.): kelengye, nászhozomány — középkori latin 
paraphemum: menyasszonyi hozomány. 

Partikula (MTsz.): 1. birósági végzés ; 2. könyvből kivágott számla
lap ; 3. anyakönyvi kivonat — lat. partiddá: részecske, darabocska. 
Mind a három magyar jelentés átviteles. 

Pdskvillus, pdstilus (Sokf. 12 : 184 Nyr. 26 : 523): gúnyoló irat — 
lat. pasquillus: u, a. 

Passzus, pakszus, paksus (MTsz.): marhalevél — középk. lat. pas-
sus: védő levél. 

Pátens (AGy. 2 : 168.): meghagyás — középk. lat. pátens: enge
delem v. meghagyó levél. 

Perditus (MTsz.): elfajult, elvetemedett — lat. perditus: gonosz, 
elvetemült. 

+ Personatus, perszónátus (MTsz.): tekintélyttartó, nagy képű — 
lat. personatus: álarczos, elváltozott arczu. EELL felhozza ugyan, de hogy 
mibó'l lett, azt nem mondja meg. 

+ Pérsónids (MTsz.): tekintélyttartó, nagyképű — lat. persona: 
álorcza, személy. EELL szerint: «Perszóniás asszony, ki válogatósán 
beszél.» 

Pikszis (SzN. 1 : 74. Dtúl ) : szelencze •— lat. pyxis: u. a. 
Pirgál, pirkál (MTsz.): 1. kifejt a hüvelyéből (pl. babot); 2. nyit 

(szőllőt) — valószínűleg a lat. purgare: megtisztít igének származéka. 
Pirula, pilula (Köznyelv): orvosság-gömböcske — \a.t.pilula: u. a. 
Pityizál, pitizál (MTsz.): iszogat — középk. lat. pytisare: u. a. 
Podágra (Erd. 1 : 137.): köszvény — lat. podagra: u. a. 
Pompa (Köznyelv): ünnepség, ékesség — lat. pompa: u. a. 
Ponktomos, punktomos, funktomos (MTsz.): pontos — a lat. pun-

etum: pont szónak -os képzős változata. 
Povétds (SzN. 213.): diszes, ékes — la. poéta: költő ivadéka. 
PrUkszi (MTsz.): gazdasági tanuló — a lat. praxis: gyakorlás fő

névből rövidített alak. 
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Praktika (Köznyelv): ügyesség, ravaszság, cselvetés — lat. prac-
tiea: u. a. 

Preczeptor, preezektor (MTsz.): 1. tanitó; 2. megbizott szolga — 
lat. praeceptor : tanitó, parancsoló. 

Preguszta (VE. 1 : 385.): előzetes niegizlelés — kikövetkeztetett 
alak a pregusztál igéből, mely a lat. praegustare: előre megizlel ivadéka. 

+ Prepenáczió (MTsz.): nagykorcsma— lat. propinatio, a mely 
EBLL szerint a. m. tivornya, holott igazában : reáköszöntés, valakinek 
egészségére való ivás. 

Prinezipálus (MTsz.): násznagy — lat. principális: fő, följebb való. 
Pi'óezedál (Sokf. 12 : 184.): sikerül — lat. procedere: előremegy, 

sikerül. 
Próczessus (Sokf. 12:184.): lefolyás, előmenetel — lat. processus : 

előmenetel. 
Protestál (Köznyelv): tiltakozik — lat. protestari: u. a. 
Provokál (Köznyelv): 1. ingerel; 2. párbajra kihív — lat. provo-

care: u. a. 
Pidpitom (Sokf. 12 : 184.): állvány, polcz — lat. pulpitum: u. a. 
+ Pundus (Dtúl): az ingaórának nehezékje — lat. pondus: súly. 

BELL pondus alakkal közli. 
Puntus (AGy. 1:17.): pont — lat. punctus: u. a. 
Purgál (Köznyelv) : megtisztít — lat. purgare: megtisztít. Vö. 

föntebb pirgál. 
Rebellis (Erd. 1 : 335.): fölkelő, lázadó, ellenszegülő — lat. rebel

lis : u. a. 
4- Regnál (MTsz.): kunyorál, makacsul kér, rimánkodik — latin 

regnare: uralkodik, hatalmaskodik, felülkerekedik. BELL csak a régiség
ből közli eredeti jelentésével. 

Reguláris (baka) [SzN. 3 : 52.): rendes, közös (baka) — lat. regu
láris: szabályszerű, törvényes. 

Regulás (MTsz.): szigorú, kardos — lat. regula: szabály, törvény. 
Rejicziál (Erd. 3 : 105.): visszautasít, visszavet — lat. reiicere .u. a. 
Rekognoskál (Sokf. 12 : 184.): utána néz, megvizsgál, megszámlál 

— lat. recognoscere: u. a. 
Rekomendál (Dtúl. Sokf. 12 : 184.): tanácsol, javasol — lat. re-

commendare: u. a. 
Rékordál (Nyr. 26 : 523.): kiabál — a lat. recordari: visszaemlé

kezik elváltoztatott jelentésű ivadéka. 
Rekreácziózik, lékrácziózik (MTsz.): sétál •— lat. recreatio: fel

üdülés. 
Respekta (MTsz.): messzelátó — a respektál igéből való kikövet-

keztetés. 
Respektál (Köznyelv): tekintetbe vesz — lat. respektare: u. a. 
Respektus (Dtúl): tekintély — lat. respectus: hátratekintés ; azu

tán : tekintet. 
Restás (MTsz.): hátralékban levő adós — lat. restans: hátrama

radó, hátralevő. 
Rigya (MTsz.): ladikkal nehezen járható, zsombékos, buczkás, 

torzszsal vegyes nádas hely — talán a lat. rignus: vizes, nedves mellék
névnek nőnemű rigua alakjából való. 
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+ Ttoráté (Erd. 2 : 248. Köznyelv): ádventi hajnali mise — latin 
rorate: harmatozzatok. Ezzel a szóval kezdődnek a hajnali misék. BELL 
szerint a roratae (?)-ból való ! 

Róta (MTsz.): 1. kör; 2. kiszabott időforgás ; rótás (MTsz.): J. 
labdajáték; 2. szakadozott, bizonyos helyeket érintő — lat. rota: kerék, 
kör, kerekség, kerülés. 

Rozsólis (NSzót.): édes (fűszeres) pálinka — lat. ros solis: illatos 
növény: sonnenthau; harmatfű. Alkalmasint ezzel készítik. 

+ Sákramentom (VE. 2 : 119. Köznyelv): szentség •— lat. sacra-
mentum: u. a. EBLL sakrámentom alakkal ismeri. 

Salétrom, slétorom (MTsz., Köznyelv) — régi szótárainkban: sal 
nitri. Azonban nem ebből, hanem a sal nitrum formából lett. 

Saramontá, seremonta (MTsz.): száraz szőlővenyige — lat. sar-
menta: vékony ágak, galyak. KÖRÖSI (Nyr. 21.) az olaszból származtatja ; 
de épúgy lehet vitatni latin eredetét is. 

+ Sillenczió, szilenczió (MTsz.): négyszemköztiség, suttyóm, titok 
•— a lat. silentium: hallgatás, csend főnévnek leggyakrabban használt 
silentio ablativusi alakjából keletkezett. BELL csak ennyit mond róla: 
szilenczióban van egy ledült ház: silentium, silentio esse. 

Sélye, zsélye (MTsz.): 1. ládaszerü lapos koporsó : ravatal; 2. sír
emlék, sír (NySz.); 3. Szent Mihály lova (NySz.) — lat. sella feralis: ha
lottas (halott-vivő) szék. MIKLOSICH hibásan származtatta az ószl. zaU: 
sepulcrum szóalakból. 

Sindikuskodik (MTsz.): kunyorál, esengve kér — valószínűleg a 
lat. syndicus: együtt mentő prókátor, szószóló (MA. PPB.) névből szár
mazott. 

-+- Státus (AGy. 2: 165., SzN. 3 : 165.): országrend — lat. status,: 
kirendelt, kiválasztott. BELL csak annyit mond róla, hogy Erdélyben az 
egyházkerület neve. 

Studencz (MTsz.): pörösködő, csalni akaró ember — lat. studens: 
igyekvő, törekvő, valamiben fáradozó. 

Suplencz (SzN. 1 : 213.): helyettes — lat. supplens: u. a. 
Suprál (MTsz.): vesszőkorbácscsal megver — talán a lat. supra: 

felett, rajta; -ra, -re praöpositióból alkották (v. ö. suprákol, suprikál 
MTsz.). 

Susáről (NSzót. BD.) : 1. susogva beszél, suttog, sugdos ; 2. alat
tomban rágalmaz ; 3. varázsol; susárló (MTsz.): varázsló, bűbájos — lat, 
susurrare: súg, susog, suttog, mormol, rágalmaz. Van a latinban susurro 
főnév is, melynek értelme : alattomban rágalmazó, szidalmazó ; de a su
sárló alak nem ebből, hanem susáról igéből való. 

Szenior (AGy. 1 : 590.): idősebb diák — lat. senior: idősebb. 
Szentencziáz (Kosz. 1 : 373.): összevissza beszél, fecseg, locsog — 

lat. sententia: vélemény, szavazat. 
Szesszió (Dtúl): telek, földbirtok — lat. sessio: ülés, lakóhely, 

jószág. 
Szinátor (Kosz. 2 : 53.): tanácsos — lat. senator: u. a. 
Szingyula, szingyola (NSzót., MTsz.): ringyó, szajha — lat. singula 

magányos nő. 
Szubtilis, szuptilis (MTsz.): 1. vékony ; 2. kiszabott — lat. subtüis: 

vékony. 
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Szuperéi (MTsz.): sikerül, jólmegy — alkalmasint a lat. superare: 
győz, felülhalad igéből való. 

