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A vogul nép ősi hitvilága. 
(Negyedik közlemény.) 

D) L e l e k h . i t é s h a l o t t a k t i s z t e l e t e . 

Áttérve a történeti tudósítások teréről a vogul nép ősi hitvilá
gának rendszeres tárgyalásához, vizsgálódásunkat legokszerűbben 
a szellem'kiten kezdhetjük, vagyis ama képzeteken, melyek a lélek 
testi és testenkívüli életéhez fűződnek, minthogy ezek képezik éppen 
alapját és kiinduló pontját a vallási gondolkozásnak általában s 
mindenütt. Kitetszik már az eddigiekből is, hogy ezt az elemi 
fokát a vallási eszmék történeti alakulásának, melyet külömben a 
maga egyszerűségében nem találhatnánk meg sehol már a föld 
kerekségén, messze túlhaladta a vogul nép is; sőt hogy az igen 
kezdetleges és alacsony színvonalú fogalmak sorából kiemelkednek 
itt egyes fenséges képzetek is, melyek óriási hegycsúcsokként egé
szen a philosophiai vallásos gondolkodás sphserájába nyúlnak a 
nélkül, hogy ezekkel származati kapcsolatot föltehetnénk. A kép
ben nem ábrázolható Numi-Tqrém, az istenek istene s minden 
élőnek jóságos mennyei atyja, ki mindenható hatalmával a világot 
teremtette, ki igazságot akar e földön, megjutalmazza a jámbort s 
bünteti a gonoszt, mindenesetre olyan alak, mely nagyon meg
közelíti a bibliai próféták istenideálját s ha mellette egész sereg 
kisebb hatalmú istenség népesíti világát, ezek mint tőle függő 
másodrangú s részben az emberiség üdvéért közbenjáró, részben 
ellentörekvő szellemi hatalmak nem lényegesen külömböznek a 
monotheistikus vallások angyalaitól, szentjeitől s dsemonaitól, leg
feljebb alakításuk sesthetikája s tiszteletük módja mondható némi
leg durvábbnak. Tulajdonkép nem is annyira az eszmék termé
szete az, mi a pogányságnak itt tárgyalt faját a művelt vallási gondol
kozástól élesen elválasztja; hanem inkább ezen eszmék külömböző 
értékének ós társadalmi jelentőségének tudatossága, tehát az elmél-
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2 MUNKÁCSI BEENÁT. 

kedő becslés. A művelt vallási gondolkozás a tisztúltabb s kiváló 
fontosságuk szerint kellőkép méltatott eszmék magaslatáról ellen
ségkép fordul ama gyarló alapok ellen, melyekből fejlődött; a pró
féta lángoló gyűlölettel ostorozza a. bálványimádást s a vele össze
függő erkölcsi és szertartásbeli képzeteket; a kereszténység és 
izlám kiméletlen irtóháborúval igyekszik megsemmisíteni mindazt, 
a mi az előbbi vallási életre hacsak ártatlan czélzással is emlékez
tet. Az új nézet itt a réginek összeférhetetlen ellentéte, tagadása; 
ragyogó nap, mely mellett az előbbi felfogás igazsága nem is hal
ványabb fény, hanem merő sötétség. Máskép áll a dolog a pogány
ság ama haladottabb fokán, melylyel itt foglalkozunk. Mint láttuk, 
a tisztább belátás nem hiányzik itt sem, kifejlődött az emberi psy-
chologia általános törvényei szerint ugyanazon alapokon, melyeken 
a műveltség légkörében; de nincs meg értékének világos tudata, 
a fejlettebb eszme itt nem hadakozik a régi fejletlen ellen, hanem 
az ellentét sejtelme nélkül megegyezik vele, egymás mellé sorako
zik s érvényre jut mindakettő gondolkozásban és gyakorlatban 
egyaránt. Numi-Tarém a független nomád törzsfők vezérének, egy 
Attilának, vagy Árpádnak képe után alakúi; nem az a minden 
egyéb hatalmat eltipró s megalázó keleti egyeduralkodó, kit a 
sémi népek monotheistikus istenképe mintáz. 0 nem követeli, 
hogy «ne legyenek neked más isteneid én előttem» ; sőt emez 
isteneket, melyeknek tisztelete régibb s a nép szivében mélyebben 
gyökerező az övénél, szeretettel a maga családjául fogadja, atyai
lag kiszabja határaikat, uralmukat, elrendeli imádásukat, általuk 
s velük kormányozza mindenséget. A néphit emelkedettebb rétege 
itt csak ráhelyezkedik az alatta levőre, de nem dúlja föl ezt; a 
tisztúltabb eszmék fényes palotája körül ott maradnak a régibb, 
lassanként maguktól romba dűlő lakok is. Lehet ez eljárás czél-
szerütlen és hibás a gyakorlati szempontokat követő sociologus 
szemében; de az ethnologus, kit az emberi gondolkozás történeté
nek vizsgálata gyakran oktat türelemre s a köznapinál méltányo
sabb ítéletre, meleg érdeklődéssel fordul feléje; mert itt nyílik 
módja világosan szemlélni, amaz avatag képződményeket, melye
ket a kultúra hódító útjában elsöpört s melyek mégis fenszóval 
hirdetik azt a — sok művelt népnek is nem fölöslegesen szóló — 
nagy tanúiságot, hogy nincs joga ós oka az egyik emberi felekezet
nek lenézni a másikat; mert lényegileg egyek vagyunk. Valamint 
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testünk törvényei egyneműek; úgy működnek egyazon szabás sze
rint lelkünk törvényei s e törvények folyományai is. 

Ezen egyneműségnek legfényesebb bizonysága a lélekben 
való hit közössége az egész emberiségben. A vallási gondolkozás ezen 
ősmagvának érdekes alakzatait figyelhetjük meg a vogulok pogány -
ságában is. A léleknek, mint a fő életelvnek neve it t : lili, KV., PV. 
léié,*) melynek melléknévi származéka: lilin, KV., TV. léién «ele
ven », vagyis (délekkel, élettel bíró», átvive élettelen tárgyakra is 
ezen kifejezésekben : EV. lilin vit, TV. léién ni «friss, üde víz» 
(ellentétben az állott vízzel; v. ö. uholt víz»), lilin nq,wél «friss 
hús», lilin sarni «ragyogó arany», KLV. lilin kér «aczél» (tekin
tettel «élénk» fényükre). Ugyancsak az «élet» alapfogalma tükrö
ződik ezen képzésekben: EV. lilijépt- (délekkel, élettel ellátni, 
életre hozni» (pl. lilijáptém rayt-élém-yalasét «elevenné, lelkessé 
tett agyag-emberek»; 1: 131.) | ÉV., LV. Mit-, KV. lélit- ((fölélesz
teni, új életre hozni» (pl. táu ön üüél nukh-lilitéstá «ő engem vízzel 
fölélesztett az ájulásból; 05KHBHJIL»> ; jql-pemlém élém-khölsmé 
ngnkhá lélitilqu «a megfagyott embert életre hozzuk») | EV. liííl-, 
KLV. Mii- «föléledni, életre jönni» (pl. sőrémnél UlUes, KLV. pdr-
lilils «a halálból föléledt; OJKHJH>») j KV. léléj-, PV. léle-, ALV. 
lile- id. (pl. tatéy törémt sg%g ngnkhá léléjiwé «a másik világban 
mindnyájan életre kelünk»; ALV. nukh-lileis, PV. nunk-léleis 
oqsél-poql «a halálból új életre támadt»). Kiderül azonban a lili 
szónak s egytövű képzéscsaládjának egyéb alkalmazásaiból, hogy 
az a láthatatlan valami, melyet «lélek»-nek nevezünk, bizonyos 
jobban érzékelhető fogalomtól nyerte a vogulban szavát, s ez a 
lélek, vagy élet jelenlétének legföltünőbb ismertető jele : a 1 e h e 1-
1 e t, vagy p á r a . Ily irányban tanúskodnak pl. a következő nyelvi 
adatok: tárwitinié lili tartéli «nehezen lélekzik, húz lehelletet 
(THjKeJio ca,BiineT'b)», KLV. lilém at joyti khaituy «a lélekzetem 
nem bírja a futást» | EV. lili-ap, KV. lélé-áp, KLV. lil-át «lehellet, 

*) Ujabb keletű s ke /ésbé használt szó^ e fogalomra a perzsa-
tatár Jan «lélek, élet» szó jövevénymása: ÉV. sqn, KLV. sőn = 
lili, pl. e párhuzamosságban: lilin né lilimné ti joytasém, sanéű né 
sqnémné ti joytasém, melynek értelme: «(kesergő) nő lélekjelenléte-
met visszanyertem, fölocsúdtam (keservemből)); 111:425; IV:89.). 
Van éq,n-jiw összetétel is, mely annak az ágas karónak a neve, 
melyre szüléskor a nő támaszkodik (tehát: «lélekfa»). 

1* 
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lélekzet, pára» (pl. jüi-qil lil-átém tit'-t'é «itt ér utolsó lehelletem», 
IV: 90; áp, áp «pára, kigőzölgés», üt, ÉV. at «szag; íz») | EV. 
ült-, KV. léit- «lehelleni, Mni», TV. leltárit-, léltajál- «lélekzeni» 
(pl. a khalas in-pel, as léltajál- «nem halt még meg, lélekzik még»); 
a medvére alkalmazva fejlettebb értelemmel: «ordítani» (pl. uj
amé Ultimé ti sülint ali «az állatöreg ím ordítva ugrándoz»; I I I : 380.), 
épúgy mint a bagolyra alkalmazva : «huhogni* (ALV. zpi Ulti) \ 
ÉV., KLV. lilás- «lélekzeni» (ip\.lüásamá-müs nol-sam-asánél sültmél 
pajálts «a mint a táltosló lélékzett, orrlikából szikra tódult»; I. 6.) | 
ÉV., KLV. lile]- «lehell, párát ereszt» (pl. aserém jüw-lileji «a hi
deg levegő látható párakép özönlik a meleg szobába ajtónyitáskor)), 
KLV. küsnés-nüpél lilejis «az ablakra lehelt»). Ezen «lehellet» 
értelemben előkerül a déli nyelvjárásokban a üli képzőtlen alap
része is, így: KLV. lil, KV. léi (pl. lil tártelem «lehellek, lehelletet 
veszek; cnwmyw ; lo léi soamwés «a ló lélekzete megszorult, fula-
dozni kezd; 3ara;bixa.icfl»), melynek megfelelnek a rokon nyelvek
ben: ÉO. Ili, lil «lében, geist» ós «atem, geruch» (AHLQV.), 10. fit 
«geist» és «atem» (CASTR.), KO. lil «seele» (kasú-lil «menschen-
seele»; PÁPAI) [ zűrjén lol «seele, geist, leben» és «atem, hauch» 
(lol sedödni «sich erholen, zu atem kommen»; lolal- «atmen, hau-
chen»; WIED.) | votják lul «seele, geist, gemüt, herz (als quelle 
der empfindungen), lében» és «hauch, atem, atemzug» (lultisk-, 
lulkki- «aufatmen, seufzen»; lulg-, lulé- «atem schöpfen, aufatmen; 
eins schnauben od. schnaufen; sich ausblasen») | észt leil (gen. 
leili) «dunst, dampf (bes. in der badstube); atem, leben» = finn 
löyly «dunst, dampf», lapp: Fm. lievl id. (1. BUDENZ: MUgSz. 693.). 
Egész közönséges az ilyen értelemvitel a nyelvekben: v. ö. gör. 
tyoyi] és tyúy^io «flo, spirow ; latin spiritus és spiro; lat. animus és 
gör.•'ocvejJLO? «wind»; szláv dúsa «seele» és dusno «dunstig, schwül»; 
duch «seele, geist» és «atem, geruch»; héber rüach «geist» és 
«wind» stb. 

Igen természetes és világos lehet az egyszerű ember szemé
ben, hogy a mi az ember lelkét alkotja s életének főfeltétele: a 
lehellet; mégis marad a dologban tömérdek rejtelmes és bizony
talanság. Hiszen kibocsátjuk folytonosan lehelletünket, hideg időben 
látjuk is sűrű páragomolyagban kiomlani szájunkból a nélkül, 
hogy a halál állna be következményül; sőt azt tudjuk, hogy ha 
valakiben benn reked a lélekzete, annak meg kell halnia. Mi tehát 
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az a lélek, vagy lehellet, mely midőn a haldoklót elhagyja, oly 
rettenetes rombolásában ? Ez mindenesetre hasonló természetű az 
egészséges ember lehelletével, de mégis ettől lényegesen külöm-
böző. Legföltünőbb a haldokló beteg lélekzetének eltérésében, 
hogy az egyre gyöngülő, végre alig észrevehető, vékony akár egy 
h a j s z á l , vagy a s e l y e m , ez a «hajszál-lélek», a aselyem-
léleko, mely mint a sorvadó beteg arczszíne «sárga», mint a lázasé 
«vörös». «A leánylélek összezsugorodik, a fiúiélek összezsugorodik; 
ínséges leányod, ínséges fiad f ü r t s z á l - l e l k ó t , h a j s z á l 
l e i k é t (sa'i-lilitá, at-lilitá) emeld föl, bocsásd további életre!» 
imádkozzák a felső-szoszvai Xal-jjaul-bMi (II : 364-5.) s bánato
san adja elő a lozvai ember sorsénekében (IV : 135.), hogy mint 
esett kórágyba három testvére s mint «vonszolták)), azaz lehelitek 
ki lassan lelküket, mely egész olyan volt, mint a s á r g a se lyem, 
v ö r ö s s e l y e m (kásm jdpé/, wür jdpéy taxién lilán tan khartidn). 
Szintígy mondja magáról a kondai nótafa (IV: 116.): «Nehéz ágyba 
(t. i. betegségbe) jutottam én férfi; mint s á r g a s e l y e m (t. i. oly 
könnyen szakadó, vékony) drága lelkem (kaémjápe'z tinin lilim) férfiú 
kiadom (eloltom)». Ezen képek az elváló lélek, a végleges elalvást 
jelző utolsó lehellet rendkívüli gyöngeségén alapúinak; de van 
olyan is, mely a hirtelen elröppenést domborítja ki, mely szerint 
a lélek a testhez kötve afféle, mint valami lábánál fogva gyönge 
szállal visszatartott madár, egy v e r é b , vagy v é r c s e . Midőn a 
múnkeszi hadisten-hős a Lapé/-városi fejedelemleányt fürdés köz
ben a vízben alányomja, ennek « v e r é b - l e l k e , v é r e s e - l e l k e 
elszakadni törekszik (sdnsi-lűitd, vörés-lilitd tq.lipankwé vordtiv ; 
I I : 187—8.) s ugyanily képpel adja elő kívánságát a Paszét-bálvány 
hívője : «Zsenge kezű kis magzatkám, zsenge lábú kis kedveském 
(gyermekem) m a d á r k a - l e i k é t ha fölemelnéd (megmentenéd; 
iánsi-lilitá nqny-almilalénülén), akkor neveznélek én téged igazán 
bálványkának, igazán istenkének" (II : 426.). Ugyané kép válto
zata : «Im a l e á n y l e l k e e l s z a k a d , a fiú lelke kioltódik (mint 
a tűz elalszik» : dfi-lili ti tqtipi, pV lili ti yarili II : 425.; lilitá 
tqlipém «lelke elváltó III : 461.). Az elröppenő léleknek szárnyas 
állatként való fölfogásáról igen érdekes példákat olvashatunk 
KLBINPAUL KUDOLF «Die Lebendigen u. die Toten in Volksglauben, 
Eeligion u. Sage»> (Lipcse, 1898.) czímű könyvében (28—31. 11.). 

Ezek szerint a lélek valami különálló lény a testben, ettől el 
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is szakadhat s független életet élhet, lényegileg úgy mint a modern 
vallások tanítják. De hol van e titokzatos lény székhelye az emberi 
testben ? A m i emberünk habozás nélkül felelné, hogy a főben, 
vagy az agyban; hiszen zsenge korunktól fogva megtanultuk, hogy 
Ádámnak Isten «orrába lehelte az eleven lelket s így lett az ember 
élő lénynyéw. Uralvidéki rokonainknak e felfogás idegen. Midőn 
tavdamelléki tolmácsomtól a «lélek» szó kifejezését akartam ki
tudni s azt kérdeztem tőle hogy mikép van vogulúl «MOH ,nyina», 
ő azt felelte : am sampérkhém, vagy más táj ejtés szerint: sqmpgr-
khgm («egész lelkéből sír, lélekszakadva ordít» : samé-pgrkhénél 
nasant) ; de ugyané szóval magyarázta a «szívet», meg a «gyom-
rot» (tasam sampgrg) is. E szónak éjszaki mása: sim-por «szív» = 
sim «szív» + por = tatár haur, bawér «máj». Ennek megfelelöleg 
védi a medve a maga igazát a következőképpen: « S z í v b e nem 
fogadható bünhödés-hozó beszédet (simén ráutal narin latin) 
mivelhogy mondottál, m áj b a nem fogadható durva (szögletes) 
beszédet (majtén ráutal úrin latin) mivelhogy mondottál, azért 
nőnek megnézni érdemes karomsebet vájjon ne ejtsek rajtad ?» 
(III : 511.), azt akarva mondani ezzel: «mivel oly mélyen megsér
tettél, hogy lelkem el nem tűrheti, ne bántsalak-e érte?» GONDATTI 
elbeszéli • (CJTE^. H3bmecT. 36.), hogy az ember korabeli világ előtt 
élt vogul hősök legyőzött ellenségeiknek mindenkor megették 
a szivét és máját, hogy ezeknek ereje az ő testükbe szálljon s az 
ellenfél többé föl ne támadhasson. Világosan mutatja ez, hogy a 
s z í v b e n és m á j b a n k é p z e l t é k a l é l e k s z é k h e l y é t , 
melyeket magukba vévén hitük szerint a megölt egyén összes 
kiválóságait sajátjukká tették. PATKANOV is említ ilyen hagyományt 
az irtisi osztjákok között. E szerint ezek meg akarván bosszulni 
Szengep, nagy-atlimbeli hős gyakori rabló-betöréseit, egy ízben 
együttes erővel ellene vonultak; midőn pedig a hős lakóhelyére 
értek s arról értesültek, hogy ez nem régiben meghalt s már el van 
temetve, feldúlták sírját s kivágván teteméből kőkemény szívét, ezt 
darabokra szeldelték és megették (TIÍWL OCT. BoraT. 66.; 1. még: 
Irtysch-Ostjaken I : 149—150.). Ugyanezt említi EEGINO a magya
rokról: aCorda hominum, quos capiunt, particulatim dividente veluti 
pro remedio devoranU (a 889. év alatt). •— Megértjük ezek nyo
mán, hogy a közönséges beszédben is, midőn a lélekről, mint az 
indulatok fészkéről van szó, a szívet és májat emlegetik: ÉV. 
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simin,IjV. simin «dühös, haragos; bátor»; éim-tarsétn «szivecs-
kém, kedvesem», tkp. «szívem gyökere», sim-porkwéiá., tkp. «szív-
májacska», vaps-porhwé, vapsém-por «kedves vöcske», porén pV 
«szeretett, kedves fiű» (II : 343.) úgy mint a kirgizben: bánrum, 
«drágám, kedvesem», tkp. «májam» e mellett: baurum bastím «el-
nyomtam haragom,)), az altaj-tatárban puursay ((kegyes szívű», a 
zürjénben: inasa «lieb, geliebt», a votjákban: muso id. ettől: raws 
«máj» (1. Ethnogr. 8 : 138. és Vog. Népk.'Gy. I : 285.). 

Más efféle édesgető megszólítás: ÉV. posyém «drágám, ked
vesem*), posyukwét «kedveskék» (II: 429.), melynek poséy alaprésze 
tulajdonkép «vér»-t jelent (II : 14.). Tényleg a vér nagyon lénye
ges föltétele az életnek; ha elfolyik, halál következik be ; a halott 
halvány, az árny vér nélküli, fehér: az ember lelke az ő eleven 
vérében van; kihez lelkem vonz, mondhatom «vérem»-nek. Vala
mint a szív és máj befogadása a benne honolt lélekkel s minden 
erejével gyarapítja e lélek új otthonát, úgy származik át a lélek 
az egyik testből a másikba a v é r m e g i v á s a következtében is. 
«Magam fölött ha lábas isten, szárnyas bálvány jelentkezik* — 
így dicsekszik a lopmúszi istenke — « m i n t t ó v i z é t ú g y 
i s z o m m e g (tür-vit aje'imn ; II : 278.). Ez a felfogás alapja a 
véráldozatnak. Midőn az osztják ember házi bálványának száját 
bőségesen megkeni a leölt áldozat vérével, l e l k e t l é l e k k e l 
t á p l á l s lényegileg azonegy, ha a vallási eszmék fejlődésével 
eltűnvén az isteni szellemnek látható képe a fecskendezett vér ez 
utóbbinak oltárfalaira kerül, vagy midőn megfordítva az istenség 
vérét jelképező más itallal fogadja a hívő az istenséget magába s 
lép vele lelki közösségbe. 

Míg az ember lélekzetre képes, míg ereiben a vér lüktet, 
addig mondhatni róla, hogy él, hogy benne van az a titokzatos, 
lehelletszerü, röppenő madárféle valami, mit léleknek nevezünk. 
De van bőségesen eset reá, hogy ez a lélek az élet folyama alatt 
is otthagyja legalább ideiglenesen testi rejtekhelyét, mondhatnók a 
madárkép után kalitkáját s egy ideig elkalandozva ismét visszatér. 
Ilyen állapot első sorban az á l o m (ülém), a halál mindennapos 
előképe, a midőn élettelen lény módjára mozdulatlanul fekszünk, 
szemünkkel nem látunk, fülünkkel nem hallunk s melyben a vogul 
hősöknél, az istenkéknél, valamint a medvénél oly erős az érzé-

. ketlenség akár «valami vastag gyökér, vagy faág» (ősin tarpa 
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tarin ülém, ősin taivpá tawin ülém ; II : 131.), söt tovább menve : 
«el lehetne vágni az alvónak fejét, nyakát, törzsökét a nélkül, 
hogy eszméletre jönne» (sipa jákténé sári ülém, por%a jákténé 
nanrá ülém, II : 161; punká jáktim, porya jáktim sári ülém I I : 
281, 274.). Mi van ilyenkor a lélekkel? A lélek lát és megtud 
ilyenkor olyan dolgokat, a minőket a szem sehogysem volna képes 
észrevenni. Az álmodó jávorbika megtudja, hogy vadász van közel
ben, hogy ennek ijjától tehene el fog esni s maga is nagy veszede
lembe kerül (IV : 304.). Mikép történhetett ez ? A léleknek künn 
kellett járnia, csak így láthatta meg a még jó messze levő vadászt. 
A lélek legjobban közlekedhetik a maga fajtájú lelkekkel; álombeli 
szabadsága idején megjelennek előtte a holtak szellemei s ezektől 
hírt szerezhet ujabb halálesetekről (GONDATTI 58.). Van más alkalma 
is kiszabadulnia a léleknek hüvelyéből, így különösen midőn az 
ember e l á j u l . Ez már csakugyan olyan, mint a halál; még lélek-
zete is eláll az embernek s színe változik. A vogul felfogás szerint 
ilyenkor tényleg útban van a lélek a halottak világa felé, Kul'-atér, 
a halál ura, hajtja is már a többi lelkekkel előre; de Numi-Tarém 
elég jókor észreve vén, hogy ennek a léleknek még nem érkezett el 
a kiszabott ideje, megparancsolja a démonnak, hogy bocsássa 
vissza testéhez (u. o. 41). Élénkebb rajzát találjuk e felfogásnak 
PATKANOV «Emder-városi hős» czímű kondai osztják hősének-közle
ményének ama részében, mely előadván, hogy összetűzés közben 
valahogy erős csapással sújtott az ellenfél kardmarkolatja a hős 
fejére, a továbbiakat emez magáról szólva így folytatja: «Világom 
(eszméletem) elhomályosult. Egy levéllel, fűvel borított keskeny 
ösvényen haladtam el erre, majd egy háromszáz fokú fokos hág
csót kezdettem megmászni; a mint így egyre másztam, az éghez 
már csak három fok hiányzott, midőn három vörös csípőjű evet 
jön elém. ,Bátyánk, hova méssz te?' — ,Hozzátok jövök'. — ,Ami 
beszédünk ez: Mi ennivalónkat embervérrel esszük, innivalónkat 
embervérrel isszuk. Térj vissza!' En visszatértem, alászállottam, 
a földre érkeztem; a levéllel, fűvel borított keskeny ösvényen 
visszahaladtam; fölültem szánomra s fölébredtem. Unokaöcséim 
sírva állottak a szán két oldalánál» (II : 32—34.). Itt el van 
mondva, hogy a hős lelke eszméletlensége alatt már útban volt 
az ég felé, de mielőtt oda ért volna, elébe jöttek megölt öcscsei s 
visszatérítették a földre. Büntetéskép is juthat valaki eszméletlen 
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állapotba; amennyiben Numi-Tq,rém, ki hótalp-botját állandóan 
az « élet vize»-ben (Min vit) tartja, midőn vétkes embert vesz 
észre, elkezdi kavarni a bottal a vizet s rápillantva arra az em
berre, rövid időre lelkét veszi. Ily esetre mondják, hogy numél 
patwés ((felülről baj érte» (u. o. 54.). Jelentős szerepe van a lélek 
ideiglenes különválásának az istenidézés esetében, a midőn a meg
jelenő bálványszellem a r é ü 1 é sbe jutott s testében érzéketlen 
sámán lelkével a bűvölő téren érintkezik, tárgyal, alkudozik, gyak
ran veszekedik, sőt verekedik. Az ily lélekkiválást a sámán a légy
ölő galócza élvezetével s bóditó cselekedetekkel mesterségesen is 
előkészítheti (I. bővebben alább). A b ó d u l á s vogul műneve: 
kélp-sényiv, azaz «vér-köd» (kélp-sénywné télilés «vér-mámorba 
keveredett*), vagy egyszerűen : télilés ((összezavarodott*) == «eszét 
vesztette, dühében őrjöng»); ilyenkor az ember lelkét mintegy 
«ködfátyol» takarja el, se lát, se hall. Az ily vérdüh isteneken is 
megesik: a kisobi istenség (Ajás-tq,rém) ettől elragadtatva megöl 
mindenkit, a kit csak előkap; csak lábát kezét lefogó testvérei s 
bácsija képesek őt nagy nehezen észre téríteni (II : 24.). Hasonló 
esetet beszél el az ének a Xul!-aí ér-leány legidősebb fiáról, ki ily 
dühében összerágja saját pánczélrnháját, kardját, nyilas tegzét s 
végül medvévé változik (I : 98, 125.). A Ték-i&ten harczi mámorá
ban már hét sógora közül az utolsót készül agyonütni, s csak fele
ségének keze tartja vissza kardját e tettétől ( I I : 4 3 ; 1. még: 
IV : 174.). Az e fajta romboló mámora az isteneknek a pupi'-sén%w, 
jTid-sén/w («bálvány-mámor, Ördög-mámor» ; I I : 43.). Az alsó-
lozvai medveének a holt medvére alkalmazza e szót: smghwejém 
«ámulatba jött», azaz «lelke ködbe borált» (III : 207.). A közön
séges (pl. részegségből eredő) emberi mámor szava: ÉV. pan% 
(KLV. penkhli «részegszik)*, pőnkhlém «részeg» ; EV. pariéin id.), 
mely egyszersmind a «légyölő galóczá»-nak a neve, jeléül annak, 
hogy régebben ez pótolta a szeszes ital helyét (1. alább). 

Ez a testhez kötött lélek vogul biológiája. Új és másnemű élete 
kezdődik a léleknek akkor, midőn a testtől teljesen függetlenné lesz, 
vagyis a h a l á l beálltával. A monotheistikus vallások amaz opti
mista fölfogásának, mely a jámbor embernek a túlvilági életben a 
földi gyönyöröket hatványozottabb mértékben helyezi kilátásba, a 
vogulok és osztjákok hitében semmi nyoma. Az alvilág itt sokkal 
komorabb, mint a görögök Hádese is. Legjobb esetben is csak ten-



10 MUNKÁCSI BERNÁT. 

gódés a szabad lélek sorsa, mely elsősorban a hátramaradt élők 
kegyeletétől függ. Ha az ember csak küzdelemmel szerezhette meg 
kenyerét e földön, még nagyobb küzdelemmel juthat élete föltéte
leihez lelke a halál után; igaz hogy e küzdelmekhez —- a minők 
főképen a földiek folytonos zaklatása és zsarolása — ereje és módja 
is tetemesen nagyobb. Mit is tesz tulajdonkép «meghalni))? E foga
lom kifejezései a vogulban: í. yali (KLV., TV. khqli, KLV. khqli, 
KV. khölí), jol yqli (KV. jql-khöli), mely igének megfelelői a rokon 
nyelvekben a halálnak legsajátosabb jelzései, így: EO. yal- «um-
kommen, sterben» (yala «todt, verstorben»), 10. yad-, SO. yal-t 

magy. hal-, zürjén-votj. kai-, cseremisz kol-, mordvin kuli-, kulo-, 
finn kuole-, észt köle- «sterben» ; a vogulban azonban még világo
san kitetszik a szónak eredetibb «elpusztulni, elmúlni, kifogyni, 
elveszni*) értelme pl. e használatokban: ta karié ém: nqul'á yalém, 
luwá yqlém «im elsorvadt, húsa lefogyott, csontja lefogyott)) (1: 23.), 
kasa yqlés «kedve elmúlt)) (I : 145.), váyá yalém <«kifogyott az 
ereje», sun- jiwá yqlés «szánfája elkopott)) (II : 211.) | yqltal jani 
jémén «(sörből) ki nem fogyó nagy katlan». A yqlt-, yőlt- (KV. 
khölt-J causativum már éppenséggel nem alkalmazódik a halál 
okozásának, vagy előidézésének kifejezésére (melynek sajátos 
szava: ÉV. al-, déli ál- = EO. vei', 10. ved-, SO. vei- «erschlagen, 
tödten, fangen» = magy. öl- id.); hanem csakis ezekére: «tönkre 
tenni, elpusztítani, vminek elmúlását eszközölni, elfogyasztani, 
(időt) eltölteni*), pl. yotál' qlné sat lamtém pusén ti yöltililém ((bár
merre levő hét földrészem, im mind tönkre teszem» (II : 149.), 
tál yölti, tüw yölti «egy telet tölt el, egy nyarat tölt el», ét yqltné, 
yqtél yqlt né «egy éj multával, egy nap multával*) (II : 429.). — 
2. ÉV. üsi, jol-üsi «meghal» (pl. yqlné pásén patém yum, üsné 
pásén joytém yum «haló korig ért férfi, kimúló korig jutott férfi» 
1: 147 ; üsém ma «haló föld» 1: 46 ; üsnát-mqs «haláláig»), mely
nél az alapértelem, épúgy mint a yál- igénél: «elveszni, elmúlni», 
a mint kitűnik az üst- causativum «elveszteni)) jelentéséből (pl. 
qlnáném yot-üstásém ((elvesztettem a pénzem»>) s a rokon nyelvek 
megfelelőiből: EO. ni- «untergehen, sterben» e mellett usta- «ver-
lieren)) (AHLQU.); zűrjén vos- «umkommen, verderben, zu grundé 
gehen ; sich verlieren*), vost- «verderben ; verlieren»; magy. vész-
«umkommen, verlorengehen», veszt- «verlieren». — 3. Ws. pöséli, 

jol-pöséli közönséges kifejezés a halálra, mely megvan az éjszak 
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osztjákban is: posala-, obdorszki pasai-, pasala- «sterben», pasalim 
«tod» (AHLQV.). Eredeti értelmét ekkép magyarázta egyik közlőm: 
élém-yqlés jol-pöséli, Id'ildya-katdrd tüpöseV, karteV «az ember meg
hal, keze-lába meggémberedik, elhűlve megmered (OKOjrfeiorrT>)».— 
4. ÉV. sőrém «halál», sorémné páti «meghal», mely kifejezés meg
van az osztjákban is: sőrém «tod», yalta sőrém «untergang», sor
mén «todt, leblos» (AHLQV.); 10. saram «tod» (CASTR.). Összefüggő: 
sorimali : ayi-lili, pi-lili saw sörimálém «leány-léi ek, fiú-lélek sok 
szenvedett ki» (— upösélankwé, sorémné patunkwé jémtés»). CAS-
TRÉN és AHLQVIST e szóban a finn surma «halál». (surmaa- ((meg
ölni))) mását látják, melynek alapja: észt sure- «sterben, abster-
ben, ohnmáchtig werden» (surnud «todt, ohnmáchtig»), ez pedig 
BUDBNZ szerint (MUgSz. 348.) a magy. sorvad-hoz tartozik. — 
5. FKV. jq.l-éökgrli, AKV. jql-sükérli ember halálára alkalmazott szó 
ezzel szemben: jql-khöli, mely kevésbé gyöngéd s inkább állatra 
illik. Alapértelme előttem homályos. — 6. ÉV. manyati sajnáló 
kifejezés (pl. jqmés élém-yjalés mdnyatés! 1. III : 401.), mely tulaj
donkép ezt mondja: «összegöngyölödik» (maii- «bonyolítani», 
mdnimt- «göngyölíteni))). —• 7. KV., PV. oqéél, TV. áédí «halál» = 
tatár agai, arab agái «die todesstunde, das ende, der tod». — 
8. ÉV. lilitá minés, KV. leleté menés (II : 241.) «elment a lelke», 
ÉV. lilita tqltpém «elvált a lelke» (III • 461.). — 9. ÉV. sawné pats 
szó szerint: «Ínségbe jutott» (GOND. 40.). — 10. ÉV. jelpin mané 
pats = pösülés, tkp. «szent helyre jutott* ; a Szigva mellékén 
használt kifejezés (ayim-plyém jelpin mané patsét mondotta egy 
anya). — 11. ÉV. pup jémts = jol-yq,ls: titkos kifejezés (tüjtné 
latin) oly végből alkalmazva, hogy a halál rémséges szavát oktala
nul ki ne ejtsék; mert baj kerekedhetnék belőle. A pup szó értelme 
előttem homályos. — Az énekek nyelvében használt szólások: 
12. Xul-nájérné sat pim ta totimé, sat siském ta vojimé «az Ördög-, 
fejedelem ime hét fiam elvitte, hét magzatom elvette»(IV: 22.); Khull-
najér vessi oqiné képél-khal, tal-khal nőkénél khun kwoqltémi «(két 
gyermekem) az Ördögfej edelem legifjabb leánya ruhaalja, ruhaöle 
ízeit közével valahogyan elvitte» (IV: 103—4.).— 13. sqwinma sat 
yalén ta ujttilén «(ha imádságunkat, Po/ém-isten meg nem hallga
tod) a kérges föld hét közébe nyomsz alá» (II : 411.) == «halálba 
viszelo; ugyanezt a közlő más szavakkal így magyarázza: aném 
ma-kiwérné ünttilén-ke : ta ünttilén «ha engem a földbe helyezel:' 
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hát oda helyezel)). — 14. saw kojinyin yajtné narin vqnyan pati-
lá'sét «sok magzatod járvány vész futkosó átkos gödörbe esett» ( I I : 
402.) = «sírba jutott». Hasonló képekkel fejezik ki a halál, illetve 
a sír gondolatát: yum patné vqfiyén ma joltyatés «férfi-eső gödrös 
föld támadott*) (t. i. «beleesésre férfit váró sír» ; II : 331.) j aném 
patténé saylén ma, vényén ma ul voss yqntyati! «engem megejtő 
halmos föld, gödrös föld bár ne találkoznék!)) (II : 367.) = «bár 
ne kellene sírba jutnom!» | hat patné saylin ma, la'il ojmatné 
vqnyin ma ul voss yqntnum; ayi jqmné, pV jqmné sastém Iqny sasté-
máV voss jqmnülém ! «kéz-lehulló halmos földet, láb-bicsakló göd
rös földet óh bár ne találnék; leánynak, fiúnak járni való egyen
letes földet járhatnék bár egyengetette!)) ( I I : 386.) = «bár ne 
kerülnék sírba; hanem járhatnám tovább akadály s baj nélkül 
földi utam!» [ né patné saylén ma qlés-ke, yum patné yaslin ma 
alés-ke, jqmés lüw tqnypánél tot sastéltunkwá! «hova nőnek kellene 
(holtan) beleesnie, ha oly halmos föld volna; hova férfinak kellene 
(holtan) beleesnie, ha oly mohos föld volna»> (t. i. az istenségtől 
rendelve), egyengetné bár azt ott simára (ez áldozati) jeles ló pa-
tásával (t. i. lábával» ; II : 357.) = «ez áldozat szabadítson meg a 
sírtól!» A sír említése nélkül való egyszerűbb kép ugyané fajtából: 
akwi yumitén patnáV', akw' nétén patnáV taréin nan ta qle'in «míg 
az egyetlen férfi, az egyetlen nő (a sírba) nem esik, isten leszel te» 
(I : 17.) == «míg az utolsó ember meg nem hal», vagyis «míg a 
világ áll» j ti luntá-vásá' yqnal akw1 yumitén patné-mos, akw1 nétén 
patné-mos vöss téwé ! «ezt a ludat, réczét, a jövőben az egyetlen 
(értsd: utolsó) férfi, az egyetlen nő (sírba) estéig hadd egyék! »> 
(I : 30.). Álljon itt befejezésül még egy igen érdekes költői képe a 
halál beálltának, melyet PATKANOV irtisi osztják szövegeiben talá
lunk (Irtysch-Ostj. II : 86.) : «Auch der starke heldengreis Son-
yus-yoi lag auf einem hohen kissen im hitzigen fieber; nachdem 
er eine ganze (gezáhlte) woche láng da gelegen, vermischte er sich 
unter den zahlreichen todten mit verschimmelten geivandern (it 
yatém yaéxman sayape ar yatai kuíeda te taddjötjn. Nagyon emlé
keztet ez a patriarkhák halálánál előforduló bibliai kifejezésre : 
«Bevonatott (begyűjtetett) az ő népe közé» (pl. Móz. I : 25, 8.). 

