
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. 
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