+ Tálentom (NSzót., Sokf. 12 : 184.): elmebeli tehetség — latin 
talentum: 1. pénznem; 2. átvitten: elmebeli tehetség. KELL nem közli a 
jelentését. 

+ Téka (Nyr. 27: 141.): faliszekrény — lat. theca: tartótok, 
Iskátula. 

Teketória (Köznyelv): beszédbeli kacskaringó, kertelés — latin 
pictae tectoria (tectorium) linguae : csalárd, szóhimező, kertelő beszéd. 

Titulál (Köznyelv): czímez — lat. titulare: u. a. 
Tirányos (MTsz.): zsarnok, erőszakoskodó, hatalmaskodó — latin 

tyrannus. 
Trabális (Nyr. 4 : 72.): jól megtermett — lat. trabalis: u. a. Lásd 

föntebb drabális. 
Trakta (Köznyelv): vendégség — a lat. tractare: bánik, kezel 

(tárgyal) igéből lett traktál (még-): vendégel szóalakból való kikövet-
keztetés. 

Tunika (Kosz. 1 : 69., Köznyelv): czifra, fodros, úrias nőszoknya 
— lat. tuniea: ing, szoknya. 

Umbella: mennyezet; umbelláta: kocsi fedél (Dtúl) — az előbbi a 
lat. umbella: napernyő, az utóbbi pedig az ebből alakult umbellatus: er
nyős melléknévnek ivadéka. 

Vagál (Köznyelv): kóborol, csavarog — lat. vagari: u. a. 
Vekszál (Köznyelv): gyötör, ingerel — lat. vexare: u. a. 
Veteredik (még-) [BD. NSzót.]: megromlik, megpossad — való-

szinűleg a vetus: ó, régi melléknévnek veter változatából alkották -ed 
denominális igeképzővel. 

Vicze (pl. viczeispán. Köznyelv.): valaki helyett való, helyettes, 
al fungi aliena vice: valakinek helyette lenni, valakit helyettesíteni. 

Vidimusz (Nyr. 26 : 429.): vízkeresztkor a pappal járó minisztráns 
gyerek — a lat. vidimus: láttunk tréfás főnévi alkalmazása. 

Virgáz (Sokf. 12 : 185.): megvesszőz — lat. virga: vessző. 
Vizitál (Kosz. 1 : 144., Dtúl): megvizsgál — lat. visitare: u. a. 
Vizitáczió (SzN. 1 : 35., Dtúl): katonasorozás — lat. visitatio: meg

vizsgálás, meglátogatás. 
Zsálya (Kosz. 2 : 106., Köznyelv): növénynem — lat. salvia: u. a. 

MIKLOSICH helytelenül rokonítja a szb. slavuljáviü (Nyr. 11 : 567.). 
Zséllye, Zsöllye (Köznyelv): hátas karosszék — lat. sella: szék. 

(A régiségben rendszerint ezen összetételben: zséllye-szék v. ö. u. o. 
sécczél-szék.) 

Eme pótlásom körülbelül 210 latin eredetű szót foglal magában. 
A +-tel megjelöltek (úgy harmincz) feltalálhatók EELLnek gyűjtemé
nyében, de rendszerint valamely hibával; azért kijavítva bele kellett 
őket vennem kiegészítésembe. 

Hozzáadva most már e számot BELL gyűjtéséhez és levonva ebből 
a feltűnőbb hibákat, arra az eredményre jutunk, hogy eddig körülbelül 
800 kétségtelen latin eredetű szót tudunk kimutatni a népnyelvből. Azt 
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mondom — eddig, mert a jövőben ez a szám bizonyára még szaporodni 
fog egy csomóval. 

Láthatjuk tehát, hogy a nyelvünkbeli latin hatás nagyságra nézve 
méltóan sorozható a szláv és a német hatás mellé. 

BELL Lajost dicséret illeti meg érte, hogy tehetségéhez és tudásá
hoz képest az eddigi kutatóknál rendszeresebben foglalkozott eme hatás
sal. Hogy felületessége ós a latin nyelvben való csekély jártassága szá
mos nagy botlásra ragadta őt, azon nincs mit csodálkoznunk. Dolgoza
tának mindamellett hasznát fogja venni, a ki majd — nála nagyobb 
készülettel — a telje3 latin hatás tudományos feldolgozására vállalkozik. 

EÉTHEI PRIKKEL MARIÁN. 

A m a g y a r nyelv . 

BALASSA JÓZSEF : A magyar nyelv. A művelt közönség számára. Az Athenaeum 
kézikönyvtára, tört. és irod. sorozat XVIII. 1899. Kis 8-r. 172 1. 

Alig van általánosabb érdekű ós fontosságú tudomány a nyelv
tudománynál, hiszen gondolatközlésünk legfőbb eszközéről, a nyelvről 
szól, és mégis alig van tudomány, melyben a művelt nagyközönség tájé
kozatlanabb volna, mint ebben. Történelemre, irodalomra, földrajzra, 
művészetre özönével adják a felvilágosítást a lexikonok és ismerettárak, 
míg nyelvi kérdésekben közöuségünk alig támaszkodhatik másra, mint 
környezetétől nyert, nagyon is tarka és vegyes olvasmánytól táplált 
úgynevezett nyelvérzékére, némi hiányos iskolai emlékre ; tudatos isme
ret vajmi ritka. Pedig az érdeklődés megvan ; társasköreinkben nem rit
kák a nyelvi vitatkozások, napi lapjaink szerkesztői üzeneteiben állandók 
a nyelvi kérdések s az ügy iránt buzgó, de a dolog természeténél fogva 
nem mindig megbízható feleletek. 

Szakszerű könyvet és folyóiratot közönségünk nem igen forgat, 
könnyen és kellemesen tanító, népszerű színvonalú könyvünk pedig nem 
volt; mert SZENNYEI JÓZSEF «Magyar nyelve» inkább a középiskolai ta
nulmánynak összefoglalója, míg SIMONYI ZSIGMOND hasonló czímtí könyve 
már többé-kevésbbé egyetemi hallgatóknak szól, mindakettő tehát szin
tén szakszerűnek mondható. 

Ezen a hiányon akar segíteni BALASSA a czímben említett könyvé
vel. Könnyen érthető és vonzó módon adja elő a nyelvtudomány meg
állapított eredményeit, annyit, a mennyit művelt embernek tudnia kel
lene az anyanyelvéről. Két részben tárgyalja a magyar nyelv múltját és 
jelenét; az elsőben általában a művelt nyelvek felosztásáról szól, majd 
az ural-altáji nyelvcsoport ágairól s azokról a jellemző sajátságokról, 
melyek az indogermán ós sémita nyelvekből elválasztják; azután áttér a 
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finn-ugor nyelvek családjára, előadja rokonságuk bizonyítékait, a nyelvi 
szerkezet s a szókészlet egyezéseit. Az első rész második fejezetét a ma
gyar nyelv szókészletének szenteli és rámutat arra a művelődéstörté
neti tanulságra, melyet belőle kiolvashatunk. Egymásután tárgyalja szó
készletünk ősi finn-ugor törzsét, az iráni, mongol ós török elemeket, 
melyek népünk ősi lakóhelyére engednek következtetnünk; majd az idő 
folyamán fölvett szláv, német, olasz, latin, hódoltsági török jövevény
szavakat, még pedig igen szemléltető módon, a mennyiben mindig 
kiemeli a nyelvgazdagodás történelmi vonatkozásait is. Nem felejtkezik 
meg e helyen a szórványosabb jelenségekről sem, a tót, oláh, angol, spa
nyol, skandináv, franczia és nem európai nyelvekből átvett szavakról. 
Ezek után a nyelvgazdagodás ama módjairól szól, melyek a nyelvet ön
magából fejlesztik, különösen a nyelvfejlődés szeszélyeiről, melyek téve
désekkel, népetymologiával, tréfával, sőt sajtóhiba révén is növelik a szó
kincset ; a magam részéről helyén valónak találtam volna ha BALASSA itt 
a nyelvfejlődés ama folyamataira (értelem szűkülés és bővülés, keveredés, 
összetétel stb.) is czéloz, melyeket később a magyar nyelv szavairól szóló 
fejezetben tárgyal (96—112). Az említett fejezet végén a nyelvek törté
netében páratlan nyelvi forradalmunkkal, a nyelvújítással foglalkozik és 
megjelöli azt a józan álláspontot, melyet ma, midőn az egész küzdelem 
már a múlté, kell vele szemben elfoglalnunk. A harmadik fejezet a régi 
nyelvé. A kerethez mért terjedelemben ösmorteti nyelvemlékeinket, a 
változásokat, melyek első emlékeink óta estek nyelvünkben. A fejtege
tést érdekesebbé teszi itt a Königsbergi Töredéknek és az Ehrenfeld-
kódex egy lapjának mása, valamint legfontosabb emlékeinkből vett sze
melvények. 

Szemet szúr azonban itt, hogy míg a többi szemelvénynek mind 
betűszerinti, mind a mai olvasásra átírt szövegét közli, addig a Halotti 
Beszédnek pusztán mai olvasását adja, holott épen az eredeti szöveg 
volna az érdekes. 