Mutatják már a halálnak ezen kifejezései is, hogy a vogul 
hitfelfogás szerint a léleknek vele kezdődő állapota vigasztalan 
nyomorúság. Minő más a nyugati ember beszédmódja e dologról, 
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ki szerint a halott csak «elhunyt», «jobb létre szenderült", (felköl
tözött a siralom völgyéből az örök fény hónába» ! A túlvilági bol
dogság fogalmainak hiánya mindamellett nem szül pogány embe
rünknél nyugtalanságot. A jó embernek elég jutalma az, hogy földi 
szenvedései valamikor véget érnek, a rossz embernek pedig van a 
pogányságban is mitől' rettegnie; mert az ő túlvilágában, ha juta
lom és öröm nincs is, de van büntetés és szenvedés ép úgy, mint 
a keresztény pokolban. Megnyugtató az is, hogy a halál mindenki
nek közös sorsa, elkerülhetetlen végzete ; Kaités-asszony a szülés 
istennője határozza meg az ember végét is, mely: Kaltés laum 
sőrém «K. rendelte halál» (11:261.). Nem is más az «ember», 
mint khqls (KLV.; ALV. khals, TV. khqlqs), vagyis «halandói), 
szorosabb meghatározással: ÉV. elém-%qlés (KV. elém-khölés) «az 
ég, vagy a levegő halandója» ; ez az ő legsajátosabb s legillőbb 
nevezete, úgy a mint a zűrjén mórt, votják mart «ember» is == szkr. 
marta-, av. mareta-, pahl. mart «mensch», tkp. «halandó» (a mar-
«halni» tőből). De bár így van a dolog, az ember még sem áll tel
jesen védtelenül és mentő eszközök nélkül ama romlás ellenében,' 
melyre őt élete, élő voltának ténye kárhoztatja. A vogulok pogány-
sága sincs annyira híján az erkölcsi tartalomnak, hogy ne ismerné 
a jövő életre való előkészülődés eszméjét s ne nyújtana módot a 
jámbornak, hogy lelke jövendőbeli üdvösségének elérhető fokát, 
t. i. a békét ós nyugalmat, már földi életében biztosítsa. A szertar
tásos kötelességek teljesítése megszerezheti, hogy úgy mondjuk, az 
«égiek» jóindulatát; a szeretet és becsületesség gyakorlása pedig a 
földieknek azt a kegyeletét, mely nem hagyja könnyen kiveszni 
emlékét a szívekből s a hátramaradottakat mindannak buzgó telje
sítésére ösztönzi, mire az elköltözött léleknek szüksége van. Mert 
hacsak az ember nem vonta magára bűneivel és mulasztásaival az 
istenek haragját, m i n d e n a t t ó l f ü g g a j ö v ő é l e t a l a k u 
l á s á b a n , h o g y r é s z e s ü l - e a t e s t b ő l e l t á v o z o t t lé
l e k a m e g f e l e l ő á p o l á s b a n és g o n d o z á s b a n ö v é i 
n é l s h o g y k e l l ő l e g f ö l s z e r e l t é k - e e z e k n a g y út
j á r a . Az alapfelfogás pedig ezek tekintetében az, hogy a l é l e k , 
v a l a m e d d i g m á s t e s t h e z n e m c s a t l a k o z i k — s az 
ily fajta lélekvándorlás, melyről alább szólunk, nem föltétlen, ha
nem csak esetleges alakulat •— e l ő b b i t e s t i é l e t é t f o l y 
t a t j a , más szóval f o g l a l k o z á s a i és s z ü k s é g l e t e i t e l -
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j e s e n e g y n e m ű e k az e d d i g i e k k e l . A temetkezési szoká
soknak legtöbb részlete ezen eszmét fejezi ki, illetőleg azon törek
vés szolgálatában áll, hogy a halottnak meg legyen mindene, a 
mit életében kedvelt; meg ne szoruljon semmiben, a mi az előtte 
álló feladatokhoz kivánatos. Ezen törekvéssel nyer nyugtot mind
két fél, az elvált lélek úgy mint a hátramaradottak, mely utóbbiak 
t. i. csak a halott illő ellátásával kerülhetik el azt a veszedelmet, 
hogy az elköltözött fenyegető megjelenésekkel és csapásokkal ne 
figyelmeztesse őket mulasztásaikra. Ennek lehetősége természete
sen nem csekély aggodalmat okoz s kiinduló pontját alkotja a ha
lottas szokások ama másik csoportjának, melynek czélja a léleknek 
lehető távol tartása, az eddigi környezettől való elszoktatása, eset
leg elijesztése. Lássuk itt közelebbről, mikép érvényesülnek gya
korlatban ez eszmék. 

Miután a halál bekövetkezett, a holttestet (EV. xq>lá, TV. 
khqlá; EO. %ala) kiterítik; az éjszakiaknál meg nem mosdatják 
ugyan, de gondosan megfésülik (Finsch: 548.). Ezután legjobb 
ruháiba öltöztetik (GOND. 44.), a midőn a kondai osztjákok annál 
több inget adnak a halottra, mennél gazdagabb s mindezek fölé 
néha még egy subát is raknak. A nőkre ugyanitt gyöngyhímzésű 
ünnepi ingüket adják föl (PATK. 1: 142.). Ez a h a l o t t n a k r u h a 
k é s z s é g e : a sok ing nyilván arra való, hogy legyen a más
világon mit váltani. — Most az ójszakiak a halottat visszateszik 
arra a helyre, a hol lelkét kiadta, s mint mindjárt a halál beálltá
val fejét ismét betakarják a h a l o t t i s z e m fedővel, melynek 
sajátos neve: ÉV. nasmáp-tqr (111:421.), vagy lépil-tq,r, KLV. 
ú asm ép-tör (u. i. ndsém «arcz» == nal-tus id.; REG. szerint: LV. 
nqsme «gesicht der leiche»), KV. nasémé/-tör} PV. úassép-tör, TV. 
klpén (caBam.). E műveletek közben rendesen egy szót sem szólnak 
(GOND. 44.). — Ezután következik az éjszakiaknál a s i r a t á s . 
Az asszonyok kibontják hajukat és kesergő hangon sorolják elő a 
halott érdemeit: hogy mily jó vadász volt, mint szerette családját 
stb. (GOND. U. O.). NOVICZKIJ szerint (MAIKOV kiad. 45.) siratás alkal
mával a rokonok «igaz szívből való sajnálkozásuk jeléül hajukat 
ozibálják s a mennyire csak lehet véresre karczolják arczukat kör
meikkel ; ezután a bevérződött hajszálakat a halottra dobjál, mivel 
balgahitűségükben azt vélik, hogy a halott lelke néhány nap múlva 
előjön megszemlélni a fájdalom jeleit s ekkor észrevevén rokonainak 
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iránta tanúsított igaz szeretetét, a másvilágban sem szűnik meg 
sohasem hálásnak lenni érte». FINSCH ugyan saját gyér tapasztala
taira hivatkozva kétségbe vonja e tudósítás helyességét (549.), 
ebben még sincs semmi okunk kételkedni; mert a leírt eljárás 
igen híven megfelel a vogul-osztják lélekhitnek. A véres hajszál, 
melyet a halottra dobnak, j e l k é p e s ö n f e l á l d o z á s : a hátra
maradott saját vérét, testét adja a holttest körül lebegő léleknek. 
Nem lehet becsesebb s keresettebb tápláléka az emberi léleknek, 
mint éppen az embervér s az ember teste ; láttuk e gondolat nyil-
vánulásait fentebb is. Természetes, hogy ez az embervér-áldozás 
nagyban nem gyakorolható s hogy helyette be kell érnie a halott 
szellemének a bőségesebben nyújtható állatvérrel, melylyel az 
alább leírt halotti tor szertartása látja el. 

Minden leplezés nélkül fejezi ki azt az eszmét, hogy a halott 
lelkét é t e l l e l k e l l e l l á t n i , a kondai vogulok és osztjákok 
b ú c s ú v e n d é g s é g e . Mindenfelé elterjedt s a kondai népnél is 
szokásban levő a temetést követő halotti tor; de egészen saját
szerű, hogy a halottat otthon, még mielőtt a házból kivitték volna, 
tartsák jól mindenféle étellel s ezt közvetetlenűl teteme mellé he
lyezzék, íme miként írja le INFANTJBV a felső-kondai vogulok ide 
vonatkozó szokását (Vjestn. Jevr. 1894; IV : 254.): «A mint a ha
lottat a koporsóba helyezték, az asszonyok külömböző ételeket 
kezdenek készíteni s mindegyiket közvetetlenűl a halott mellé állít
ják, így pl. legelőbb sült fajdot hoznak s ráteszik az asztalra az 
ugyanott fekvő koporsó mellé. Kövid idő múlva főtt rénszarvas
húst hoznak elő, s miután az előbbi tálból egy darabkát a koporsóba 
tettek, e tálat elviszik s az új fogást teszik helyébe. Ezután tehén
húst hoznak s így sorban mindenféle ételeket, a minőket csak a 
vogul konyha ismer, mindegyikből egy-egy darabkát a koporsóba 
rakva. Végül még dohányt, pipát s ha az elhunyt tubákos volt, 
burnótszelenczét raknak a koporsóba, a hová egy kis pálinkát is 
öntenek, továbbá néhány pénzdarabot tesznek*. Mi volna ez egyéb, 
mint a h a l o t t n a k e l l á t á s a ú t r a v a l ó e l e s é g g e l s 
p é n z z e l ? ! PATKANOV hasonlót ír az irtisi osztjákokról (II: 142.); 
eszerint: «A meddig az elhunyt az asztalon fekszik, egy burnót
szelenczét helyeznek melléje s néha ételt is. Minden ember, a ki 
csak a szobába lép, ezen szelenczéből egy szippanat burnótot vesz, 
fölszíja s ugyancsak egy szippanatnyit tesz a maga szelenczéjéből 
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a halottéba, oly felfogással, hogy ezzel a halottnak kedveskedik)). 
Itt tehát az élő ember a holtat egészen élőnek tekinti; vele úgy 
nyájaskodik, mint mikor egészséges korában meglátogatta. 

A t ú l v i l á g i é l e t r e v a l ó f ö l s z e r e l é s lényeges szer
tartása a vogulok és osztjákok temetkezésének mindenütt, még ott 
is, a hol a kereszténység egyébként az egész pogány életmódot 
kiszorította. SZOROKIN (Putjes. 48.) még a lozvai voguloknál is 
tapasztalta, hogy a sírba íjjat, nyilat, pálinkát, burnótot tesznek 
azon meggyőződéssel, hogy az illető okvetetlenül vadászik, burnó
tot szí, pálinkát szí a túlvilágon is, mint földi életében. BRAND a 
XVII. sz. végén írja a Csuszovaja-melléki vogulokról: «Quand 
quelqu'un d'entr'eux meurt, ils l'enterrent, páré de ses plus beaux 
habits : ils mettent dans la fosse une somé (Targént, proportionée 
aux facultez du defunt, ofin, disent ils, qu'il ait de quoi se nourir, 
apres sa resurrection» (1. fentebb). GONDATTI szerint (42—43.) az 
éjszaki vogulok oda adják a halott mellé mindenféle apró holmi
ját a sírba; nagyobb holmijait pedig, különösen szánját, rénhajtó 
rúdját, hótalpait, evezőjét, néha a ladikját is a sír fölé vetik, min
dent felfordítva. Hogy a halotthoz adott eleséget később friss kész
lettel kiegészíthessék, a sír fölé épített alkotmányon kis ablakot 
hagynak, melyen át ételeket, pálinkát, dohányt bocsátanak a tetem
hez. Ugyanide bizonyos apró falapátocskákat is helyeznek, melyek 
a kanalat helyettesítik úgy mint az isteneknek nyújtott áldozatok
nál. A sámán sírjába beleteszik azon tárgyakat is, melyekkel hiva
tását gyakorolta, istenkék ábrázolásait, talizmánokat, állatfogakat, 
állkapocs-csontokat stb. (u. o. 44—45.) INFANTJEV meglátogatván 
egy kondai vogul temetőt, minden férfi sírja mellett egy evezőt s 
minden nőé mellett egy teknőcskét talált (IV : 253.). Bővebb rész
letekkel van kifejlődve e szokás az osztjákoknál, a mint erről már 
a régiek tudósítanak. NOVITZKIJ szerint az osztjákok «az elhunyttal 
együtt sírjába helyezik részben holmijait is, különösen azokat, 
melyek az élethez szükségesek, minők: a ruházat, íjj, nyilak, 
fejsze, üst s más egyebek. Ezt a szokást azon balgahitűségük foly
tán gyakorolják, mely szerint az embernek halála után is szüksége 
volna élelemre, miért is az élelemhez szükséges tárgyakat a halott
nak melléje helyezik)) (46. 1.). PALLAS is írja, hogy «a halottnak 
legjobb ruháit adják föl, melyeknek megválasztásában tekintettel 
vannak az évszakokra)), nyilván hogy a halott télen ne fázzék s 
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nyáron ne izzadjon túlvilági életében. Ugyancsak szerinte «a ha
lott mellé helyezik minden szerszámát, melyet földi életében 
használt, pl. kését, fejszéjét, burnótszelenczéjét stb.; kivételt csupán 
a kova és aczél tesz, melyeket csak fából faragott másukban adnak 
át a halottnak*) (1. fentebb). Az utóbbi kivételes eljárásnak nyilván 
az az oka, hogy a sötétség birodalmában nem szabad az árnynak 
az isteni rendelés ellen föllázadnia s esetleg világot gyújtania. Az 
ujabb utazók közül különösen FINSCH értesit tárgyunkról tüzete-
tesebben, ki sok éjszaki osztják sírt fölbolygatott. Ezekben ő a ha
lottakat a legjobb ruhába takarva találta, mohára és rénszőrre fek
tetve, rénbőrrel befedve, tehát ugyanazon készséggel ellátva, melyet 
a világra jövő csecsemőnek adnak (545.). Ez utóbbiban bizonyára 
azon gondolat nyer kifejezést, hogy a h a l á l i s s z ü l e t é s , be
lépés egy új világba, afféle mint a gyermeké. A halott mellett he
vertek FINSCH tapasztalatai szerint az ő kedvelt szerszámai, jele
sen : fejsze, kés, szaru, burnótszelencze, pipa, üst stb. A mi belül 
nem férhetett el, kívül kapott helyet. Ilyenek voltak a fő táján a 
rénhajtó rúd, a lábnál egy ladik levágott hegye, oldalt egy hótalp ; 
felaggatva: réncsengetyü, rénhám; mellette: fölfordított szán, a leg
többje összetörött állapotban. Voltak még a sírok körül: vadász-
és halász-szerszámok, íjjak, nyilak, háló süly esztők, parafák stb. 
egyszóval mindenféle, a mivel a halott leginkább foglalatoskodott 
(u. o.). Hasonló tárgyak voltak láthatók k e r e s z t é n y osztjákok 
sírjain is, melyeknél természetesen a kereszt sem hiányzik. Jel
lemző körülmény a lótartó délibb osztjákokra nézve, hogy ezeknél 
a rénhám ot lóiga váltja föl a sírnál (549.). Ott a hol gyermek van 
eltemetve, felfordított bölcső jelzi a halott földi foglalkozását. Ide 
vonatkozó eltérő változatról tudósít INFANTJEV, ki szerint a felső 
kondai vogulok, «ha gyermek meghal, nyírhéj-bölcsőjét felakasztják 
az erdőben egy bizonyos meghatározott fára, kidobván előbb a fa 
alá a gyermek ágyául szolgált mohát. Néha ilyen fán igen sok e 
fajta halottbölcső halmozódik egybe» (IV : 256.). PATKANOV szerint 
a kondai osztják nő temetésénél vele adják egy nyírhéj-kosárban 
varrószerszámait, leánynál még ezeken felül szalagjait (I : 143.). 
Ugyané szerző arról szerzett meggyőződést, hogy a régi osztjákok 
sok olyan holmit is adtak a halott úti készségéhez, minőket a mai 
félig eloroszosodott osztjákok nagyobb értéküknél fogva már meg
tartanak maguknak; gyakran találhatók pl. régi sírokban réz-

NIELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. 2 



18 MUNKÁCSI BEENÁT. 

fazekak, nyíl- és dárdahegyek, kések, ezüst- és bronz-ékszerek is 
(I : 144.). Igen érdekes és jellemző a halottak p o s t a i n t é z m é 
n y e , melynek révén valaki egy új halottal pénzt küldhet régebben 
elhalálozott másvilágon lakó rokonainak, kik álomjelenésekben 
szokták tudtul adni, hogy szükséget szenvednek (u. o.). Hasonló 
eljárásról értesít az éjszaki osztjákokat illetőleg POLJAKOV, ki sze
rint néha fölös ruhát adnak a halotthoz oly rendeltetéssel, hogy ez 
adja át a más világban valamely előbb elhányt halottnak, a minő 
módon szokásos a pénzküldés is (Putjes. 64.). Az ételkészség utóla
gos kiegészítése a kondai osztjákoknál oly módon lehetséges, hogy 
a sírban egy kis lyukat hagynak, mely egész a koporsóig vezet. Ezen 
át bármikor lehet ételt juttatni a halotthoz, sőt vele beszélni is 
(PATKANOV: Irtysch-Ostj. I : 144.). 

A halotti készség kiszolgáltatása s az élelemmel való ellátás 
oly lényeges föltétele a lélek boldogulásának, hogy ennek meg 
kell történnie az éjszaki voguloknál oly esetekben is, midőn a 
holttest hozzáférhetetlen, pl. ha az elhalálozás messze földön, az 
obvidéki halászat idején történt. Ilyenkor a szigvamellékiek otthonn 
j e l k é p e s t e m e t é s t rendeznek : megássák a sírt, beleteszik az 
üres ladikot, elhelyezik benne a halott holmijait, temetési tort tarta
nak, a megfőzött ételt a sír mellé öntik, végül beütvén az üst fenekét, 
azt is a sírba dobják (GOND. 43.). A kondai osztjákok a távoli földön 
történt elhalálozás esetében oly módon elégítik ki halottjukat, hogy 
előveszik valamely holmiját s ezt kezükben tartva, nézegetve sirán
koznak (PATK. I : 144.). 

De térjünk vissza a halottas házhoz s figyeljük meg, mikép 
érvényesülnek a hiteszmék ezúttal a koporsó készítésénél s a 
végső kiséretnél. A k o p o r s ónak vogul neve: jiiv (PV. jü), mi 
tulajdonkép «fát» jelent; tehát e szó «koporsó» értelmében nyil
ván amolyan tüjtné latin, azaz «titkos beszéd», minőket már fen
tebb is említettünk. Közelebbi meghatározással mondják így is : 
ÉV. yqlá-jiw, ALV. kholém khar jiw «halott fája», PV. khq,mél-jü, 
TV. khámél'-jiw «sírbeli fa»; ugyanígy az osztjákban : EO. yala-juy, 
yala-yom «sarg» (juy «baum», yom «ausgehöhlter baumstamm» ; 
AHLQV.); KO. yom «ausgehöhlter baumstamm» és «sarg» (PATK.). 
A koporsó rendesen l a d i k formára kivájt fatörzsből áll, melyet 
alul laposra ácsolnak, két hegyén pedig tompára faragnak. Mái-
használatban volt, kész ladik is szolgálhat koporsó gyanánt; esetleg 
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(pl. gyermek számára) hosszúkás, ladik alakú szekrény is megfelel 
a czélnak (GOND. 42 ; PALLAS III : 54.). Tudva azt, hogy az éjszaki 
vogulok fűrészt ma sem használnak — még pedig, mint nekem 
mondották, az ősi hagyományokhoz való ragaszkodásból, vagy 
saját kifejezésükkel, mivel: mansi sirá ti «ez a vogul szer, ül. 
szokásgyakorlat» — természetesen fáradságos is volna a sír alak
jának jobban megfelelő négyszögletes deszkakoporsó készítése 
(melyhez t. i. a deszkákat csak úgy nyerhetnék, ha annyi fát, a 
hány deszkára szükség van, két felől addig ácsolnának, míg deszka 
nem lesz a megmaradó középrészből): mindamellett hihető, hogy 
a ladik alaknak a lélek túlvilági életéről való hitben rejlik igazi 
magyarázata. Látjuk ugyanis alább, hogy a léleknek, míg végső 
czélpontjához, a halottak hónához eljut, sokszor kell átkelni folyó
kon, sőt maga a halotti ország is óriási víz szigetén van; nagyon 
kapóra jöhet tehát a léleknek, ha teste — s tudvalevőleg ez az élő 
előtt a holt lélek főképviselője — mindjárt ladikban is van. 
A vogul-osztják embernek e szerint nincs szüksége Cháronra s 
megtakaríthatja magának vele adott obulusait. Elkészülvén a ko
porsó, a halottat beleteszik, még pedig férfit férfiak, nőt nők (GOND. 
44.). Ezután következik a készséggel való ellátás a fent leírt módo
kon. A kondai osztjákoknál ezen kívül még szokásban van, hogy a 
halottat vörös gyapjúfonállal bonyolítják teste hosszában körül, 
mely rajta marad, míg csak a házban van. Ez a fonál, úgy látszik, 
a halott ruháját van hivatva jelképezni; mert mielőtt a halottat 
kivinnék, leszedik róla e fonalat s darabokra tépve szétosztják a 
rokonoknak, kik ezt mintegy az elhunyttól emlékül kapott ruha
darabként, láb- és kézcsuklóikra kötve addig viselik a gyász jeléül, 
míg magától le nem esik (PATK. I : 144.). A koporsót kivitele előtt 
nyírhéjjal födik be, melyre az éjszaki vogulok szénnel erdei vad, 
madár, vagy halalakokat rajzolnak (GOND. 44.), a kondai vogulok 
pedig krétával jelképes köröket s egyéb jegyeket (INFANTJEV IV : 
254.). Ezek a jegyek bizonyára a koporsó jeliratot helyettesitik; 
talán nem is voltak mások eredetileg, mint az elhunytnak tamgái, 
azaz aláíráskép használt kézvonásai. 

A temetés az éjszaki voguloknál rendesen még az nap törté
nik, melyen a halott elhunyt (GOND. 42.); de a kondai nép ma 
már orosz módra bevárja a harmadik napot (PATK. 1:143.). Mielőtt 
a halottat kivinnék a házból, az éjszaki voguloknál a család leg-

2* 
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idősebb asszonytagja, a halott nagyanyja, vagy anyja, m e g e m e 
l i n t i a k o p o r s ó t s ha nehéznek találja, fogadalmat tesz a 
Világügyelő-férfiúnak, az Istenanyának, vagy Kul-atér-nek, a Halál
fejedelemnek. Ugyanezt teszik a többi jelenlevők is, még pedig 
előbb a nők, aztán a férfiak koruk rendjében (v. ö. Vog. Népk. Gy. 
I : 176—7.). E szokásnak (GOND. 44.) alapgondolata valószínűleg 
az, hogy a h a l o t t n a k n e h e z é r e e s i k e l v á l n i a h á z t ó l , 
miért is aggodalmait áldozatok fölajánlásával el kell oszlatni. 
iNFANTjEvnél is találunk közlést a h a l o t t n a k a h á z t ó l v a l ó 
e l b ú c s ú z t a t á s á r a vonatkozólag (IV : 254.), ki szerint t. i. a 
kondai vogulok a halott kivitele alkalmával a jurta minden küszö
bénélfölemelik a koporsót egész a tetőig, a midőn tehát a halott a 
háznak küszöbét és tetőjét ily módon még egyszer s utoljára érinti. 
Az éjszaki osztjákok oly módon búcsúznak a halottól, hogy szem
fedőjét fölemelvén rendre csókolják (FINSCH 548.); ez a csók termé
szetesen az elhunytnak szól. 

Ezen pontig a halott szívesen marasztalt, búcsúzásában fáj
dalmasan megsiratott tagja családjának; midőn azonban elkövet
kezett az indulás percze, a marasztalás helyét amaz ellenkező 
törekvés váltja föl, hogy a h a l o t t , i l l e t ő l e g l e l k e v i s s z a 
n e t é r j e n ; ha akarna is, vissza ne találjon, jelentkezni többé 
ne merjen. A koporsót az éjszaki vogulok n e m az a j t ó n , ha 
n e m az a b l a k o n , v a g y v a l a m e l y e g y e n e s e n e c z é l -
b ó l k é s z í t e t t f a l n y í l á s o n k e r e s z t ü l v i s z i k ki , ép 
úgy mint a bálványbábút s a medvét (GOND. 42.). Ez eljárás meg
okolása, hogy a halottat sértené a küszöbön keresztül való vezetés, 
mivel arra hószámos, tisztátlan nők járnak (nawi-tard lul' ekwat 
jále'it*). Ez az okadás mindenesetre helyén való a «szentséges» 
(jelpin) lényekkel szemben, melyekkel — mint alább bővebben 
lesz róla szó — összeférhetetlen a női tisztátalanság. Ámde a bű
nös ember s lelke nem «jelpin,)) ; itt tehát alighanem az igazi ok 
szépítésével van dolgunk, minek föltevésére annál inkább van 
jogunk, minthogy idegen analógiákból tudjuk, hogy a halottat azért 
viszik az ablakon át, hogy megtéveszszék a ház valódi bejárata felől 
(1. Jul. LIPPERT : Kulturgeschichte III : 84.). A halott kimenvén az 
ablakon, esetleg azon akarna vissza is jutni; de midőn megint jön, 
az ablakot már zárva találja s más bejárásról nincs tudomása. 
Világosabban feltárja ezt az okot a kondai osztjákoknak az az 
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eljárása, mely szerint a halotti kiséret elvonulása alkalmával az 
ajtókat (ép úgy mint hazánkban a zsidók teszik) gondosan bezárják, 
hogy a halál oda be ne térhessen. Az, hogy ugyanakkor a küszöb 
alá fejszét vagy kést tesznek, nyilván azon gondolattal történik, 
hogy ezek a halált, ha mégis behatolna, megvérezzék, elpusztítsák, 
valamint a ház elé tett nagy fadarab is arra való, hogy ez ütő szer
számtól megijedjen (PATK. I : 14b.). Mint iNFANTJEvnél olvassuk, 
(IV : 254.), a kondai vogulok is tesznek fejszéket és késeket élükkel 
fölfelé fordítva a küszöb alá; de ezen kívül még erélyesebb védelmi 
eszközökhöz is nyúlnak, jelesen közvetetlenül a halott kivitele 
után a halottas házban nagy zajt csajának, kiabálnak; csöngetyűvel 
kolompolnak, minden szögletben éktelenül kalapálnak, minden holmit 
kiráznak oly végből, hogy a halott lelke, ha esetleg benn maradt 
volna, a nagy zajtól megijedve okvetetlenül kitakarodjék. De még 
mindez nem elég: a házat meggyújtott fenyőkéreg illatával kifüstö
lik, ezzel akarván kiűzni a már tisztátlannak tekintett lelket; 
visszatérve pedig a temetőből, maguk akkép tisztálkodnak s szakít-
nak meg minden összeköttetést a tisztátlan szellemmel, hogy min
denki átugrik a tűzön s egy kutyát háromszor keresztül dob a fején 
(nyilván ezt ajánlva föl a halottnak megrontásra maguk helyett); 
végűi a halottas ház padlójára gabonaszemeket, pl. árpát szórnak 
(talán a föld szellemének kiengesztelésére, vagy azon óhaj jelképes 
kifejezésére, hogy a halál helyét váltsa föl a jólét s termé
kenység ?). 

Az éjszakiaknál férfinak tetemét férfiak, nőket nők viszik a 
t e m e t őbe (PALLAS III : 54.), melynek vogul neve: ÉV. paláéi, 
vagy képes kifejezéssel: sawin kan «ínséges tér, szenvedés tere» ; 
TV. khalas; KLV. ratt, ALV. rat (v. ö. EO. lat, löt «grube, grab»); 
KV. mösér ( = tatár mazar, arab mezár «grab, friedhofo); v. ö. EO. 
%alas, yalis «gottesacker» (AHLQU.). A temető rendesen valamely 
szép fekvésű magaslaton (PALLAS 54; PATK. I : 143.), vagy ligetben 
fekszik, FINSCH szerint (544.) mivel az ily helyekről kellemes kilátás 
nyílik ama térségekre, melyeken az elhunyt életét eltöltötte. Ha a 
falu közelében nem akad ily hely, az éjszakiak nem helyeznek 
súlyt a nagyobb távolságra s szívesen elviszik halottjaikat, ha a 
hely megfelelő, messzebbre is szánon, vagy ladikon, a mint az év
szak kívánja. A s í r — melynek nevei: ÉV. vq,n/a, KLV. vqnkhá, 
TV'. khalá-vonya (tkp. «gödöx»); KV., PV. khamél; EO. yala-lát, 
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y.-löt (AHLQV.) — GONDATTI leírása szerint (42—43.) az éjszaki 
voguloknál és osztjákoknál nem mélyebb, mint V*—1 arsin (rőf), 
mivel a fagyos földet bajos nyáron is mélyebbre ásni. E kicsiny 
sírba, melynek oldalai nyírhéjjal, vagy fával vannak bélelve, bele
eresztvén a koporsót, ennek teteje egy színvonalú a föld felületé
vel. Nem is földelik be, hanem sűrűn egymás mellé rakott vékony 
gerendákkal befödik, gondosan ellátván e tetőt alul is, felül i& 
nyírhéj-rétegekkel. E dúsan alkalmazott illatos nyírhéjrétegeknek 
köszönhető, hogy a halotti bűz a temetőben nem érzik. Az így be
rendezett sír fölé jön a tetős dúczalkotmány (ÉV. sapám és x$rin 
jiw «árny-fa») mintegy fél arsin magasságban, ablakkal az oldalán, 
melynek czélját fentebb láttuk. A kondai voguloknál az ily sír-
dúczok fölé, melyek gyakran bemetszósekkel vannak ékesítve, ke
reszt is kerül (INPANTJEV IV: 542.). Hasonló éjszaki osztják sírokról 
tudósít FINSCH is (545.). PATKANOV szerint a kondai osztjákok már 
eltértek ez ősi temetkezési szokástól, a mennyiben rőfnyi mély
ségben elföldelik halottjaikat s a dúcz helyett puszta keresztet. 
alkalmaznak. Megmaradt azonban a lényeg, a koporsóhoz vezető 
lyuk, mely lehetővé teszi a halottal való beszélgetést s hogy hoz
zája ételt, italt juttassanak (1. fentebb). 

A halottat sírjában úgy helyezik el, hogy l á b a é j s z a k r a , 
f e j e d é l r e e s s é k . így közli a dolgot FINSCH (546.) s ez meg
felel is ama felfogásnak, hogy a halottak országa, messze éjszakra 
a Jeges Óczeánban van, tehát lábával a halottnak arra felé kell 
tartania. Különös azonban, hogy PALLAS éppen az ellenkezőről 
tudósít, vagyis hogy a fej esik éjszakfelé (III : 54.) s szintígy 
tapasztalta a dolgot GEORGI a Csuszovaja-melléki voguloknál 
(Eussl. 68.). 

Megtörténvén a temetés, melynek műszavai: ÉV. jol-ramti 
«elás», jol-su/ti, TV. rámenti; LV. jel-septi, KV. jal-sápti «elsü-
lyeszt», pqtérti «eltüntet» — ezután mindenütt h a l o t t i t o r 
következik. Az éjszaki voguloknak ide vonatkozó szokásait GON
DATTI (42.) ekkép adja elő : Ama réneket, melyek a halottas szánt 
húzták, a friss sírnál megölik olyképpen, hogy hurkot vetnek a 
nyakába, a kötél másik végét pedig egy fához kötik, majd ütésekkel 
ide-oda futni kényszerítik az állatot, míg végre ez maga fojtja meg 
magát a hurokkal. Ekkor egy hegyes karóval az áldozat szívébe 
döfnek s miután az állat bőrét lenyúzták, ezt a, halott mellett elássák; 
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a húst ott helyben föllakmározzák, a csontokat pedig a halotthoz 
helyezik. Jelentős körülmények ez eljárásban, hogy az állat maga 
öli meg magát, tehát mintegy önként megy a halálba ura után; a 
fakaró is arra való, hogy az erőszakos halál szinét elkerüljék, a 
mennyiben így nem a rendes ölő szerszám, a fejsze, vagy nyíl ve
tett véget az állat életének, hanem afféle ártatlan faág, a minőbe 
a rén legelése közben is beleütközhetik.*) Az állat mindjárt rendel
kezésre is bocsátja bőrét, valamint csontjai alakjában húsát elhunyt 
gazdájának; tehát úgy szolgál neki, mint e földön tette. Csak vál
tozata e szertartás a keleti népek lovas temetkezésének, melyről 
más helyen (Ethnogr. 7 : 297—323.) bővebben értekeztem. PALLAS 
szerint (III : 54.) az éjszaki osztjákok férfi halott után teljes föl
szereléssel szánhoz kötve vele viszik három legszebb és legkedveltebb 
rénszarvasát, melyeket, mihelyt a halottat eltemették, hátsó lábaik
nak szíjjal való megkötözése után négy ember hegyes fakarókkal 
addig bökdös, míg az állatok kiadják párájukat. Gazdag ember 
temetésénél még több rénszarvast is ölnek hurkot téve nyakukra 
és lábaikra s addig verve hosszában hátukat, míg végre holtan 
összerogynak. Az elhunytnak áldozatul hozott állatok a sír helyén 
maradnak, szerszámaikat a sírdúczra aggatják s oda támasztják a 
felfordított szánt is. Ezek mellett a sír közelében halotti tort is 
tartanak, melyből a maradék ételt haza viszik s kiosztják a halott 
emlékezetére a szomszédok között. FINSCH gyakran talált osztják 
sírok közelében széttört üvegeket annak jeléül, hogy az ily halotti 
toroknál a pálinka sem szokott hiányozni (548.). Hogy a kondai 
voguloknál is szokásos a halotti tor, tudjuk egy hősi ének nyomán, 
mely szerint: pöw'i íoaiátén jalé sáptéstén ; soatén tqulép tené voqr-
lést, soatén tqulép ájné voqrlést; ájg%, té/w pömétsét «a fiúk eltemet
ték atyjukat; hétig tartó torevést, hétig tartó torivást rendeztek; 
enni, inni kezdettek)) (IV : 241.). WITSEN szerint (670.) a déli osztjá-

*) Különös, hogy az áldozati állat megölésének ily módját, 
melyet pedig sok utazó emleget, FINSCH hamis híresztelésnek 
tartja: «Der grausamen tödtungsart der rentiere beim begrábniss 
(durchbohren mittelst spitzer hölzer: Pallas-Sujew; verstopfen 
von nasenlöchern, mund, ohren u. s. w. mittelst holzkeilen: Hofm.) 
Hegen keine eigenen beobachtungen, sondern nur au/schneiderinche 
berichte von syrjanen etc. zu grundé (wie ich auf das bestimtestc 
versichem darf» (549.). 
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kok lovat szoktak ölni halotti torok alkalmával, melynek bőrét és 
fejét az áldozat színhelyén fára akasztják. 