A könyv második része nyelvünk jelenét tárgyalja; az első fejezet
ben a magyarság földrajzi elhelyeztetését, a nyelvjárások keletkezésének 
okait, a nyelvjárásokat elválasztó jellemző sajátságokat, majd egyenként 
a nyolcz nyelvjárást. Mint a régiségről szóló fejezetben, úgy itt is szemel
vények világosítják meg a tárgyalást. A fejezet vége pedig az irodalmi 
nyelv keletkezéséről és szerepéről szól. A könyv többi része tulajdonké
pen rendszeres nyelvtan, mely három részben, a hangtanban, szótanban 
és mondattanban foglalkozik a mai nyelv jelenségeivel és törvényeivel. 
Ezt megírni volt véleményem szerint a legnehezebb, mert nem szak
emberre nézve bizonyára ez a nyelv mathematikája a legszárazabb, mert 
keveset nyújt a képzeletnek ós szemléletnek; BALASSÁnak itt nem egy 
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iielyt derekasan kellett birkóznia, hogy találó megjegyzésekkel, változa
tos példákkal segítsen a ragok és képzők, beszéd- és mondatrészek, fő-
és mellékmondatok nem épen népszerű sokadalmán. 

A mi a könyv elrendezését illeti, könnyebb megértés czéljából ta
lán czélszerűbb lett volna a nyelv jelenéről szóló részt a múltat tár
gyaló elé t enn i ; mert a nyelvrokonság, a szókészlet s a régi nyelv fejte
getése sok olyan ösmeretet kíván, mely a könyvben csak utóbb fordul 
elo; különösen sok a hangtani vonatkozás, szakkifejezés, pedig ezek is
merete nélkül az első fejezet megértése nem teljes. Ugyanilyen okból a 
népnyelv tárgyalását is a nyelvtan után tettem volna. 

Kisebb megjegyzéseim még a következők volnának. 
A jövevényszavak fejezetében a Idncsa szó előbb a tót elemek közé, 

van sorozva (24. 1.), majd lánchsa alakkal az olaszok közé (28. 1.); ép így 
az esztena is egyaránt áll a tót (24. 1.) s az oláh (29. 1.) szavak közt. 

Az olasz pagliaccio-t véleményem szerint közvetett úton kaptuk 
Bécsen á t ; az osztrák pojátzd sokkal közelebb áll hangzásra a mi pojá-
mnkhoz, mint az eredeti olasz pajazza. (28. 1. — V. ö. Nyr. 14 : 66.). 

Nem szakértő előtt nem eléggé világos a zönge, zönge nélküli és 
zöngés hangok megkülönböztetése ; a két utóbbi helyett ezt használnám : 
zönge nélküli vagy zöngétlen és zöngés mássalhangzó. 

Tollhibának kell néznünk azt az állítást, hogy a torokhangokat 
«a nyelv hegyét vagy hátát a szájpadlás közepéhez téve képezzük* ; itt a 
nyelv hegye helyett hátsó rész-t kell értenünk (85 1.). 

Azt hiszem, a hangsúly kérdésében nem mondhatjuk általános 
törvénynek, hogy «a páratlan tagok nyomatéka mindig valamivel na
gyobb, mint a párosaké», mert van elég eset, mikor a másodhangsúly 
nem a harmadik, hanem a negyedik szótagra esik, sőt a harmadik szó
tagot kihagyva még hátrább is, akkor természetesen ismét páratlanra 
például: változtaía'sa, elkerülendő, elkeseredése (88. 1.). 

Ep így a kérdő' hangsúly, megfigyelésem szerint, nem emelkedik 
utolsó szaváig a mondatnak, ha ez az utolsó mindjárt egytagú is, hanem 
már az utolsó előttivel éri legmagasabb fokát, az utolsóval megint alá-
hanyatlik. BALASSA például így jelöli ennek a mondatnak a hanghordo
zását : Megint itt vagy ? Én így jelölném : Megint i t t vagy? (az álló sze
dés a mély hangot, a dőlt a középfokút, a vastag a magasat jelöli), sőt 
olyan kérdés is lehet, mely magassal kezdi: Hová megyünk ? — Ez alka
lommal azonban ezt nem tárgyalhatjuk bővebben. 

Meglepő újítással találkozunk a mondattanban, tudtommal legalább 
újítás. A mellérendelt mondatokból álló összetett mondatot ugyanis 
mondatsornak (163. 1.), azt pedig, melyben alárendelt mondat van : 
mondatszerkezetnek nevezi (165. 1.). A szerző előtt bizonyosan a német 
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nyelvtannak czélszertí Satzverbindung és Satzgefüge kifejezései lebegtek, 
melyek egy szóval fejezik ki az összetett mondat tagjainak viszonyát, a 
mit mi eddig csak körülírással tehettünk. En mindazonáltal nem tartom 
szerencsésnek a kifejezések megválasztását, mert nem eléggé kifejezők, 
nem mondják meg a dolog valóját; a mondatsor még csak hagyján, bár 
ez sem mondja meg, hogy a sor tagjai miképen viszonylanak egymáshoz ; 
hanem a mondatszerkezet épenséggel nem fogadható el erre a czélra, 
minthogy már úgyis, még pedig régóta le van foglalva a mondatfűzés 
általános kifejezésének. Szerintem mindenféle összetett mondat tulajdon
képen mondatszerkezet, és lehet aztán mellérendelő, vagy alárendelő 
(mondatJszerkezet; ezek ugyan régi kifejezések, meg hosszúak is, de talán 
a legjobbak is. 

Ezek a megjegyzések azonban mind csak csekély nézeteltérések és 
épenséggel nem vonnak le semmit a könyv becséből. Mindenesetre kívá
natos, hogy ez a jeles munka minél nagyobb körben terjeszszen nemcsak 
érdeklődést anyanyelvünk iránt, hanem igazán tudatos ismeretet is, 

TOLNAI VILMOS. 

Indogermán nyelvészeti folyóirat. 

Indugermanische For.schungen. Zeifcschrift für indogermanische Sprach- und 
Altertumskunde, herausgegeben von Kari Brugmann und Wilhelm 
Streitbay. VIII. és IX. köt. Strassburg, Trübner. 1898. 

VIII. 
A nyolczadik kötet több oly dolgozatot tartalmaz, a mely az 

általános indogermán nyelvészet egyes kérdéseiről szól. 
LORENTZ F. Zu den idg. io-Prásentien czímű értekezésében ez igei 

osztálynak fejlődéstörténetével foglalkozik. Az eddigi felfogással szem
ben (v. ö. BRUGMANN, Grundr. II , 2, 1059. s k. 1.) kifejti, hogy e kategó
riában voltak meghosszabbodott tőhangzós igék is (ói. madyati ; gót 
skewjan= idg. *skeqiö~; litv. stégiu, grébiu). Ide tartozik az ói. is- aoristus 
sing. 2. és 3. személye i s : 2. *sadls, 3. *sadit (idg. *sedis, *sedlt); ezek
nek a germánban 2. *setis, *setiz és 3. *se~tí felelnének meg s ez alakok 
csakugyan meg is vannak a gótban: seteis, séti, csakhogy itt a praet. 
optativus sing. 2. és 3. személyének alakjai (eredetileg injunctivus-alakok 
voltak). LORENTZ szerint ezekből az alakokból jutott az e a praet. ind. 
duálisába és plurálisába is (setu, sitiim), s így ő elveti BRUGMANN nézetét, 
mely szerint az e-féle perfectumtypus már ősnyelvi volt (v. ö. NyK. 28, 
343. és 463. L), épúgy elveti BARTHOLOMAE (NyK. 28, 340), MICHELS (U. O. 

347.) és STREITBERG (U. O. 475.) magyarázatait is. Majd azokat a io-prae-
senseket beszéli meg, a melyeknek tőhangzója normális fokú (ói. jasyati 
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fiaryati, gör. ei'poj, lat. aperio) és azokat, a melyeké gyöngült fokú (gör. 
hko, lat. morior, gót hulja), szól a képző alakjairól (idg. -io- : -ie- és -l-: 
•i-) és ez alakoknak az egyes nyelvekben való eloszlásáról s végül az ó's-
nyelvi állapot reconstruálását kisérli meg. I t t a következő eredményekre 
ju t : 1. egy *sédeieti alakból (egy *sedi4i alak közvetítésével) *sédiü lesz; 
2. ha az ige enklitikus : a *pró sedeieti alakból *pró sediti lesz ; 3. *se-
deiéti-ből *sediéti lesz; 4. enklisisben *prósedeieti alakból *prózduilesz 
Kifejti, hogy az ősnyelvi vocalis-gyöngülés törvényei módosítandók (v. ö. 
NyK. 29., 121.); az első gyöngülésnél mindazok a vocalisok, a melyek nem 
voltak főhangsúlyosak, e, a, o hangokká lesznek (*pódöso: *pód<>so); később 
egy második gyöngülés állott be, a melynél a hangsúlytalan e, a, o vocali
sok elenyésznek; a mellékhangsúlyúak, ha zárt szótagba jutnak, megint 
teljes vocalisokká lesznek (e, a, o; tehát *pódos : +pódos) nyilt szótagban 
megmaradnak «, «, 0 hangoknak (idg. *uémeti : uémeti, ói. vámiti). Végül 
a gyökerek kétszótagúságára vonatkozólag koczkáztat egy pár megjegy
zést és kifejti, hogy nyomós okok vannak, a melyek e föltevés ellen szó-
lanak. 

BEADKE Péter (a ki értekezésének megjelenése előtt, 1897 márcz. 
7-én, elhunyt) a perfectumbeli ,kötőhangzó'-ról értekezik, a mely a 
szanszkritban i, a görögben a, a latinban ?', a gótban u alakban jelenik 
meg (ói. papt-i-má, gör. -a-fiev, -a-re, lat. sed-i-mus, g. sét-u-m). Kifejti, 
a mint azt már BARTHOLOMAE és részben BRUGMANN (Grundr. II , % 1270.1.) 
is föltették, hogy e .kötőhangzó' voltakép az -a végű gyökerek véghang
jának gyönge foka, 1. pl. ói. tasthimá, dadhimá, gör. iffrafisv, lat. steti-
mus, dedimus. Ez a hang azután analogikus úton mint,kötőhangzó' 
eredeti területének határain túl is terjedt. E terjedésnek folyamatait 
azután részletesen tárgyalja az értekező. 

HÍRT hangsúlytanulmányainak (v. ö.NyK. 28, 476 és 29, 119) hete
dikét közli Die thematischen Prásentien czím alatt. Az értekezés BRUG
MANN II . igei osztálya A és B typusának egymáshoz való viszonyával 
foglalkozik. HIET visszautasítja azt a föltevést, hogy a *bhéudhe és*bhudhé 
alakok egyazon paradigma különböző, irányú kiegyenlítődéséből magya-
rázandók. Az ősnyelvben a következő képzések voltak meg : 1. thema-
vocalis nélküli prsesens: +leíqmi, v. ö. litv. lekmi; 2. thema-vocalissal 
való aoristuspraesens: Hiqóm(i), Hiqe's(i); v. ö. gör. Xiftov; 3. thema-
vocalis nélküli s-aoristus: Héiqsm, v. ö. gör. iXeupa.; 4. thema-vocalis 
nélküli perfectum : Helóiqa, v. ö. gör. XéXonta. Minthogy a thema-vocalis 
nélküli alakok többségben voltak, a nyelvérzék így elemezte a formákat: 
Heiq-mi, Heiq-sm, *leloiq-a és liq-óm(i), azaz mindazt, a mi a mással
hangzó után következett, ragnak vette; így aztán az -om(i), -es(i), -et(i) 
ragokat a praesensre is alkalmazták, egy Heiq-esi alak sokkal világo-

23* 
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sabb is volt, mint Heiqs vagy Heiqsi. így magyarázandó tehát a gör. 
ÍÁCTTOV mellett a la'ntco praesens ; az eredetibbet a litv. lekmi tünteti fel. 
Az e, o, HIET szerint, a gyökérnek lényeges eleme, a melyet az aoristus-
ban a hangsúly hatása megó'rzött, a mely azonban a praesensben elveszett. 
A thematikus praesens azután megint újabb keletű ; tehát pl. a bhere- gy. 
eredetibb praesensét az ói. bharti (RV.) alak tünteti fel; a bhdrami stb. 
későbbi fejló'dósű. HIET szerint az ősnyelvben eredetileg nem voltak teljes 
fokú vocalissal bíró thematikus praesensek, ez újabb eredetű kategória, 
a mely azonban csakhamar igen termékenynyé vált. A szigmás aoristus 
és a perfectum thema-vocalis nélküli képzések: a hangsúly majd a 
gyökérre, majd a végzetre esett s így az e-o thema-vocalisnak minden 
körülmények közt el kellett enyésznie; pl. a ueide-tö perfectumalakjai: 
*uoíd-tha, uid-més (a perfectumban feltűnő d vocalis a ,nehéz gyökerek' 
második szótagjának maradványa, v. ö. ói. paptimd és gör. E7ZTT)-V). 
E szerint az e-o-igék, a melyeknek gyökérszótagjában teljes fokú vocalis 
van, nem bizonyítanak semmit ama hangsúlytörvény ellen, hogy a köz
vetlenül a hangsúly után álló vocalisok gyöngültek legnagyobb mér
tékben. 

BEENEKEE etymologiákat közöl. A ném. Éber (ófn. ebur, óizl. 
jqfurr) szót egy idg. *iW<oro-alakból származtatja (v. ö. ói. yábathi 
^egat ten ' ) ; az ószl. veprh ellenben az ói. vápati ,den Samen hinstreuen' 
gyökeréből való; a lat. aper eredete homályos. Szól továbbá az aln. 
Lüning, veréb' szó eredetéről (v. ö. ószl. klhvati ,picken'), a kfn. heiger és 
reiger ,kócsag' szók etymologiájáról stb. — MUCH a Duna"larpoq nevéről 
szól. E szó, melyet a görögök a thrákoktól vettek át, szerinte régibb 
*?'s-ros-ból való, v. ö. lesb. ípog, korkyr. lapóg, ói. isirds ,eilend, regsam, 
frisch'. Ugyanez a magyarázata a bajorországi Isar, a csehországi Iser, 
a franczia Isere stb. folyóneveknek (ezek az alakok minden valószínűség 
szerint kelta eredetűek). — FOY az ói. káprt ,membrum virile' szóról 
értekezik; ezzel egytövtíek a gör. xáirpog, lat. caper, óizl. hafr szók, a 
melyeknek eredeti jelentése ,hímnemű állat'. — LEUMANN az úgyn. 
bahuvrihi- össze tételek keletkezéséről szól. — MÜLLEB G. H. Das Genus 
der Indogermanen und seine ursprüngliche Bedeutung czímű czikkében 
a grammatikai nem kifejlődésének kérdését tárgyalja. GTEIMM Jakab — 
HüMBOLDT-ra való hivatkozással — tudvalevőleg azt a nézetet vallotta, 
hogy az őskori ember a termeszecbeli nemi különbséget képzeletében 
átvitte az egyes tárgyakra s így ezeknek neveire is («Das grammatische 
geschlecht ist eine, aber im frühesten zustande der sprache schon vor-
gegangene anwendung oder übertragung des natürlichen auf allé und 
jede nomina», Gramm. 3, 317., ós: «das grammatische genus ist eine in 
der phantasie der menschlichen sprache entsprungene ausdehnung des 
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natürlichen auf allé und jede gegenstánde», u. o. 346. 1.) E felfogással 
szemben BRUGMANN (TECHMER-féle Internation Zeitschr. f. alig. Sprach-
ívissensch. 4, 100 és Grundr. % 1, 100) kifejtette, hogy a formai különb
ség előbb volt meg, mint a nemre való vonatkozás : az -a- képzőnek pl. 
eredetileg nem volt az a functiója, hogy nőnemű lényeket jelöljön, hanem 
minthogy egy pár szó, a mely már gyökérbeli részénél fogva ,nő' jelen
tésű volt (pl. idg. tyena-) véletlenül -«-ra végződött, azért ez a képző a 
nőnem jelentését kezdte fölvenni s idővel az ily szók mintájára nőnemű 
újképzések alakultak (pl. az *efaios mellett a nőnemű állat megjelölésére 
*ekua stb.). BRUGMANN fejtegetéseivel szemben BOETHE a Grimm gramma
tikája III . kötete új kiadásának előszavában a régi felfogást igyekezett 
támogatni. A kérdésnek azóta egész kis irodalma fejlődött. MÜLLER 
szintén BRUGMANN álláspontjára helyezkedik, ő is későbbi fejlődésűnek 
tartja a grammatikai nemet s most azt kutatja, mily alapokon indult e 
fejlődés az indogermánságban. A genusjelek eredeti jelentését akarja 
megállapítani. Arra az eredményre jut, hogy az -s, mint a nom. jele, az 
érzékletnek, az -m, mint ,az accusativusnak és egyúttal a neutrumnak 
jele, a képzetnek a kifejezője (,Kasus der Wahrnehmung' és .Kasus der 
Vorstellung'); az elsőnek eredetibb jelentése a concretum, a másodiké 
az abstractum. A nőnemű -a- és -ié- képzők, a melyek az igerendszerben 
mint a conjunctivus és optativus képzői kerülnek elő, eredetileg ugyan
csak a képzelt személyt vagy tárgyat avagy annak elvont tulajdonságát 
jelölték. Eredetileg tehát — MÜLLER szerint — az indogermánságban 
csak két ,genus' volt: a concretumnak és az abstractumuak a megjelölés
módja ; a femininumnak és a neutrumnak (a masculinummal szemben) 
csak egy jelentése volt: az abstractióé. Az elvont neveket, pl. női tulaj
donságok neveit, később nőkre alkalmazták : az idg. *a,ena pl. eredetileg 
talán csak a szülést jelentette, később (abstractum pro concreto) a szülő 
nőt. A Proserpina, Flóra stb. nŐ-istenségek tulajdonkép a földmíves 
munkásságának egyes irányait jelölték. A nőneműeknek és az elvont 
főneveknek azért is vannak gyakran azonos képzőik, mivel az előbbiek 
gyakran az utóbbiakból keletkeztek. Később nem érezték már az eredeti 
abstractum és concretum-féle megkülönböztetést és ennek helyébe 
lépett a szavaknak látszólagos sexualizálása. 

Az árja nyelvészet körébe tartozik JOHANNSON czikke, melyben ind 
etymologiákat közöl, továbbá BARTHOLOMAE Arica ez. czikksorozatánakIX. 
fejezete, BAUNACK czikke, melyben a Rgvéda egy sorát magyarázza ; BANG 
az óperzsa ékfeliratok egyes vitás helyeiről értekezik. 

OSTHOFF görög és latin szófejtéseinek harmadik sorozatát (15— 
19. sz.) közli (az előző két sorozatról 1. NyK. 28, 464. 470.). Ezúttal a 
következő alakokat egyezteti egymással: 1. lat. postis, gör. Ttaazó.q, nap-
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rádeq, Ttapaaváq; a lat. postis szerinte *por-sti-s-bö\ való, első része idg. 
*PT"> a Per~ gyöngébb alakja, második része a st{h)a- ,állni' gyökérből 
van képezve; másai az ói. prsthám, ófn. Jirst stb.; — 2. lat.porticus,par-
tecta, temo (?), gör. tózoq, litv. tenkű, tekti, gót peihs, ófn. díhsala; 
idg. gyökerük teq- volna {porticus = idg. *pr-tequs vagy +pr-toqus); — 
3. lat. proceres,procum, orosz procí; — 4. lat. arceo, Orcus, gör. ápxéco, 
újperzsa arg, örm. ar^reí, litv. rakínti, ófn. n#tZ (úfn. Riegel) s tb. ; — 
5. lat. a$ws, gör. akpóq, akíotpóq, al<pt, gall. Albion (,Weissland'), ófn. 
albiz, ószl. lebedh ,hattyú', ugyanide tartozik az Alpes név is, gyökerük, 
OSTHOEF szerint, idg. lebh- (ennek gyöngült alakja Ibh-). 