Nyíltan kitűnik a halotti tor lefolyásából, hogy annak czélja 
nem egyéb, mint a h a l o t t a l v a l ó k ö z ö s v e n d é g e s k e 
d é s ; nem puszta vigalom tehát, melyen a hátramaradottak bána
tukat akarják elűzni, hanem gondoskodás arról, hogy a h a l o t t 
b ő s é g e s e n e l l e g y e n l á t v a t ú l v i l á g i é l e t é b e n 
é t e l l e l , i t a l l a l . Ezen felfogásból kifolyólag természetesen 
sűrűn meg kell ujúlniok a halotti lakomáknak később is; mert a 
halott éhe, szomja avval az egy temetési torral koránt sincsen 
örökre kielégítve. Bőségesen tudósítanak forrásaink az ily későbbi 
torokról is, melyek az elsőtől abban külömböznek, hogy sokkal 
egyszerűbbek s nem föltételük a véres áldozat (jir). Az éjszaki 
vogulokat illetőleg SZOTYINOVA tudósítása a következő: «A megholt 
ember részére gyakran helyeznek (ültetnek) ételáldozatot (üsém 
élém-%q,lésné vaii yal «ünttéla%taivé»). A meddig a halott a házban 
fekszik, naponként helyeznek eléje ételáldozatot" (tehát úgy, mint 
ezt fentebb a kondai voguloknál és osztjákoknál leírtuk). «Miután 
eltemették (jol-üntténát jui-pált, szó szerint titkos nyelven: «le
helyezték))) harmadik napon, azután pedig s z e n t h e t é n e k 
(jelpin satá) elmúlta után helyeznek eléje ételáldozatot; azután 
egy év eltelte alatt mintegy háromszor, négyszer. Az áldozó meg
érkezik a temetőbe, tüzet rak, üstjébe vizet önt, főzni való eleséget 
bocsát bele, megfőzi. Midőn elkészül, fölmeri, a s í r m e l l é e g y 
c s é s z i k é b e n o d a h e l y e z i (jiw-piy/án san-kiwért tü ünttitá; 
tehát innen a műszó : ünttélaytné varmél). ,Eossz gondolattal ne 
gondolkozzál rólunk!' így imádkoznak» (ÍV : 407.). Ez eljárás 
megmagyarázza az alsólozvai műszót is : tas uttalu/ «halotti lako
mát tartani*), tkp. «csészét helyezni, ültetni*). INFANTJEV részt vévén 
a kondai voguloknál egy ilyen halotti emléktóron, azt tapasztalta, 
hogy midőn a temetőben megfőtt az üstbe vetett rénhús, a részt
vevők egyike elővette a magával hozott üveg pálinkát, abból min
denkinek juttatott egy-egy pohárkával, a maradékot pedig bele
öntötte a sírnak ama fentebb említett üregébe, mely a halotthoz vezet, 
tehát megvendégelte pálinkával a halottat is. Azután mindegyik 
érdekelt sírnak ilyen üregébe bele vetett egy-egy darabka húst, ke
nyeret, sót, belehintett pár szippanat tubákot, kénes gyufát helye
zett mindegyikhez, ezek után pedig leült a társaság s maga is 
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evett (IV : 254.). A szertartás czélja itt teljes világossággal 
látható. 

Az ilyen temetőbeli vendégeskedésen kívül az osztjákok 
otthon is tartanak emléktorokat. FINSCH szerint az éjszakiak ilyen
kor is rént ölnek, melynek koponyáját kiviszik a sírhoz (548.). 
Igen tanulságos a kondai osztjákoknak erre vonatkozó gyakorlata. 
A torok meghatározott ideje itt nagyjában az oroszok IIOMHHKH-
torai beosztásához alkalmazkodik s mint PATKANOV írja (1: 147—8.) 
a halál napján, az ettől számított kilenczedik, tizenhatodik és har-
minczhatodik napokon, továbbá a fél s egész év leteltével történik. 
Hogy e megszabott napokat el ne mulaszszák, a halottnak vánkosa 
alatt egy rováspálczát tartanak, melyre minden elmúlt napot egyen
ként rárónak. Elérkezvén az emléktor napja korán reggel asztalt 
terítenek ama szobában, melyben a halott lelkét kiadta. • a rokonok 
j)edig mindennemű ételt hoznak a házhoz, melyet az asztalra fölrak
nak. Ugyanekkor előszedik az elhunytnak vánkosát, ruhaneműit s 
mindezt az ágy közepére helyezik; a tálakon levő kanalakat pedig 
nyelükkel ezen ruhakészség felé irányítják ekkép kínálva a holtnak 
ruhái mellett képzelt szellemét, hogy egyék. Este felé, midőn, az 
osztjákok nézete szerint, a szellem már jóllakott, maga a rokonság 
helyezkedik az asztalhoz a lakoma elköltésére. 

Lényeges eleme e szertartásnak, hogy a halott vánkosával 
és ruháival magát ezeknek birtokosát, az elhunytat jelenítik a kép
zelet elé, akinek tiszteletére a vendégséget rendezik s ki abban 
falatjait kanalazva részt is vesz, együtt mulat az élőkkel. Még 
szembeötlőbb módon juttatták kifejezésre az e szertartásban érvé
nyesülő törekvést és alapeszmét a régi osztjákok, kik nem eléged
tek meg a ruha jelképével, hanem a h a l o t t n a k b á l v á n y á t , 
f a r a g o t t k é p m á s á t is elkészítették, felöltöztették ezt ugyan
olyan ruhákkal, a minőicet a halott viselt s ugyanazon tiszteletben és 
bánásmódban részesítették, mint életében magát a személyt, melynek 
képviselője volt. Különösen a családfő, a ház gazdája részesült eme 
tisztességben. így írja NOVITZKIJ (46. 1.), hogy «a nő elővévén meg
holtférjének valamely ruháját s fából magának emberi alakra bál
ványt faragván, erre ráadja azt a ruhát, a halott hasonlatosságára 
ékességekkel földíszíti, arra a helyre állítja, a hol férje szokott ülni 
s ezen lelketlen fának csupa olyan ételeket főzöget buzgalommal, me
lyeket az elhunyt, míg élt, kedvelt. Ezután a fő ülőhelyen, a hol az 
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asztalhoz szoktak volt ülni, magához 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. Miután egy évig s tovább gyakorolta ez eljárást az asz-
szony, végűi a bálványt ruházatával együtt nagy sírás és sajnálkozás 
között a földbe ássa.» Ugyanígy tudósítanak BBKNHARD MÜLLBR és 
PALLAS is (1. fentebb); BBLJAVszKunál pedig azt olvassuk, hogy 
nemcsak a gazda, hanem ((minden elhunyt családtag tiszteletére is 
faragnak fából bálványokat. Ezeket nők készítik, kik az ilyen bál
ványt három éven át házi istenségüknek tartják s minden olyan tisz
tességben részesítik, a milyen csak bálványt megillet. Minden ebéd és 
vacsora után elébe tesznek az elkészített ételekből s ezek addig ma
radnak előttük, míg az étel élvezhető; ezután elveszik előlük s 
vagy maguk eszik meg, vagy szétosztják a szegényeknek. Három 
év elteltével az ily bálványt eltemetik.)) CASTRÉN szerint (Eeisen : 
343.) e három évnek az a nézet az alapja, hogy «ezen idő alatt a 
halott teste elporlad s evvel a halhatatlanságnak is vóge». Meg
emlékszik e szokásról GONDATTI is (43.); de azt állítja, hogy az 
özvegy nő csak egy fél évig gyakorolja a gyásznak itt leírt szer
tartását. 

A halottaknak faragott képekben való ábrázolása s tisztelete 
rendkívül fontos eleme az ősi vogul-osztják vallásgyakorlatnak; mert 
e z e n a l a p s z i k j ó f o r m á n az e g é s z b á l v á n y i m á d á s . 
Mindama nagy tiszteletben álló tartományi, illetőleg egyes folyó-
vidékek fölött uralkodó bálványistenségek, melyekről a hősi éne
kek szólnak, voltakép nem egyebek, mint k i v á l ó f e j e d e l m e k 
n e k h a l o t t i b á l v á n y a i . Ezeknek tisztelete már kezdetben 
kiterjedhetett alattvalóinak egész körére, utóbb pedig midőn már 
kiveszett a tudatból, hogy a bálvány melyik fejedelmi személynek 
képviselője s a határozatlan emlékezet hozzá fűzte a később élt feje
delmi személyeknek is jellemző vonásait, valamint eseményeit, — 
más szóval, midőn a bálvány egyénisége típussá fejlődött, alakjá
ban és mondáiban az egész dinasztia képe, híre és története nyerte 
megörökítését: tisztelete is messze túlterjedt eredeti területének 
határain, sőt feledésbe ment, hogy valaha amolyan magunkféle 
közönséges ember volt. A h a l o t t b á l v á n y a i s t e n i r a n g r a 
e m e l k e d e t t s meglévén már egyszer a képzet, hogy istenek 
bálványokban ábrázolhatók, könnyű volt az eszméknek olyan 
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fejlődése, hogy bálványokat készítsenek olyan magasabb rendű 
szellemi lényeknek ábrázolására is, melyek tényleg sohasem voltak 
emberek, sohasem halottak. így jutottak bálványképekhez egyes 
alacsonyabb rendű természeti istenségek (pl. a menkw, vagy a 
vízisten) ; de jellemző, hogy nincs bálvány képe a magasabb rendű 
természeti istenségeknek, pl. az Egatyának s a Földanyának, kik
nek tisztelete nem a halotti kultuszban gyökerezik. Hogy ez a 
bálványistenségek keletkezésének története, világosan mutatja, 
hogy ilyen módon napjainkban is juthatnak egyes halotti bálvá
nyok nagyobb arányú s szélesebb körre kiterjedő tisztelethez. 
BELJAVSZKIJ ugyanis azt írja, hogy «ha az elhunyt sámán volt, 
nemcsak családjának nőtagjai, hanem az ismerős férfiak is készíte
nek emiékezetére bálványt, melyet istenség gyanánt nemzedékről nem
zedékre imádnakn (1. fentebb). Nagyon tanulságos, a mit e tárgyról 
ERMAN ír, ki szerint «midőn egy sámán meghal, nála a halottak 
tiszteletének rendes szertartása a legtisztább és leghatározottabb 
kanonizáczióba megy á t ; mert az ő emlékezetére készített s fel
öltöztetett halványnál nem érik be az egyszerű halottaknál szoká
sos tisztelettel, hanem az utódok gondoskodnak arról is, hogy ez 
a tisztelet nemzedékről nemzedékre épen fónmaradjon, sőt ügyes 
orákulumokkal áldozatokat is követelhetnek ilyen nemzeti istenségek
nek, ép úgy, mint az általánosan elismert tekintélyű bálványképek-
nek». «Nem vélem kétségbevonhatónak» — írja már ERMAN — 
«hogy az utóbbi fajta bálványképeknek is ugyanez a keletkezésük 
története, vagyis eredetileg ezek szintén csak kiváló emberek emlé
kei voltak, melyekhez csak idővel csatlakozott a tisztelet további 
fennmaradása s a sámánok érdekében némi önkényes allegorikus 
magyarázat* (1. fentebb). FINSCH művében (547.) is megtaláljuk 
annak igazolását, hogy nem minden halotti bálvány jut rövid idő 
múlva az eltemettetés sorsára. A tőle fölkutatott temetkező helye
ken ugyanis ő mindenütt talált egy vagy két bálványházikót. Ez az 
osztják téli jártának volt kicsinyített utánzata körülbelül egy 
kutyaól nagyságában; felülről nyírhéjjal volt fedve s hogy a szél 
meg ne bontsa, egy fatönkővel megnehezítve ; az ajtó nekitámasz
tott fadarabbal volt bezárva. Minden ily bálványházikóban osztják 
módra öltöztetett bábú volt, mellette házi holmik : kanál, csészék, 
kés stb. A közelben talált tűzhely s rénkoponya azt mutatta, hogy 
itt áldozatot tartottak*. FINSCH azt véli, hogy ez a bálvány s a. 
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bálványházikó az elhunytnak halotti adományaihoz tartozik; de 
csak nem gondolható, hogy a család a házőrző istenséget kirekesz-
sze a házból s mint a halott saját holmiját számára kiszolgáltassa. 
Inkább hihető, hogy a temetői bálvány az eltemetett halottnak 
képmása s a neki bemutatott áldozatok voltakép a halottnak szó-
lanak. így az osztják eljárás egybevethető a szibériai török emlék
szobrokkal, melyek szintén ábrázolják a halottat s részesülnek 
áldozatokban. 

Kiegészítésül a halottas szokásokhoz meg kell még emlékez
nünk a g y á s z v i s e l e t b e l i j e l e i r ő l . Az éjszaki vogulok 
bánatuk kifejezésére hajukat szétbontják s így hordják férfiért öt, 
nőért négy napig; ezután a szokásos két hajfonatot nem hátúi, 
hanem elől viselik, még pedig szintén férfiért öt, nőért négy hó
napig. A nők ezenkívül kendőjüket fonájával kifelé fordítják ; a 
férfiak pedig valami zsinórra egy, vagy két gyöngyöt fűzve, ezt 
addig viselik nyakukon, vagy kezükön, míg a zsinór el nem szakad 
(GOND. 44.). A kondai vogul nők gyászuk jeléül jobb lábukra fekete 
szalagot kötnek, melyet addig viselnek, míg magától le nem esik. 
Onkénytesen csak akkor veszik le a gyászjelt, ha férjhez mennek. 
A lábra kötött fekete szalag nyilván a nemi viszonyra czéloz. — 
A kondai osztjákok egyik gyászjeléről, a vörös fonálról már fentebb 
szólottunk. A nők ezenkívül napos időben fekete szegélyű tarka 
gyászkendőt (pégden o/cámj viselnek, melyet borús időben a halott 
vánkosa alatt, a többi halotti ruhák között tartanak. Eltelvén a 
gyászév, a kendőnek fekete szegélyét levágják s a sírba ássák, magát 
a kendőt pedig egy szegénynek adják. Gyászjelül hordanak külöm-
ben egyszerű kendőt is fonájával kifelé fordítva. Régebben a déli 
osztjákoknál az a szokás dívott, hogy a nő a temetést követő öí 
éjjelen meglátogatta minden nap elhunyt férje sírját s ugyanezt 
tette az özvegy férj is nejével szemben, de csupán négy éjjelen át 
(PATK. I : 144.). Megjegyzendő, hogy ez a számbeli megkülömböz-
tetés megvan az éjszaki vogulok medveünnepeiben is : a hím medve 
tora öt, a nősténye négy napig tart. 

Bármennyire is igyekszik a vallásos gyakorlat a halottat, ille
tőleg lelkét minden irányban kielégíteni s új otthonát kényelmessé 
tenni: az kezdetben sehogysem találja nyugtát; úgy van állapotával, 
mint a világra jövő gyermek, ki sírással adja tudtul, hogy kelle
metlennek érzi helyzetét. A lényeges külömbség a születés és 
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halál között mégis az, hogy emitt a lélek tapasztaltabb, az élet 
mindenféle ravasz fogásában kitanult; azonkívül szabadabb is,. 
mint a gyermeké; tetszés szerint ott hagyhatja mindinkább szét-
foszló s enyésző testét s ha kívánja, vissza is térhet hozzá. Az ilyen 
nyugtalanul szállongó, kóbor lélek vogul neve: ÉV. jis, n, vagy 
jis-yuri, szigvai is-yar, KLV. is-khwq,r (ynri, khwq/r «alak, kép»), 
ALV. isa-kivqr (1. sz. isa-kv)q,rém), KV. és-khwq,r, TV. jisú-khgrg 
(1, sz. jisém-khgrkhgm), ATV. jisi-khgrg, vagy arkháy (v. ö. kirgiz 
aruak, arab f V)' «die seelen der verstorbenen, gespenst» EADLOFF 
1: 282.). Ugyané jis szó jelent egyszersmind 1. «árnyékot)) (pl. KLV. 
jiw-is «a fa árnyékai), kivál-is «a ház árnyéka»); 2. «régit, őst» (pl. 
KV. jés kwal «régi ház», ÉV. jis-tq,rém «régi, ősi világi), jis ywm 
«ősi embero, jist «régen»); 3. «kort» általában (pl. ÉV. ti jist 
«ezen korban», elém-yalés jisin tq,rém «az ember korabeli világi), 
eri'-jisyum «az ének korabeli férfi»). Eokon nyelvekbeli megfelelők: 
ÉO. is, jis «alt; altér zeit», is-yör «schatten; trugbild, gesicht» 
(is oi «altes gut; schatz», is pötar «altes gerede; márchen, sage» ; 
AHLQU.); KO. is «schatten», is-yor «schattenbild» (PATK. I : 145.), 
magy. ős stb. (1. BUDENZ : MUgSz. 857.); az alapértelem nyilván : 
«régi, ős», szorosabban «a régiek, ősök = az elhaltak)), a vogul -
osztjákban még szorosabb alkalmazással: «az elhaltak lelkei, szel
lemei)), melyeknek testnélküli, de mégis látható megjelenése ha
sonlít az «árnyék»-éhoz, úgy hogy magára az «árnyék »-ra is hasz
nálható a «régiek lelkének)) jis szava. — Mi az tulajdonképpen, a mi 
az ily lelket nyugtalanítja, midőn megvan minden holmija s van 
bőségben étele? A népképzelet e kérdésére a válasz, hogy első sor
ban mindenesetre az, a mi az élő embert is legjobban bántaná, ha 
a sírba tennék, t. i. a hideg s a sűrű sötétség. A léleknek melegre s 
világosságra van szüksége, e kettőből pedig nem adtak sírjába. Hol 
találja meg ezeket a lélek? Legalkalmasabban régi otthonának 
barátságos tűzhelye mellett s ide jutni bizonyára leghőbb vágya. 
Azon az úton, melyen a halottat a temetőbe kivitték, lelke haza is 
talál s ha be is van zárva az ablak, melyen keresztül vitték s ha a 
küszöböt félelmesnek, vagy tisztátlannak találja is ahhoz, hogy 
rajta bemenjen, van a háznak egy harmadik nyílása, mely nyitva 
is van, számára nem is félelmes, s nem tisztátlan, ezenkívül ma
gasban lebegő lényének könnyen is észrevehető s ez a füstnyílás : 
ezen behatolva éppen odajut, a hova kívánkozik, a tűzhelyhez. Mi 
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volna, ha a tűz nem égne ? A szellem bizonyára szigorúan meg
bosszulná magát annak tapasztalatára, hogy őt ily rútul elhanya
golják. Mariéi sor émné-ke páti, taivan %id'tné ul'á-sultmá %asá ürawe 
«ha a vogul ember meghal, hátrahagyott tüze szikráját soká őrzik, el 
nem oltják» hangzik az éjszaki vogul közlés (IV : 417.). «A meghalt 
ember árnyéka (isá) negyven napon át egyre jár az ő háza tájékára, 
hogy az ő tüze szikráját, a háza helyét nézdegélje. Hogyha tüzét el
oltják, sír: ,Im el van oltva az a tüzszikrám, melyet én ügyeltem, 
bizonyára nem szeretnek engemet!' mondja» (u. o.). Egy vogul 
hadi énekben (IV : 175.) a harczba vonult hős oly sokáig marad 
távol, hogy anyja már jogosan hihette halálát. A fiú meg akarván 
győződni róla, hogy anyja miképpen érez iránta, jelesen ápolná-e 
lelkét halála után, hazaérkeztekor mielőtt a házba bement volna, 
fölmászik a tetőre s a kéményen át vizet önt a tűzhelyre. Erre az 
anya kimegy s nem ismervén föl fiát, kéri: «Valahonnan jött úr
asszonytól, úrtól való fiúcskára, nézd, tüzem szikráját ne oltsd el/» 
Meggyőződött tehát a hős, hogy anyja aggódik holtnak vélt fia 
tüzéért s belépvén a házba fölismerteti magát. Ugyanilyen részletet 
találunk PATKANOV egyik déli osztják regéjében ( I I : 136.). Itt a hős 
visszatérvén házához látja, hogy ennek három sarka összeomlott, 
a negyedik ép s gyönge füst emelkedik e sarok felől. Fölmászik a 
tetőnyíláshoz, lefelé néz s látja, hogy atyja s anyja egy tüzes pará
zson vitatkoznak. A hősfi, «ha télen jött, egy ostornyéllel havat 
szórt rája, ha nyáron jött, egy evező véggel vizet öntött rája. Az 
öreg ember s öreg asszony morogni kezd : ,Ez a tűz a mi fiunktól 
maradt reánk. Micsoda ember oltotta el ? Fogják meg s akaszszák 
föl egy karjánál s egy lábszáránál fogva!' A fiú felel: ,A férfiú, kit 
szüleim elátkoznak, ne menjen ki a házából!' A mint e hangot 
meghallották az öregek kiszaladtak fiujok ölelésére.» A tűz ily 
jelentősége magyarázza FiNscHnek azon közlését is (548.), mely 
szerint a halált követő első éjszakán a jurtában nem szabad eloltani 
a tüzet. E pontban utazónk bizonyára félreértette a közlést; mert 
ha az éjszaki voguloknál a halott tüzének ápolása negyven napra 
van előszabva, az éjszaki osztjákoknál sem szorítkozhatik egy éjsza
kának rövid idejére. 

Azonban a hideg és sötétség a sír lakójának nem egyedüli 
bajai. Van ezenkívül még sok más ok is, mi nyugodni nem hagyja. 
Többek közt hiányzik a régi társasága, visszakívánkozik tehát csa-
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ládjahoz, mely pedig őt mindenkép távol tartani igyekszik. Hogy 
valamikóp emlegetését hívásnak ne vegye, a halálról s a vele kap
csolatos dolgokról, mint már több ízben láttuk, képes nyelven, 
titkos kifejezésekkel (tüjtné latin) beszélnek. A léleknek természe
tesen nem szabad világosan értésére adni, hogy nem szívesen látott 
vendég; mert abból lenne csak igazi baj. Legczélszerűbb kerülni 
az alkalmakat a vele való találkozásra. Ez okból a kondai vogul 
ember meg nem hál egy elhagyott, lakatlan jurtában, félve, hogy 
itt kísértettel találkozik (INPANT. IV : 273.). De nem mindenkor 
lehetséges őt kerülni, vagy tőle könnyen szabadulni. Midőn a felső-
lozvai vogulok átutaznak a Szoszva mellékén fekvő Jáni-paul-ha,, 
a holtak árnyai utánuk futnak, mint anyjuk után a kis gyerekek ; 
pedig kíséretük egy cseppet sem kellemes. Hogy embereink valami
kép visszaűzzék a hozzájuk tartozó árnyakat (kik talán attól félnek, 
hogy családjuk az elutazással végleg elhagyja őket), az út egy pont
ján a Sarma jankelma nar-nál (10 versztnyire Jánt'-paul előtt) 
fából egy ijesztő állatalakot faragnak (uj varamé). Ezen állatalak 
igen kezdetleges kivitelű, de egy földbe szúrt karónak fölül behasí
tott résébe szorítva alkalmas arra, hogy az utazókat esetleg követő 
is-eket megijeszsze s lozvamelléki hazájukba visszaűzze. Hasonló 
alakokat készítenek a szoszvaiak, ha a Lozva felé utaznak, úgy 
hogy a nagy mennyiségre fölszaporodott «állatocskák» (ujkicét) a 
jelzett ponton egész nagy térséget töltenek be. 

Esetleg a lélek megéhezik s e végből jelenik meg egész várat-
lanúl családja körében. Érdekes példáját mutatja elénk ez esetnek 
PATKANOV népköltési gyűjteményében a Son-yus város hőseiről 
szóló ének, mely a déli osztják lélekhitre nézve egyéb tekintetben 
is igen tanulságos. Álljon itt a tárgyunkra vonatkozó rész (11:86-
88.): «Son-yus-yoi az erős fejedelmi öreg forró lázban feküdt magas 
párnáján. Miután egy számított (teljes) héten át így feküdt, elve
gyült a penészes ruhájú számtalan halott közé ( = meghalt). A vá
ros számtalan férfia az előrészes város előrészében rejtekkincs gya
nánt temette el testét. Tőle született, ijjas kezű fia még növeke
dett s a porczogós (zsenge) kezű fiúcska szintén elvegyült a pené
szes ruhájú számtalan halott közé. A város számtalan férfia, az 
előrészes város előrészében rejtekkincs gyanánt temette el testét. 
Egyszer ez a gyermek éhes lett. Son-yas-yoj az erős fejedelmi öreg 
szóla: ,Eredj te a tőlem lakott boldogságos házba, menj ott a ház-
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ban dolgozó szolgálónőhöz, ő föl fog téged ismerni a bálványszel-
lem járta világos fa hét réséberí (ton% jan/em sanka ju/ tábet %ul 
turie fodajen). Midőn ez az ijjas kezű hős ifjú a fa városba belépett, 
a sok mocskos szájú eb veres csont gyanánt kapott bele lábikrájának 
vastag inaiba. Midőn a házba bement, az ott dolgozó szolgálónő 
száját nagy ásítás fogta el. A szolgálónő szóla: Jszapszemű réntartó 
szamojédasszony, jó étellel teli csészét helyezz oda, ijját fogó ijjas 
kezű férfiú jeles árnyéka (jem iset) lépett (?) be (juy ségeröt)'-
Midőn | anyja] a jó étellel teli csészét odahelyezte, három szavú 
szavas siralmat kezdett. Ijját fogott ijjas kezű fia a mint egy ujj-
hegynyi falatot vett, érdes falatként rekedt meg az torka közepén s ő 
torka szakadtából fölkiáltott)*. Látjuk ez elbeszélésből, hogy az 
árny éhségének csillapítására haza jár, hogy jelenlétét legelsőben 
az élesebb érzésű kutyák veszik észre, hogy ásítás kényszerével 
ismerteti föl magát az emberrel, hogy elfogadja a neki nyújtott 
ételt; de ez neki nem kellemes, midőn szomorúságot tapasztal 
környezetében. 

Az ily rémes látomások alkalmával mondják az éjszaki vogu-
lok, hogy pinté"/la%ti ( = iiy,a,HTCfl), vagy élém-^alés isajálenti «em
ber árnya járkál». Megtörténik, hogy élők egymás közt megállapít
ják bekövetkezhető halálak esetére árnyaik megjelenését. Ilyen eljárást 
emlit PATKANOvnak az emder-városi hősökről szóló éneke, melyben 
két fiatal hős megölt atyjuknak vérbosszújára indulván ekkép vesz 
búcsút egyetlen életbenmaradt nagybátyjától (II : 34.): «Ha a fák 
levelei egy hód fülének nagyságára jutottak ( = tavaszkor): akkor 
várj bennünket! Ha nem jövünk : midőn a fák levelei rothadt hal 
homályos színéhez jutottak (=: őszszel), akkorra várj bennünket! 
Ha [ekkor sem] jöttünk meg: midőn a halva haló bőrös föld, sző
rös föld felületére hullanak a falevelek, akkorra várd kezes férfi, 
lábas férfi árnyainkat (kédan%oi, kurafi %oi istenien) /» 

Midőn a lélek megszokván új viszonyait, kéve-kételen bele
törődik sorsába, megkezdődik túlvilági életének m á s o d i k k o r 
s z a k a . Ha leplezik is az élők, elvégre mégis csak rájön a földi 
élet fogásaival eléggé ismerős lélek, hogy az érette való fájdalom s 
a szükségleteiről való gondoskodás igyekezete annál inkább veszít 
élénkségéből, mennél előbbre halad az idő. Az emberek felednek 
s ő « r e g e i a l a k k á ) ) válik, mintha egykori létezésének tudata is 
veszített volna biztosságából; övéi is így beszélnek róla: asém möj~ 
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tin «az én regebeli atyám», yumim rnöjtin «az én regebeli férjem», 
vagy így: érV-jis yum «ének korabeli ember». S a test, az ő egy
kori drága laka, melyben annyi tűzzel forrott, mely annyi gyönyö
rének és fájdalmának volt eszköze és részese: az meg egészen oda 
lesz, porrá oszlik; vérnek, húsnak lassanként teljesen nyoma vész 
rajta. El kell tehát hagyni övéit is és saját testét is. De most 
hova ? Két út áll előtte : vagy megkezdi útját amaz ismeretlen, 
messze eső hazába, hova utóvégre is el kell jutnia minden közön
séges halandó lelkének s hol egybetalálkozik őseivel; vagy — s 
erre nem minden lélek vállalkozik — megkísérli, hogy nem sze
rezhetne-e új testet s nem ismételhetné-e meg valaminő alakban 
földi életét. A voguloknál és osztjákoknál megvan a l é l e k v á n 
d o r l á s hite is. GONDATTI azt írja, hogy az éjszaki vogulok meg
győződése szerint a halott lelke beleszállhat valamely nemzetségéhez 
tartozó újszülött gyermek testébe (s talán ez is egyik oka, hogy nem 
esik az alma messze fájától) s ha a nemzetség egészen kihalt, még 
más nemzetségbeliek gyermekeibe is (39.). PATEANOV a kondai 
osztjákoknak abbeli nézetéről szerzett tudomást, hogy az új testet 
kereső lélek önkényt, vagy isteni parancsra belejuthat állatokba s 
növényekbe is (I : 149.). Eemek példáját nyújtja e felfogásnak a 
fent említett Son-%uÍ-béli ifjúnak további története (II : 88.)- Ez 
t. i. kimenvén kesergő anyjának házából «a téres város terére, itt 
Arany-világosság atyjához (Sorni-sanka jigeda = az ég istenéhez) 
fohászkodott föl. Ár-mig-yoi, kale-%oi (a Világügyelő-férfi), az ő fia 
állott előtte. Ez [a könyörgőhöz így] szóla: ,Nyárfa íves battyú-
tartódba (pöi-juy sitan nép = koporsódba) te ne menj; hanem ha
ladj az előtéres város előterének levéllel, fűvel fedett keskeny ös
vénye mentében! Midőn a rénnyelv járta gyér füvű láphoz érkezel, 
változzál ott át vörösfejű bogáncscsá! Azután ,Száz-magzat-ellő, 
kopasz-hasú-nő-anya' (= egy réntehén) téged, vörös fejű fejes bo-
gáncsot, gabona-mag módjára fog gyomra fenekére helyezni ( = meg 
fog enni)». Mindez megtörténvén, a hősének így folytatja az elbe
szélést: «Azután a réntehénben aranyos selyem drága gombolyag
ként gömbölyödött [a bogáncs] fejekké. Nők viselte tíz véres hold
hónapon át visel erre [méhében] bennünket. Miután kiviselt, 
három hős, három testvér megszülettünk erre az osztják népű 
fényes világra (yanda-jagén sanka türum)r>. Az itt emlegetett há
rom hős, három testvér, tulajdonképpen három rénborjíi, melyek-

NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. «» 
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nek további története az, hogy egyszer az «istentől alábocsátott 
deres oldalú vasfarkas» kezdte üldözni a réncsaládot. Hosszú 
hajsza után a réntehén s két borja elesnek a jégkéreggel bevont 
hóban, csak egy rénborjúnak sikerül menekülnie. Már ezt is közel 
éri a farkas, midőn a rén kéréssel fordul feléje, hogy engedje még 
egy nap futkosni. Megrázkódik ekkor a farkas s kiderül, hogy nem 
más ő, mint maga a Világügyelő férfi. A rén kegyelmet nyer, de 
meghagyja neki az isteni küldött, hogy menjen a Tokfolyó partjára, 
a hol két vadász fog jelentkezni s ezeknek adja meg magát. Mindez 
saját érdekében történik; mert a Világügyelő férfi azt akarja, hogy 
az árnyékvilágból visszakerült s eddigelé bogáncs és rénborjú-
testben élt Son-%us-ifjú végre ismét emberbejuthasson. A rénborjú 
csakugyan elment a kijelölt helyre, ott a vadászok elejtik s ladikon 
viszik éppen Son-%us városába. Ekkor ugyanazon szolgáló nő, 
kinek árnyék korában jelentkezett, lemegy a folyóparthoz s ellopja 
a ladikban heverő «szívvel való állat szívét, nyelvvel való állat 
nyelvét)). Otthon az asszonyok a rénszívet s rénnyelvet megfőzik, 
megeszik; de ez az étel «aranyos selyem gombolyaga gyanánt 
gömbölyödik gyomruk kicsiny szögletében*. Tíz holdhónap múlva 
világra jön három fiú, három hős s így jut az árnyékifjú ismét 
emberi élethez (II : 92.). 

Ilyen szerencsés alakulatok természetesen csak az istenek 
kegyeltjeinek juthatnak osztályrészül; de ha már egyszer megvan 
az ily lélekvándorlás képzete, a népies gondolkozás korántsem 
állapodik meg e pontnál, hanem eszméit még tovább fűzi. Ha 
lehetséges a léleknek testváltozása a halál után, így vélekedik, 
miért volna ez lehetetlen az életben; hiszen a bálványistenkék 
történeteiben is gyakran hallható, hogy szükség szerint bármely 
pillanatban levethetik rendes emberi alakjukat s evet, menyét, 
egér, farkas, medve, holló, szarka, bagoly, hattyú, lúd, búvár
madár, kígyó, csuka, bogár, fa, kő stb. képében végzik műveletei
ket. Tényleg tud a monda egyes földi kiváltságosakról, kiket isteni 
pártfogás felruházott ilyen csodás hatalommal. Ilyen volt Parap-
ársé% uralinneni fejedelem, ki ellenségein avval fogott ki, hogy 
a mint tőlük menekülni akart, holló, nyúl, egér és csuka képére 
változhatott el (I : 12.). PATKANOV egyik énekközleményének sza
mojéd hősei nem változnak ugyan el, hanem a mi lényegileg egyre 
megy, avval a bűvös erővel vannak felruházva, hogy akármennyit 
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vagdalják húsokat, csontjukat, a levagdalt részek visszailleszked
nek előbbi helyeikre, tehát testük elpusztíthatatlan. Földi ember 
ilyenek ellenében hiába használja ölő szerszámait; mert a test 
megrontásával még korántsem győzte le a lelket, sőt ez új testben 
még hatalmasabb lesz, mint előbb volt. Itt egyedül a t e t e m t e l 
j e s e l é g e t é s e segít, de még ez esetben is nagyon kell ügyelni 
arra, hogy a lélek valahogy szikra alakjában meg ne szabadulhas
son, a mint megszabadult egyszer, a fent említett Paráp-ársé^-é, 
noha ellenfele a Világügyelő-férfi testét az elégetés előtt «mint 
homokszem, mint fövényszem, oly apróra vagdaltai) (I: 13.) smint 
megmenekült a reá gyújtott házból egy résen keresztül pattant 
szikra alakjában a Vörösfenyő-városbeli fejedelemhős, noha két 
társa ugyanott beleégett (II : 95—96.). Az eljárás ily esetekben az, 
hogy m i n d e n f ö l f e l é m e n ő s z i k r á t l e f e l é , s m i n d e n 
l e f e l é m e n ő s z i k r á t f ö l f e l é k e l l c s a p n i , hogy az ilyen 
sokalakú lénynek magasban élő (pl. madárféle) változatait is meg
semmisítsék s alant élő (pl. egér, halfóle) változatait is. Ha csak 
egy szikra illant el le-, vagy fölcsapás nélkül, az eredmény nem 
biztos, az ellenfél lelke még élhet s harczát folytatni visszatérhet. 
Jellemző e felfogásra nézve, hogy midőn a hittérítők a múlt szá
zad elején az Obi-öreg bálványát elégették, a hívek azt hirdették, 
hogy az elégetés az istenségnek mit sem ártott; mert ez hattyú 
alakjában emelkedett ki a lángok közül (NOVITZKIJ 71.). A lélek teljes 
megsemmisítésének törekvése magyarázza, hogy a hőskorban a 
veszedelmes ellenfeleket nem temették el, hanem elégették. Ez tör
tént az imént említett szamojéd hősökkel, kiknek hamvait «ha 
alszol támad, dél felé, ha felszél támad, éjszak felé emeli el a szél» 
(PATKANOV II : 81.). Ugyanily sorsra jutott az osztják mese hétfejti, 
ördöge, kinek hamvait szintén szélnek bocsátották (u. o. 150.). 
Talán még ma is szokásban van o l y a n m e d v e t e t e m é n e k 
• e l é g e t é s e , m e l y v a d á s z á t s z é t t é p t e s ennélfogva gonosz 
szellem állatbőrbe bújt alakjának tekinthető. Erről szól t. i. a 
pelimi eredetű Khais-ének, melyben a medve megölvén vadászát, 
ennek fiai úgy bosszulják meg atyjuk halálát, hogy a később meg
ejtett medvét tűzre rakva megégetik, a fölszálló szikrákat pedig 
ugyanakkor a földhöz csapdossák. «Az atyánkat fölfalt,nagyszemű 
ugatót, nagyszájú ugatót' ( = kutyaállatot) vigyük haza» — mond
j á k — «mutassuk meg a népnek; hét unokáját ( = lelkének test-

3* 



36 MUNKÁCSI BERNÁT. 

ujulásait) tűzbe rakva, fölégetjük, megsütjük; egy szikra, ha jelent
kezik, hogy két szikrává válik, úgy csapom le» (III : 525.). 