THTJMB a görög kiejtéshez közöl adalékot. Figyelmeztet arra, mily 
fontos e kérdésben a görög szóknak és hangoknak keleti szövegek
ben való átírása, s azután HESS közleményei alapján (1. NyK. 28, 471) 
az egyiptomi görög kiejtés egyes jellemző sajátságait (hogy pl. a gutt. 
és dent. tenuist és médiát nem vagy csak nehezen különböztették meg) 
fejti ki. — Ugyanő egy másik czikkóben lehetőnek tartja, hogy egy 
1896-ban közölt vázafeliratnak Hpá<po5yxi szóalakjának kezdete az aspi
rált p kifejezése akart lenni. 

BEBNEKEB a latin nyelv primaer ip- igéinek ragozásáról szól. Rész
letesen megokolja azt a tételt, melyre már évekkel előbb jutott s melyet 
HÍRT {Idg. Akzent 196. 1.) és STREITBERG {Idg. F. 6, 152) közöltek is, 
hogy az eme latin igék suffixumának gyönge alakjában mutatkozó ingado
zás {i és t; pl. capis, de sagís) épúgy magyarázandó, mint a gót hafjis 
és sőkeis viszonya : rövid tőszótag után í, hosszú után I állott be. Hosszú 
tőszótag után mindig S-t találunk, tehát pl. audíre, dormire, haurire, 
ordiri, söpíre, vincire s tb. ; rövid tőszótag után körülbelül 45 esetben 
i-t, pl. cápio, ctipio, födio, filgio, iacio. mőrior, Örior, patior, quatio, 
rapio, sapio, specio. A szabály második pontjának vannak azonban kivé
telei i s : 10 esetben rövid tőszótag után is S-t találunk {rügíre; sálio, 
•aperio, venio,ferio, sepelio, amicio stb.). E kivételek okait igyekszik adni, 
leginkább az analógia hatását látja bennünk. E szerint pl. ruglre és 
muglre hosszú l je abból magyarázandó, hogy az állati hangokat utánzó 
igék különben mind -i-t mutatnak (minthogy hosszú tőszótagúak), pl. 
garrtre, grundire, hinnire stb. A venio hosszú í-jére nézve {venis, venimus, 
venítis) talán az íre, redire stb. alakok hatása tehető fel. Különben maga a 
•conjugatio is okot adhatott ingadozásra és különböző irányban való kie
gyenlítésre : a sing. 1. sz. és plur. 3. sz., továbbá a conj. praes. mind a két 
osztályban egyforma végzetü volt, így magyarázható a moritur és mori-
tur közti ingadozás, s ez az eset foroghatott fenn a ferio igénél is. — 
BRUGMANN a latin id mea refert kifejezés eredetének kérdésével foglal
kozik; szerinte ez ekkép származott: id ad (v. in) meas res fért ,das 
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fiihrt auf meine Angelegenheiten, geht auf meine Interessen, geht merne 
Interessen an' ; az -s elveszése hangtanilag megmagyarázható; a prae-
positio későbbi elmaradása pedig ugyanaz a jelenség, a melyet egyéb 
irányt jelölő accusativusoknál is tapasztalunk (domum ferre; venum Tre, 
daré). — PLÁNTA oszk-umbriai feliratok magyarázatához közöl ada
lékokat. 

Kelta nyelvészeti kérdést tárgyal Fov czikke : Zur Geschichte des 
idg. s im Kelti schen. 

A germán nyelvészet körébe tartozik THURNETSEN értekezése: Bpi~ 
rantenwechsel im Gotischen. THURNEYSEN itt részletesen tárgyalja azt a 
megfigyelését, amelyet röviden már KLÜGE közölt (1. NyK. 28, 116). 
A zöngés és zöngétlen spiránsoknak dissimilatión alapuló váltakozásáról 
van itt szó : közvetlenül hangsúlytalan vocalis után zöngés spiráns jelenik 
rneg, ha a szótag elején zöngétlen mássalhangzó van ; zöngétlen spiráns 
akkor, ha a szótagot kezdő mássalhangzó zöngés; tehát -tub- (a gót b 
spiráns-értékű), ellenben -duf-. E szabály szerint magyarázandók pl. a 
következő megfelelések: 1. z : s, hatiza : agisa; jukuzi : bérusjős; 
2. d : fi, wratódus : gaunőfius ; Huh (idei : magafiei; 3. g : h, wulfiags : 
stainahs ; 4. b : f, fraistubni, witubni : waldufni, wundufni. Ha a szótag 
elején két mássalhangzó van, akkor a zöngétlen mássalhangzóból és 
semivocalisból (j, w) álló hangcsoport úgy hat, mint a zöngétlen szótag
kezdet (tehát auhjódus, weitwőd-); a zöngétlen mássalhangzóból és 
liquidából álló hangcsoport ellenben úgy, mint a zöngés szótagkezdet 
(brőfirahans, niuklahs). E szabályok alól a következő kivételek vannak: 
1. a szóvégi spiránsok az ismeretes gót hangtörvény szerint mind zön
gétlenek (tehát a föntemlített hatiza dativusnak megfelelő nominativus 
hatis, épúgy mint az agisa nominativusa agis); 2. összetételek második 
tagja a simplex consonantismusához igazodik (weinagards, andaugi), de 
néha tán itt is hatott a hangtörvény (weinabasi s-szel, míg az ófn. béri r-je 
£-ből való); 3. a képzők kiegyenlítődés következtében gyakran csak egy
féle alakban mutatkoznak (pl. a -firő határozószó-képző), a ragok mindig 
egy alakban (pl. a melléknévragozásban -aizős, -aizé, -aiző, sohasem -s-szel; 
a passivum személyragjai -ada, -aidau sohasem £-vel). — LOEWE Noeh-
mals das schwache Práteritum des Germanischen ez. czikkében az e kér
désről kifejtett elméletét (1. NyK. 28, 352) főleg MICHELS ellenvetéseivel 
szemben új argumentumokkal igyekszik támogatni. Most is a ,szótag-
dissimilatio' [helyesebben tán liaplologia, v. ö. BRUGMANN, Grundr. P 
857. 1.] föltevésével magyarázza a szóban levő alakokat; az összetétel 
első részét azonban most nem ragos alaknak, hanem a tiszta tő alakjá
nak tartja (idg. *salpa-dhedham). Ekkép, úgy mond, lényegében vissza-
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tért BOPP föltevéséhez, a mely szerint g. sőkidédum a ragozatlan sőki 
gyökér és a *dédum ,tettünk' alaknak összetétele. 
j Litván nyelvészeti kérdéssel ZUBATY foglalkozik az idg. dualis-

locativusának a litvánban való nyomairól szólva. MIKKOLA szláv nyelvi 
etymologiákat közöl s ezek során az idg. p : k-íéle váltakozásnak némely 
esetére utal (szl. peka : lat. coquo ; litv. penki: lat. quinque; lat. lupus i 
gör. Xúxoq; litv. terp : ném. durch stb.). 

IX. 
A kilenczedik kötet dolgozatai közül általános indogermán nyel

vészeti kérdéseket tárgyal HÍRT HERMANN Akzentstudien ez. czikksoroza-
tának két fejezete. Az első az idg. vocativus hangsúlyozásáról szól. A vo-
cativus lehet hangsúlytalan, ha enklitikus; hangsúlyos, ha a mondat 
elején áll. Az a kérdés már most, hegy az utóbbi esetben a szónak melyik 
tagjára esik a hangsúly. Az ó-indben a mondat elején az első szótagra von
ták a hangsúlyt és sokan ezt eredeti idg. sajátságának tartják; HÍRT ezt 
kétségbevonja. A görög vocativus az esetek túlnyomó részében orthoto-
nesist mutat, csak egyes szókban jut a hangsúly az első szótagra (déaTtora, 
názep, "ArtoXXov stb.). Ez utóbbi alakok azonban nem azokban az 
esetekben használatosak, mint az ind nyelvnek az első szótagon hang
súlyos vocativusai: ama görög formák inkább az ind enklitikus alakok
nak felelnek meg. így az ind nyelvnek ez az első szótagon való hang
súlyozása magában álló jelenség; viszont az európai nyelvek orthotonikus 
hangsúlyozásának az indben nincsen megfelelője. A kétféle hangsúlyozás
módot tehát össze kell egyeztetni. HÍRT szerint az orthotonesis az erede
tibb és az ind nyelv analogikus úton változtatta ezt át az els9 szótagon 
való hangsúlyozássá (meg iskisérli ez analogikus folyamatnak magya
rázatát, de nem meggyőzően). — HÍRT második czikke azt a kérdést 
tárgyalja, vájjon az ősitáliai, ó-ír és germán nyelveknek az a sajátsága, 
hogy a szavak első szótagját hangsúlyozzák s hogy hangsúlyuk erősen 
exspiratorikus természetű, valami történeti összefüggésből magyaráz
ható-e? Lehetőnek tartja, hogy e nyugat-európai népek oly népe
ket (etruszkokat vagy raetiaiakat ?) hódítottak meg, a melyeknél a 
hangsúlyozásnak ez a módja dívott s hogy azután nyelvkeveredés állott 
be. A germán hangsúlyozásnál esetleg a finn nyelv hatására is lehetne 
gondolni. Figyelmeztet arra a körülményre, hogy szomszédos nyel
vek, ha nem is rokonok, egyes hangtani sajátságaikban egyezést mu
tatnak. Azonkívül ügyet kell vetni a nyelveknek bizonyos lényeges 
különbségeire vagy hasonlóságaira: a szláv-litván nyelvekben pl. a 
vocalisok az előző consonansokra vannak hatással, ellenben a germán 
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nyelvekben az előző szótag vocalisaira (i- és u- umlaut, brechung stb.); 
viszont eme ,vocalis-harmoniá'-nak némely hasonló tüneményei az ír 
nyelvben tűnnek fel. 

Az árja nyelvészet körébe tartozó kérdést tárgyal BJCHTEB 0 . ter
jedelmes értekezése: Die unechten Nominalkomposita des Altindischen 
und Altiranischen. Arra az eredményre jut, hogy az összetételnek ősrégi 
módja az, a mikor az első tag tSalakjában előzi meg a másodikat (GRIMM 
JAKAB kifejezésével: ,echte Komposita'). Ezek mellett idővel mind nagyobb 
számmal alakulnak olyan összetételek, a melyeknek első tagja valamely 
casus-alak (GRIMM szerint ,unechte Komposita'). Lehet, hogy ezeknek 
egy része ama ,valódi' összetételekből keletkezett, a mikor a tó'alakú elem 
valamely ragozott alakra emlékeztetett; máskor valamely névszói össze
tétel első eleme valamely igei szerkezet hatása alatt öltött a tŐalak he
lyett casus-alakot pl. a dhanam-jayá- ,Preis gewinnend' összetétel első 
elemének accusativus alakja a dhánam jayati ,er gewinnt den Preis'-féle 
szerkezet hatásából magyarázható (mint a gótban *weina-drugkja helyett 
wein-drugkja a wein drigkan hatása alatt). Ezek azonban csak föltevések. 
Legegyszerűbben úgy keletkezhettek az ily összetételek, hogy mondatta-
nilag egymáshoz tartozó szók alkotnak egységes kapcsolatot, mint a hogy 
történeti időben szemünk előtt is ily módon keletkeznek a ,nem valódi' 
összetételek. Az óindben az összetételeknek ez a fajiája azután rendkívül 
termékenynyé vált. — BARTHOLOMAE Arica ez. czikksorozatának X. részét 
közli. 

A görög nyelvészet körébe tartozik E. PÜRDIE értekezése: The Per-
fective ,Actionsart' in Polybius. E dolgozat tárgya annak kimutatása, 
hogy a későbbi görögségben összetett igék a befejezett cselekvésmód ki
fejezőivé váltak, a mire eredetileg az egyszerű ige aoristus-töve szolgált. 
Először is a különböző cselekvés-módok meghatározását adja (v. ö. NyK. 
28, 469.): megkülönbözteti 1. a durativ vagy imperfectiv, 2. a perfectiv, 
3. az iteratív és 4. a constativ cselekvést; különösen figyelmet érdemel 
az aoristus ,constativ' (constatáló) használatának a ,perfectiv'-től való 
megkülönböztetése. («The latter accentuates one particular point in a 
line of durative action, whereas the former can be compared to neither 
a line nor a point but rather to the circumference of a circular figure, — 
it is a line which, though limited, has yet neither beginning nor end», 
no one point in it being brought intő greater prominence that any 
other.») Arra az álláspontra helyezkedik, hogy az aoristusnak perfectiv 
functiója eredetibb, mint a constatáló s kimutatja a homerosi görögségben 
az aoristus-tőnek ama túlnyomóiag perfectiv használatát. A későbbi gö
rögségben azután, mikor az aoristus elvesztette perfectiv erejét és a ren
des constatáló alakká lett, praepositiós igék használtattak perfectiv jelen-
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téssel, de csakis olyanok, a melyek praepositiós tagjának jelentése már 
elhomályosult (aőv, xazá-, dió.-); holott azokban az összetételekben, a 
melyeknek praspositio-eleme még eleven jelentésű volt, ez az igei cselek
vésnek irányát jelölte. Ezt azután részletesen kimutatja Polybius nyelv
használatában. 

Görög hangtani kérdést tárgyal BRUGMANN dolgozata: Dissimila-
torisehe Veránderung von e im Griechischen und Aristarchs Regei über 
den homerischen Wechsel von rt und et vor Vocalen. BEUGMANN a követ
kező hangtörvényt fejti k i : az ión-attikai nyelvterületen az az e, mely 
s-böl pótlónyújtás útján vagy pedig két e összevonása révén keletkezett, 
közvetlenül s és t előtt nem et-, hanem ^-nek mutatkozik (a előtt azon
ban ee). Arról van tehát itt szó, hogy a zárt e nyilt e-wé lesz. Pótló nyúj
tásnak volt pl. helye egy eredetibb *zsXeo--J:evz- alakban, ebből hom.re-
Xrjstq, fem. zsXrjeacra (ellenben o előtt et: hom. zéXetog); összevonás állt 
be egy eredetibb *(T7réeí alakban, ez homerosi (TTtrj'i; épúgy ^aTzeéecrcn-
ből hom. arajeaat keletkezett; ha ilyenkor három vocalis találkozik össze, 
BRUGMANN szerint az első kettő vonatott egybe. Végül azt fejtegeti, meny
nyiben illenek ez alakok metrikai szempontból a homerosi szövegbe. 
Egy másik czikkében (Die sogenannten unechten Diphthonge et und 
oo) BEUGMANN azt a már régebben kifejtett nézetét támogatja és főleg 
HOFFMANN 0. ellen védelmezi, hogy az e és o pótlónyujtása és az es, OO, 
os összevonása útján keletkezett et és oo (pl. ztdévo-a-hól zt&síaa, de-
<Jóvaa-hó\ dtooücra, <ptXésZ£-hö\ <ptXeize stb.) az ión-attikai nyelvterüle
ten kezdettől fogva egyszerű hangzók voltak s mindig azok maradtak, 
épúgy mint pl. a Trawxa : 7zö.aa a hangzója stb. Hogy e zárt e és ü han
gokat et és oo jegyekkel jelöltek, ezt abból magyarázza, hogy az Ősgörög 
valódi diphthongusok (pl. Xsí-co, ortoudij) idővel e és ?7-vá lettek s így 
ezt az írásmódot, a melyet e hangok jelölésére megtartottak, ama régi 
monophthongusokra is átvitték. — Alaktani kérdéseket tárgyal BRUG
MANN következő czikke : Die Herkunft der griechischen Substantiva auf 
-eóq, Gen. '^(/)og. E főneveknek képzésmódja szerinte olyan participiu-
mokból, illetőleg igei melléknevekből indult ki, a melyeknek töve -57/0-ra 
végződött és a melyek -éco végű igékhez tartoztak, pl. wop-qfo-: (popeóq. 
Eme melléknevek idg. uo- képzője ugyanaz, a melyet pl. az idg. *q,í-uo-s 
,eleven' (ói. jivas, lat. vivos) és egyéb alakokban találunk. Bagózásuk ter
mészetesen az 0- tövekét követte ; de figyelemre méltó, hogy különböző 
-0- és -a- töveknél consonantikus declinatióval való váltakozást találunk 
{•ro-, -rá-: -r-; -no-, -na-: -n-; -to-, -ta-: -t-; épúgy -uo-, -ua- mellett 
-a- i s ; ide tartozik az is, hogy a ipoprjfo- tőalak mellett *<poprji>q, illető
leg az rj rövidülésével (popeóq nominativusi alakot találunk. Hogy miké-
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pen magyarázandó az o- ragozásnak a mássalhangzói ragozással való 
váltakozása, az egyelőre nyilt kérdés marad. — THUMB a görög 
digamma történetéhez közöl adalékokat, főképen azt vizsgálva, hogy 
az egyes nyelvjárásokban mikor és miképen ment végbe a / elve
szése. 

A latin nyelvészet körébe tartozik OSTHOFF czikke, melyben a lat. 
queo és eo igék etymologiai egybetartozásáról való nézetét (1. NyK. 28, 
471) új bizonyítékokkal igyekszik támogatni; rámutat arra, hogy pl. a 
szanszkritban is na yati ,nequit', na yanti ,nequeunt' értelemben fordul 
elő. —• Latin etymologiákat fejteget BRUGMANN-nak egy czikke is. A latin 
pinguis szerinte nem a görög na^óq rokona (ez utóbbi az ói. bahií- alak
kal tartozik együvé), hanem a görög TTUOV, ói. pivan-nal egytövfí (a közös 
gyökér pöi-, pl- ,duzzadni'); egy egyszerűbb *pi-?no- tő mellett (a mely 
talán az opimus melléknévben rejlik, ebből: *opi-plmus) egy továbbkép
zett ^pi-m-q^Uo-, *pínq}uo- tő is lehetett és pinguis ennek a folytatása.— 
A latin crimen BRUGMANN szerint nem tartozik együvé sem a cerno alak
kal (COESSEN, CURTIUS), sem az ói. qru- tővel (MÜLLER M.), hanem inkább 
az óizl. hrína ,kiálltani', hreimr ,kiáltás', ófn. scrian (úfn. schreien) ala
kokkal s eredeti jelentése ,kiáltás' volt, az a kiáltás t. i., a melylyel a 
megkárosítónak tettét a birónak s másoknak tudtára adják. — A multi-an-
gulus, aequi-angulus stb. alakoknak i-je, a mely a római irodalom kezdő
korában még nincsen meg (mult-angulus) BRUGMANN szerint a tri-angu-
lus mintájára keletkezett, épúgy mint a hogy biennium és triennium 
analógiájára quadriennium keletkezett. 