Sajátságos alakulata a testtől szabad, szállongó léleknek az 
urt, melyről SZOTYINOVA a következőket közli: «Az urt az erdőben 
él; ha az embernek meg kell halnia, az ő saját urt-ja, kiáltoz. Ha 
kis gyermek hal meg: kis gyermek hangjával szól; ha nagy ember 
hal meg: nagy hanggal szól. Alakja tarkaféle; szárnyai a denevér 
szárnyához hasonlók. A varázsló ember közelről látja. Ha valaki 
hallja, így kéri: ,Ha az én rokonom hal meg, gyere közelembe!' 
Akkor, ha az ő rokona: közel jön; ha más valaki: elkerüli» 
(IV : 409.). Látnivaló e leírásból, hogy az urt nem egyéb, mint 
s a j á t é l ő l e l k ü n k n e k m á s o d k é p e , vagyis ennek oly 
viszonylása, mint a testnél a «doppelgánger». Mi felénk is hiszik, 
hogy minden embernek van külön «őrangyala*), sorsát részvéttel 
kisérő szelleme. Ha tudjuk, hogy saját lelkünk is megjelenítheti 
álmunkban a jövő képeit, még természetesebben képzelhető ez a 
testtől független másától. — Megvan az urt szó s a hozzáfűzött 
képzet a rokon népeknél is, így: zűrjén ort oschatten von verstor-
benen; schutzgeist, erscheinung, vision, trugbild, gespenst» (bur 
ort «guter geist»), mely adatokhoz megjegyzi WIEDEMANN : «Die 
syrjánen glauben, dass jeder mensch von der geburt an seinen 
eigenen ort habé, der in der luft wohne, und den tod seines 
schutzbefohlenen vorher sage, meist den náchsten angehörigen 
und freunden, selten ihm selbst, dadurch dass er sich in sicht-
barer gestalt zeigew. E szóból: ortal-, ordal- «erscheinen, vorkom-
men, vorschweben, flimmern (vor den augen»; WIKD.) | votják urt 
«seele, geist von verstorbenen; gespenst, wision» (WIED.), Kaz. urt 
«geistesgegenwart, mut» (pl. urtsé potam «sie verloren den mut») | 
cseremisz őrt «geist, gespenst»; surt-ört «hausgeist» (TROJICZKIJ 
13.). A vogul urt szónak összetétele: utsi, ussi, ujtci = EO. ortci, 
utsi «erdei és hegyi szellem» (1. erről alább); összefüggőnek látszik 
a magy. ördög is (1. «Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyel
vekben* ez. munkámat). 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



Cseremisz szótár. 
(Ötödik közlemény.) 

o, ö 
obá (m.) ip ; schwiegervater (der frau) Bd. Tr. ová NyK. 

6 : 212. — t. aha. 
obartás szénát megforgat; heu wenden ; Bopo^aTB G&HO Tr. 
obédaÜomo (r.) ebédelés; das mittagsessen Ocs. 21. 
obédná (r.) déli mise; mittagsmesse Bk. 58. 
obizajtlem (r.) bántalmaz; kránken Gn. megcsal; betrügen 

Ist. 246. obizaÜem beleidigen Ocs. 16. obizajem (m.) id. Bd. 
obeca (r.) szokás; sitté Bd. 
obrok (r.) földadó ; grundsteuer Gn. (m.) adó; steuer Bd. 
oc (interjection bedeutend: gieb acht, mach platz) Tr. 
öcertem (m.) csikorgat; knarren lassen püm Mert pórias fogát 

csikorgatja; mit den záhnen knirschen Bd. — cf. t. ircait- die 
záhne fletschen Radl. 

ocene hiúság, gond; eitelkeit, sorgen; cye'ra Tb. 248. oconé-
ija teufel der eitelkeit ibid. 27. — cf. t. aconu mitleid Radl. 

ocones hiába; vergebens, unnötigerweise, hazugul; lügnerisch 
Ist. 71. ocenes iá. Ks. 51. ocinies (m.) Tr. Bd. ocnes Ocs. 50. ocnesak 
Ocs. 51. ocennes-ak Gn. 

oconares Uf. 44. j . oédnares, -ah Gn. v. ocenes id. 
odár (cs.) méhes kert; bienengarten; ímejitHiiKt Tr. 
oűarlanűar (cs.) kiszélesít; breit machen Pu. 19. -— cf. cser. 

uto cs. ÖŰÍO npome, oda% OTOHB, BecbMa. 
óűo-wáto votják asszony; votjakin Pn. 29. 
odnáka (r.) azonban, hanem; aber atnaka (m.) Bd. 
odód&k rágalmazás, bevádolás; verláumdung, anklage, an-

zeige; noKJienB, BSBIÍTB Tr. 
odokek v. odód&k id. Tr. 
odoklás elnéz (hibát); nacbsehen (ein vergehen); noTa-

KaTB Tr. 
odolam (m.) imád; anbeten Bd. 
odor (m.) (eine art schwámme); CBHHopoHKa (rpnóbi) Tr. 
odoréin (t.) vakar, gerebél, evez; kratzen, harken, rudern, 
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odoralam mom. odorkalem fr. Bd. oderás id. Tr. — t. uder- reiben 
Eadl. 

öwilálán ? Km. 34. 
°9"> °~ prásensstamm des verneinungswortes: om, ot, ogés 

(ö), oná, ottá, oget (pasaim) ok, ak (m.) ogum, om, am (m.); ogud, 
oges; ágam (m.), ágat (m.), áges (m.) Bd. ogern, om ; oget, ogés, oná 
(ogoná), odá (ogoda), oget Tr. 

ogatak (r.) nagyon; sehr Gn. 2. ogata id. Ocs. 42. — cf. oyata, 
oyotán. 

ogol (r.) szén; köble M. 25. Tr. 
ógel nincs, nem; nicht, es ist nicht P. Gn. ogol Ocs. Tr. ogol 

(passim) agai (m.). — Ossz. jandar-o. unrein Tb. 82. kuatán-o. 
erőtlen; kraftlos Bk. 66. (acc.) petosáslek-ogolem inaném ich glaube 
die unvergánglichkeit Bk. 86. Ks. 5. Km. 5. — kűsten o. megtil
totta; hat verboten (eig.: hat nicht befohlen) Ocs. 6. sűden-o. id. 
Ist. 8. 

ogol'á nem szívesen ; ungern ; HexoTfl Tr. oglá : kombét olmés 
tagam nalát oglá statt deiner gaos nimmst du w o h l den ham-
mel ? P. 5. 

ogercán nyereg; sattel Tr. — cf. cser. enercak rückenpolster 
am pferdegeschirr t. iyircak [cs. jenercek Tr.] kummetpolster Bál. 

oy-oi oh, oh ! Gn. 
oyata (r.) élvezet; lust; oxoTa Km. 83. okata id. Ks. 60. oyo-

tán szívesen; gerne (adv.) Bd. 
oyer üres, puszta; leér, öde Tr. (m.) üres; leér Bd. 
oyeremá's pusztává lesz ; öde, wüste werden ; nycTim,, oye-

remdém caus. 
oyerá hiába, hasztalanul; vergeblich; Tiu;eTHO, HanpacHO Tr. 
oyotás (r.) vadász; jagen oyotas kasS vadász; jáger M. 90. 
oyrá (t. m.) hagyma; zwiefel; .nyicb púán-oyrá fokhagyma; 

knoblauch Tr. — cf. oyer. 
oyrestemás pusztulás ; verödung; sanycríjHÍe Tr. 
oyréc (r.) ugorka; gurke; orypeii;^ Tr. 
oj ó; ach, oh ! Máté 15. 28. Gn. 
1. oj mellekfonal; aufzug (eines gewebes): ojan: kande o. 

(z. b. ein gurt), mit blauem aufzug, nel, sem, kandas, latkok o. mit 
vier-, sieben-, acht-, zwölffádigem aufzug Gn. — cf. t. oja fransen 
Eadl. 

2. oj beszéd; rede Gn. Bd. Tr. W. 24. aj Bd. tanács; rath 
P. 9. Üf. 47. őjem está igazat tesz; lásst recht walten Pm. 25. —• 
Ossz. oj-sawertes közmondás; sprichwort Tr. — cf. cs. yon 
CJIOBO Zol. 

öj-pásá cselfogás, ravaszság; list, verschlagenheit; XHTpocTb 
Tr. — öj-dono-kiás szinlel; sich verstellen Tr. 

ojem (cs.) megijed; erschrecken, ojuktarem megijeszt; schre-

I i2 
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cken machen Bd. ojdartém id. Tr. ojdartén pudratás zavarba hoz; 
verwirren Tr. — cf. yoj, yojás. 

ojá vad ; wild ; ,HHKÍH Tr. — cf. ojém. 
ojan vajas; mit butter bestrichen, butterig Gn. 61. 
ojar (fc.) tiszta, derti; klar, klares wetter Gn. derű, hőség; 

klares wetter, hitze Bd. Tr. ajár (m.) Bd. száraz idő; trockenes 
wetter P. 57. [(m.) Bd. 

ojarém kiderül; es wird klares wetter Bd. ojaredem ír. ajarem 
ojártoso rágalmazó ; verláumder Tr. 
ojderco (cs.) gömbölyítő, motola; haspel Tr. ojdorca id. Zol. 

ajdorco (m.) Tr. alderca (rn.) Zol. — cs. yoldorc. 
ojgo (cs.) szomorúság; trauer Gn. oigo Pn. 35. ojgo szomorú

ság, bánat, aggodalom; trauer, kummer, sorge Bd. Tr. Zol. ojyo 
(m.) Bd. ojya (m.) Bd. Zol. ojyis kummer M. 6 8 . — ojgán szomorú; 
traurig Bd. 

ojgorem szomorkodik, bánkódik, aggódik; trauern, sich be-
kümmern Ist. 47. ojgrém Ocs. 34. Bk. 39. Tr. ojgurem,, ojgorem id. 
Bd. oj/orem (m.) Bd. ojyrem (m.) Bd. Km. 51. ojyalan id. Tr. oj-
yraktcm (m.) caus. szomorít; traurig machen Bd. oigorém klagen 
P. 11. — ojgrás polsém kondolieren; coőojií.SHOBaTb Tr. 

ojgórmas szomorúság ; trauer Bd. 
ojep : tul ojep szikra; funke Tr. — cf. ip. 
ojes: möyes-ojes hátul s elöl; hinten u. vorn W. 36. v. ones 

id. 0. 38. 
ojlem beszél; reden Gn. 8. Tr. oilem id. Pn. 17. ojlem szán

dékszik; gedenken, beabsichtigen Bk. 38. — javít; verhessem; 
HcnpaBJiaio, áchzen, seufzen; oxaio Tr. — cf. yoj gesprách. 

ojmo: peyedo-o. mittwoch u. samstag der charwoche, wo 
nach dem aberglauben der cer. man leicht erkranken kann Tr. 

ojnas (t.) házasságtörés; ehebruch Ocs. 51. 
ojorém v. ojrém. 
ojortemes külön; besonders, abgesondert Tr. — cf. ojrém. 
ojortes külömbség; unterschied; pasjiinie, pa3H0CTí> T r .— 

cf. ojrém. 
oipan képes; mit bildniss Pn. 35. 
ojrém (est.) elválaszt; trennen, scheiden (passim) ojorém id. 

Tr. orkalem fr. Bd. ajerem (m.) ajirem (m.) ajrem (m.) Bd. — ikton-
ikten ojren jódot külön-külön kikérdezik; sie fragen sie einzeln aus 
Zag. 22. kockás ok-ojro enni nem szabad; es ist unerlaubt zu essen 
Ist. 75. — ojotiem elválik; sich trennen Gn. ojrlem id. Ocs. 74. Ist. 
105. ojiien ka jen entfernte sich ibid. ojrlede koston trennte sich 
nicht Öcs. 49. Ist. 69. oirledémo unzertrennlich Bk. 84. ojraldam, 
orl'em, ajirlem (m.) szétválik, eloszlik; sich trennen, scheiden Bd. 
ojeralt- oszlik; sich theilen Uf. Car. 5. ojerlalt- meghasonlik; sich 
entzweien Máté 12. 25. 
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oirai- tisztít; kláren (bier) P. 51. — cf. ojarem Bd. 
ojso ijedős; schreckhaft (auch von pferd) Tr. — cf. ojém. 
ojza (cs.) gazda; hausherr Gn. Ocs. 34. — cf. ozá. 
öjza ravasz; Mnterlistig Tr. — cf. öj. 
ojzo beszédes; redseelig Tr. [passim. 
ok (bekráftigende partikel an's ende des wortes gesetzt) 
ok-ok oh, oh ! Gn. 
ok v. og — okli es ist unmöglich; He.rn.3H, ok kül' es ist un-

nöthig; He HVJKHO Tr. 
okém. (t.) olvas; lesen Ocs. 119. Step. 5. 
oka érczabrincs; metallreifen G. 60. — ? cf. t. uka. 
oká (t.) sujtás; galone P. 54. Gn. violett (?sic!) Gn. oka 

jolwa paszomány; posamenttressen Pn. 39. — t. uka. 
okemas olvasás; das lesen Step. 5. 
ökemas(t.) bűnét megbánni, btinbocsánatért esdeni; die sünde 

bereuen, um vergebung bitten (= jazok wercon ojgoras, jazek este 
mom kudaltus sörwalas) Uf. Car. 15. j . ökonmém id. ule conem-dene 
jazokem wercon ökenmem von ganzer seele bitté ich vergebung 
meiner sünde Zag. 11. ökon&kt- megbüntet; bestrafen Uf. Car. 15. 
— t. ökün- Eadl. 

okmák (cs.) ostoba; dumm Tr. 
okná (r.) ablak; feneter. — Ossz. o.-komdes ablaktábla; 

fensterladen, o.-wajá HajiH*mHKT.i> y OKHa, o.-koskár, o.-aratá ablak
ráma; fensterrahmen Tr. 

oksa (est.) pénz; geld Gn. Ocs. 33. oksá id. halbe kopeké Bd. 
oksáluk tőke; kapital, oksalokés purás BHpyiaTb CBOH 

.neHLrn Tr. 
oksák (est.) sánta; hinkend Gn. Bd. Tr. aksak (m.) Bd. 
oksaklás sántít; hinken Car. 39. Tr. Ocs. 91. Ist. 128. 
oktem : muno o. tojás sárgája; eidotter Bd. Gn. 
oktos tőr, hurok; schlinge, dohne Gn. 42. 

"ölem beszél; reden Bd. P. Uf. 25. Car. 33. olédem (fr.) Bd. 
1. olá (cs.) város; stadt Gn. Bd. ula Bd. ató(m.)Bd. — alános 

(m.) id. városi kerület; stadtbezirk (? sic) Bd. 
2. olá (est.) tarka; bűnt P. 56. Gn. Bd. Tr. — o.-waráks 

TeTepeBHTHHKT> Tr . 
olá (m.) hús ; fleisch Bd. Tr. olá id. Bd. marhahús; rind-

fleisch Tr. 
olaca szép; schön P. 49. — cf. olá 2. 
olák (cs.) magányos, puszta hely; einsamer, öder ort Tr. — 

cf. ulák. 
ólán (cs.) lassan; still, langsam (adv.) Gn. 65. Bd. Tr. ólén 

(m.) Bd. Tr. 
# oláyge (cs.) sügér; barsch (perca fluviatilis) Gn. Bd. öKyHTj 
Tr. alanga (m.) Bd. 
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olasa (t.) herélt ló ; wallach, alasá (m.) Bd. 
olase városi (ember); stádter Bd. 
oldalcik csalás; betrug Bd. — cf. oltalém. 
oldalmo csalás; betrug Bd. — cf. oltalém. 
olderco v. ojderco id. Tr. 
oVemas beszéd; rede Bd. ollomas Zag. 12. 
olicá (m. r.) utcza; gasse Tr. 
ölek (cs.) rét; wiese P. 21. ólok Zol. olug Bd. alak (m.) Bd. 

aluk (m.) Zol. 
ólom (cs.) szalma; stroh Gn. 47. ohm Bd. Zol. álom Bd. 

ölem M. 37. 
olombál lócza (a szobafal hosszában); bank (lángs der wand) 

Gn. 27. Tr. olom-bal Bd. 
ölen (cs.) menyasszonyi díj; brautpreis Gn. — cs. yolem, 

kalem. 
olká fülbevaló ; ohrgehánge Tr. 
olmd (est.) alma; apfel P. 39. Bd. Tr. álma Bd. — Ossz. 

olma-pu apfelbaum P. 39. o.-pus'eye id. Tr. rok-o. krumpli; erd-
apfel Tr. 

olmá-kut lángenmaaBS von 5 arschinen Tr. 
olmalai pakca almás kert; ápfelgarten P. 39. 
olmáya lócza; bank (lángs der wand) Tr. M. 27. olmanga 

<m.) Bd. 
olmedaltam (pass.) helyet foglal, leül, lefekszik; platz neh-

men, sich setzen od. legén Gn. 
óiméi v. sub olmo. 
olmo hely; státte Gn. MÍCTO Tr. ülö v. fekvő hely; platz zum 

sitzen od. liegen Bd. olmes gyanánt, helyett; statt, anstatt Gn. 60. 
Bd. Tr. — Ossz. tul-o. tűzhely; heerd, vener-o. szövőszék; weber-
stuhl, olm-anga Bd. 

olmektém kijavít, megigazít; repariren Gn. olmuktém Bd. 
olmoktém diszít; verzieren Ist. 172. Tr. gyógyít; heilen Tr. cultivie-
xen; BOSR'kjiuBSiThTr. olmuktaldam pass.; olmaktem (m.) id. éke
sít; schmüeken Bd. 

olmudás vlmihez állít, illeszt, alkalmaz; anstellen an etwas, 
anpassen; npncTaBHTb, npHHopoBHTb, olmutustás (m.) id. Tr. — 
cf. olmudmas Bd. 

olmudmas (m.) ékesség; schmuck, zierde, olmedmas (m.) id. 
( < olmud-, olmed-) Bd. 

olno menyasszonyi ajándék; brautpreis Bd. Tr. Ocs. 76. — 
cf. ölen. 

oltém fűt; heizen Gn. Ocs. 92. Tr. oldem, öltem (m.) Bd. 
tulem o. feuer machen Gn. tulom o. id. einheizen Bd. oltekt- be-
fűttet; einheizen lassen G. 28. — oltemo tul tűzvész; feuersbrunst 
G. 56. 
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oltalém (cs.) csal, megcsal; betrügen Gn. 3. 27. Tr. oldalem, 
altalem (m.) Bd. oldalaldam pass. altalaltam (m.) pass. Bd. — 
altánzak lias (m.) megbotránkozni; ein árgerniss habén, sich ár-
gern Bd. 

oltalmas kísértés ; versuchung Bk. 66. 
öltalém megölel; umarmen Gn. -—• cf. eltalém. 
oltár (r.) altar Bd. 
öltő öl (fa); ein armvoll (z. b. holz) GD. — cf. ettem. 
ölwál pincze; keller, raum nnter der diehle; no^nojite 

M. 25. 
om v. sub og ; orrio. 
omala, omla (m. est.) komló; hopfen Bd. 
omartá (t.) kivájt fatörzs (méhek, madarak számára); ausge-

höhlter baumstamm (für bienen od. vögel) Gn. fatőke ; baumklotz 
Bd. — méhkas; bienenkorb; yjreíi Tr. omartpá id. Pu. 16. müks 
omartá id. Bd. s&nercok-o. staarnest Tr. 

omás sátor, gunyhó; zelt, hütte Gn. W. 27. ház; haus Uf. 29. 
omáks hütte Bd. majianii. H3T> Bf>TBefi H cfeHa Tr. omás (m.) id. Tr. 
amás (m.) id. Bd. 

omestám álmában beszél; in traume reden Bd. — ásítoz; 
gáhnen Tr. omestám (m.) id. Bd. 

omosa, onidéa, omsa ajtó; thür Gn. omoéa G. 24. omasá Bd. 
Tr. ametsa (m.) Bd. — Ossz. omasá-joldém küszöb; schwelle Tr. 

ómen álomlátás, álmosság; traum, schláfrigkeit Tr. omun 
traum Bd. oman (m.) id. Bd. 

omesnás elsorvad; auszehren; qaxHyTb Tr. 
ometá (r. cs.) nyakló; kummet Gn. Tr. — Ossz. omet-supsul-

tos kummetriemen Tr. omut lóiga; pferdejoch Bd. 
om&£ (est.) nád; schilí Gn. 58. Tr. omué, am&s (m.) Bd. — 

Ossz. omeí-sulis poszméh ; hűmmel Tr. 
ömne ló ; pferd, imni (m.) id. Bd. — ömnen lóháton; reitend 

(auf dem rücken des pferdes), imnin (m.) id. Bd. 
1. omo alvás, álom; schlaf, traum Gn. — álom; traum Bd. 

Ocs. 29. urna, om. (m.) id. Bd. — om-pus-dono-kinitsa holdkóros; 
lunatiker, ompusista popás im traume reden Tr. 

2. omo hullám; welle Tr. — omo-ser finné Tr. cf. cs. yom id. 
omodemás álmatlanság; schlaflosigkeit Tr. 
Ömölka hanfen; tölpel Gn. 
omontém álmában beszél; im traume reden Tr. 
ompo úrin-, fisch-blase ; iiy3bipL MOieBofi, ptiöiö. — Ossz. 

sewer-o. das blaserohr am dudelsack; ny3bipb y BOJIHHKH Tr. 
omtá (sing. 3. pers.) az emlő megtelik tejjel; das euter füllt 

sich mit milch Tr. 
on (t.) fürst; als bezeichnung der heidnischen götter: kece on 

napisten; sonnengott Tr. 
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1- oy mell; brust Gn. Tr. ong Bd. vüt o. hullám; welle Bd. 
ivüt-oyge id. P. 32. opsa oyesto az ajtó előtt; vor der thüre Ist. 312. 
kuruk onges (m.) a hegyen ; auf dem berge Bd. on-uke szűkmellű-
ség, rövid lélekzet; engbrüstigkeit, kurzer athem; o^tiniKa Tr. 
oydemo schwachbrüstig Tr. 

2. oy fény (a napnak, holdnak); glanz, schein (der sonne, 
des mondes) kece, teleié oy nap-, hold-fény; sonnen-, mondschein 
Gn. 58. 

3. oy hólyag; blase Gn. — cf. yay, ay id. 
oném gyúr; kneten Gn. Tr. 
oná v. sub og. 
oná (sing. 3. pers.) vermehrt sich; pa3MHoaceTLca Tr. 
oná (est.) ágak. vesszők; gezweige Bd. — cf. yaná. 
oyá (est.) deszka; brett Gn. Bd. Tr. anga (m.) %ánga (m.) Bd. 

o.-pal wandbrett; nojina Tr. 
oyada kopja; spiess, fuíánkja a rovaroknak; stachel der in-

sekten Tr. 
oyajem csendes lesz; ruhig werden Eingw. süVem umer ke-

éeste türedas oyai den hafer k a n n m a n an einem warmen tag 
máhen P. 50. 

onaka ángy; schwágerin Tr. (m.) Bd. anyós; schwieger-
mutter M. 8. 

onala sűrű bokrok; dickicht Bd. — cf. ona. 
oyarem (cs.) hangol (hangszert); stimmen (ein instrument) 

Gn. Bd. Tr. ingerel; reizen Gn. Tr. tuden osal suloksesamecem 
celastemat esten oyaren-oyaren onéoktat dessen sünden allé zu-
s a m m e n s t e l l e n d ( ? ) zeigen sie auf Zag. 41. 

onatdr-pu onator-baum Gn. 74. 
oya£á-pű zápfog; backenzahn — cf. oyer-pű Tr. 
őndak korán; früh Bd. ondák, ondakák id. Tr. korábban; 

früher Gn. ondakrák id. Bd. 
ondál- (est.) megcsal; betrügen P. 8. Tr. ondáltem pass. Tr. — 

cf. oltalem. 
önde (est.) most, már; jetzt, schon indé id. endé (m.) id. Bd. 
önglém (t.) ért; verstehen, öngöldarém magyaráz; erkláren, 

unglem (m.) unguldarem (m.) unglandarem (m.) Bd. 
oygo (cs.) bügel (am echneeschuh, für den fuss) Gn. edény 

füle; henkel (an geschirren) Bd. Gn. neTjia Tr. — Ossz. towar o. 
das loch für den axtstiel — cf. cs. oya KOJibux). 

oygor (cs.) kis harang^ kléine glocke Gn. 1. Tr. csengetyű; 
schelle Gn. oygr id. Gn. — Ossz. o.-pii zápfog; backenzahn Gn. 

oniska sógor; schwager (der áltere brúder der frau) oneskd 
(m.) Bd. 

oye v. ompo id. Tr. — cf. oy 3. 
oyerkalas (m.) sántít, inog; hinken, wanken Tr. 
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07Ws előre, el; vorwárts, weg: jomak ónos, mon tenos a mese 
el van, én itt (vagyok); das márchen ist fórt, ich bin hier Gn. 1. 
moyes-onos hátra-előre; rückwárts-vorwárts Ocs. 23. an: anés, 
mingés anés (m.) id. Bd. 

oylás áll; kinn Gn. Tr. oyolás Pu. 43. onglas Bd. — Ossz. 
oylas-lu (m.) állcsont; kinnbacken M. 4. Bd. tovar-o. fejszenyak; 
nacken der axt Bd. 

ono ip ; schwiegervater Gn. Bd. onö id. Tr. 
orísöka (m.) após; schwiegervater M. 8. 
oúská sógor; schwager Tr. 
on^ém tekint, megnéz, utána néz; blicken, nachsehen Gn. 

felnevel; erzieben P. 57. onMém felügyel, felnevel; beaufsichtigen, 
erziehen Bd. — oncem felügyel; beaufsichtigen Ocs. 28. Ist. 37. 
CMOTpio, pa3CMarrpHBaio Tr. — paksam oncoso gártner Ist. 292. 
kapsom oncen sogen testét őrizte; er war sein leibwáchter Ist. 125. 
sonen oncen kalaso jól meggondolva mondd ; sage gut bedacht Bk. 
47. — onjoldam körülnéz; umsichtig sein, on&aíam tekint, pillant; 
blicken, onialedem fr. — anlem (m.) anéalam (m.) Bd. — cf. on-
gektem caus. 

on$a különösen; besonders Gn. 
onfjaka v. on^oko id. Ks. 50. 07if)akala lisaskok a jövendő; das 

zukünftige Ks. 16. anzakla li id. Km. 21. 
ongalal sógornő előkelő ; vornehmer Pu. 42. 
onjamo intés, parancs; mahnung, befehl Tb. 24. 
ongoktém mutat; zeigen P. onzuktem id. Bd. on&aktem id. Ks. 

4. oncöktem Ocs. Ist. Tr. jövendőt mondat; sich wahrsagen lassen 
P. 12. onéuktolam fr. oncokt- megbüntet; bestrafen Ocs. 56. an fek
tém (m.) Bd. anzaktem (m.) Bd. Km. 15. onzaluktem megpillantat; 
erblicken lassen Bd. onzuktüktem megmutattat; zeigen lassen Bd. 

on^eko (lat.) előre, elé; vorwárts, ver (passim) on$ok Bd. 
átizaka (m.) Bd. totlec o. ezentúl; von nun an Ocs. 80. kozot-gocen 
o. mostantól fogva; von nun an Ist. 182. k.-g. on^okoée id. Bk. 90. 
todo-gocen o. id. Ist. 15. 

oncokolok (recte : onjokolok) jövendő; zukunft Ist. 152. Ocs. 
107. -— anzakalák. 

ongol Gn. onjol, ontful Bd. oncol Tr. Ocs. Ist. Tb. oncal Bk. 
anzal (m.) Bd. ancal Km. elülvaló, eleje; der vordere, der erste, 
das vordere — o. igmwo der erstgeborene Ocs. 45. o. pü előfog; 
vorderzahn, o. kece vorgestern Bd. — oncolkoc kaém n%y Ha ne-
pepisi . Tr. 

ongolan előtt; vor G. 77. Tr. jumo o. vorgott Ist. 113. — an-
zalan (m.) Km. 70. 

onjolke v. onjoko id.: port oúgolket házad elé (az udvarba); 
vor dein haus (in den hof) G. 79. onzolku Bd. 

on$olno (loc.) elül, előtt; vorn, vor (passim) — ánzalna (m.). 
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ongelt kostas sétál; spazieren Ocs. 81. Ist. 114. 
oncemas (recte: ongomas) ország; reich Bk. 62. Tb. 8. onco-

mas Ks. 34. ancamas Km. 46. 
ongüc (abl.) elülről, elől; von vorne, von Bd. oncoc Oes. 44. 

oncacan Ks. 22. oncacen Bk. 72. oncöcön Ocs. 85. oncocon Ist. 62, 
ancac Km. 30. ánzac (m.). anzacem (m.) Bd. — oncoc-kosso CBaTym., 
CBaTyHBfl T r . 

onZukes jövőre; künftig, onáuksom ezentúl; von nun an, ánzak 
keca (m.) következő nap; der andere tag Bd. 

oniué fölügyelés, igazgatás; aufsicbt, regierung Bd. bezirk, 
gebiet Tr. kugozan o. birodalom; reicb, ola o. kormányzóság; regie-
rungskreis Bd. 

öpkelém (t.) bosszankodik, zúgolódik; mürriscb sein Gn. Bd. 
dörmög; murren Bd. Tr. Ocs. 48. Ist. 67. öpkdlem (m.) Bd. Tr. 
öpkal- M. 68. öpkölem Bk. 51. — it ópkald minim (m.) ne panasz
kodj reám ; beklage dicb nicht über micb Bd. 

öpkalemas szemrehányás; rüge, skémzém öp. megbánás; 
reue M. 68. 

opsa ajtó; tbüre Bk. 118. Pu. 43. opsa G. 31. Ocs. 45. opsa 
Pu. 28. ofsa G. 47. 

1. optém rak, rárak; legén, laden; CKjia^HBaTt Bd. Gn. Tr, 
önt; giessen; HajiHBaTt Bk. 14. Tr. wüt o. giessen Bd. pu-üm o. 
baumöhl giessen Ist. 103. ment; scböpfen (wasser) Ocs. 40. Ist. 55. 
rávet; auflegen, aufwerfen Bd. szór; streuen, fészket rak; ein nest 
bauen Gn. — optalam mom. optaledem fr. Bd. — optén-postarén 
beisteuer (in geld) leisten optalas JIHTB HST. MeTajuia *ITO HHŐy^B 
M. 86. 

2. optem ugat; bélien Gn. Bd. Tr. optaltem G. 32. optaldem 
mom. Bd. optaltal- fr. G. 32. optestam fr. Bd. 

optos tőr, háló; schlinge Bd. Tb. 139. optos (m.) Bd. Tr. op-
tosta CÍTL, TeHeTa Tr. 

1. or (cs.) józan; nüchtern ar (m.) Bd. ara (m.) id. Bd. Zol. 
— or-vuján józanfejű, józan; mit nüchternen kopf, nüchtern Bd. 

2. or (m. t.) sáncz, palánk, árok; schanze, pallisade, graben 
Bd. — t. or graben Badl. 

or: ór-joy fiatal asszony, menyecske; neuvermáhlte frau 
P. 2. or-joy-wato id. ibid. orjoy-wate id. Tr. or-jon-wato Tb. 104. 
orjon- mari fiatal férj; neuvermáhlter ehemann Tb. 104. Tr. or-
jolmo gaumenzapfen P. 30. MajieHKin H3bi*ieKT. y ^ejiOB^Ka Tr. — 
cf. t. órai klein, unerwachsen Radl. 

or: or-ludo telelő récze, kriechente (anas querquedula) NyK. 
6 : 197. 

orem (cs.) megőrül; rasend werden Bd. Gn. Tr. oredem fr. 
arem (m.) Bd. — orsó pi veszett kutya; toller hund Bd. öroso bo
lond, őrült; wahnsinnig Krest. 13. orese id. Zol. oroso id. Tr. ors& 
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Zag. 9. — Ossz. o.-sudo gyógyító fü a veszettség, veszett kutya 
harapása ellen; heilkraut gegen liundewuth Tr. 

öram csudálkozik, megijed; sich wundern, erschrecken Bd. 
Tr. Ist. 295. Ocs. 63. Ist. 89. •— ören koltomo pasa csuda; wunder 
Ist. 215. örmo pasa id. Ist. 212. Zag. 70. örmö, örmas pasa id. Bd. 
— örektem árnulásba hoz; in staunen versetzen Bd. oröktaraé id. 
Tr. — örmö csudálatos; wunderbar Bd. 

orá rakás, halmaz, csoport, sor; haufe reihe Bd. — kopná-orá 
kéverakás; ein kreuz garben P. 13. alom; unterlage, streu; no^,-
CTHJiKa Tr. oranék nagyban; en gros, im grossen; rypTOMt Tr. — 
cf. ará. 

orá-senga légy; lliege Bd. cf. ara-sengá (m.) id. Bd. a. söyá 
M. 60. 

oráde (r.) bolond, esztelen; dumm, unverstándig Bd. Tr. oródo 
(m.) id. Bd. Tr. oróde M, 11. oride (m.) NyK. 3 : 155. orodes keás 
(m.) o^yptTL OTT. BHHa M. 86. 

oralém fölhalmoz; aufháufen, aufthürmen Bd. Tr. oraltém 
id. Tr. 

oralűe épület; gebáude G-n. 56. oralde Tb. 17. oralte Bd. — 
orálto gebáude, thurm Tr. kü oralto id. Ist. 17. 

orawá (est.) kerék ; kocsi; rad; wagen Gn. Bd. Tr. arává (m.) 
arabá (m.) Bd. — Ossz. o. ter szekér; fuhrwerk Bd. o.-kewék kerék
agy; nabe, o.-puc id. o.-paskár tengelyszeg; achsennagel; qena Tr. 

orawí (r.) veréb; spatz M. 36. orabí Tr. — r. Bopoőeü. 
örcás elszaporodik; sich vermehren Ocs. 4. Ist. 53. Uf. 12. 

örcoktem szaporít; vermehren Ocs. 57. — pes örcomöyö sok idő 
multán; nach langer zeit Ocs. 38. 

örűém hízik; fett werden Gn. 47. erdám id. Tr. ördoktem hiz
lal ; fett machen, másten Gn. 22. — erde kövér; fett Tr. 

ord'ey (pro: ord-jey) menyecske; neuvermáhlte frau Gn. 
ordliixg id. Bd. — cf. t. árdáy jungfrau Badl. 

ördö oldal; seite; cropoHa, ördösto kostám wandern, reisen; 
CTpaHCTBOBaTL Tr. — cf. ördoz, érdé. 