A germán nyelvészet körébe tartozik BERNEKER E. czikke Zur ger-
manischen Verbalflexion. Az ófn. prses. plur. 2. személyének alakja több
nyire (különösen frank és bajor területen) -et, a régibb alemannban -at; 
a monseei töredékekben -it fordul elő. E különböző alakok magyaráza
tával már egy egész kis irodalom foglalkozik. BERNEKER szerint a monseei 
töredék -it végzete az eredeti alak (idg. *bheret(h)e, germ. *beridi) tör
vényszerű képviselője ; az -et végű formák analogikus képzés eredményei, 
ez a képzésmód a -io- igék többes 1. szem. (ősgerm. *sökjames, ófn. 
souchemés) és 3. szem. (* sökjanpi, suochent) alakjaiból indult k i ; az -at 
végű alemann alakok szintén az 1. szem. nemamés és 3. szem. nemand 
alakból kapták a-jukat. (Megjegyzem, hogy épígy magyarázta ez alakokat 
már BEHAGHEE, PAUL-féle Grundr.11,605). — Az óizlandi nyelv prses. sing. 
3. szem. -r végű alakját BERNEKER nem a 2. szem. hatásának tulajdonítja, 
hanem hangtani fejlődéséből magyarázza: szóvégi a hangsúlytalan szó
tagban r-ré lett s így egy régibb *bindiÉ alakból bindr keletkezett. Hogy 
a többes 2. személyében bindid alakot találunk, ezt abból magyarázza, 
hogy ehhez az it duális- vagy az ér plurális-névmás szokott hozzájárulni 
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v. ö. kőmeder, komedit), így a a jobban meg volt óva s ebben az alakban^ 
nem változott -r-ré, mint a sing. 3.. személyében. — Ugyanő Etymologi 
sches czímű czikkében a következő egyeztetéseket közli: 1. ófn. kfn. walt 

,Kampfplatz', ósk. val-kyrja, ófn. wuol ,Verderben, Niederlage', a szláv-
ságból cseh váleti ,bekriegen', válka ,Krieg' s tb. ; 2. gót manna, ófn. man 
KLUGE szerint talán *ghmonu-hól származtatandó, a mi a *ghemo-n&k 
(= g. guma, 1. homo) mellékalakja ; BERNEKER e kapcsolatot más nyelvek
ből vett adatokkal igyekszik erősíteni, ilyenek: litv. zmu, porosz smoy, 
és a minthogy a balti nyelvágban egy -gti-val való képzés találkozik : litván 
zmogűs (idg. *ghmöa>hus), úgy a germánban is vannak ennek megfelelői 
(de rövid o-val) : g. mágus, ószász magú stb. 3. A g. fugls, ófn. fogai 
,madár' szót BERNEKER egy idg. *phuq-ló- tőből származtatja (v. ö. litv. 
paűksztas idg. *phoúq-sto-bó\), gyökere phuq-, pheuq- ,schwellen, sich 
aufbláhen'. 4. Az idg. ph, ói. ph, gör. <p, l a t . / , germ./j balti-szlávp han
gok megfelelésének még más példáit is találjuk : ói. sphal-, gör. ayóJMo 
lat. fallo, ófn. fallan ; egy idg. phast- gyökérből lat. fastus, ófn. festi, g. 
fastan, ófn. fasten; — együvé tartoznak szerinte a lat. Jocus, ószL 
pesth ,Ofen', szlov. pec ,Ofen, Fels' szók is. 
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Kisebb közlések. 

Egy XVI. századbeli palócz-orosz szójegyzék. A palócz 
és a kún nép azonságát tudvalevőleg az bizonyítja leginkább, hogy 
a mit a nyugati és a byzanczi kútfők a kunokról mondanak el, 
ugyanazokat a dolgokat az orosz és a lengyel kútfők a palóczokkal 
végeztetik el. Megírta ezt JERNEY ,A palócz nemzet és a palócz 
krónika, orosz és lengyel évkönyvek nyomán (Pest, 1855)' czímti 
munkájában, megismételte HUNFALVY Ethnographiájában s leg
utóbb nagy történeti és nyelvi apparátussal bebizonyította GOLU
BOVSZKI «A bessenyők, a torkok és a palóczok a tatárok betöréséig 
(HeqeH'Brii, TopKH M IIOJIOBIJH #0 HaniecTBiíi TaTapt. Kijev 1884)» 
czímű jeles monográfiájában. GOLUBOVSZKI munkája részletesen 
foglalkozik a kún-palócz nép nyelvével is, s itt a többek közt be
bizonyítja, a mit KUUN GÉZA gr. a PETRABCA-kódex kiadásában nem 
tett meg, hogy ez a kódex tényleg kún és nem tatár nyelvi emlék. 
Bizonyítékai közt első helyen állanak a kún kódex görög eredetű 
szavai (pl. fanar < cpavápiov, kalam < VA\OL\>CQ, taus < zaásc,, limen 
<: XtfJLYjv, kilisia < sxxATjaía stb.), a melyek a XIV. századig azért 
nem lehettek meg a tatár nyelvben, mert a tatároknak addig semmi 
érintkezésük sem volt Byzanczczal. GOLUBOVSZKI fejtegetései azért 
is érdekesek, mert azt igyekszik bebizonyítani, hogy a kún kódex 
régibb a XIV. századnál (írásának éve tudvalevőleg 1303), s hogy 
orosz földön hasonló szótáraknak igen is létezniök kellett a XII., 
XIII. században. Ezt azzal a kis palócz-orosz szójegyzékkel igyek
szik bebizonyítani, a melyet OBOLENSZKI herczeg talált 1850-ben 
egy XVI. századi kéziratban. 

Érdemesnek tartom OBOLENSZKI czikkéből*) közölni a szójegy
zéket tartalmazó részt: «A palócz nyelv értelmezése. Az elől álló 
szavak palóczok, az utánuk jövők oroszok: 1. tjagri (Tíirpii) — isten 
(őort); 2. ferista (répámra) — angyal (aHrejit); 3. iszrajü vagy 
jissrajil (Hcpanjn>) — arkangyal (apxaHrejri.); 4. kok (KOKT>) — ég 
(Heőo), 5. tach (Taxt) — trón, oltár (npecTOJiL); 6. kujas (KyflmB) — 
nap (cojiHu;e); 7. jiludúz, esetleg jüudouz vagy iludouz, iludúz (iuiy-
Roja'b) —• csillag (3BrB3,a;a); 8. an (aain>) — hold (M-BCÍUTÍ.) ; 9. kar 

*) Megjelent a PoGODÍN-szerkesztette Moszkvityanyin 1850. évi folya
mában. 
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(каръ)— hó (снЬгъ); 10. amgar (амгуръ) — eső (дождь); 11. 
suúk, esetleg suouk (суоукъ) — hideg (студено); 12. isi (иси) — 
meleg (тепло); 13. alkoran (алкоранъ) — törvény, szövetség, testa
mentum (законъ); 14. elf okáé, esetleg jelfokai (елФОкажъ) — taní
tók és nagy magyarázók, próféták (оучители и велите толков-
ницы); 15. sarrakane (сарракане) — palóczok, tatárok (Полов-
чане, pexme Татарове); 16. etmjak (етмякъ) — kenyér (хлйбъ); 
17. molla (молла) — pap (попъ)». 

OBOLENSZKI czikkét egy Z. aláírású czikk követte, a mely e 
palócz szavakat összehasonlította a tatár megfelelőkkel; GOLU-
BOVSZKI pedig említett munkájában néhány Codex Cumanicus-
beli adattal. 

A következő sorokban megkísértem összehasonlítani, hogy a 
fönnebbi szójegyzék mennyiben egyezik a Cod. Cum. adataival, és 
sorról-sorra haladva megteszem észrevételeimet.*) 

1. р. тягри : Cod. Cum. tengri (deus): tat. tangri (Z. G.). — 
Meg kell jegyeznem, hogy egészen kétségtelen, hogy a kéziratban 
(a melyet nem láthattam) jusz (A) áll, azaz a szó тлгри vagy тлри-
nek van írva, a mi helyesen átírva tengri vagy teyri és nem тягри 
(tjagri). Nem tartozik ide, hogy mért tévesztette össze 0. az A 
( = en)-t а я (-ja)-Yal; egyszerűen azt említem meg, hogy az 
ószláv és óbolg. orrhangú A-nek az oroszban я (ja), esetleg a (s 
hangok után) a megfelelője, pl. óbolg. РАНДЪ, or. rjad (рядъ), 
óbolg. СВАТЪ, or. szvjatoj (святой) stb. Az istent jelentő többi török 
szavak: jak. tanara, turkm. täyre, ujg. teyri, tatár táré, csuv. tóra 
(ZOLOTN.). Ez adatokból világos, hogy mind az ismertetett Szójegy
zék, mind pedig a Cod. Cum. adata ú. n. néma kjaffal olvasandó, 
azaz a szó teyri. 

2. p. ferista : Cod. Cum. frista (angelus). — Ebben az adat
ban épen olyan ejtéskönnyítő hang van (v. ö. perzsa eredetére 
Cod. Cum. XCVIII. lp.), mint általában a magyar nyelv régi jöve
vényeiben; hasoüló adat az ejtéskönnyítő hangra a Cod. Cum. 
samala: pix (95. 294.) szava, a mely az or. смола (ejtsd déli nagy 
orosz a-zó nyelvjárás szerint: szmáM) átvétele. KUUN GÉZA gr. a 
kódex kiadásában a szót samala-nak írja (95. 294.), az előszó
ban azonban, mivel az orosz írás megtévesztette, samola-t ír 
(CXV. lp.). 