ördoz oldal; félreeső, idegen; seite; fern, fremd Ist. M. Tb. 
Gn. örtöz, brdüS Bd. -— ÖOKT., cropoHa Tr. érdéi id. Tr. Ördeí (m.) 
Ördoi (m.) id. Bd. erdei (m.) NyK. 6 : 1 9 3 . — Ossz. ö. lu oldal
borda; seitenrippe Tb. 83. M. 5. Bd. Tr. ö.-joy jövevény; fremder 
Ist. 278. Ist. 266. ö.-aul távoli, ismeretlen falu; ein entferntes un-
bekanntes dorf Bd. —• örtösö abseits gelegen; loc. örtöstö, ördestá 
(m.); lat. örtöées, Örtöska, ördeská (m.) abl. örtöégec, ördesgoc ab
seits Bd. ördeskorák ein wenig abseits P. 9. 

orém (est.) utcza; gasse Bd. Tr. — orém-luk keresztút, mellék
út cza; kreuzstrasse, seitengasse Tr. 

őrén (cs.) iró; buttermilch Bd. Tr. KHCJioe MOJIOKO Tr. 
örgém (t.) elképed; erstarren, ausser fassung kommen; Tep-
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flTBCfl, CTOji6eHÍ,io Tr. — t. iirkü- erschreeken, erschreckt, zurück-
fahren Badl . 

örg- ökle l ; stossen (mit den hörnen) üskoz tagam örgén púiten 
der ochs stiess den hammel todt P. 5 . örgeűál- egymást öklelni ; 
sich gegenseitig stossen P . 33. 

organ (r.) hegedű, harmonika ; geige, ha rmonika M. 44. 
orgage sövény; dickicht W. 32. 
öronják alsó p á r n a ; rückenpolster Pu. 28. 
orkamak (t.) nagyon jó l ó ; sehr gutes ross Gn. 59. — t. ar-

gamak Radl. 
örkaném (cs.) lustálkodik; faulenzen Gn. Bd. Bk. 47. cérkosko 

kajás örkaném ich versáume in die kirche zu gehen Bk. 59. örkaném 
id. Tr. (m.) Bd. erkanem (m.) NyK. 6 : 193. örkanedem fr. örkanal-
dem Bd. 

orlém elválik; sich t rennen P. 10. 32. Tr. szétválik, eloszlik; 
sich t rennen , auseinandergehen Bd. — orlemah oszlás ; das aus-
einandergehen Bd. — cf. ojrém. 

orlém (t.) szid, gyaláz; ká romol ; lástern, schimpfen Gn. 
Bd. Tr. 

orlaj v. orlane. 
orlaném (t.) megsértődik; sich beleidigt fühlen Tr. Ist. 10. 

kínlódik; sich abqualen P. 56. orlandarém beleidigen Tr. — 
cf. orlém. 

orlan vörös berkenye ; vogelbeere ; ptióima Tr. 
1. orlane gerezd, fürt (gyümölcs); traube Tr. orlango szőllő-

fürt; weintraube Bk. 39. orlaj: mnograd mör o. id. Ocs. 28. Uf. 45. 
orlaya Ist. 38. 

2. orlane (cs.) vakondok; maulwurf Tr. — v. árián, 
orlanmo : kién orlanme (fekvő) betegség; bettlágerige krank-

heit Sdr. 4. — cf. orlaném. 
orlok (t.) nyomorúság; elend (subst.) Gn. Bk. 51. sértés, szen

vedés ; beleidigung, pein, qual Tr. Bk. 86. orluk elend Bd. orlukán 
adj. Bd. 

orlomas szidás; das schimpfen Bd. orlmás (m.) Bd. Tr. 
örmö v. sub öram. 
orodo v. oráde id. 
óról (cs.) őr; wáchter Gn. Bd. Tr. Ist. 312. uroul Bd. — Ossz. 

oróla-wastaltes őrváltás; wafthe ablösung Bd. 
orolém (cs.) őrt áll, őriz; wache haltén, hüten Bd. Tr. jumo 

orola hilf gott Ocs. 23. cf. aralém. 
örs bajusz; schnurbart Gn. M. 4. őrön Bd. Tr. ers (m.) NyK. 

6 : 193. 
orsá sörény; máhne, arzá (m.) id. Bd. Tr. 
orsaká szigony; fischgabel, harpune Tr. 
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orsmá őr, őrző; hüter, aufbewahrer; xpamiTejiB Tr. 
ort sarló háta; rücken der sense Gn. kakas-sarkantyú; hah-

nensporn Bd. •— cf. t art hintertheil. 
ört lélek, bátorság; seele, muth Gn. ^yxi., qyrte Tr. ö. uke 

félek; ich fürchte G. 68. nuno örtost lekton ulmas sie waren ausser 
sich Ist. 291. joy-samocon örtost lekton kolso gaje Un ulut die mán-
ner waren erstnrrt gleich todten Ist. 319. ört leksaslok naro kugu 
jükon mügoras tünaHec bis ihnen der athem ausgieng, so laut fingén 
sie an zu brüllen Zag. 19. 

örtner nyereg; sattel Gn. Bd. örtner Pu. 44. örtnel Bd .— 
örtni id. M. 32. 

örtnertém nyergel; satteln Gn. 2. örtertalém id. Pu. 44. 
örtni v. örtner. 
örtö% v. ördoS. 
orugem varr; náhen oriigustam, rugustam fr. orqem (m.) urgem 

(m.) Bd. 
orugos varrás; nath Bd. 
orwálde a ruha alsó része, szegése; saum des kleides, o. jer 

hímzés az ing alján; stickerei am saume des hemdes Bd. 
örza (est.) hársból font kosár; kasten aus (linden-) baumrinde 

Gn. Tr. örza hársból font nagy lisztes kosár; grosser mehlkorb aus 
lindenbast Bd. öría truhe P. 25. 

örza, erza kék; blau Bd. erzá rojiyőon, Jia3ypeBbiö Tr. 
örzangam kékül; blau werden örzangedem fr. id. -—• órzangdem 

kékít; bláuen, örzangdedem fr. id. Bd. 
oréa sörény; máhne Gn. — téyoz-oréa landzunge des meeres 

P. 7. — cf. orsa. [6 : 194. 
or£á (r.) rozs; roggen, ruta, rza (m.) id. Bd. uréa (m.) NyK. 
os darab; stück P. 47. 
osal (est.) rossz, csúnya; schlecht, bőse, hásslich (passim), 

leid P. 13. 
osalemam romlik; sich verschlechtern, osalemdem rosszabbít, 

megront; verschlechten Bd. 
osawa platz, wo dem Keremet geopfert wird Gn. 
oéka brúder des mannes, álter als dieser Gn. 
osla (r.) szamár; esel Ocs. 32. Ist. 86. 
oslám (est.) nyereség, kamat; gewinn, procent, oslémíok uzso

rás ; wucherer Tr. 
oéol (r. m.) szamár; esel Bd. 
ospod(r.) úr; herr ospodstva (m.) birodalom; reich Bd. 
ostátka (r. m.) maradék, utolsó; überbleibsel, der letze Bd. 
ostruk (r.) sziget; insel; ocTpoBt Tr. ostrok (m.) Bd. 
os (m) ész, emlékezet; verstand, gedáchtniss Bd. 
os (attr.) fehér; weiss Gn. os jumo dicső isten; hehrer gott 

os kugoia hehrer könig G. 65. — cf. oso. 
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osalge fehéres; weisslich Bd. osálga id. Tr. 
osemám fehéredik; weiss werden Bd. G. 44. elhalványul; 

erblassen G. 68. osemdem fehérít; weissen Bd. meszel; einkalken 
G. 72. 

oskedém v. oskolám. 
osim-sűlis poszméh ; hűmmel Tr. 
oskol lépés; tritt Gn. 
oskolám lép, jár ; gehen, schreiten G. 60. oskedem, askedám 

(m.) askedektem (m.) oskedaldem id. Bd. oskalám, oskedám Tr. osko
lám marschieren Ist. 31. Tb. 242. oskolai- lépked; schreiten Pn. 
34. sétál; spazieren Pu. 43. — asked-tolás, -miás (m.) hozzálép, 
odalép; hintreten Bd. 

osko nyárfa; pappel; ocoKopt osko pu id. P. 58. weisspappel 
Gn. osko-tuyur pappelrinde Tr. — cf. t. os pappel Badl. 

oskok barnásszürke ; schwarzgrau; CHBHH Tr. 
oskóz lépés; schritt; nian> Tr. 
osla fehér; weiss P. 58. 
osmá homok;jsand Gn. 75. Ocs. 23. Ist. 31. Bd. Tr. usma Bd. 

osman adj. Bd. — Ossz. o.-kol necitapb (puöa) Tr. 
osno v. ozno. 
oso fehér; weiss (passim), osa (m.) os (m.) Bd. ose M. 7. — 

oso-koi weisstanne Tr. o.-ivuján-sudo kamilla; kamille Tr. 
osso előbbi; früheres Ocs. 29. 
ospö ezüst válldísz, melyet asszonyok viselnek; silberner 

schmuck von den frauen an der schulter getragen Tr. 
1. otá sérv; bruchschaden; KHJia Tr. — ? cf. t. kotok schweif, 

mánnliches glied Badl. 
2. ota (cs.) sziget; insel Bd. Tr. liget; wáldchen Tr. oto wáld-

chen Gn, oto id. Pu. 18. gebüsch P. 56. 
oterlá (m.) bozót; gestráuch, strauchwerk Tr. — t. otar weide-

platz Badl. 
oíika (m.) hinta; schaukel Bd. otik id. Tr. 
ótól tarló; stoppel P. 8, 56. Gn. — cf. t. ot gras. 
otoro (r.) sziget; insel G. 59. otro id. Gn. 
otoéa hólyagocska ; bláschen Gn. otozá schote, hülse ; CTpy-

*ieiíi> Tr. pursa-otoza borsó-héj; erbsenschote P. 51. vüt-otoza hó
lyag (a kézen); pustel (an der hand) Bd. MOSOJIB Tr. 

otkazem (r. m.) elenged, visszautasít; nachlassen, zurück-
weisen Bd. 

otná (r. m.) mindenképen, teljességgel; auf jede weise, allen-
falls Bd. 

otwet (r.) felelet; antwort G. 73. Bd. 
owarém (cs.) felforr, feldagad, felfúvódik, forr, pezseg; auf-

kochen (intr.), bauschen, schwellen, gáhren Gn. Bd. Tr. kifut (a 
fövő étel); überlaufen (kochendes wasser) Bd. fett werden Uf. 46. 
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locker werden; îjjraTBCH pbixJiHMi. Tr. obarem Zol. owarném föl
dagad ; anschwellen P. 31. owarlaném (a tészta) megkel; (der teigX 
geht auf Tt. owaral-: mize punét owarales die federn des hasel-
huhnes stráuben sich P. 46. — oivartém fölfú; aufblasen Bd. HÜ-
^yBaio (nystipt) Tr. — owarme sürgő földuzzadt kép; gedunsenes 
gesicht Bd. — cf. t. kabar- sich auíbláhen, anschwellen Bd. 

owárce fánk; pfannkuchen; Jieneímca nosmö-o. suppe aus 
hanfsamen Tr. 

owarc&k tollból készült füldísz; eine aus flaum gömachter 
ohrenzierrath G. 49. 

owda (cs.) majom ; affe Tr. obada id. Zol. owzda id. Gn. eule 
(?) G. 79. 

oweűa (r.) ebéd; mittagsmahl Gn. obedá Tr. ovada Bd. oweű 
P. 20. 

öwertem (cs.) örül; sich freuen, öwertelem, öwertedem fr. übür-
tem, ibertem (m.), ibertaktem (m.), ibortektem (m.) örvendeztet; er-
freuen Bd. 

owica (r.) szokás, erkölcs; sitté Gn. 
owo (t.) após (a feleség apja); schwiegervater (vater der mut

ter) M. 8. 
owoská (est.) özvegy ember; wittwer Tr. ovaskd (m.) nős, férj; 

verheiratet, gatte Bd. 
owsa ajtó; thüre Gn. 
owiór (r.) falánk; fresser, gefrássig Tr. 
ozá (cs.) gazda, kereskedő; hausvater, kaufmann — öéa álte-

rer brúder M. 8. — ozawate házi asszony; hausfrau Bd. 
óza, oSo — cf. ozák. 
ozák nőtlen; ledig, ungeheiratet Tr. 
Ozán (m.) Kazán. 
ozan (r.) gazda; hausvater Bd. 
ózom (r.) téli rozs; winterrogen Pu. 44. ózom saatkeim am 

getreide Gn. ozim; ázom (m.) sommergetreide; npoBBie xjiÉöa, 
ría-o. wintergetreide, kopsta o. setzlinge; pasca^a (KanycTti) Tr. 
ozüm vetés, gabona; saat, getreide Bd. 

ozorkan ? Zag. 21. j . 
oéo mén; hengst Gn. Bd. Tr. oi'é id. M. 33. oze kese bak

kecske; ziegenbock, oze sasna kandisznó; éber M. 33. — cf. 
oza, ozak. 

oigonoktém (r.) kínoz; quálen, peinigen Tr. 
oino ezelőtt, előbb; früher, vormals, erst Gn. Ist. 290. Ocs. 

44. (m.) Bd. ozno Pn. 9. osno Bd. Tr. — óinak zuvor Ks. 11. osnók 
régen, lange vorher Bd. — osnosen régóta; seit lange Bd. — osnoso 
előbbi; früheres Bd. oznaso id. Bk. 54. oznosozo gajak sowie früher 
Ist. 120. oineso Car. 43. 

ozsö (<. oénoso, oznoso) előbbi; früheres Ocs. 122. o&éö id. 
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Ocs. 112. ozso Uf. 45. skenzen ozsö godsö pasast seine vorjáhrigen 
thaten Ocs. 122. 

P 
pa . . . v. po . . . 
pába glücklich; ÖJiaronojiyqHHM Tr. 
1. pac folt; flecken Gn. 75. — cf. r. na^KaTt. 
2. pac v. poc. 
paca (cs.) bárány; lamm pata (m.) Bd. NyK. 6, 196. — pacám 

estas bárányoz; lammen Bd. 
pacakidárma mángorló; wáschrolle (eisrütschbahn); Ka-

TOKI Tr. 
1. pacas (cs.) das mánnliche gewáchs des hanfs Gn. nocKOHb 

Tr. Zol. — cf. cs. póza t. basa. 
2. pacás réteg, emelet; schicht, stockwerk Gn. pa^i., 9Taati>, 

CJtoii Tr. zehntel, ein maass für felder, ^ecaTHHa Tr. ik p. egy
szerű; einfach Bd. Gn. kok p. kettős; doppelt Bd. Gn. kétemeletes; 
zweistöckig Gn. — pafiaé (m.) id. Bd. — kum pacasán három eme-
letti; dreistöckig Bd. 

pacemse darázs; wespe Gn. Tr. Bd. 
pacer kvártély; quartier P. 13. herberge Ist. 237. — t.patir 

r. KBaprapa. 
packas csépel; dreschen M. 22. 
packatá szálka; splitterchen P. 26. — cf. peckém. 
padestem apróra vág; zerkleinern Gn. padestem id. Bd. pa-

destám Tr. pardestam (m.) Tr. — padestelam fr. padestaldam 
pass. Bd. 

padján (t.) facsésze; holzschale Tr. — t. badjan id. Bál. 
padra (m.) törékeny; zerbrechlich Tr. 
padras egy darab; ein einzelnes stück (z. b. eine beere, ein 

strohhalm, ein gras, ein haar, ein getreide körnchen) Gn. — pu 
padras fadarab; ein stück holz Uf. 64. KJCOKF. Maca Tr. 

padrestás (m.) apróra vág; zerkleinern; KponiHTb Tr. M. 87. 
cf. padeétém, pardestam. 

pagalem (cs.) tisztel; ehren Gn. Bd. Tr. — cs. pagala. 
pagár (cs.) bögy; kropf Gn. Tr. zúza; magén der vögel Bd. 

golyva; kropf (als krankheit) Tr. — Ossz. seyél-p. zúza; magén 
der vögel; — mühlstein; atepHOBi> Tr. kocmo p. bögy; kropf — 
€S. pagar leber, pagarde nynoKT> y IITHD,T> Zol. 

págarstds böffög; rülpsen; pwraTt Tr. pagrestás id. ibid. 
pages v. paget id. Tr. 
paget (t.) idő; zeit Gn. 71. Ocs. 62. baget Uf. 5. — t. bagit. 
pagór (r.) csáklya; bootshaken Gn. Tr. r. őaropi.. 
pagráé gyomor; magén Tr. — cf. pagar. 
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payrá (t.) konkoly; lolch Tr. —• t. bakra. 
1. paj hús; fleisch Km. 32. roBa^HHa, MHCO Tr. — soltem p. 

gekochtes rindfleisch, sasna p. schweinefieiscb, c'éw'é p. hühner-
fleisch sark p. lámmernes (fieisch) M. 18. 

2. paj (t.) rész, osztályrész; theil, antheil Gn. Bd. Tr. Ist. 
135. Km. 6. tag, testrész; körperglied Bd. — t. paj Bál. 

pajárin, bajárin (m. r.) úr ; herr Bd. 
pajdá (t.) haszon; nutzen Gn. Tr. siker; gelingen Tr. pajdalek 

id. Tb. 98. — t. pajda Bál. 
pajdards meggazdagít; bereichern Tr. 
pajel (est.) áldás; segen G. 56. — t. ba%el cs. pagil. 
paj lém oszt; theilen Bd. Tr. M. 87. pajledem ír. pajlaldam 

pass. pajlaltam (m.) pass. Bd. 
pajón, pajún (m.) dicsekvő, hetvenkedő ; prahler, prahlhans ; 

XBacTyH'b Tr. 
pajram (est.) ünnep; das fest Pn. 35. Gn. pajrém id. Tr. 
pak : pak-pak-kűzo (est.) beretva; rasiermesser Tr. — t. pdke 

messer Bál. cs. pek taschenmesser Zol. 
pak (m.) mindig ; fortwáhrend, immer Bd. pak Bcer^a pdkds-

tálsa Bcer,a;aniHÍíi, HenpecTaHHMÍi Tr. p. istas megigazít, rendbe 
hoz; ausbessern, in ordnung bringeu Bd. — cf. r. BÍÍKL. 

pakéa (est.) konyhakert; gemüsegarten Gn. pakcá id. garten 
Bd. Tr. — Ossz. p.-tar mák; mohn, p.-tar-ivuj MaKOBHua Tr. — 
winograd pakca szőllő ; weingarten Ist. 255. 

pakcaze kertész; gártner Ist. 255. 
pake (est.) zsebkés; einlegemesser Gn. — cf. pak. 
pakel (est) áldás; segen Step. 8. 6. — cf. pajel. 
pakila (r.) parasztcsizma; bauernstiefel Gn. r. őaxajia. 
pakma rest, lusta; tráge Gn. Bd. lassú; langsam Gn. Uf. 25. 

(besonders vom pferd Bd. Tr.) 
pakmangam elrestűl; tráge werden Bd. 
paksié (t.) stég über einen fluss; palló folyón keresztül Tr. — 

t. baskic treppe. 
pal (m.): loc. palna másutt; anderswo, lat. pak (vak) 

másuvá; anderswohin, abl. pac (vac) másunnan; anders-
woher Bd. 

palém (cs.) megtud, megismer; erkennen, erfahren Bd. Bk. 
49. OTjnpiaTi., npH3HaTb, noMHKTL, 3HaTi> Tr. pallem merken, be-
merken Gn. —pál'em (m.) Bd. palem ny. W. 22. —pálemlem meg-
ismerszik; es ist erkennbar Km. 19. palekt- erkláren Ist. 229. 
AtJiaTfc 3HaiCL, MÉTKy Tr. palakt- id. Bk. 40. palaltás, pdldl'tcis (m.) 
bekannt werden Tr. palekalás, pdlikdlds (m.) noHeMHOry y3HaBaTf» 
Tr. palderás jelent; bedeuten; 3HaiHTb Tr. pal'derém (m.) mutat
kozik; sich zeigen, pdl'dertás mutat; zeigen; oőosHa^aTL, 3aMÍi-
naTB Tr. palnandarás ausfragen; ^03HaBaTCH Tr. 
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palák (cs.) jel ; zeichen Km. 60. palek id. Tr. 
palán (est.) kánya bangita; viburnum opulus Bd. Kajnraa Tr. 

cs. palán v. polán. 
palás (cs.) jel ; zeichen Ist. 185. 
palaéem 1. köszöntik egymást; einander begrüssen Gn. 57. 

pdldsem (m.) kölcsönösen megismerkedik; bekannt werden mit 
einander Bd. — 2. pálásás gágog; gackern die gánse Tr. — 
cf. palem. 

pdldémö tapasztalatlan; unerfahren M. 75. paledemé ismeret
len ; unbekannt Bd. 

paldern- fényeskedik; glánzen Zag. 54. pálder- (m.): zera 
pálderma godom virradatkor; bei tagesanbruch Bd. 

pale, pale, palo v. palle. 
palitlás összeforraszt; löthen ; naaTi Tr. 
palektasaslek megismerés, megtudás; erkennen Bk. 36. 
palelek je l ; zeichen Ist. 178. 
palemé ismerős ; bekannt Tb. 173. paleme id. Bd. 
paleéaslek ismertető jel; zeichen Ocs. 68. 
palle (cs.) jegy, czél, folt; kennzeichen, ziel, fleck Gn. Ocs. 

59. pale jegy, jel ; kennzeichen, merkmal Bd. pale (m.), pala (m.) 
id. Bd. palo, pale (m.) 3HaKrL, METa Tr. palo zeichen Ist. 200. — 
palle wer ismert hely; bekannter ort G. 76. palle lies es wird sich 
kund thun Ocs. 59. palla bekannt Gn. pale lües czólt lő ; das ziel 
treffen (beim schiessen), palem estas jegyet c>inál, megjegyez; ein 
zeichen machen, bezeichnen Bd. — palán jegyzett; bezeiennet Bd. 
cs. pallá. 

palmasemás ismeretség; bekanntschaft; 3HaK0MCTB0 Tr. 
palnák helyesen; richtig; npaBO, BiipHO Tr. 
palsalandarém v. sub poUém~ [eis Pn. 36. 
pamás forrás; quelle Gn. Bd. Tr. lék a jégben; wuhne im 
pdnds hamis hírnek v. oknak örül, korai öröme van; sich 

freuen in folge einer falschen nachricht o. ursache, sich zu früh 
freuen, pandáé caus. Tr. 

pandaster szakáll; bárt Tr. — cf. pandas, pondas. 
pande (cs.) 1. fogó nyél; stiel, heft M. 28. panda najma Tr. 

Ossz. selma p. der pfannenstiel korsok p. krughacken tel p. ofen-
krücke, KO^epTa M. 28. — 2. bokor; strauch. — Ossz. onei'p. 
himbeerstrauch sapter p. johannisbeerstrauch sarsöp. maassholder-
strauch M. 46. — cs. panda. 

pane kanál; löffel Tr. pano Sdru. 6. 
paneZas éget, pörköl; sengen, brennen; najiHTt, páydém el

éget ; verbrennen; catnraTL Tr. 
panket (r.) lakoma; gastmahl Bd. 
pantasá: tel tel p. (bei P. 24. ohne bedeutung) cf. tel pande 

ofenkrücke M. 28. v. sub pande. 
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pap kenyérbél; brotkrume; MAKHIUI. Tr. NyK. 6, 202. 
pápá (r.) nagyanya, ősanya; grossmutter, urmutter; 6a-

őyimta, npaMaTep Tr. Bd. 
papales alszik; schlafen P. 46. 
papká gomba; pilz, schwamm; rpnÖi. Tr. NyK. 6 : 202. 
papke (r.) madár mellcsontja; brustbein der vögel (? sic). — 

cf. kapke r. őaÖKH Gn. 
par (r.) pár; paar Gn. 73. 
par- (part- ? sic m.) kinyit; öffnen (die thüre) Bd. parte 

non aperuit Bd. — cf. pras hinausgehen; BXO,H;HTÍ> M. 86. cs. pír-
alt. par- t. bar id. 

parem ü t ; schlagen Gn. 36. — cf. perem cs. per- id. 
párak női szeméremtest; das weibliche glied Bd. Gn. 
páran (t.) bárány, lamm Gn. 57. zieckelchen Gn. ziegenbock 

G. 24. 
parbalás elszegényedik; verarmen ; oÖHHmaTL, parbalokalém 

id. parbaloktém caus. Tr. il'en cüc parbalena bujdosunk; wir sind 
heimatlos, streichen herum; cKHTaeMca BK. I. 4. 11. (Bd.) 

parcá (cs.) kalász; áhre P. 19. ágacska; zweiglein; Bi&TKa 
Tr. — cf. perce. 

parca brustschmuck aus kleinen münzen, fransen Gn. 
párdá bimbó a fán; baumknospe Tr. 
pardas (cs.) cyprinus rutilus Bd. 
parém (est.) ünnep ; festtag Bd. 
paremám gyógyul; heilen (intr.) paremam (m.) id. Bd. pare-

mam id. Tr. paremdém meggyógyít; heilen (trans.) Bk. 78. Bd. 
paremtém Tr. 

paréye (est.) krumpli; kartoffel Tr. parenge id. Bd. 
pargá (m.) félénk, gyáva; íeig, furchtsam Bd. sietős, ijedős; 

eilig, schreckhaft (von pferden); TopoiuiHBHÍi, nocnlmiHbiü Tr. 
párom (cs.) adósság; schuld Car. 89. Tr. párom Bd. parem 

Bd. — cs. párom. 
páron (r.) uraság; herr, herrschaft; őapHHt Tr. 
páros (r.) nyereség; handelsgewinn Gn. Tr. paris Bd. — 

r. óapbimt. 
parlemdem (? porl'eműem) meghatároz; bestimmen Bingw. 
parme lócsimbe, pferdefliege, hyppobosca, caimeHB M. 60. 

parmá Tr. — cf. purmo, pormo. 
párna (cs.) újj; finger (passim), jol p. lábujj; zehe, kazá p. 

kis újj; kleiner finger, koíár p. zeigefinger; poksél! p. mittelfinger, 
lümdeme p. (lümdemo p. Tr.) dér vierte finger, kugo vuj p. daumen-
finger, kugo p. id. Tr. — p. kokla fitty; feige (als geste); KyKHmt 
Tr. p.-peé kesztyű ; handsehuh Tr. 

parnas gyüszü; fingerhut Bd. Tr. parnas id. M. 28. 
partéé darócz ; filz M. 16. partos Tr. 
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pártna bimbó : knospe M. 46. pártni (m.) id. Tr. 
parus (r.) vitorla; segél Bd. 
pasas (cs.) legyőz, bír; überwinden Tr. — cs. pos- cf. 

pastdrém. 
pasaná (cs.) sógor; schwager; CBOÍIKT> Tr. — cs. pozana. 
pase (t.) legelő; weide Gn. 62. pasú id. Bd. Tr. —pase (pasa) 

kapka hinterpforte G. 65. — t. basa. 
pase meredek, lejtős; abschüssig, steil; oTjioriö, noitaTbiH Tr. 
pasemdás lejtőssé tesz; abschüssig machen Tr. 
pasya (r.) húsvét; ostern Bd. 
paéiivo (r.) köszönöm; ich danke Gn. 
paskec (cs.) lépcső; treppe Bd. 
paslek (t.) fék; halfter (aus lindenbast) Bd. — t. baslik. 
pasma (t.) kis híd; kleine brücke Gn. 2 3 . — t. basma. 
2. pasma vászon, gyolcs; leinwand Ocs. 54. 
pasnanesan besonders, verschieden, mannigfaltig; ocoőeH-

HHÜ, pas^JbJiLHHíí, pa3HHH Tr. pasnanés lanin seiner person nach 
Wied. §. 97. 

pastdrém (est.) hajt, kerget, üldöz; treiben, jagen, nachjagen, 
verfolgen Gn. 45. 44. Uf. 62. j . elküld; wegsehicken G. 23. bántal
maz; beleidigen Step. 10. pasterkalem vertreiben G. 56. — t.bastir-
cs. pos~ alt. pastir-. 

pasa munka; arbeit (passim) pasa (m.) pasa (m.) Bd. pasa 
(tn.) M. 68. pasaze munkálkodó, serény; emsig G. 59,p.jey szolga; 
diener G. 43. pasáce, pasastese, pasa-estese arbeiter Bd. pasam 
estas dolgozik; aibeiten Bd. passim. 

pasas szaporodik; sich vermehren; po^HTbca, nao^HTbCfl Tr. 
pasarnás v. posarém id. 
paskár szegek, melyekre a húrokat fölcsavarják Bd. schraube 

(?) oder unterlage, stall (?) für die saiten eines musikinstruments 
Gn. — cf. pűtremo p. KOJIOKI y rycjieíi, CKpanKH Tr. paskár miHCb 
(Hrpymifa) Tr. — toboz; zapfen am nadelholz Tr. gyujtóskatulya; 
schachtel für schwefelhölzchen; KopoÖKa cira^eKt Tr. — Ossz. 
peske-p. hordócsap; zapfen einer tonne P. 27. orawá-p. tengely
szeg ; achsennagel, omasá-p. 3aBepTKa y ,a;Bepn Tr. 

paskec (t.) lépcső; treppe Tr. Car. 36. — v. paskec. 
pasma P. 51. v. pasma id. 
pasmak (t.) bőrczipő; lederner schuh Gn. 
pasport (r.) útlevél; pass Gn. 
pasténge, pastengese utolsó; letzter pasténges utoljára; zuletzt 

Bd. — cf. poc. 
paía (cs.) bárány ; lamm M. 33. 
pátár (m.) nagyon, igen, leg-; sehr, (auch superlativ suffix) 

p.-kugo sehr gross p. jaéo der beste Bd. ? cf. páter. 
patár schwergláubig; HeBBpiomiM; cjiyxaMi> Tr. 
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patarak olló; scheere Bd. patrák id. Tr. 
pátiján (r.) veder; eimer; öa^ba Tr. 
patel tejszín; sahne, CJIHBKH, tarek p. tejfel, dicker milch-

rahm, CMeTaHa M. 18. patai (m.) fecstej, gulászta; die erste mutter-
milch Bd. 

páter (est.) erős; stark Gn. 13. Ist. 80. erő; kraft Gn. 43. 
patká csepp; tropfen; Kamra Tr. 
patk- csepeg; tröpfeln Ist. 272. pat'kaltás id. Tr. paikaltarás 

fecskendez; spritzen Tr. 
paíkaltes v. patká id. Tr. 
pdtnica (m. r.) péntek; freitag Bd. 
pazar (est.) vásár; markt, markttag Gn. Tr. 
pe . . . v. pi . . . pe . . . 
pecem bekerít; umzáunen G. 57. Bd. picém (m.) Bd. pecedem 

fr. Bd. 
pecat (r.) pecsét; siegel Gn. Ist. 162. Bd. 
pere sövény, kerítés; zaun (aus stangen) Gn. Bd. Tr. pica (m.) 

Bd. — Ossz. kudu peco palota; palást Ist. 274. cf. kudowéce udvar, 
hof Tr. — pecan adj. mit zaun versehen Ocs. 57. 

peckém (t.) vág; sebneiden G. 48. einschneiden, ritzen Gn. — 
cf. t. pec- kaszál, herél Bud. Bál. 

pecke (cs.) hordó; tonne, fass Gn. 27. Pn. 11. pecke; pecká 
(m.) Tr. pecke NyK. 6, 202. — cs. pdeke r. őomca. 

pecke köszörűkő; (runder) schleifstein Gn. Bd. P. 24. p. kű 
id. Tr. peckes kucas schleifen Bd. — cf. cs. picik t. picki ságe (pi>-
3aKi., nujia Bud.). 

peckemes sötét; finster,pecke'mos,peckedá (m.) Bd. — pdckem'és 
id. M. 47. 

peckemes (m.) besötétedik; es wird finster Bd. peckemdem 
elsötétít; finster machen Bd, 

pekal'a fél; theü; HacTL Tr. — v. pel. 
peke, pekdlá v. pel. 
pel oldal; seite, richtung (passim) fél; theil Bd. — pelén 

mellett, rajta; nebenan, an Bd. Gn. P. 7. Tr. pele id. Gn. loc. pe-
leste félen abl. pelec felől lat. peleske, peles felé, in der —, von der 
— , in die richtung, seite Bd. — lat. pelke: p. Hét távol legyenek; 
sie seien weit entfernt Ocs. 59. peke: kok peke ojren in zwei theile 
getheilt Ocs. 65. (cf. belko id. Ist. 91.) wolgodom ik peke, pickemsom 
wes peke ojren auf die eine seite hat er das licht, auf die andere 
seite die fiüsfcerniss vertheilt Ocs. 3. — pekald gegen keca liddemas 
p. gegen sonnenaufgang zu Km. 61. — pelno, pehkn in der, in die 
férne; B^ajiH, B^ajiB Tr. — cf. bel, wel. 

pelak (est.) ajándék ; geschenk Bd. pelá'k Tr. — cs. puliig 
t. büldk. 

peldks özvegy ember; wittwer Tr. 
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pdlaéka tűzkő; feuerstahl Gn. 46. 
pele, pel fél; hálfte; das eine von zweien; Gn. Bd. Tr. pele 

P. 26. nejia Tb. 101. pel-wes egyik-másik; einer oder der andere 
G. 7. p.-jut mitternacht Bd. judpel (m.) id. ibid. jed pel id. M. 49. 
p. tűre halb u. halb, lássig Km. 79. iktat pele anderthalb iktak 
pelük (m.) iá. i-ák pele anderthalb jahre, kum kecak p. vierthalb 
tagé Bd. — pel-om fólálom; schlummer, pel-pop diakon, pel'-wol-
godo morgen- o. abendröthe; 3apa, pel'-kedán félkezű; einhándig 
Tr. pel-sinzán eináugig Bd. 

pdldörcan fürj; wachtel M. 41. 
peídrá (m.) könnyelmű, pajkos, ostoba; leichtsinnig, muth-

willig, dumm; Bep^eHHBiíí, majiyHL Tr. 
pelectam virágzik; blühen Gn. 56.peledam, peledaldam, pelled-

(m.) id. Bd. 
pelédes virág; blume M. 21, pelédes id. Bd. Tr. — Ossz. 

pelédes wurge virágszár; stengel p. elestas levél; blatt M. 2 1 . — 
peledesan: sem türlö p< conar pel hót külömböző szinü szivárvány; 
ein siebenfach verschieden farbiger regenbogen Ocs. 12. Ist. 15. 

pelek, pölek (est.) ajándék; gabe Gn. — cf. pelak. 
pelérme poszméh; hűmmel Bd. — cf. cs. pil honig. 
pelestém beszél, szól; reden, sagen Gn. Bd. (m.) súg, flüstern 

Bd. jumolan peleken gott anrufend G. 58. áldoz; opfern Pu. 37. 
ein opfer widmen Gn. pelestám B03paataH) Tr. —- peleitede (m.) 
elhallgatott; er hörte auf zu sprechen Bd. 

pelei ismerős; bekannt(?): una gané űzet ulmas pelei (neJlHJi) 
kalekem vendég gyanánt tekintették az ismerős embereket Step. 10. 
cf. palelek. 

pelké fontos; wichtig; BasKHMÍi, pel'kén adv. Tr. 
pelkemám fontoskodik ; grossthun ; BaatHiwaTL Tr. 
peltem olvaszt; schmelzen (trans.) Gn. peldem Bd. pel'tém 

wachs, talg schmelzen Tr. peldeme ü geschmolzene butter P. 51. — 
pelés umgekocht werden; nepeBapHBaeTbca Tr. 

peUeyertin (m.) v. puzadán id. Tr. 
pempe pinty; finke; 336JIHKT> Tr. pembe NyK. 6, 202. 
pencá (cs.) iszap; schlamm; HJTB Tr. — cs. pilcik rpa3B. 
peygede erős; fest P. 7. pengédé stark, fest angezogen, ge-

spannt, knauserig, geizig Gn. pengédé erős, erősen tartó, fösvény 
Bd. penedö 2tecTKÍH, KpBnKÜi, cnynoíi Tr. pingede M. 46. — pin-
gada Bd. pingáda (m.) geizig Bd. — peyedö arná nagyhét; char-
woche p. ojmo v. sub ojém Tr. 

pengedemam erősödik; stark werden pingedemam (m.) id. Bd. 
pengedemon-wian Un er wurde sehr stark Ist. 183. pengedemdem 
erősít; stárken Bd. pingedemdem (m.) Bd. Km. 19. 

perem (est.) megüt; schlagen Bd. Tr. perném ütődik; geschla-
gen werden Tr. P. 11. — cs. per- t. bár-. . 
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perce, pörce (cs.) ein einzelnes stück z. b. ein getreidekörn-
chen, ein strohhalm, eine féder, ein haar, ein faden Gn. szem; 
getreidekorn Bd. perce G. 52. pirca Bk. 40. pirca (m.) Bd. Tr. Zol. 
pirc (m.) Bd. perce Tr. porca Zol. — Ossz. olom-p. szalmaszál; 
strohhalm, üp-p. hajszál; éin haar Bd. Ocs. 113. percat sec kölest 
du hast es gar nicht angehört Za<;. 40. — cs. pürcik. 

peregem (r.) őriz. véd, oltalmaz; bewahren, behüten Ocs. 124. 
Km. 8. Bd. Tr. peregáltás sich hüten Km. 9. peregitlem bewahren, 
sparen Gn. 

peregdeme gondatlan; nachlássig, sorglos M. 75. 
pereméé (t.) sajtos lepény ; kásekuchen : BaTpymKa Tr. — t. 

pirömác Bál. 
perestém aufgreifen, auffangen; nepexBaTHBaTb Tr. 
peryalt-: peryaltén-koltén váratlanul előrohant; stürzte un-

vermuthet hervor; Haxjn>iHyjrr> Tr. 
perkalás áttör; durchbrechen ; npoŐMBaTL Tr. — cf. perem. 
perke (est.) áldás, gyarapodás, nyereség, haszon; segen, zu-

wachs, wohl, gewinn Gn. Bd. Tr. perge Zol. pereket id. Bd. perkéle 
id. Tr. perkejan (m.) perkeán (m.) áldásos, termékeny; segensreich, 
fruchtbar Bd. — perikáu áldott; gesegnet Tr. (v. sub kockám) 
perke-kugo-jumo ,• p. kugo-pujroso ; p.-awá goltheiten des segens Tr. 

perna gerenda; balken, prana (m.) id. Tr. — perna P. 49. 
G. 46. pdrna Gn. pörna Bd. perna Máté 7. 3. brevná (m.) prevnd 
(m.) Bd. — t. büráná r. őpeBHO. 

pdro (est.) fúró; bohrer Gn. pro M. 66. 
pertari (m.) először, eleinte; zuerst, anfangs Bd. Tr. pertári 

Km. 4. Bd. pertarísa, pertárise (m.) id. Bd. 
pertárlisa az első; das erste Km. 24. 
perwoj (r.) első; először; der erste; zuerst Gn. zuerst Bd. 

perwej id. Bd. perwí (m.) előbb; früher Bd. Tr. M. 12. perwé id. 
Bd. — perwoswjascennik oberpriester Ocs. 54. Ist. 54. 

perwojso első; das erste, perwísa (m.), perwíé (m.) előbbi, 
első; das frühere, erste Bd. perwísa npeaíHÜi Tr. 

pesán (ismeretlen szó; unbekanntes wort) P. 31. 
peser (r.) font; pfund G. 43. zehn pfund Gn. 
pesté fal; mauer Car. 67. umzáunter platz G. 23. hofraum, 

hof Gn. 
pes (cs.) nagyon; sehr (passim) pis (m.) id. Bd. Tr. — p. er 

korán reggel; früh morgens Bk. 118. — cs.pii!. 
pescere (r.) barlang; höhle Ocs. 90. Ist. 127. 
peska (r.) betű; buchstabe Gn. — r. n^mita. 
peskaltás körülvezet; herumführen (ein pferd) Tr. (r. HTTH 

rrfeniKOMi.). 
peskedelanem fösvénykedik; geizen Bd. 
peskoűe erős; stark, fest Pu. 16. Gn. kemény (fa); fest (holz) 
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Pu. 41 . fösvény; geizig Gn. — peskodo v. petjedo Tr. — pesgedemo 
hárte, gefühllosigkeit Bk. 66. 

petenök (t.) teljesen, végig; völlig, gánzlich Tr. — t. bötönnek. 
petarém (cs.) zár; schliessen Gn. peterem id. Bd. petrém id. 

Tr. Zol. pitrem (m.) Bd. Zol. sin^azem petren kolten ulut szemét 
betakarták; sie habén ihm die augen verhüllt Ist. 277. pitrektem 
(m.) caus. Bd. petrektem; türmaske petr&kten liess üm in's gefáng-
niss schliessen Ocs. 28. petraldam, peternem bezárul; sich schlies
sen Bd. petralt-, petráltal- id. G. 29. petraiám id. Tr. — cs. pider-, 

petertes födél; deckel Bd. 
petr-sowos v. poz id. Tr. 
petréd(m.) habaró; quirl; MyTOBKa Tr. 
pézélme (ny.) vörös berkenyefa; vogelbeerbaum Weske 26. 

cf. pozle, pizle. 
pezmén (r.) kézi mérleg; schnellwage, handwage P. 25. Zag. 

24. Bd. Gn. 
pezotmén, bezotmén (r.) szükségképpen ; nothwendig (adv.) Bd. 
pi . . . . v. pe . . . . pe . . . . 
pi kutya; hund (passim) pi Bd. — Ossz. pi-jolme brustlatz 

an frauenkleid aus münzen u. knöpfen, pi-lombo rhamnus fran-
gula, pi-pvrsá eine art erbsen, pi-kol menyhal, BKEOHI. Tr. pi-solo? 
pi-pilis noBHJiHi;a 3a6opHaa, convulvus arvensis, hedera Tr. pi-jal 
itypnija Ha cTpoeHiíi, KPIOKT, Tr. 

piál szerencse ; glück Bd. Tr. piál (m.) pijdl (m.) pijal (m.) 
Bd. piaián glücklich Bd. Tr. piálán (m.) Bd. Km. 12. pijalán, 
pijálá'n (m.) Bd. jrijáltoma (m.) szerencsétlen; unglücklich Bd. 

piaiam hunyorít; blinzeln, pialedem fr. Bd. 
piambar (t.) próféta, szent; prophet, heiliger Gn. P. 53. -— 

t . pagambdr. 
pianéa (r.) részeges; trunkenbold Gn. pijanicá id. Bd. 
pic hegyes; spitzig G. 70. 
pié szeget, beszegett; brodüre, brodiert Gn. 
pic (m.) sűrűség, pusztaság; dickicht, öder ort; rjiyniB Tr. 
picák furkós; knüttel M. 63. 
picál (r.) puska, fegyver; flinte, gewehr M. 62. cf. p&cal. 
picandém bekerít; umzáunen, pican- intr. — keca picanén 

cojiHn,e Bh Rpyry Tr. 
pice iramszarvas; rennthier puca (m.), puse (m.) Bd. pücö 

hirsch NyK. 6, 195. 
picik (cs.) kicsi, piczike; klein Tr. picikse id. Zol. — cs. picik* 
pickáltás schösslinge treiben; nycnaTb OTpocTKH Tr. 
pice (m.) v. pece id. — Ossz. kudé p. udvar; hof M. 30. 

kapsta p. gemüsegarten M. 10. skal p. istálló; staü M. 31. — 
petrém p. sövény, fonott kerítés; geflochtener zaun; rnieTeHB 
M. 30. 
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pickatajemdem (m.) elsötétít; finster machen Bd. 
pickejas (m.) fullad; ersticken, pickektás caus. Tr. 
pickemse sötét, sötétség; finster, finsterniss Gn. Ocs. 3. 44. 

pickémes (m.) Bd. kece pic pickemse Un éincen a nap teljesen elsöté
tedett ; die sonne verfinsterte sich gánzlich Ocs. 44. cf. picak pické
mes Ist. 62. 

pickemsaltam (m.) elsötétül; sich verfinstern Bd. Bk. 66. 
pickik (m.) levágott darab; abgehauenes stück; OTpisoicB, 

o6py6oKi> Tr. — cf. peckcm. 
pickié (cs.) fűrész; ságe Tr. 
picula egymás mögött, csapatosan; bintereinander, schaaren-

weise; ryceMi>, u;yroMT> Tr. 
pillám köt, kötöz; binden, schnüren Gn. Bd. pidám BHUty, 

njieTy (qyjiKH, CÍJTKH), onyTHBaio Tr. pidestam fr. pidaldam 
pass. Bd. 

pidas : sma pidas szájpadlás ; gaumen M. 4. wuj p. fejtető; 
ficheitel M. 3. 

pides békó, kötelék; fessel G. 22. — Ossz. pece p. vessző, 
melylyel a kerítést kötözik; zaun-ruthe G. 45. véneken pidos a 
fürdőseprő kötője; das bánd der badequaste G. 45. 

piaambar (t.) próféta; prophet Pu. 36. 
pigán (m. r.) ruta; raute Bd. 
pigár (m.) hordó, tál ; fass, schüssel Bd. 
pik v. piks Tr. 
pika (cs.) rugó; féder (von mittlerer grösse) Gn. kalep-p. 

leistenfeder (? sic) G. 16. — cf. cs. pukki TBOS^B. 
pikan (r.) ruta; raute (ein essbares gewáchs) Gn. 47. 
piks (t.) nyíl; pfeil Gn, Bd. Tr. pigosom acc. Pn. 38. piksa 

(m.) Bd. pik Tr. id. pik (m.) pik (m.) lándzsa; lanze Bd. — cf. t. 
pik pfeil Bud. 

piktém fojt, megfojt; würgen, erwürgen Gn. Bd. Tr. Ocs. 76. 
poktém iá. Tr. piktos- fr. Ist. 239. piktedém fr. Bd. püktem (m.) Bd. 
piktaldam pass. Bd. piktaltám pass. Tr. piktanaltam (m.) sich 
henken, püktanaltam (m.) id. Bd. 

piktezaldam hebeg; stottern Bd. 
pijö: ived, pije piócza; blutigel M. 62. •— cf. r. unaBKa id. 
pil felhő ; wolke Bd. pil Sr. pildn (m.) felhős : bewölkt Bd. — 

pilkom ég; hímmel Bd. NyK. 6, 202. pilpóm id. Tr. 
pitém (r.) fűrészel; ságen M. 66. Bd. 
pilá (r.) fűrész; ságe Gn. Bd. 
pitaydém befelhőz; den himmel bewölken, pil'ap- beborul; 

sich umwölken Tr. 
piliks fül; ohr Bd Bd. Tr. pilikse, pilis Bd. pelei (m.) pils 

(m.) Bd. — Ossz. pilis-tun halánték; schláfe Tr. 
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pin magnak hagyott fenyő; zum pflanzen gelassene fiehte; 
cocHa-cÉMHHHHK'L — pin-sol BH3ejib ; coronilla Tr. 

pipa pinty; finke v. pempe Tr. 
pingéde fukar ; geizig M. 77. 
pinzam miákol; miauén Eingw. 
piom piom nachahmung des lautes der maultrommel Gn. 
pirca v. perce. 
pir (m. cs.) metél; schneiden Bd. pirsáé (m. cs.) metsz, vág; 

schneiden Tr. jir pir sasluk körülmetélés; circumcisio Bd. — cs. 
puras-: púra puras- cpyöbi pyŐHTb Zol. cf. t. bura- Bál. 

pi're, pire (t.) farkas; wolf Gn. pir'é M. 39. pire Bd. Tr. pir 
(m.) pire (m.) Bd. pira Bk. 37. — Ossz. pire-wondo BOJiibe JIHKO 
Tr. — t. hűre. 

piryás (m. t.) befecskendez; spritzen; cnpbiCKHBaTb Tr .— 
t. bőrök- id. 

pir/altás ellenérzést kelt; abneigung erregen; B03Öya:̂ ;aTi> 
OTBpanjeHie Tr. 

pirkém mogyoróbokor; haselbusch; opBHiHHK'b Tr. 
pirt (m.) perez; minute Tr. egy keveset, nem sokat; ein we-

nig, nicht viel Bd. pirt köles schwer hören Bd. 
pirtaryalás (m. est.) illeszt; anpassen; CHopoBüflTb Tr. — cf. 

cs. perles- corjianiaTbCfl Zol. t. berdej gleichförmig Bál. 
pisa férfi szemérem; das mánnliche glied Gn. 
pisán (t.) bogács; distel; ocoTb; hundsblume, löwenzahn, 

oÖVBaHmnrb Tr. — t. pecán. 
pise éles, gyors; scharf, flink Bd. Tr. piso Ist. Ocs. pusö Ocs. 

64. pösö M. 66. pisi Máté 26, 41. pisa (m.) id. gonosz; bös Bd. '•— 
ívian püsö erős ép; kráftig gesund Ocs. 64. piso wian id. Ist. 90. 
con piso, kap ívian-ogol der geist ist stark, der körper kraftlos Ist. 
272. (Márk 14, 38.) Máté 26. 41. pisin gyorsan; schnell (adv.) Bd. 
pesen kasö, jogosé gyorsan járó; ragadósán folyó; schnell gehend ; 
reissend fliessend M. 73. [schárfen Bd. 

pisemam élesedik; sich scharf'en pisemdem,pisemdarem élesít; 
piske (est.) fűrész; ságe Bk. 16. — cs. pocok t. picki. 
pisma (r.) levél; brief Ist. 318. Tr. pösmá Tr. 
pismdn (m.) határszél; gránze Bd. piémá id. Tr. — pisman =? 

piiéman ? Gn. 
piste hársfa; linde Bd. Tr. pisto Bk. 28. pista Bk. 32. piste 

Gn. pister Gn. 47. id. 
pister hársfaerdö; lindenwald Pu. 37. Tr. pisterlá id. Bd. 
pistol v. postol. 
piskás (m.) dörzsöl, ledörzsöl; reiben, abreiben Tr. 
pistém tartani vlminek; haltén für etwas pures pisten er hielt 

es für gut Wied. 20. letesz; legén Km. 22. Bd. — cf. postém, 
pöstém. 
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piste, piste?- v. piste. 
pistik osawa waldgeist Gn. 
pitém (est.) végződik, elfogy; aufhören, zu ende gehen Bd. 

pitéé- (m.) ein ende nehmen Bd. pitarém (est.) eszik, fogyaszt; 
essen, verzehren Bk. 39. Bd. (Préd. 148.) pitdrem (m.) végez; en-
digen, ein ende machen Bd. Km. 17. — cf. petém, potem. 

pitém reményei, bízik; hoffen, vertrauen NyK. 6, 202. pite-
mas remény ; hoffming ibid. 

pitatlem kísért, megpróbál; versuchen, prüfen Gn. 
piterg-: pitorgén-sonzás sich einschliessen; saKJiioqaTLca, 

3anHpaTi>ca Tr. — cf. peterem. 
pitorok libelle; CTpeK03a Tr. 
pize spitze; ihh.ii> (?) — sakomo pize schinke; BeTiHiia Tr. 
pizilme v. pisiima, pizle id. p. ko£ iraxTa Tr. 
pizirém (est.) nyom, sajtol; drucken, pressen Bd. pizorém Bk. 

39. piéorém Gn. pizrém Tr. pizralám Tr. pizirtem (m.) Bd. id. 
pizömérn npH^aBJiflio, npHJKHMaio Tr. piziralt koltén agyonnyomó
dott; wurde todt gedriiekt Ocs. 67. pizrén purenet benyomultak; 
sie drangen binein (in die stadt) Ocs. 65. -— cf. pozarem. 

pizle, pizle kőrisfa; eberesche Gn. 46. — pizle fojtós berke
nye; vogelkirschbaum Bd. Tr. p. kaik paÖHHOBKa (líraija) Tr. 
pisiima (m.) id. Bd. pézélmé id. pezlo, pezle id. W. 26. — cf. cs. 
piles t. milds. 

pi£ kesztyű; handsehuh P. 26. 58. pez id. Bd. pyKaBHirbi Tr. 
piSgom (m.) Bd. M. 15. pizkóm (m.) id. Bd. pizgam id. Tr. pií-
gérge Bapbrn Tr. parna-peé handsehuh; nep'iaTKH Tr. 

1. piéám hozzáragad; anhaften Bd. Gn. Tr. ragaszkodik 
osallan a rosszhoz; dem bősen anhángend Ist. 15. Ocs. 12; fel
akad; hangén blei ben (der fisch an der angel) Ist. 207. stecken 
blei ben, BH3HyTL Tr. — birkózik; ringen Bd. Tr. Gn. ergreifen 
Gn. — pizedal- ringen Ocs. 25. Ist. 33. piéedelam id. Bd. piZektem 
zum ringen bringen Gn. piíiktem ragaszt; kiében Bd. piéektém id. 
Tr. poéektem befestigen Gn. 1. 

2. piMm meggyúlad; sich entzündf-n Bd. Gn. tul piMs id. 
Tr. piiektém gynjt; anzünden Bd. pezektem id. Gn. tulum p&éektém 
id. Ist. 96. tulom pizektém id. Tr. 

pizaltás izzad ; schwitzen Tr. 
pizás (m.) fészek,; ne-t Tr. Bd. pizá£ (m.), pezdz (m.) Bd. 
piégém (t. m.) sugdos; flüstern Bd. piJigas id. piSgaUás id. 

rágalmaz; verláumden Tr. piJgen saistas (m.) verláumden Bd. — 
t. piskilda- flüstern. 

piígis suttogás; geflüster, pizf/afáemás id. Tr. 
piZkorgo kesztyű; handsehuh; BapHinica M. 15. 
pizmas harcz; schlacht 0. 71. j . 
pe . . . v. pi . . . pe . . . pú . . . 
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poc-poc hunyorgatás; das blinzeln Tr. 
poc-pocostá (sing. 3.) hunyorgat; blinzeln Tr. 
poc-koltém v. piktém id. Tr. 
poca (sing. 3.) fogy; abnehmen Tb. 206. 
pocál (r. cs.) puska; flinte Gn. 48. pöcál Bd. — Ossz. p,-

kürtnö flintenlauf, p.-pu flintenschaft p.-pále czélirányzó; zieler 
p.-sarawocos flintenschloss Bd. 

pocálozo vadász; jáger P. 7. 
poce szarvas ; hirsch, sordo p. elenthier Tr. — cf. pice. 
pocik nöi szemérem ; weibliches schamglied Tr. — cf. potík 

t. batak. 
pocka (est.) fürész; ságe Zol. — cf. pecke. 
pockemos sötétség; finsterniss Ist. 66. Tr. 
pockemosalct- elsötétül; finster werden P. 10. pockemostém 

elsötétít; finster machen Tr. 
pedálén megment; erretten Zag. 41. sajnál; schonen Tr. — 

? cs. podar-. 
poj harapófogó ; zange; Kjiem> Tr. 
pej elme darázs; wespe M. 60. 
pojra barátságos; freundlich Km. 82. 
pokse alig; kaum Ist. 328. P. 1.0. Gn. poksé-poksé e^Ba-e^Ba, 

MyTB-qyTB Tr . 
pol felhő; wolke Gn. 58. P. 1. pol (ny.) pél (k.) W. 26. pol-

pomos ég; himmel Gn. Bk. 20. Zag. 54. pol-bómes id. P. 18. pölgom 
id. M. 47. pjol witnsa kugiMnos az égi birodalom; das himmlische 
reich BM. 3, 2. polgomastalsa himmlisch Km. 38. 

pele v. pulé id. Tr. 
pelelás elgörbül; verbogen werden ; nepeKOCHTBCfl Tr. 
polos fül; ohr Bk. 48. Gn. P. 1. y f iHM. 7. pels levél; blatt 

nu£p. ne?selblatt Gn. 1. weűrd-pols a vödör füle; die öhre des 
^ubers Pu. 28. — pels tép agy; schláfe M. 3. 

pelesteme süket; taub M. 73. 
ponem: üp-p. hajfonat; haarflechte Gn. 
ponége, pogéne kölök kutya; junger hund Tr. 
poram (ny.) rág; beissen, kauen Weske 23. perélas csíp: 

beissen M. 61. — cf. puram, purlem. 
pőréik v. perce, porco id. Tr. 
porcok (r.) hólyag, pörsenés; blase, finné Tr. •— r. npBi-

ni,HKB T r . 
pordoíi&l; wand Ist. 66. Pu. 29. portos Ocs. 47. pordos Tr. 
pordás rés; ritze ; m,eiLh Tr. 
pordoge (t.) reggeli; imbiss; 3aicycKa Tr. 
poréze borjú; kalb P. 32. = préze P. 23. Tr. prejze Bd.prezd 

(m.) pirezd (m.) Bd. preée G. 48. porejze Ocs. 52. yrezo Ist. 72. 
prejzem estas megborjázik; kalben Bd. — cs. pru + t. bizau, bzau. 
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poros macska; katze Gn. poros P. 1. pors P. 22. prs Bk. 32. 
prés Tr. pros kandúr; kater NyK. 6, 203. — cf. cs. poros 
dashs Zol. 

porkém (m.) mogyorófabokor; haselnusstrauch Tr. 
porta (cs.) együtt; zusammen, gemeinsam Zag. 19. Uf. Car. 

8. P. pdrla Gn. prl'a Tr. — cs. perié. 
porrák (r.) por; staub Tr. — r. npaxrf>. 
porsa (est.): tarakanporsa bab; erbsen M. 23. — 23. pursa 
portém bevisz; hineinfübren, bringen Ksm. 3. cf. purtém. 
posmola (t.) áldd meg; segne Gn. 58. wosmola id. 
pösma sövény, kerítés; umzáunung, zaun Tr. 
posmoltem ízlik; schmecken (indem man «posmola» sagt) Gn. 
postol rövid toll; kurze féder Gn. 38. pistel, pestol' Kpyrmoe 

nTirabe nepo Tr. 
poském csomó, köteg; knoten, bündel; y3ejri> Tr. 
poskemaltam dadog; stammeln Gn. poskemaltes monon j ólmom 

meine zunge stammelt Uf. 58. 
poskemdém csomóba köt; in einen knoten binden Gn. 52. 
poskermo mogyorófa; haselnusstrauch P. 53. poskéromo id. 

P. 6. poskérme id. Tr. 
poskode kevély, gőgös; stolz, hochmüthig (? sic) Gn. 
postém letesz; legén, setzen P. 9. Gn. Ocs. 81. ujiacTb Tr. 

választ; wáhlén (? sic) P. 50. laden (eine flinte) Gn. salatom pos-
trém malátát készít; maiz bereiten P. 50. poltom p. id. Gn. ívujm p. 
fejet hajt; sich bücken Ocs. 25. wujem p. id. Gn. kidom postém 
kezet emel rája; die hand gegen jemanden erheben Ocs. 79. kodém 
p. unterschreiben; pociracHBaiocb Tr. — postokt- caus. Ocs. 32. — 
? cf. cs. pos- t. bas- Zol. 

potém (est.) végződik, vége van, elfogy; enden, ein ende neh-
men, zu ende gehen Gn. 28. TpaTHTLCfl, H3HaniHBaTLca Tr. elvész ; 
zu grundé gehen, vernichtet werden Ocs. 59. kolat-da conostat pota 
sie sterben u. auch ihre seele geht zu grundé Bk. 50. — potarém 
bevégez; endigen, ein ende machen Gn. TpaTHTB, VHimTOJKaTB, 
OKaH*iHBaTt Tr. elveszt; zu grundé richten Ocs. 71. vernichten 
Ocs. 16. költ; ansgeben Ist. 238. (Luc. 10, 35.) — wúrom púikét 
potárosom ich habé blut gesprengt Pu. 29. — ptárás kiirt; aus-
rotten M. 61. 

potartos utolsó; letzter Ocs. 45. potartosoMan utoljára; zu-
letzt Zag. 36. 

potomas vég; ende Máté 24 : 6. Ocs. 62. potames id. Ist. 15. 
potik (t.) női szemérem; weibliches schamglied Tr. 
potrák (t.) nagyon, kiválóan : sehr, ausserordentlich (adv.) Tr. 
petü böjt; das fasten Ist. 143. 
pozém belekapaszkodik; sich anklammern; BiniBaiocb Tr. 
pozo hús ; fleisch Tr. 

168 



CSEREMISZ SZÓTÁR. 65 

poz&ktás tutajt összekapcsol; flosse zusammenbinden; ciuia-
MHBaTt njioTbi Tr. — cf. pozorém. 

piszéimé berkenye; vogelbeere M. 22. 
pozerem (est.) nyom, sajtol; drücken, pressen Gn. pozrém id. 

Tr. pozorás ^aBHTB, THCCTH, yMHHaTB, npHHyjK^aTB Tr. pezeren 
kolten megfojtotta; hat ihn erstickt Ist. 225. pozorn- nyomódik; 
sich drücken, gedrückt sein P. 22. pózomén sogalon ulut össze
szorulva álltak; sie standén gedrückt Ist. 206. — pozort- pressen 
Ist. 38. CTÍ,CHHTB Tr. — cf. pizirém cs. pozor- t. basar- id. 

pojas fészek; nest P. 8. Gn. Ist. 75. puSas Ocs. 53. pü£as 
Tr. — Ossz. kutko-p. hangyaboly; ameisennest Pu. 27. 

pUem na^aio HpaBCTBeHHO Tr. 
plejémdás meggörbít; krümmen plejemon ferdén, hamis; 

schief, falsch, bandzsán; schielend (adv.); KpHBO, KOCO Tr. 
plotnik (r.) ács; zimmermann Bd. Gn. 
po . . . T. pe . * . pu . . . 
poboramas (r.) adófizetés; steuerabgabe Bd. 
poc fark; schweif Gn. Bd. Gr. pac (m.) pa% (m.) id. Bd. pac 

rest, ende, schweif Tr. pac gocenz'a ezután; hernach Km. 59. poc 
gocenSa wara das letzte Ks. 34. pa$ (m.) packic (m.) későn; spát 
Bd. — poces után; hinter, nach Bd. Gn. C3a^n Tr. hátúi; hinten 
Bd. végre; endlich Bd. paces (m.) id. Bd. pt cela egymásután; nach 
einander Bd. Tr. ikte poces íves einer nach dem andern Ocs. 65. 
Ist. 92. — Ossz. pas-p. hajókormány; schiffs-steuer Bd. hinterste-
ven Gn. poc-rftdo keresztcsont; kreuzbein; KpecTeHT. Tr. 

pocám kinyit; öffnen Gn. 24. Tr. pacám (m.) pa^am (m.) id. 
Bd. — pocoldam kinyílik; sich öffnen P. 27. poculdam Bd. pocoltam 
Tr. G. 29. pocoltal- G. 28. paceltam (m.) Bd. pácoltam Ks. 13. Km. 
17. id. — poceltár- kinyit; öffnen Bk. 64. pocoltar- id. G. 55. 

pocayam hever; herumliegen Gn. BaJiaTBca (npo JKHBOT-
HBTX'B) Tr. 

pöcelgám, sich an nesseln brennen ; sich wund kratzen Tr. 
poco závár; riegel Tr. 
pöcis : kogo p'öc'é moosbere; KJiKKBa M. 22. izi pöcé veres áfo

nya ; preisselbeere; ópycHHKa ibid. 
p'öcbs veres áfonya; preisselbeere Bd. pöcöz id. Gr. pogeZ 

(m.) id. Bd. pöcos kransbeere Gn. — túrná pöcó£ moosbeere; 
KJiiOKBa Tr. 

pöcöstem hunyorít; blinzeln pöcöétolam fr. Bd. 
pocuz függő lakat kulcsa; schlüssel am vorlegeschloss Tr. 
pockém megráz, kiráz; schütteln, hinausschütteln, pockaldem, 

packaltem (m.) id. Bd. — pockám abschütteln; OTpacaTB, pockaltám 
OTpacaTBca Tr. 

pockám, pockedém fr. nyit, megnyit; öffnen Bd. 
pocka, pecka hordó ; fas3 M. 28. őoiKa t. piekd. 

NYKLYTÜD. KÖZLEMÉNYEK, XXX. 
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pockaltarém megcsíp a csalán; von nesseln gestochen sein Tr. 
pockáltes csalán; nessel Ist. 9. Tr. pockáldes id. Bd. 
pockama ezüst pénzekkel kirakott mellre való; brustlatze 

mit silbernen münzen Bd. Tr. p.-koptak id. P. 52. 
pod v. pőd. 
podá (cs.) szeg; nagel Bd. — cs. puda. 
podalém szegez; nageln, podaledem fr. pudalem (m.) Bd. 
podaras (r.) ajándékoz; schenken M. 29. 
podark (r.) ajándék ; geschenk Ist. 139. podárka (m.) id. Bd. 
podestám pattog; knistern, podestolám fr. Bd. 
podelam szörpent, kanállal eszik; schlürfen, mit löffel essen 

Gn. Tb. 95. Tr. schlürfen Pu. 44. podolam id. Bd. — podalam (m.) 
id. Bd. kóstol; kosten Bd. jjodolam (m.) id. Bd. — poűelt- itat; 
tránken Pu. 43. — podel-oncém eine flüssigkeit kosten Tr. 

podeltes korty; schluck; xJieóoBO Tr. 
podoloktomo: svjatój tajnétom melanna podoloktometlán ivércen 

azért hogy a te szentségedet enni adják nekünk (t. i. az úrvacsorát); 
damit man uns zu essen deine heiligkeit (d. i. das b. abendmahl) 
Bk. 90. 

podorgem, pödörtem v. púder gem. 
podpilka (r.) reszelő; feile Gn. 44. 
podolásnaj (r.) alattvaló; unterthan Bd. 
pogar = kogar (ubi?). 
pocjém (cs.) összeszed, gyűjt; sammeln Gn. P. (pasaim) pogém 

Bd. Tr. pokalem fr. Bd. pogém beeren pflücken Gn. pogoném gyü-
lekszik; sich versammeln Tr. Ocs. 73. Ist. 22. pogonem Bd. poga-
nem (m.) id. Bd. Zol. poganaltam (m.) Bd. poganaltem Zol. id. po-
genalt- id. Ist. 303. pass. Ist. 265. pogekt- caus. Ocs. 73. — tinóm 
pogen optena téged eltemetünk; dich begraben wir G. 13. — 
cs. poy-. 

poganá (cs.) baba; puppe M. 44. p.-wate id. Tr. 
pogater (r.) óriás; riese; öoraTtipL Tr. 
pogo holmi, vagyon; hab u. gut Gn. P. 7. 25. Máté 18, 25. 

poga id. Ks. 60. pogo, pogemo Tr. 
pogol'em meghajlottan; gebogen, gekrümmt (adv.) Gn. 49. 

pegel'om id. Gn. 
pogomo v. pogo. 
pogvnomas gyűlés; versammlung Bd. 
pojem (est.) gazdagszik; reich werden Gn. Bp. Tr. pajem (m.) 

id. pajdarem (m.) caus. Bd. pojktar- bereichern, segnen Tb. 105. 
pojondarem id. NyK. 6, 203. 

pojan (est.) gazdag; reich (passim) gazdagság; reichthum Ist. 
209. paján (m.) Bd. M. 75. 

pojanlok gazdagság; reichthum G. 56. Tr. pojanlukBd.pajan-
luk (m.) Bd. 
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poitlem (r.) összeforraszt; löthen Gn. — r. naaTL. — cf. 
palitlás. [Tr. — t. bakra. 

l.pokró (t.) konkoly (? sic); kornrade (? sic) Bd. Gn. KyKOJEb 
2. pokró (r.): p. pajrém das fest der fürbitte der heiligen jung-

frau Tr. — r. noKpoBt. 
poksétiek kölyök; der balg G. 13. poksedek böses kind Gn. 
poksel közepe valaminek; die mitte Gn. Bd. Tr. poksal (m.) 

Bd. —pokselne középen, in der mitte Bd. pokseVno id. Tr. poksálne 
(m.) id. Bd. pokselnese középső; das mittlere Bd. — pokseka kö
zépbe ; in die mitte Ist. 10. pokseke id. Ist. 66. pokséks id. Tr. pok-
selan id. Ocs. 26. Ist. 35. Bd. poksálan (m.) poksáka (m.) poksak 
(m.) id. Bd. — poksec középből; aus der mitte Máté 24, 51. Bd. 

poksum der, reif B. poksom id. Pu. 40. Tr. fagy; frost G. 58. 
Tr. — p.-kuguzáj, p. kubáj götter des frostes Tr. 

poktém hajt; treiben Gn. Bd. Tr. vadász (m.); jagen Bd. pok-
talam (m.) id. Bd. poktolám id. Tr. — poktokt- Ist. 113. poktolokt-
Ist. 113. Acs. 80. kergettet, üldöztet; lásst verfolgen —poktén luk
iám H3rOHHK> Tr. 

pokten = wokten mellett, hosszában; neben, lángs, vorbei 
G n . BOBJi/fc T r . 

pöken (est.) szék; sessel Bd. Tr. pokön id. Zol. piiken id. G. 
44. — Ossz. moklak p. ülő tőke; klotz zum sitzen Bd. — t. bükdn 
cs. pogan. 

pöl v. pel: koktete pölen sogalten két részre osztotta ; theilte 
€8 in zwei theile Ocs. 25. 

polán (est.) fürtös bodza; hirschholunder G. 28. schneeball-
strauch Gn. Ka-oraa Zol. NyK. 6, 194. — cf. palán Tr. 

polát (r.) palota Pu. 34. Tv.poláta templom B. — Ossz. pu-p. 
fa-ház; blockhaus Pu. 28. 

poldos gomb; knopf Gn. poldos Tr. poldes M. 16. poldos Bd. 
poltos NyK. 6, 196. — Ossz. p.-sudo székfű; matricaria chamo-
milla; poManiKa, p.-oyo zsinór; schnur; neTJiima Tr. 

poldestas begombolni; zuknöpfen M. 17. poldestám id. Tr. 
poldostem id. Bd. poldesem koltas kigombolni; aufknöpfen M. 17. 

polűran (cs.) baldrian (? sic), ein essbares röhrengewachs Gn. 
acanthus. öopmoBHKt Tr. boldoran, baltran (m.) id. Zol. poldorán 
heracleum sphondilium Bd. — cs. poldran t. baltirgan. 

p'ótek (est.) ajándék; geschenk G. 66. p'ólok id. Ist. 25. pálek 
id. Ocs. 19. pótok id. Ist. 33. ajándék, rész; geschenk, antheil Tr. 
ik-tves pölkaZe die eine u. andere hálfte Ocs. 25. — cs. pülüy, t. 
bülek, bülcik. 

poHena (r.) hasábfa; holzscheit M. 46. 
polgán bálvány; idol Krest. 8. Tr. statue Ocs. 72. Tr. csúnya, 

gyalázatos, gyalázat; hásslich, schándlich, schande Tr. p. satu 
allerlei waaren Pn. 11. — cf. r. Ö0JiBaHT> cs. pogana. 
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policá (r.) fali deszka; wandbrett M. 27. — r. nojraa. 
polko (r.) ezred, csapat; regiment, schaar Gn. Ist. 96. polka 

(m.) légion Bd. 
pölma (t.) szoba; zimmer Uf. 50. — kammer, gastzimmer Gn. 