3. p. iszrajil: Cod. Cum. ishral (israel). — Az orosz írás sze
rint jiszrajil-nek is lehet olvasni. 

4. p. kok: Cod. Cum. kok: tat. gőg (Z. G.). — Valószínű, 
hogy mind a szójegyzék, mind pedig a Cod. Cum. adatát ö-vel kell 

*) Az első adat a mi szójegyzékünk szava; a második a Cod. 
Cumanicus-é; a harmadik Z. tatár adata. Z. és G(olubovszki) azt 
jelenti, hogy az egyezés náluk is meg van említve. 
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olvasnunk; v. ö. Cod. Cum. kök, és azt, hogy a kún kódexben 
«vocalis o in prima codicis parte síepissime ab o non est distincta 
(XC1I. lp.)». — Lásd még KLAPEQTHnál (az ujgur nyelvről): 
tat. kük. 

5. p. tach: tat. taxt (Z.). — Valószínű, hogy a palócz tach, 
tat. tacht összevetendő a Cod. Cum. taz, tagz, tag «corona» adatá
val (284. 327.); a Z.-től tatárnak mondott taxt valószínűen egy a 
perzsa eredetű kún tacta-val (tabula 326.). 

6. p. kujas: Cod. Cum. cuyas (sol): tat. günes (Z. rroHemB). 
V. ö. KLAPROTH : tat. kujas. 

7. p. jiludúz, Cod. Cum. juldus, stella: tat. ildúz (Z.). — Orosz 
betűkkel ez a szó njiy^oy31.-nak van írva; hogy itt az oy == ú, azt 
az is bizonyítja, hogy a 14-dik szó alatt az orosz ucítyelyi: oymi-
TejiH-nek van írva. — V. ö. KLAPROTH:: tat. ildus ,stern'. 

8. an: tat. aj (afi) (Z.). — OBOLENSZKI aaHt-t ír; de biz
tosra vehető, hogy a kéziratban aan, aaü ( = aj) áll. A szó 
összevetendő a Cod. Cum. ay «luna» adatával. 

9. p. kar: Cod. Cum. kar (nix): tat. kar (Z. G.). 
10. p. amgur: Cod. Cum. yangur (pluuia 824.): tat. agmur 

(Ti.). — V. ö. még tat. iamghur, gaghmur KLAPROTHnál. 
11. p. suúk, cyoyKT.: Cod. Cum. saoc, saogh (frigidus 27. 

88.):tat. cougk (Z.). — Már a jiluduz-ná\ említettem, hogy az 
o y : tt-nak a jele; abból, hogy itt az u egy szóban kétféle orosz 
jellel van írva (y és oy), esetleg következtetni lehet arra, 
hogy az első u valamivel nyíltabb, mint az oy-val jelzett u, a 
mely zárt u. Erre enged következtetni a Cod. Cum.-beli saoc, 
saogh adat is. 

12. p. isi: Cod. Cum. yssi, ysy, isi (88. 182.). 
13. p. alkoran. — Ez a szó az or. 3aK0Hi>-nal van értelmezve, 

a melynek a régi oroszban a következő jelentései voltak: 1. VÓJJLOS, 
2. hit, a hitczikkelyek foglalatja, 3. testamentum, szövetség (v. ö. 
SREZNYEVSZKI : MaTepia.nu). A Cod. Cum.-ban a törvény neve tora, 
tora, töürá. 

14. p. elfokaé. Nyilván arab eredetű szó; itt a nép tanítóját, 
a prófétát jelenti. A kún kódexben a hasonló jelentésű szó a latin 
egyház terminológiájából van véve (v. Ö. prophet CXV., 216.). 

15. p. sarrakane. Ez többes orosz nom.; egyes száma cappa-
Kámrai = saracen. 

16. p . etmjak: Cod. Cum. etmac (103.). A tatár szót Z. is, 
GOLUBOVSZKI is eTMHHt-nak írja, de az H valószínűen sajtóhiba 
mind két helyen K helyett, mert a Z. közlésében a palócz eTMflKT> 
helyett is eTMaHi> áll. V. ö. ujg. ütmák, tat. etmek (KLAPROTH). 

17. molla. Oroszul e szó a noiri>-pal, azaz ,pap'-pal van értel
mezve. A kún kódexben a «sacerdös» neve pap, a mi az egyházi 
szláv nonT>-nak felel meg. 
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Kár, hogy csak 17 szó az, a mi t az oroszországi palóczok 
(palócz-kúnok) nyelvéből idézni tudunk. De ez a 17 szó is világot 
vethet egyre-másra. így pl . a fönnebbi összeállítás mutat ja , hogy 
a Cod. Cumanicus nyelve, a melyet a mai Oroszország deli részén 
beszéltek a kunok, azonos ezen szójegyzék nyelvével. Továbbá az 
is kétségtelenül kitűnik ezen szójegj^zékből, hogy az oroszországi 
palócz-kúnok m o h a m e d á n vallásúak voltak. A Codex Cumanicus-
nak egyházi terminológiája nagyjában már keresztyén katholikus 
e rede tű ; a fönnebb közölt szójegyzókben pedig alkoran a szent
könyv neve, molla a pap , elfokaz a tanító, próféta, sarrakan (sza-
raczén) a palócz neve. 

MELICH JÁNOS. 

= Setá lá E. Smirnov munkáiról . SETÁLÁ E M I I Í felszólította az 
orosz császári tud. Akadémia, hogy mondjon véleményt SMnwovnak a 
cseremiszekről, mordvinokról, votjákokról írt munkáiról. SMIRNOV ezek
kel az Akadémiának gróf UvÁRov-féle jutalmára pályázott. SETÁLÁ a bí
rálatában, a mely különlenyomatban is megjelent (BocTOiHbie Í H H H H . 
McTopüKO-aTHorpa^imecKie onepKH EL H. CMHpnoBa. PeiieH3ira 
npooeccopa 9. H . CeTejie. C.-II. B. 1898.), főleg azt vizsgálja, hogy 
a néprajzi és történetíró S. mennyire használta fel a keleti finn-ugor s 
aztán az összes finn-ugor nyelvek tanúvallomásait. A bíráló főleg a kö
vetkező elvi jelentőségű kifogásokat emeli S. művei ellen: 1. S. nem 
vette tekintetbe szigorúan a hangtani törvényeket. Ez ellenvetést pél
dákkal igazolja, a melyek közül felhozom az Inmar (votj.) és I l m a r i , 
I l m a r i n e n (finn) istenséget. SETALA bebizonyítja, hogy S. származta
tása (votj. Inmar = in «ég» + murt, mórt «ember») helytelen azért, 
mert a szerző a «levegő istene» nevénél nem vette tekintetbe a szóközépi 
lm > nm > n szabályos hangmegfelelést (v. ö. finn silma: votj. sin, 
alapalak sinm-; f. kyhná',: votj. kyn: hideg, alapalak kynm- stb. szava
kat.). — 2. Második ellenvetése SETÁLÁnek az ellen a módszer ellen van, 
a melylyel S. nyelvészeti tényekből történeti tényeket von le. SETÁLÁ 
helyesen jegyzi meg, hogy a műveltség egy-egy fokára sokkal biztosabb 
a következtetés közös, az egész nyelvcsalád vagy csak egy csoport rokon 
nyelv területén meglevő szavakból, mint a jövevényszavakból. Abból 
pl. hogy a finnben a «/b(/» neve (hammas) litván eredetű, semmit sem 
lehet következtetni. Ellenben, ha azt látom, hogy a juh nevezete egy és 
ugyanazon szóval van meg az összes rokon nyelvekben (vagy pl. v. ö. 
a mordvin-finn egység korára a «tehén, disznó, vaj» jelentésű szavakat), 
úgy ebből igenis biztos következtetést lehet vonni egy-egy kulturálla-
potra. 3. Harmadik kifogása SETÁLÁnek S. forrásai ellen van. Adatai sok
szor nem megbízhatók; gyakran az irodalmat sem használta fel teljesen 
a szerző, pl. BUDENZ szótárát, úgy látszik, nem forgatta. E három fő 
ellenvetést aztán SETALA részletesen megokolja. A bírálat végén kiemeli 
SMIRNOV munkáinak jó oldalát is s azt tekintetbe véve, ajánlja az Aka
démiának, hogy S. munkásságát a gróf UvÁRov-féle kisebb jutalommal 
tüntesse ki. M. J. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkesztix&i£?/ Kálmán főtitkár. Tizedik kötet. 1899. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
3 frt. Az «Akadémiai Értesítő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapítvány tevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—IX. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
3 frt; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 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 hazai és külföldi archaeologiai és műtörtónelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténehni czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 6 forint; egyes füzetek ára 1 frt 20 kr. 

Athenaeuin. Pbilosopbiai 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 Szilády Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 5 frt, egyes füzet ára 1 frt 50 kr. 



Aláthemat ika i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i Értes í tő . 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kánig Gyűli osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Ertesitő» a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást ki\ án, 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. 

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . Huszonkilenczedik kötet. 
A Mngyar Tudoraányos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral ha^on 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 magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején, Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 3 frt. 

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar 
Történelmi Társulat közvetitése 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, mívelődéstörtóneti adatokat stb. tartalmaz. Egyes füzet ára 1 frt 30 kr. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

a M. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V, kerület, Akadémia-utcza 2. szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA, 
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