'pöhma id. Gn. — t. bülmá. 
polman könnyű orawan polmanzem keckem el'e könnyű kocsit 

fogtam volna be; ich hátte einen leichten wagen angespannt P. 52. 
polmeée dühös; wüthend G. 75. arg, bőse, zornig, bissig; 

quecksilbersublimat Gn. polméze gonosz, veszett, vad; bőse, wü
thend, wild Bd. Tr. — p. pi harapós kutya; bissiger hund Bd. 

polmezemam gonosz lenni; wild, bőse sein Bd. 
polon (m. r.) hadi fogság; kriegsgefangenschaft Bd. — fogság 

Step. 3. Gn. — planes nalen kajme üder rabságba vitt leány; ein 
in gefangenschaft geführtes mádchen Ocs. 97. 

polsem (est.) segít; helfen Gn. Bd. Tr. polsokt- id. Ist. 155. 
palsem (m.) Bd. paUalandarém — t. bulié- cs. pols-. 

polsekwarém (m.) v. posarém id. 
polt (acc. poltem) maláta; maiz G. 75. polto id. Tr. 
poltálge görcs a fában; knoten an der baumrinde; CBHJieBa-

THÉ CJIOH ,nepeBa Tr. 
poltillek (r.) félrubeles, félrubel érő; ein halbes rubelstück 

P u . 3 9 . r . nOJITHHHHK'J). 
polto maláta; maiz NyK. 6, 203. 
poluska oksa (r.) drachma, groschen Ist. 232. 
pomescik (r.) földbirtokos; grundbesitzer Bd. 
pomela (r.) pemet; ofenbesen G. 4. pomlá id. P. 26. 
pomes kebel; busen Gn. 36. 27. öl ; schooss P. 31. pontúi 

busen Bd. pomez id. Tr. pomoses vele, mit (? sic) Gn. — usma p. 
szájöreg; mundhöhle Bd. 

pomesko illat; geruch G. 58. 
pomezalt- fölébred; erwachen Gn. 57. Ocs. 23. Tr. pomialdam, 

pom£adolam id. B. pomáalt- id. Uf. 36. 
pomnem (r.) emlékszik; sich erinnern Bd. 
ponar (r.) gyertyatartó, lámpa; leuchte, laterne Gn. 73. 
pondas szakáll; bárt Gn. 2. Bd. Tr. pandas (m.) id. M. 4. Bd. 

pandaks (m.) Bd> 
pondérbe cobitis; rojieiri-pHÓa Tr. 
poygo gomba; pilz Gn. Tr. pongS (m.) id. M. 59. — surno-p. 

spergula; Topim;a Tr. 
poyges kebel; busen M. 5. poygeü id. Tr. 
ponomar (r.) egyházfi ; sacristan Bd. 
poyrás rág; kauen; HieBait Tr. 
ponz-: luMom tules portién a csontját a tűzbe vetve ; die beine 

ins feuer werfend Ocs. 45. poneéen id. Ist. 63. 
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poygaltaras álmát félbeszakítja; den schlaf unterbrechen; 
coHt npepBaTb Tr. — cf. poméaltam. 

pop (r.) pap: priester Bd. Gn. 
popem (m.) beszél, szól; reden, sagen Bd. Tr. Km. 2. Zol. — 

cf. cs. pople-. 
popazas beletalál; hineintreffen M. 63. vhová ju t ; irgend-

wohin gerathen Bd. 
popka (r.): jol-p. ta lp; sohle Ist. 306. — r. nynoKb. 
por (t.) kréta; kreide, weisse schminke; Őfcnoa Tr. p.-kü, 

m-p. id. Gn. — porkű H3Btcrrb Tr. — t. bur cs. por. 
pör férfi; marin pör-jing id. Bd. pör-jer) Gn. pör jer} Tr. pörjey 

jey férfi, ember; mannsbild Ocs. 4. pör-jop orweso knabe Uf. 54. 
pör- (?) forog, fordul; sich wenden Bd. pöriö mardeé forgó 

szél; wirbelwind Bd. pörsö m. (? statt pörtsö von portám) id. Gn. 
pöroktem (m.) fordít, térít; werden, umwenden Bd. BbiBopammaTb 
Tr. pörektas herstellen, zurückbringen, wenden; B03Bpam,aTB, 
oÓpaniaTB Tr. pöroltás B03BpaniaTb Tr. pöroltén puás cnami 3,a;a-
BaTt Tr. 

pora (r.) idő; zeit, üdas p. zeit zum sáen Bd. 
porán (est.) hóvihar, schneegestöber G. 48. M. 48. zivatar, 

záporeső Bd. 
pördam gördül, fordul; sich rollen, wenden; BpamaTbca Bd. 

Tr. pördedem fr. pördüktem gördít; rollen pördektém Bepqy, cyqy, 
KaTaio Tr. — portaiam heügeredik; sich winden Bd. pördálam 
sich wálzen; BajiaTbCB Tr. — cf. t. bötör- winden, drehen (oder 
pör- ?). 

pördösö esztergályos; drechsler Bd. [pördem esztergályoz; 
drechslen] Bd. 

pörem szegély ; saum Bd. Tr. 
pőrém seb; wunde pöremán sebes; verwundet Tr. 
poremas egészségessé válik, gyógyul; genesen G. 4. poremd-

gyógyít; heilen G. 4. 
pöremáltás beheged; vernarben; 3apocTaTb Tr. 
pöremdém beszegni; einsáumen Tr. pörömdem id. Bd. p'óröm-

dalam fr. Bd. 
pörgő joy férfi; mann Ist. 5. püerge (m.) püérga (m.) id. Bd. 

pörgeti id. Tr. püerge M. 9. 
pöröméc gömbölyű kalács; runder kuchen P. 26. pöremec 

quarkkuehen Pu. 29. 
pofok (est.) egyszer; einmal Gn. 69. porok Ocs. 105. pörk: 

i goc ien idalukoste pörk von jahr zu jahr, jáhrlich Ocs. 46. iktat 
porokat mindenki; ein jeder Step. 12. — cs. pof, t. bergd. 

porkó, purkó: ket p. kéz szára, alkar; unterarm, jol p. láb
szár; (fuss) bein, üponem p. hajfonat; zopf, sörmüc purkó kantár
szíj ; halfterriemen Bd. — cf. wargo. 
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porlatla (bedeutung unbekannt) P. 57. 
pormo lócsimbó, bögöly; bremse Ocs. 4-'). Ist. 60. Gn. Tr. 
poro jó; gut Gn. Tr. Ist. 24. poré P. 15. Uf. Car. 3. —p.pujr-

mai kegyelem ; gnade Ist. 24. p. kamui id. Ocs. 18. Bk. 70. p. pija-
lan boldog; selig Bk. 80. porompumo jótétemény; wolthat Bk. 70. 
porom ionomo jóság; güte Bk. 71. poréi u£es megáld; segnen Caiv 
35. porom halasai id. Ocs. 12. Ist. 16. porom uéai tolanomo áldás; 
segen Ocs. 21. porom uéai sudomo id. Ist. 28. pores püjrmo ulat 
áldott vagy; du bist gesegnet Ist. 180. — cf. pu.ro. 

porolok, porlok jóság, jószág; das gute, eigenthum Gn. 
pörös zúzmara; reif (an den báumen) Bd. Tr. pori id. Gn. 
pors v. párom Tr. 
porion (cs.) selyem; seide P. 19. Bd. Gn. Tr. parsán (m.) Bd. 

Zol. — püki-p. diófa-virág; nussblüthe Tr. 
port (cs.) szoba; stube Gn. P. 7. 25. H3Őa, ^OMT, Bd. Td. pör-

toito belül, bent; drinnen P. 25. — Ossz. p.-ongol lépcső; treppe, 
p.-si neue wohmmg; HOBOcejite Tr. sem p. ein haus ohne rauch-
fang, von rauch geschwárzt; oi-p. weisses haus, d. i. mit rauch-
fang Bd. 

pörtem megfordít, kanyarít; umdrehen, herumscbwenken 
Gn. ola jör porton koitoa ulut sie gingen um die stadt herum Ocs. 
65. pörtam fordul, körüljár; sich drehen, herumgehen Gn. 68. — 
pörtio mardeZ wirbelwind Ist. 135, portos m. sturm M. 48. — cf. 
pördam, pör-. 

porta (m.) esztergályos; drechsler Tr. 
pörtol- visszatér; zurückkebren Uf. Car. 17. möneiak pörtol 

mién er kam zurück Ist. 102. pörtölam id. Bd. — pörtolt- vissza
térít, bazatérít; zurück-, nach hause bringen Ocs. 23. Ist. 31. pör-
tölüktem id. Bd. 

portos szőnyeg; teppich G. 67. takaró; decke Pu. 44. 51. ülz 
Pu. 34. Gn. — porti, portói BOHJIOKT>, KOniMa Tr. partai (m.) id. 
Bd. portói NyK. 6, 203. 

portoital- kiterít; ausbreiten Pu. 44. 
poruka (r.) kezesség; bürgschaft Gn. bürge Bd. 
porwalá (r.) távozz a szemem elől; geh fórt aus meinen augen; 

npoBajíMCt Tr. 
pörÉö sógor (a féleség öcscse); schwager (der jüngere brúder 

der gemahlin) Bd. pörei (m.) Bd. pöröz Tr.pörz schwager: jüngerer 
brúder der frau oder des mannes Gn. 

posem elcsendesedik, elbújik; schweigen, sich verstecken, 
pusem (m.) sich verstecken Bd. 

posana (cs.) sógor; schwager : schwestermann der frau, oder 
der mann einer anderen verwandten der frau Gn. posana Bd. Tr. 
pasana Zol. — cs. poéana. 

poélem (cs.) kikezd (az egészet); von dem vollen zum 
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erstenmal nehmen, «angánzen» Gn. 63. poslern id. P. 21. — cs. 
posla-. 

poslok (t.) retesz, nyomórúd; riegel, heubaum Tr. — t. 
bastrik. 

posna (cs.) külön; abgesondert, getrennt (adj. adv.), lec p. 
nélkül, kívül; ohne, ausser Gn. Ocs. 50. posna Bk. 53. Tr. Bd. 
m&j gocem p. ausser mir Bk. 13. — posnan különösen, besonders 
Ks. 6. posnanak id. Ks. 11. — pasná (m.) Bd. pasnanos személy, 
egyén; individuum Bd. 

pospejem (m. r.) megérik; reifen Bd. pospejsé' (r.) érett; reif 
M. 24. — pospejektem (m.) caus. Bd. 

post (r.) böjt; das fasten Km. 31. 
postás (r.) böjtölni; fasten. 
postarem (cs.) szed, összeszed; zusammenlesen Bd. Tr. 
posto posztó; tuch (gewebe) Ocs. 54. Gn. Tr. postou P. 51. 

postodor kanté am gewebe Tr. — cf. cs. postaiv, t. postau. 
postéke után, mögött; nach, hinter Tr. 
postól (m.): p. olsa hasonló ; áhnlich Bd. 
pos fúvó; blasbalg; MÍ>XT> Tr. — poz id. Bd. 
posem elszaporodik; sich vermehren Uf. 74. reichlich wach-

sen Gn. posalam id. Gn. aufblühen G. 73. 
posarém (t.) összenyom; zusammendrücken ; HaraeTaTL Tr. 

2. ej a posará a lidércz nyom ; alpendrücken habén ibid. — meg
babonáz ; behexen aiűéme posáromo behexen des menschen P. 30. 
posarén ketés er kann ihn behexen P. 32. — posartem a szénát 
nyomórúddal lekötni; das fuder mittels einer draufgelegten starken 
stange (posartos) u. einem seil festbinden Gn. — t. has-, bastir. 

posaral- maizen (? sic) P. 51. 
posartos gerenda, lécz; balken Tr. nyomórúd; fuderbaum Gn. 

megbabonázás; das behexen P. 30. 
pöser (t.) sérv; bruch Tr. — t. hüser. 
poskoűo (cs.) szomszéd; nachbar Gn. 59. Ist. 232. poskudo 

Bd. Tr. páskuda (m.) Bd. 
poslok v. poslok id. 
posmá (t.) palló; stég Tr. — t. basma. 
pöstem letesz; legén, hinsetzen pöstölam fr. Bd. pistem (m.) 

Bd. Km. 22. 
postek vég; ende, schluss Gn. mögött, után; hinter nach Gn. 

41. Bd. — pastek (m.) id. Bd. Km. 17. postekse utáni; der folgende 
Bd. — cf. poc. 

pöstor (t.) hárshéjedóny; gefáss aus lindenbast Tr. — cf. r. 
necTepa. — t. pistor Tr. 

postos nemez; filz Bd. NyK. 6, 203. postos Tr. — p.-kem filz-
schuhe Tr. 

pöstür ingelőn való hímzés; stickerei am vorderhemd Bd. 
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pot katlan; késsel Bd. Gn. pat (m.) Bd. pad (m.) Bd. M. 28. 
id. pótom (acc.) P. 15. pod KOTOIIB, qyryHB Tr. — Ossz. ragé pat 
kagyló Bd. j9oí-/ío^oZ'fleischklösschen G. 2. 

potem (est.) végződik, elfogy; endigen, aufhören — potedem 
fr. id. — potarem végez; beenden, potaredem, potarkalem fr. id. 
Bd. — cf. pitém, petém. 

potá (t.) öv; gürtel Pu. 28. Tr. — t. pota, puta. 
potak gyeplő ; zügel; noBO^B Tr. 
potakaje'm (r,) részrehajlik; einem zu viel nachsehen Bd. 
poíana (est.) fürj; wachtel Tr. — cs. pod'ene t. büdene. 
potártes vég, elvégzés; ende, beendigung Bd. 
potas v. pacás 1. id. Tr. 
potemas vég, végződés; ende, beendigung Bd. — pöttemeske: 

sülüksp. lélek szakadtáig; bis ihm der athem ausgegangen (ist er 
gelaufen) NyK. 3, 135. (780.) 

potémes v. pace'mse id. Tr. 
potikd (m.) csuda, nevetség; wunder, lácherliches, oj potíka 

ach das ist iácherlich Bd. 
pótolok áwd mestergerenda; tragbalken M. 25. — r. no-

T0JI0KB. 
pbton: p. nalem vesz ; kaufen Gn. p'ótnö n. id. Bd. pütma n. 

(m.) id. Bd. 
potoská poduska (r.) az ablak alsó félfája, az első tengely 

talpfája; unterer fensterpfosten, lageholz der vorderachse Tr. 
potsa (imper.) jöjjetek; kommt G. 24. 
potus (r.) no^ysa (pbiőa) Tr. 
powoska (r.) födött szekér v. szán; verdeckter schlitten oder 

wagen Gn. Tr. povozka (m.) Bd. 
pozalosia (r.) légy oly jó ; sei so gut Gn. 23. 44. 
poé fúvó ; blasebalg Bd. Tr. poé&m sowos id. Tr. 
pozem [va.) elemel; wegtragen Bd. 
pozalUám felébred; erwachen P. 13, pózoltam id. Uf. 36. Tr. 
prayjm (est.) elhagy; verlassen Km. 58. 36. 64. noKH^aTB, 

ocTüBjiflTB Tr. — c&.pray- t. brak-. 
praná v. perná id. Tr. 
pranok (r.) mézes kalács; lebkuchen P. 49. 
pravednik (r.) igazságos; gerecht Bd. 
pravedno (r.) jámbor; fromm Ocs. 10. 
pravda (r.) igazság; wahrheit Bk. 45. jámbor; fromm Ist. 13. 

gerecht Bd. — pravdajem javít; bessern Bd. 
prazdnik (r.) ünnep; festtag Bd. — prazdniklem ünnepel; 

feiertag haltén Bd. 
práza (r.) csat; schnalle Bd. preéá id. Tr. — r. npaacKa. 
prejéktas (m.) leforráz; abbrühen M. 19. prejektás napaTb, 

pacnapHBaTb Tr, 
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premon: tede cerlo jey premon a beteg fölkelt; der kranke 
ist aufgestanden Ist. 216. 

prena (r.) gerenda, balken M. 24. cf. praná. 
préstől (r.) trón; tbron Ist. 139. Bd. altar Ocs. 51. Bd. 
pretnek (r.) húzó háló; zugnetz Gn. pretnök id. M. 43. 
preée v. peréze. 
pribajem (r. m.) hozzáad; hinzufügen Bd. 
priéaga (r.) eskü; eid Gn. 
pricas (r.) úrvacsora; das h. abendmahl Tb. 12. Bk. 90. pri-

éasc id. Ks. 23. pricaslek id. Km. 31. — pricasajas, pricasajektas 
das h. abendmahl nehmen Km. 31. Ks. 24. 

prikassik (r.) kereskedösegéd; handelsbedienter Gn.prikáscik 
(na.) administrator Bd. 

primajem (r. m.) fogad, elfogad; nehmen, annehmen Bd. 
prisaka (r.) eskü; eid Ks. 31. prisaka Km. 70. 
pristen (r.) kikötő; hafen Bd. 
pritká makkrécze; kriechente Tr. 
priwiknese (r.) szokásos; gewohnt, herkömmlich M. 74. —; 

r . npBBH^HblH. 
prekasek (r.) frohnvogt Pu. 30. — r. npHKamnKTB. 
prematl'em (r.) elfogad; annehmen, genehmigen Gn. 
priss (m.) v. peres id. Tr. 
prkem mogyoróbokor; haselstrauch M. 46. — cf. perkém. 
pro (est. m.) fúró; bohrer Tr. Zol. prou Zol. — cs. púra 

t. borau. 
proc (m.) erősen, nagyon, teljességgel, tökéletesen; sehr, 

gánzlich, gemeiniglich Bd. BectMa, oqeHB Tr. procók id. Bd. —proc 
jamdas elveszít; verlieren Bd. 

prokl'at (Mát) (r.) átkozott; verflucht Ist. 113. Ocs. 80. prok-
latoj Bd. Gn. 

proklinajas (r.) megátkozni, verfluchen Bk. 51. Bd. 
prorocestvovajem (r. m.) prófétáskodik; prophezeien Bd. 
prorok (r. m.) próféta; prophet Bk. 53. Bd. prorocica próféta

nő ; prophetin Bd. 
prostá (r. m.) egyszerű; einfach Bd. prostoj Gn. 
prost'em (r.) megbocsátani; verzeihen Km. 22. prostektas ver-

zeihung bitten, busse thun Km. 32. sulukam prostektema bűnbánat, 
reue, busse Km. 24. 

prostitlem (r.) elbúcsúzik; absehied nehmen Ist. 90. meg
bocsát ; vergeben Gn. 

provolek (r.) vasdrót; eisendrat Gn. 49. 
psa-olombal szuszék a kályhával szemben; ein niedriger 

kasten dem ofen gegenűber Tr. 
Grenetz Arvid gyűjtésének felhasználásával szerkesztette 

SZILASI MÓRICZ. 



A magyar nyelvbe került szláv szók 
átvételének helye és kora. 

I. 
A szláv szók a magyar nyelvben czímű értekezésemben arra az 

eredményre jutottam, hogy «az egymást támogató adatok összesége két
ségtelenné teszi, hogy a szláv szók javarésze egy az ószloven nyelvvel a 
legszorosabb rokonságban levő nyelvből került a nyelvünkbe, még pedig 
valószínűleg a honfoglalásra következő legelső századokban».*) MUNKÁCSI 
BERNÁT A magyar-szláv ethnikai érintkezés kezdetei czímű dolgozatában 
(Ethnographia VIII. 1897, 1—30. 1.) ezt az állításomat tévesnek tün
tette föl. 

E dolgozatban, a melyre különféle okoknál fogva csak most válaszol -
hatok, M. elfogadja azt a tételt, hogy a magyar nyelvben található szláv 
szók többsége egy az úgynevezett ószlovénnal legszorosabb rokonságban 
álló nyelvből került, sőt értekezésének legelején azt mondja, hogy ezt "tel
jes bizonyossággal elfogadhatjuk)), míg bizony később csaknem észrevét
lenül elhagyja ezt az alapot is és valami titokzatos «oláh -szlovén» nyelv 
ködképét csalja szemünk elé. Ellenben már itt is a leghatározottabban 
állást foglal az ellen a fölfogás ellen, mintha a szláv szók e többsége mai 
hazánkban került volna a nyelvünkbe : 

«Nyelvtudomány, — azt mondja, — néprajz és történet, az ősi 
ethnikai alakulások vizsgálatának eme legfőbb forrásai egyaránt szolgál
tatnak bőséggel ellene bizonyságokat s azon fölvételre utalnak, hogy a 
magyar-szláv ethnikai, illetőleg nyelvi érintkezés kezdeteit a honfogla
lásénál valamivel régibb korban s következésképen színterüket is nem 
Pannoniában, hanem a magyarok előbbi lakóhelyein keressük.* (1. 1.) 

A szerző bizonyítása két főrészből áll: először inkább általános
ságban fejtegeti, hogy a magyarok hazánkban nem vehették föl a szláv 
szóknak oly nagy sokaságát, azután pedig határozottan rámutat egyes 

*) M. T. Ak. Ért. a nyelv- és szópt. köréből 1892. XVI. k. 3. sz. 42.1. 
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szókra, a melyekben olyan keleti typust vél fölfedezhetni, a mely a későbbi 
fölvételt kizárja. Mi egyelőre az első kérdéssel fogunk foglalkozni. 

A szláv szók pannóniai eredete ellen szól M. szerint mindenek 
előtt a «szláv jövevényszavaink következetes alaki egyneműsége*. 
(1. s k. 1.). Ha a szláv szók csak itt kerültek volna a magyar nyelvbe, 
egy pár föltünŐbb hangváltozás, mint pl. medve (ószl. medvédb), kor
mány (krbma), udvar (dvovb) nem vonult volna végig az egész országon, 
legalább itt-ott akadnánk eltérő alakulásra is. Én nem akarok a nem 
mindig szerencsésen választott példák taglalásába bocsátkozni, csak 
egyet ragadok ki, a mely csattanósan bizonyítja, hogy M. milyen kevéssé 
válogatja meg példáit. 

«A szláv ciniti magyar mása, — azt mondja M.. — általában: csinál 
(s ebből: csénál, csiál, cséal, csal), de sehol sem hallható s a régiségből 
sem kimutatható: *csiné'l, noha ez utóbbi hangzás jobban megfelel a 
magyar nyelv természetének.* (2. 1.) 

Én azt hiszem, nincs magyar nyelvész, a ki a csinál alakot egy 
ciniti igéből meg tudja magyarázni; ebből csak is *csinel vagy *csinol 
lehetett volna. A *csiné'l tehát nem csak «jobban» felel meg «a magyar 
nyelv természetének*, hanem a mélyhangú *csinol párjával az egyetlen 
alak, a mely ciniti-bö\ egyáltalában lehetett volna. Ha mégis a szláv 
ciniti alakkal szoktuk a csinál igénket kapcsolatba hozni, ezt mindig 
csak úgy szabad érteni, hogy a magyar ige kétségtelenül szláv eredetű, 
ha nem is sikerült eddig sajátságos alakját megmagyarázni. Én nem 
látok más lehetőséget, mint hogy a csinál szót a gyakorító cinjati alak
ból magyarázzuk, a mely két szláv nyelvből (v. ö. a régi lengyelben a 
czyniac igét és a horv.-szerb cinati alakot, a melyet STTJLLI szótárában 
találunk) kimutatható egymaga is, míg igekötőkkel összekapcsolva épen-
séggel nem ritka más szláv nyelvekben som (v. ö. ószl. uciniti-ucinjati 
«facere», or. ucinith-ucinjath «machen, thun»). 

Én nem vizsgálom a többi példákat és áttérek ahhoz az általános 
kérdéshez, vájjon abból, hogy egy-egy szláv szó föltünŐbb alakban mu
tatkozik a magyar nyelvben, valóban az következik-e, «hogy a szláv 
hatás a magyar nyelvben régibb ennek nyelvjárásokra való oszlásánál*, 
illetőleg a mai hazában való letelepedésünknél. Minthogy M. a követ
kező fejezetben maga a németből vett szókra hivatkozik, állításának he
lyességét e szókon akarjuk próbára tenni. Hát a német szók valóban azt 
a nagy tarkaságot tüntetik-e föl, a melyet a szerző szerint olyan szóktól 
várnunk kell, a melyek csak a mai hazában kerültek nyelvünkbe? Én 
megengedem, hogy bajos e kérdés vizsgálásánál egyoldalúan csak az 
alakot szemmel tartani és a jelentést egészen mellőzni, mert igaz, a mit 
M. a következő fejezetben mond, hogy egy-egy szó épen jelentésénél 
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fogva terjedhet el könnyebben vagy nehezebben egy nagyobb területen, 
De e helyt nyilván ő maga sem törődik ezzel a szemponttal és merően a 
szók hangtani oldalát tekinti, mert különben méltán kérdozhetnők, váj
jon az udvar, palota, kormány, taliga, lapát, szent, hála s talán még 
egy-két szlávból került szó, a melyet fölemlít, nem terjedhettek-e el épen 
jelentésüknél fogva akár egy középpontból is az egész országba? A jelen
téssel tehát mi sem fogunk törődni és azt kérdjük M.-tól, vájjon a né
metből vett bakter, bognár, kalmár, csűr, harcz, czél, czégér szók semmi
kép sem ölthettek volna más alakot is ? Nehezebb-e az említett szláv szók
nak az egész országban való egyenlő elterjedését megmagyarázni, mint 
az itt fölsorolt németekét? Ha szókezdő str-, a sirimfli, strumpándli-
ban változatlanul megmaradt, az istráng-bari i lépett elébe, az ostrom-
ban megint más hangzó, hát miért bizonyítana csak a szláv szókezdő 
mássalhangzócsoportok különféle tükrözése a magyarországi eredet ellen ? 
Csak egy részletes és igen gondos kimutatás, a mely azt tüntetné föl, 
hogy a német és olasz szók nagyon tarka képet mutatnak az ország külön
féle részében, és hogy rendszerint csakis szláv szók mutatnak az egész 
országban egyöntetű alakot, hogy különösen föltünőbben átalakult idegen 
szó csakis akkor lehet közkincs, ha szláv eredetű, szóval az idegen hatá
sok széles alapon való összehasonlítása szolgáltathatna talán némi tá-
masztópontot olyan merész állításhoz, a milyent M. könnyedén odavet 
és egy pár találomra kiragadt példával, a melyek csak is az egyik körből, 
a szlávból, valók, be vél bizonyíthatni. M. állítása tehát puszta állítás, 
a melyet a többi idegen szókra vetett futó pillantás is megingat már, de 
a melyet akár a szláv szókon történeti időben észlelhető változások is 
alkalmasak megczáfolni. M. nem tagadhatja, hogy a barát, malaszt és 
más szláv eredetű szók is még régibb alakban voltak meg, mikor a ma
gyar nép már jó ideig elszéledt a mai hazában, még is ma országszerte 
azt mondják, hogy barát, pedig a HB.-beli brat a drága tanúsága szerint 
könnyen meg is maradhatott volna legalább egyes vidékeken; még neve
zetesebb, hogy mindenfelé azt mondják, hogy malaszt, pedig ebben csak 
az o-nak a-vá való változása mondható általánosan mutatkozó hangfej
leménynek, az i-nek ilyetén hasonlása épenséggel nem tartozik a gyakori 
jelenségekhez: a mint ószlovén pritvori>-nak pitvar felel meg, úgy a 
HB.-beli miloszt-tal szemben *milaszt-ot vártunk volna, a malaszt min
denképen föltűnő alak, de azért végig vonult az egész országon. Hasonló 
dolgot tapasztalunk más szláv eredetű szókon is. 

A következő pontban M. fölemlíti, hogy «szláv jövevényszavaink 
rendkívül nagy számának tetemes része k ö z k i n c s é t a l k o t j a a z 
e g é s z m a g y a r n y e l v n e k , ismeretes ennek összes területén, min
den nyelvjárásban, még pedig a nélkül, hogy ez általános elterjedtségét 
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a fogalom természete tenné önként érthetővé*. Német szónál ezt állító
lag ritkán tapasztaljuk, ez M. állítása szerint nagyobbára csak akkor ter
jedt el az egész országban, ha «a felsőbb társadalmi körök, a kormány,, 
hivatalok, egyház, kereskedelem és ipar révén, tehát úgyszólván mester
ségesen terjedtek el*. Először ez puszta állítás, mert a szerző mindössze 
11 német szót hoz föl, a melyek elterjedését ilyen okoknak tulajdonít, 
ellenben 7-ről maga is azt mondja, hogy nem tekinti ilyen mesterséges 
úton elterjedteknek; másodszor nincs jogunk ebből, még ha igaz is, azt 
a következtetést levonni, a melyet M, levon, ha meg is engedjük, hogy 
a Dunán túl németek már a magyarok bejövetele előtt is laktak. Hogy 
a szlávok a magyarok új hazájában igen mélyre ható befolyást gyako
roltak nyelvünkre, azt nem lehet elvitatni, hogy itt Magyarországon, 
még pedig, a mint látszik, az ország szivében nagyobb tömegekben érint
keztek a magyarokkal, azt megdönthetetlenül bizonyítja a magyar ke
resztény terminológia szláv része, a mint majd lejebb látni fogjuk. Egy 
az ország szélén található német lakosság épen nem akadályozhatott 
meg egy hatalmas szláv befolyást, a mely az ország közepén támadta 
meg nyelvünket, és a szláv hatás nagyobb ós más természetű voltát meg 
lehet egészen jól magyarázni az eltérő földrajzi elhelyezésből és részben 
talán a szlávok nagyobb számából is. Ha végre M. még arra is hivatkozik, 
hogy a városok is nagyobbára német ajkúak voltak, akkor ez ugyan ért
hetővé teszi, hogy bizonyos német szók, pl. az iparra vonatkozók, köny-
nyebben terjedhettek el, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a városok 
csak lassanként keletkeztek és soha sem lepték el nagyon sűrűn Magyar
ország területét. 

Áttérünk egy igen érdekes pontra. A magyar nyelvben nem ritkán 
használunk olyan dolgok kifejezésére is szláv szót, a melyek a magyarok 
előtt már őshazájukban ismeretesek voltak és a melyekre bizonyosan 
már a szlávokkal való érintkezésük előtt is volt szavuk. M. csak egy pár 
ilyen kifejezést említ a természet köréből: medve, veréb, re'cze, galamb, 
csuka, bolha, rozs, zab. 

«E rejtelmes ténynek is — mondja •— legalkalmasabban az ad
hatja megfejtését, hogy az említett szláv szók átvételét és meghonoso
dását a honfoglalásnál régibb korba helyezzük, melynek távolából . . . 
az eredeti fogalomjelölés kiszorulása és végleges elveszte könnyebben 
érthető.* (4. 1.) 

Én ennek a bizonyítéknak kényszerítő erejét sehogy sem tudom 
kiérezni. Az eredeti kifejezéseknek idegenek által való kiszorítása külön
féle okokon alapulhat, ha azonban olyan nagy mórtékben és olyan mó
don történik, a mint ezt a magyar nyelvbe jutott szláv szók vizsgálásá-
nál észleljük, nagyon közel fekszik a föltevés, hogy az erősebb nemzet 
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fölszítta a gyöngébbet és hogy ennek a processusnak a nyelvben meg
maradt a nyoma. Hogy miért történhetett volna ez könnyebben a régi 
hazában mint az újban, azt nem látom át. A fölsorolt szók egyikére 
azonkívül tisztán nyelvészeti szempontból is azt kell mondanunk, hogy 
régibb időben való átvétele nem nagyon valószínű. M. el nem képzel
heti, hogy a magyarok nem ismerték volna «a vadon is termő zabot». 
Már pedig egészen bizonyos, hogy a szláv zobb eredetileg nem jelenthetett 
zabot, hanem «eledelt, takarmányt* általában, a belőle származott zobati 
«icr&Í£iv, edere» igének a mása a mi zabál szavunk. A «zab» jelentést 
csak a horvát szerb és a szlovén nyelv ismeri. A bolgár nyelvben jelent
het ugyan a zob'U szó zabot is, de mindig csak mint lótakarmány, a mint 
pl. a magyar abrakon, a mely eredetileg porcziót (ószl. obrolcb) és azután 
általában véve lótakarmányt jelent, igenis egyenesen zabot értünk; 
de a mint a magyar soha sem nevezi a növényt magát abrak-n&k, úgy a 
bolgár sem híjjá azt zobi>-na,k. Igen valószínű tehát, hogy a «zab» jelen
tés csak egy szűk összefüggő területen fejlődött ki, a horvát-szerbeknél 
a szlovéneknél és a közbeeső magyarországi szlávoknál. A bolgárok a 
zabot ovesiy-nek nevezik, csak úgy mint az oroszok, oves-nek híjják az 
oláhok is, a kik pedig szláv szavaikat régi időben a bolgár nyelvből 
merítették. 

M., fájdalom, nem szól arról, hogy milyen hosszúnak gondolja a 
magyarok tartózkodását egyrészt Lebediában, a hol oroszokkal érintkez
hettek, másrészt Etelközben, a hol a bolgárokhoz is közelebb jutottak, 
pedig alig lehet egy állításáról, a melyre most bukanunk, nyilatkozni, 
ha erről véleményét nem ismerjük. Hogy mégis félig-meddig legyen, 
mire támaszkodnunk, lássuk, mikép képzelik a dolgot azok a történészek, 
a kikre M. többször hivatkozik. PAULER fölteszi, hogy a magyarok Etel
közben nem időztek tovább mint 6 évig, 889—895-ig (A magyar 
nemzet története 2. kiad. 1899. 1. 1., Századok 1880. évf. 97. és 98.1.); 
hogy Lebediában milyen sokáig tartózkodhattak, arról nem szól. GROT 
azt tartja, hogy a magyarok semmi esetre sem mentek később ős
hazájukból Lebediába, mint a IX. sz. elején, de sokkal előbb sem (Mo-
ravíja i Madíjary s poloviny IX do nacala X véka 1881. 204. ós 206.1.); 
Etelközbe a IX. század 80-as éveiben jöttek volna (u. o. 250. 1.). Magá
ban áll MARCZALI, a ki jóval hosszabbra teszi a magyarok tartózkodását 
mind Lebediában, mind Etelközben: ő szerinte a magyarok már 700 
körül jöttek Lebediába, ott egy századnál tovább maradtak, Etelközben 
is hosszabb ideig tartózkodtak (1. a SziLÁGYi-féle A magyar nemzet tör
ténete ez. nagy gyűjteményes munkájának I. k. 20. és 23. 1.). Tegyük föl, 
hogy M. leginkább MARCZALI fölfogásához szít, mert a szláv hatásról föl
állított elméletére legkedvezőbb, akkor a magyaroknak Lebediában való 
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tartózkodása valamivel több mint száz évre, legjobb esetben 140 évre 
tehető, minthogy MAECZALI DüMMLER-rel együtt 839-ben a magyarokat 
már a Dunánál keresi; Etelközben a legeslegjobb esetben 80—90 évig 
időzhettek, ha t. i. a Lebediában való tartózkodást megfelelően rövi
debbre teszszük. Milyen különösnek tetszik, ha M., a ki ebben a hosszabb 
vagy rövidebb időközökben a jóformán le sem telepedett magyarok nyel
vére egy kettős, előbb gyengébb, azután igen erős hatást gyakoroltat a 
szlávokkal (előbb az oroszokkal, azután a bolgárokkal), azon csodálkozik, 
hogy hosszabb időközben, kerek 160 évben, a magyarok végleges letele
pedése után és az előbbi kóbor élettől lassanként való leszokása alatt 
a magyarországi szlávok nyelve maradandó mély nyomot hagyott nyel
vünkön. Ez olyan calculus, a melyet én sehogy sem tudok megérteni. 
Az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevélben t. i. 58 magyar szó k ö z ö t t i 
(M. szerint 5) szláv eredetű szót találunk. 

«Ha a szláv hatás — mondja M. — a magyarban pusztán a pan
nóniai együttélés eredménye volna, igen felötlő annak ily korai s arány
lag nagy terjedelemben (58 közül 5 szóban) való jelentkezése». (4. 1.) 

Valóban beható fejtegetést érdemelt volna az a kérdés, hogy miért 
kellett az új hazában az idegen hatásnak annyival lassúbbnak lennie, 
mint a régiben, annál is inkább, mivel PAULER nyomós okokat hoz föl 
a mellett, hogy a magyarok lakóhelyeit sem Lebediában, sem Etelközben 
nem szabad valami szűk határok közé szorultaknak képzelnünk és mivel 
másrészt a megváltozott, mindinkább állandó lakóhelyekhez kötött élet
mód is a földművelő szlávokkal való érintkezést sűrűbbé tette az új 
hazában. 

De hiába minden okoskodás, ha «a honfoglalás idején az ószlovén-
nal rokon nyelven beszélő szlávság ama nagy tömege, melynek külső 
érintkezéséből vagy beolvadásából az előbbiekben vázolt rendkívül nagy 
s a magyar nyelv egész területén szerfölötti gyorsasággal érvényesült 
szláv nyelvi hatás magyarázható volna, h a z á n k t e r ü l e t é n s e h o l 
s e m t a l á l h a t ó * . (5. 1.). «Nem is tudnak — folytatja M. — 
a magyarság legfőbb települő helyén, az Alföldön, ilyen szlávságról az 
egykorú külföldi feljegyzések.» . . . «Erdély, valamint az északkeleti Kár
pátok vidéke jóformán lakatlan erdőség volt azon időben.» 

Vájjon a nagymorva birodalom lakói ószlovénféle nyelven beszél
tek-e, azt nem tudjuk, mondja M. egészen helyesen, de különben is 
véleménye szerint úgy elpusztultak, hogy nagyobb hatást semmikép sem 
gyakorolhattak volna. Ugyanaz áll a balatonmelléki szlávokra nézve is. 
Szóval, M. széles e hazában legföljebb írmagnak talál még itt-ott egy pár 
szláv embert. Es mégis! Forgathatjuk a történeti adatokat, a hogy 
akarjuk, van egy mozzanat, a melyet lehetetlen megmagyaráznunk, ha 
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föl nem teszszük, hogy a bejövő magyarok az új hazában sűrű szláv 
lakosságot találtak: értem a magyar keresztény terminológia szláv 
elemeit. 

M. erről más helyen szól, de én czélszertínek találom ezt a kérdést 
itt tárgyalni, mert ezek az elemek ékesen szólanak arról a nagy hatásról, 
a melyet a szlávok mostani hazánkban gyakoroltak a nyelvünkre. A mit 
M. ez ellen fölhoz, csak azt mutatja, hogy nem ismeri az itt tekintetbe 
jövő viszonyokat. 0 t. i. a 13. 1. azt mondja : 

«Ugyanaz áll, ha kisebb mértékben is, az aldunai, valamint az 
északabbra lakó szlávokra is, kik mint évszázadok óta határosai a görög 
birodalomnak, különösen a magyarokhoz képest, magasabb műveltségi 
fokon állottak s a IX. század második felében már általában keresztények 
voltak, úgy hogy számos egyéb jövevényszavaik mellett a kereszténység 
külső, elemi ismeretét illető kifejezéseket is szolgáltathattak nyel
vünknek. » 

Értekezése végén pedig így szól: 

«A magyar nyelv szláv elemeiből levonható műveltség- és őstör
téneti következtetések tehát (pl. a házi életre, földművelésre, iparra ós 
a k e r e s z t é n y s é g g e l v a l ó e l s ő m e g i s m e r k e d é s r e vo
natkozólag) szintén régibb, a honfoglalást megelőző korban gondolan-
dók.» (29 .sk . 1.) 

Bármilyen különösnek tetszhetik is, hogy a magyarok több mint 
100 évvel hivatalos megtérésük előtt messze vidéken olyan gondosan 
ellátták magukat a keresztény életre vonatkozó, gyakran a részletekre 
menő egyes kifejezésekkel, úgy hogy pl. nemcsak az isteni tiszteletet 
általában meg tudták nevezni (szolozsma < duébá), hanem még az esti 
s a reggeli ájtatosságnak a nevét is elhozták magukkal (vecsernye < 
veéemja, veternye < utrhnja), mondom, bár mily különösnek tetszhetik 
is ez, még sem ebben rejlik a főnehézség. M. azt állítja, hogy «az al-
dunai, valamint az északabbra lakó szlávok . . . a IX. század második 
felében már általában keresztények voltak». 

Ám legyen! De mit nyerünk ezzel, mikor nem a keresztény hit 
alaptanaiba való bevezetésről van szó, hanem bizonyos keresztény kife
jezések átvételéről ? Nem az érdekel bennünket, vájjon a magyarok kö
zelében élő szlávok keresztények voltak-e már, hanem az, hogy milyen 
keresztény terminológiájuk volt. Már pedig ahhoz ugyancsak nagy me
részség kellene, ha valaki azt akarná állítani, hogy ez a közös szláv ke
resztény terminológia volt, a mely kétségkívül a nagymorva birodalom
ban alakult meg. Hogy a szláv apostoloknak mennyi részük volt ennek 
végleges megállapításában, azt nem tudjuk, de abban nem kételkedhe
tünk, hogy ez a terminológia csak a szláv apostolok nagy tekintélye kö~ 
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vetkeztében terjedt el a többi szláv országokba is, különösen METHODIUS 
halála után, mikor tanítványai szerteszéjjel szóródtak és első sorban 
Bulgáriában találtak barátságos fogadtatásra. Ha megfontoljuk, hogy a 
magyarok körülbelül 10 évvel ez esemény után már letelepedtek az új 
hazában, tehát olyan időben, mikor az új keresztény terminológia a 
Duna torkolatáig — hogy az északabbra lakó szlávokról ne is szóljak — 
legföljebb épen csak eljutott volt, akkor lehetetlen fölfogni, hogy a kife
jezések egész sorozata, a melyet a szláv apostolok nagy művével együtt 
továbbterjedő terminológiához tartoznak, mikép kerülhettek már Etel
közben a magyarok nyelvébe. Hogy nem csekélységről van szó, hanem 
mélyre ható befolyásról, a melyet a szlávok ezen a téren is gyakoroltak 
a magyarokra, az jól ismert tény. VOLF kimutatta ugyan, hogy nem mind 
szlávoktól került, a mit én régebben szlávnak tekintettem; egészen más 
világításba is helyezte e szók átvételét, de így is elég nagynak és igen 
jellemzőnek tűnik föl előttünk ez a hatás. A már megemlített szolozsma, 
vecsernye, veternye szókon kívül szláv a kereszt szó, a keresztel ige nem 
ebből való továbbképzés, hanem egy vele egyjelentésű szláv krbstiti 
mása, csakúgy a mint a keresztlevél, keresztszülők, keresztatya, kereszt
anya, keresztnév egytől-egyig szláv minták utánzatai, tízláv a koma is, 
a bérmál, pap, barát, apáeza, a szent, hála, malaszt. A feszület és a víz
kereszt szláv szók fordításai. Ha MiKLossicH-nak igaza van, hogy a hét 
napjainak szláv nevei csakis ott alakulhattak meg, a hol a szláv aposto
lok működtek, és hogy továbbterjedésük szoros kapcsolatban áll azzal a 
nagy benyomással, a melyet e működésük az összes szlávságrartett, akkor 
a hét napjainak magyar elnevezéseit is szabad ezen a helyen fölemlíteni, 
a szláv eredetű szerda, csütörtök, péntek és szombat neveket. 

Én e fölsorolásomból készakarva elhagytam mindent, a mi bővebb 
bizonyítást kívánna vagy vitás, azt hiszem azonban, hogy a fölhozattak 
is már eléggé bizonyítják, hogy itt a szlávoknak nagy hatásával állunk 
szemben. Ha pedig ez a hatás a magyarokat sehogy sem érhette más
hol, mint csakis az új hazában, mert a szláv keresztény terminológiának 
a Duna torkolatáig való terjedését nem tehetjük olyan korai időbe, hogy 
a magyarok még Etelközben vehették volna föl, akkor nincs más hátra, 
mint a honfoglalás idejében igen erős szláv lakosságot föltenni Magyar
országon, akár tudnak róla a történeti források, akár nem. 

M., ha nem is talált a szóban levő időben szlávokat Magyarorszá
gon, de igenis talált b o l g á r o k a t , és minthogy bennünket épen azok 
a szlávok érdekelnek, a kik mindenütt az idegenfajú bolgárok kíséreté
ben, mint számra nézve erősebb segédhad, mutatkoznak, beérhetjük 
ezekkel is. Hiszen Pest városának neve és e név német Ofen fordítása 
(a legrégibb Pest nevű telep tudvalevőleg a Duna jobb partján feküdt) 

6 
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épen azért olyan jellemző, mert arra vall, hogy a magyarok az új 
haza szívében bolgáros szlávokat találtak, olyan szlávokat, a kiknek 
nyelvében az a jellemző' át, zd hallatszott, a mely a magyar mostoha, 
rozsda, mesgye szókban is tükrözik. M., igaz, azt hiszi, hogy elütheti a 
dolgot egy szellemes megjegyzéssel: 

«Akkor — így okoskodik — bátran azt gondolhatnék, hogy az 
említett helységeket (t. i. Pestet és még más szláv nevű helységet) ma 
is szlávok népesítik» (7. 1.). 

A dolog talán még sem áll egészen így. SAFAEÍK szerint 
(Slawische Alterthümer II . 1844.), a kire M. egyenesen hivat
kozik, «a IX. század elején Magyarország keleti része Pestig a bol
gárok uralma alá került* (201. 1.) és «Magyarország keleti része 
Pesttől és a Mátrától fogva a Tisza forrásaiig később is a magyarok be
töréséig kezökben maradt». (U. o. 176. 1.) M. maga azt tartja, hogy Pest 
«egyike lehetett ama gyér telepeknek, melyeket a IX. században a 
morva birodalomtól keletre terjeszkedő bolgárok alapítottak.* (8.1.), 
és valószínűnek tartja, hogy még 892-ben is nemcsak az erdélyi, hanem 
a máramarosi sóbányák is a bolgárok hatalmában vannak (u. o.). Ha 
most már ezek a félig elszlávosodott bolgárok, illetőleg a tőlük vezetett, 
számszerint minden esetre túlnyomó tiszta szlávok egy helységnek a szláv 
Pest nevet adták, és a magyarok ezt közvetlenül tőlük vették át, akkor 
mégis kicsit valószínűbbnek tetszik nekem, hogy a magyarok a szláv 
lakosságot, a mely a helynek egy pár évtizeddel előbb nevét adta, tény
leg ott is találták még Pest környékén, mintha valaki 1000 évvel ez 
események után elég dőre volna és Pest nevéből e város mai lakosainak 
nemzetiségére nézve következtetést akarna vonni. 

A mondottak után és tudva azt, hogy az úgynevezett ószlovén 
nyelv kétségkívül bolgár nyelvjárás, csak mosolyogni lehet M. kísérletén, 
hogy a Pest név nyomós tanúságát nyelvészeti okokkal is gyengítse: 

«Nem nagyon építhetünk — azt mondja — a Pest helynév hang
alkatából levont ama következtetésre, hogy a vidékén lakott honfoglalás
korabeli szlávság mindenesetre ószlovén-féle volt; mert föltéve, hogy ezt 
a problematikus népfajt külön választhatjuk az óbolgártól — a mi tudva
levőleg, épen vita alatt levő, nehéz kérdés*) — a hangzásból kiindulva 
lehet a Pest bolgár szó is!!» 

*) Én mint szakember néni tudok semmit sem arról, hogy ez a 
kérdés «épen vita alatt» van vagy volt, lia csak M. nem gondolt VoLF-nak egy 
pár évtizeddel a tudomány után elmaradt értekezésére (vö. Ethnographia 
X. 413. s k. 1.) 
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Következik most egy annyira «föltétlenül bizonyos* és ((kétségte
len)) dolog, hogy M. jónak látta azt nyomban, miután értekezése német 
fordításban is megjelent, visszavonni (1. Ethnographia X. 332. 1.) M. 
ugyanis bebizonyított ténynek vette azt, hogy a székelyek külön jöttek 
be az országba és minthogy nyelvükben ugyanazokat a szláv szókat ta
láljuk, ebben további bizonyítékot látott, hogy a szláv szók átvétele 
«csak a déloroszországi haza vidékére tehető» (9. 1.). 

Ezután arab írókból vett idézetekkel bizonyítja a szerző, hogy a 
magyarok régi hazájukban érintkeztek a szlávokkal. Ezzel kapcsolatban 
legalább egy szláv szóra nézve véli kimutathatni, hogy már Lebediában 
került a magyar nyelvbe. 0 ugyanis abból, hogy a magyar vajda szó a 
szláv vojevoda mása és abból, hogy KONSZTANTINOSM császár azt jegyzi 
fel, hogy a magyarok a törzsfőket /?o£/?o$os-oknak nevezik, azt következ
teti, hogy a magyarok már Lebediában használták ezt a szláv szót. (11.1.). 
Ez azonban épenséggel nem bizonyos, mert ha nem is teszszük föl MAR-
czALi-val, hogy a szláv szó akkor már behatolt a görög nyelvbe és hogy 
KONSZTANTINOSZ csak is azért használja (1. A magyar honfoglalás kútfői 
98. 1.), ki áll nekünk jót érte, hogy ez a hír és vele együtt a szóban levő 
kifejezés, ha mindjárt egykorú följegyzésen találna is alapulni, nem szláv 
forrásból származik-e ? Minden esetre nagy okunk van ezt a hírt ép oly 
tartózkodással fogadnunk, mint pl. azt, hogy a normán oroszok fejedel
müket chagan-nak hittak volna! (1. THOMSEN, Der Ursprung des russi-
schen Staates 26. 29. és 45. 1.) 

M. egészen helyesen teszi, hogy mikor a magyaroknak a szlávok
kal való érintkezéséről beszél, a szláv rabszolgákról sem feledkezik meg, 
de a szolga szó mellett meg kellett volna okvetetlenül említenie a szintén 
szláv eredetű rab szót is, a cseléd szót ellenben, a mely csak később kapta 
«, mai jelentést és eredetileg csak úgy mint a család a háznépet általában 
jelentette, bátran el is hagyhatta volna azon a helyen, a hol a régi szláv 
rabszolgákról szól. 

Egy nagyon is fontos körülményre a következő fejezet van hivatva 
világot deríteni. Nem szabad ugyanis arról megfeledkeznünk, hogy a ma
gyarok Etelközben is, azaz a Duna torkolatától é s z a k r a , még mindig 
közelebb eshettek az orosz nyelvterülethez, mint azokhoz a szlávokhoz, 
a kiket modern terminussal bolgár szlávoknak akarunk nevezni. Nagyon 
is helyén való tehát az a kérdés, a melyet a szerző most fölvet: 

«De vájjon igazolhatjuk-e — kérdi — hogy azok a szlávok, kik az 
oroszoktól nyugatra a Dnjeper és Duna közt, az úgynevezett «Etelköz»-
ben laktak, ugyanolyan ószlovén-fajta nyelven beszéltek, minő a magyar 
nyelv szláv elemeiben mutatkozik ?» 

A feleletet erre azzal kezdi, hogy az ószlovén nyelv jellemzésére 
6* 
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három hangtani ismertető' jelt állít föl (1. az orrhangzók, 2. st, zd bizo
nyos szókban, 3. két irrationalis hangzó) és azután megemlíti, hogy 
ezek a jellemző sajátságok az o l á h nyelvbe átment szláv szókban is 
tükrözó'dnek. A bizonyítás menete ellen nem akarok észrevételt tenni, 
de meg kell jegyeznem, hogy minthogy az egyetlen döntő kritérium 
az st és zd hangcsoportok (1. A szláv szók a magy. ny-.-ben ez. érte
kezésem 24. 1.), e hangcsoportoknak az oláh nyelvben való tükrözését 
nagyobb gonddal kellett volna megvizsgálnia, hiszen a fölsorolt ismer
tető jelek közül ez az egyetlen, a mely kétségtelenül bolgárnak bé
lyegzi az oláh nyelvbe került szláv szókat. Ha ehhez hozzá veszszük,. 
hogy a magyar nyelvbe került szláv szók történetének helyes meg
értésére is mennyire fontos a jellemző bolgár st, M hangcsoportok 
mibenlétének pontos ismerete, a mint ezt a már említett Pest, mostoha, 
rozsda, mesgye szók mutatják, némileg csodálatosnak tünetikh föl, hogy 
az, a ki el akarja dönteni, hogy a szláv szók honnan és mikor kerültek a 
magyar nyelvbe, még egy ilyen fontos hangtani törvényről sincs leg
alább félig-meddig tájékozva. Az a klasszikus összeállítás, a mely hivatva 
volna azt bizonyítani, hogy az oláh nyelvbe került szláv szók az említett 
hangtani sajátságot tüntetik föl, szóról szóra így hangzik: 

«Az st, i á jellemző mássalhangzó-csoport mutatkozik pl. ezekben : 

ol. pest «kemencze» = magy. pest | ol. mastehá (olv. mastehe ) = magy-
mostoha (1. szláv alakjaikat fentebb) | ol. nádejde (olv. nédezde) «re
mény* = ószlov. nadezda (de: újszlov. nadejati se «reményleni», kis
orosz nádija, cseh nádeje «remény* j ol. odejde (olv. odezde) «ruha» s= 
ószlov. odezda, bolg. odezda (de: kisorosz odrija, odeza) stb.» 

Ebben az összeállításban csak az oláh mastehá «mostoha» czik-
kecske kifogástalan. A jellemző ószlovén-bolgár iüí-nek az oroszban i 
felel meg, a csehben z, mit akar tehát a szerző a kisorosz nádija és cseh 
nádeje szókkal bizonyítani, a melyek nem is felelhetnek meg az ószlovén 
nadezda szónak. Az újszlovénben igaz j felel meg az ószl. zd-nek, de M. 
megfordítja a dolgot és azt hiszi, hogy minden újszlovén J-nek viszont 
ószl. zd felel meg, a mi nagy tévedés. Azért az újszlovén nadejati se 
«reményleni» alakra való hivatkozás nem kisebb hiba, mint a kisorosz 
nádija és cseh nádeje fölemlítése, mert hiszen az ószlovénben is ugyan
csak nadejati felel meg ennek az újszlovén nadejati-nsik, itt soha nyoma 
sem volt egy zd-nekl Ebből az igéből származik a nadejanie «remény» 
szó, a mely egy régi ószl. forrásban található, de előfordul glagolita for
rásokban a nadéja képzés is, a mely azután az említett kisorosz nadbija 
és cseh nádéje alakoknak szakasztott mása; mind ezekben az összes szláv 
nyelvekben végig vonul a j , soha senki MüNKÁcsi-n kívül nem keresett 
eddig ez ártatlan j-k mögött zd-t. Hasonló botlás rejlik az ol. odejde-xö\ 
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szóló czikkecskében is. Minthogy ószl. zd-nek az oroszban csakis z felel
het meg, nyilván való, hogy ószl. odezda-nak csakis a kisor. odeza felel
het meg, od'ija nem, már a benne hangzó i-nél fogva sem. A kisor. 
oaVija-nak az ószlovénben odéja felel meg, a mely glogolita kéziratokban 
tényleg elő is fordul. Arról, hogy az ószl. nadezda és oaezda valószínű
leg nem is ezen az úton és nem a Duna torkolatánál kerültek az oláh 
nyelvbe, hanem kapcsolatba hozhatók az oláhoknál a legújabb ideig 
uralkodó egyházi szláv nyelvvel, nem is akarok bővebben szólni, csak 
megemlítem, hogy az oroszban is nadezda a remény neve, épen mert az 
egyházi nyelvből vették át, és hogy az oláh odajdií (mert ez a helyes 
alak nem *odejde) nem közönséges «ruhát» jelent, hanem csakis «mise-
ruhát» és hogy a szerb nyelvben is odezda a miseruha neve, pedig a 
szerbben i<í-vel szemben különben dji találunk. Ezt a lehetőséget 
minden esetre szem előtt kellett volna M.-nak tartania, de egyébiránt is 
illett volna az oláh philologia terén kicsit körülnéznie, ha az oláh és a 
magyar nyelvben észlelhető szláv hatásban olyan föltűnő hasonlatosságot 
talált és erre olyan nagy súlyt fektetett. 

Nem különös, hogy mindjárt az első példánál megesik vele, hogy 
Pest városának oláh nevéből, a mely Pe§ta, ritkábban Pest, egy teljesen 
ismeretlen pest «kemencze» szót csinál, a melyet az oláhok a még Etel
közben szókelő magyarok tőszomszédságában vettek át a szlávoktól ? ! 
De még különösebb, ha tiszta oláh képzésű helyneveket, a melyek -e§ti-be 
végződnek, azok közé a szók közé számít, a melyekben a jellemző ószlo-
vón st tükröződik, helyneveket mint Mmdrestí, Bucurestí, BogdanesU, 
Popesti, Dragomire§tíl Igaz, hogy SAFARÍK-™ hivatkozik (Slawische Altér -
thümer II. 200), de az említett munka német fordítása, a melyet M. hasz
nált, 1844-ben jelent meg, eredetije épenséggel 1837-ben. Hogy mennyire 
nem szabad oláh szók és képzések dolgában erre a forrásra hivatkozni, 
azt a szerző mindjárt a következő lapról tanulhatta volna, hol S. egyebek 
közt az oláh apa «víz» szót, a mely a latin aqua-n&k szakasztott úgy 
felel meg, mint ol. íapá «kancza» a iat equa-na.k, egy bolgár ivap(V)-hól 
származtatja! M. olyan vidékről való, a hol beszélnek oláhul, el sem 
képzelhető, hogy ne hallotta volna soha sem azt a kérdést «§tnrumí-
nesteU «tudsz oláhul ?» Ez a rumíne§te a ruminescü (nőnemben rumí-
neascá) melléknévből képzett határozó; rumtnescü többes alanyesete 
rumtnestt, a mint pl. az említett Pope§tí helynév sem egyéb mint egy 
jól ismert oláh vezetéknévnek, a Popescu-nak többese. Ha tehát SAFAÉÍK 
a jegyzetben azt mondja: «Diese Endung auf est, esti entspricht der 
russischen auf ic, ici, der czechischen auf ic, ici (jetzt ice), der serbischen 
auf if, iti", akkor ez legföljebb annyiban lehet igaz, hogy jelentésük 
-ugyanaz, de nagy tévedés, mikor S. az oláh -e§ti képzőben egy bolgár 
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képző mását látja. M. szerencsétlenségére közvetlenül ez oláh képzésű 
helynevek után ritkított betűvel ezt veti: 

«melyekből kétségtelenül látnivaló, hogy a z o l á h n y e l v 
s z l á v e l e m e i n e k f o r r á s á t i s u g y a n o l y a n , h a n e m 
é p e n u g y a n a z az ó s z l o v é n - f a j t a n y e l v a l k o t t a , m i 
n ő b ő l a m a g y a r n y e l v é v a l ó k ; p e d i g e n n e k t e r ü l e t e 
n e m l e h e t e t t m á s , m i n t az A i d u n a v i d é k e . » 

így elérkeztünk volna végre, egy gyakran ugyancsak göröngyös 
úton, «a Dnjeper és Duna közt» fekvő Etelközből arra a vidékre, a hol a 
(bolgár) szlávok az oláhok nyelvére gyakorolták volna első nagy befolyá
sukat, «az Alduna vidéké»-re. Hogy ezen az egész területen ószlovén-
fajta nyelvet beszéltek volna, azt M. a bizanczi íróknál található! v0yyXoq 
(ószl. q,glb) és Ouyypot szókból következteti, nem törődve azzal, hogy az 
orrhangzók a IX. században valószínűleg az orosz nyelvben is megvoltak 
még és hogy a bizanczi följegyzések milyen forrásból származtak. Azután 
a hatodik századbeli JORDAN^S-Í és PROKOPiosz-t kérdi meg, hogy a k i 1 e n-
c z e d i k században milyen szláv törzs lakhatott a Dnjeper és a Duna 
közt! A titokzatos Uglicok is szívesen segítenének M.-nak bebizonyítani 
azt, hogy a Dnjeper és a Duna közt ószlovén-fajta nyelvet beszéltek, de 
mit tehetnek szegények, mikor a tudósok azt hiszik róluk, hogy bizony 
oroszok voltak (1. GTROT i. h. 276. s k. 1.). Hogy az erdélyi bolgárokba 
vetett hite milyen csalfa volt, azt a szerző maga is átlátta ós értekezésé
nek német kiadásában a rájuk vonatkozó részt törölte. Szóval, minden
ből, a mit fölhozott, csak egy dolog áll, ámbár zavaros és nagyobbára 
hibás előadásából ez korántsem tűnik ki valami tisztán, az t. i., hogy az 
oláh nyelvbe került szláv szók ép úgy bolgár nyelvjárásból valók, mint a 
magyar nyelvbe kerültek. Ha valakinek kedve és bátorsága van ebből azt 
következtetni, hogy a magyarokat Etelközben első sorban nem orosz szlá
vok, hanem a mai értelemben vett bolgár szlávok vették körül, ám legyen, 
de ez ellen azután nehéz tudományos okokkal küzdeni. A ki nem látja 
át, hogy a bolgár nyelv két egymástól jó távolra eső ponton hathatott 
egyrészt az oláhok, másrészt pedig a magyarok nyelvére, az mindenek 
előtt nem ismeri a bolgárok régi történetét vagy pedig nem veszi kellően 
tekintetbe, hogy az idegen «bolgár» elem milyen korán merül el a szláv 
tengerben és hogy ott, a hol hivatalosan «bolgárok* szerepelnek, a veze
tők lehetnek ugyan még igazi bolgárok, a tömeg azonban mindenütt 
szláv, olyan szláv, a mely «ószlovén-fajta» nyelven beszél. Minthogy M., 
a mint látni fogjuk, egyebek közt MARCZALi-ra is hivatkozik véleményé
nek támogatására, azzal végzem ezt a fejezetet, hogy azt az álláspontot 
tüntetem föl, a melyet MARCZALI ebben a kérdésben elfoglal. Nála ezeket 
olvassuk: 
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«A bolgárok 827-ben felhajóztak a Dráván és egy időre elfoglalták 
egész déli Pannoniát. De uralmuk nem volt tartós. Ugy látszik, Zimony 
vidékén kívül a többi ismét frank uralom alá tér vissza. De nincs semmi 
okunk kétségbe vonni, hogy Belgrád és Zimony felől kiterjedt uralmuk 
a keleti Magyarország déli részére is . . . Már 863-ban volt szó arról, 
hogy NÉMET LAJOS «a keletről jövő bolgárok segítségével* meg fogja 
támadni BASznsziÁv-ot. Midőn ARNTJLF király 892-ben hadra kel Szva-
topluk ellen, követeket küld LAODOMIR bolgár királyhoz, «ajándékokkal, 
a régi béke megerősítése végett, és azt kivánta tőle, ne engedje meg a 
morváknak a só vételét birodalmából)). Mind a két adat bizonyítja, hogy 
a bolgár uralom összeért a morvával, ós azt is, hogy az, mint emettől 
keletre fekvő, átért az alföldre.* (A magyar nemzet története I. 90. s k.). 
. . . «a IX. század vége felé a bolgár urak nyelvben és szokásban már 
majdnem beleolvadtak a szlávságba, és a külön bolgár nemzetiség a X. 
században a Balkán félszigeten egészen megszünt». (U. o. 95. 1.) 

A mondottak után és a még később kifejtendők mellett, remény
iem, a szakemberek nem fognak annak különös súlyt tulajdonítani, hogy 
MUNKÁCSI előtt«érthetetlen az a könnyedség, melylyel hazai nyelvészeink a 
szláv-magyar jövevényszók honfoglalás előtti, illetőleg más, mint pannóniai 
eredetének még lehetőségét is elvetették)) (15.1.). A mi pedig azt a leczkét 
illeti, hogy «Efféle kérdések megítélésében sohasem czélszerű pusztán 
ama szűk látókörrel megelégednünk, melyet számunkra a nyelvi tények 
kizárólagosan egyoldalú s hozzá gyakran nem egészen beható vizsgálata 
nyújthat», könnyű volna tíz hasonló leczkével felelni, de az ügy azzal 
semmit sem nyerne és mondanivalóm amúgy is még elég van. 

Mindjárt a következő pontra is van észrevételem, a hol M. azt 
mondja: 

«Több mint fél százada, hogy tudtommal először SCHAFARIK ez 
irányban nyilatkozott. «A magyarok — mondja őSlawische Alterthümer 
(1844) czímű nagybecsű művének I I . kötetében (235.1.) — szláv sza
vaik nagy tömegének jelentékeny részét már ő s i h a z á j u k b a n , 
n e m p e d i g P a n n o n i á b a n sajátították e l . « . . . «Ezen magyarba 
behatolt szavak — mondja még mindig l SAFAÍÍÍK — részben a déli dunai 
szlávok, részben az északkeleti, nagy vagy-orosz szlávok nyelvének 
bélyegét viseli magán.» (M.-nál 16. 1.) 

Hát az igaz, hogy 1837 óta, mert ekkor jelent megS. munkájának 
eredeti cseh kiadása, több mint fél század telt el és azóta sok minden
félét dolgoztak és írtak e téren, a miről M.-nak sejtelme sincs, de S.-nak 
magának nem kellett annyi idő, hogy alaposan megváltoztassa említett 
nézetét, a mint ezt az 1858-ban megjelent Über den Ursprung und die 
Heimath des Glagolitismus czímtí értekezésének 31. lapján olvashatjuk: 

«Über die Sprache der Pannoniéi" zu KOCBL'B Zeit können wir uns 
theils aus den dürftigen Überbleibseln von Eigennamen, theils aus den 
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in die ungarische Sprache aufgenommenen Wörtern, theils aus der Ana-
logie der Sprache der karantanischen Aufsátze eine Idee bilden . . . 
b) Dass ihr die bulgarisehe Verwandlung der postjotierten d und t nicht 
unbekannt war, vgl. Pestb Stadt Pest, d. i. wörtlich Ofen, welcher Name 
an der Schwesterstadt haften blieb, magy. rozsda, wogegen megye und 
vármegye nur scheinbar stimmt, da auch mesgye vorkommt.» 

Ezzel kapcsolatban S. a következő lapon ezt mondja: 

«Denn wenn wir auch die nördliche und nordwestliche Gránze 
des bulgarischen Dialects für jené Zeit nicht ganz genau bestimmen 
können, so liegt es doch in der Natúr der Sache, dass sie die Donau am 
Einflusse der Drau, dann bei Pesth und Waitzen erreichte.» 

Az itt lakott szlávok nyelvéből magyarázza azután az angyal, 
evangyeliom, gyeenna szókban hangzó gy-t i s : 

«Unstreitig ist dies — mondja — eine Erbschaft nach den aus 
diesen Gebieten gewichenen Slawen.» 

No de ezt csak mellesleg akartam fölemlíteni, tény az, hogy S. 
valamikor, anno 1837-ben, ott állt, a hol M. ma, nincs is kifogásom az 
ellen, hogy M. hivatkozik rá, csak teljesen idézte volna az illető helyet. 
S. ugyanis minden magyar szó után oda teszi a szláv szót, M. azonban 
jónak látja ezt már az 5-ik szótól kezdve elhagyni, pedig csak a hozzá
tett szláv szó adhat útmutatást, hogy e szók közül melyeket tart S. orosz 
eredetüeknek. Ha megnézzük a helyet S. művében, hát az tűnik ki, hogy 
S. a kalász és a berek szókat tartja oroszoknak. M. tudván, hogy a kalász 
szó csak is klas alakból magyarázható, a melyet az ószlovén, bolgár, 
horv.-szerb, szlovén, cseh nyelven találunk, de orosz kolos-bó\ nem, hogy 
továbbá a berek szó szláv eredete egyáltalában kétes, orosz volta meg 
épenséggel be nem bizonyítható, egyszerűen elhallgatja azt a nem egészen 
közömbös körülményt, hogy S. ugyan beszél orosz hatásról, de nem tudja 
azt bebizonyítani. 

SAFARÍK után M. GROT-ra hivatkozik, de elhallgatja, hogy ez a tudós 
ebben a kérdésben nagyjában épen ellenkező véleményt vall, mint ő maga, 
hogy GROT azt tanítja, hogy a magyarokat az új hazában jóformán csak 
is szlávok vették körül. 

«Ebből a felsorolásból — mondja GROT a 314. 1. — látható, hogy 
kevés kivétellel a magyarok közvetlen szomszédjai minden oldalról szlá
vok voltak.» 

Nem tudom tehát, mi joggal állíthatja M., hogy «GROT is többször 
hangoztatja e nézetet*, már mint azt a nézetet, a melyet M. vall. GROT, 
igaz, a szláv hatás első kezdetét már a régi hazában keresi, de itt is 
mindig kizárólag o r o s z hatásról szól. Ez abból is kitűnik, a mit szer
zőnk GROT-ból idéz, de még inkább egész munkájából. 
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«Itt, Oroszország déli mezőin, — mondja G-ROT — biborban-szülo-
tett KONSTANTIN Lebediájában ismerkedtek meg legelőször a magyarok 
azzal a népfajjal, melytől nekik később [értsd: mai hazánkban] az állami 
és házi élet, a szokások és nyelv terén annyi sajátságot átvenni sorsul 
jutott. Egyik-másik ezen szláv vonásokból bizonyára már az orosz szlá-
vokkal való érintkezés korszakában jutott hozzájuk a Don és Dnjeper 
között és később Etelközben. Ezen legelső szláv befolyás, ellentétben a 
kazárral, kizárólag a benső, a házi és családi élet s a mindennapos viszo
nyok körére vonatkozott, a m e l y ú t o n h a t á s s a l k e l l e t t 
l e n n i e m á r a k k o r b i z o n y o s f o k b a n a n y e l v r e is» 
(1. MuNKÁcsi-nál 16. s k. 1.). 

Ebben az óvatos általánosságban nincs semmi kifogásom ez állítás 
ellen, hiszen magam is egy helyt arról, hogy a magyar nyelvbe a hon
foglalás előtt kerülhettek orosz szók, úgy nyilatkoztam: «ki tagadná, 
hogy ez elég valószínűnek látszik», igaz, kénytelen voltam mindjárt 
hozzá tenni: «de eddig biztos, meg nem dönthető bizonyítékot nem 
találtak, a melynek segítségével oda jutottunk volna, hogy másról mint 
csupa általános valószínűségről beszélhetnénk.» (NyK. 26 : 329). 

TAGÁNYI tanúságtételét mellőzöm, mert kapcsolatban áll a székely 
kérdéssel. Következik MARCZALI, a ki különben a magyarok bejövetele 
idejében nagyjában szlávnak képzeli az ország lakosságát, de mégis 
lehetségesnek tart egy régibb szláv hatást is, ámbár erről elég színtelenül 
nyilatkozik. «Ott (azaz Etelközben), mondja, közvetlen közelükben vol
tak a k i s o r o s z o k , k i k n e k n y e l v e a m a g y a r r a s z i n t é n 
n e m m a r a d t h a t á s n é l k ü l . » MARCZALI ezzel még jóval bonyo
lultabbá teszi a kérdést, mert vagy be kellene bizonyítani, hogy a kis
orosz nyelv jellemző sajátságai (pl. h < g, helyett i < é helyett) mind 
később keletkeztek, vagy mind jobban elhalaványul utolsó reményünk is, 
hogy valaha az orosz nyelvnek csak némileg nevezetesebb hatását ki 
fogjuk mutathatni, annyira nem találjuk meg a magyar nyelvbe régebben 
fölvett szláv szókban épen a kisorosz nyelvnek egyetlen egy vonását sem, 

Erre SoBOLBvsKu-re történik hivatkozás, a ki azt tartja, hogy a 
magyarok az st, zsd (ét, zd)-s szókat — pest, mostoha, rozsda (a mesgye 
szót kifelejtette) — «valószínűleg a bolgároktól vették át, a kik valaha 
jóval északibb helyen laktak mint most, t. i. a mai románok lakóhelyein». 
En épen SOBOLEVSKIJ ellen hoztam föl Pest városának a nevét, a melyet a 
magyarok alig hoztak magukkal, hanem valószínűleg itt találtak, a mely 
föltevés a bolgár uralom kiterjedésével egészen jól összevág (1. A szláv 
szók 6. s k. 1.). 

Végre, a jegyzetben, JAGic-ra hivatkozik M. (a német kiadásban*) 
ki is írja az illető helyet), a ki hasonló véleményt nyilvánított az st, zd-a 

*) Die Donauldnder I. évf. 1899. 338. i. 
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szók átvételéről, mint SOBOLÉVSKIJ. Én már A szláv szók a magyar nyelv
ben czímű értekezésemben (13. 1.) foglalkoztam ezzel a helylyel és, azt 
hiszem, kimutattam ott, hogy nincs semmi okunk a lencse, szerencse szó 
és az olasz eredetű láncsa miatt olyan föltevéshez folyamodnunk, milyen
hez JAGIC folyamodik. 

Ezzel befejezi M. az első részt, a melyben csak általánosságban 
akarta kimutatni, hogy a magyarok az új hazában nem vehették föl a 
szláv szók nagy tömegét, mert hiányzott ehhez minden föltétel, hiány
zott mindenek előtt az ő meggyőződése szerint a szláv lakosság, míg a 
régi hazában minden a legszebb rendben van, még az sem baj, hogy ott 
inkább orosz hatást várnánk és nem bolgárt, illetőleg ószlevénfélét, mert 
ha M. úgy akarja, azüglicok nagy törzsére könnyű ráfogni, hogy bolgárul 
beszólt, hiszen oly édes keveset tudunk róla, mondom, minden a leg
szebb rendben van, és kiváncsian térhetünk át a második részre, a mely
ben M. a részletekbe bocsátkozik és egyenesen rámutat több olyan szóra, 
a melyben ő neki sikerült keleti typust fölfedezni. 

ASBÓTH OSZKÁR. 
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A magyar közmondások és szólások rostája. 
(Ötödik közlemény.) 

Szakács. Nem mind szakács, a ki nagy kést hordoz. KV. Non 
coquus semper, cui longus culter adhseret. Flór. — Legjobb szakács az 
éhség. KV. Fames est optimus coquus. Flór. — Szakácscsal nem jo ha
ragot tartani. Sz. Nemo indemnis évadit laeso coquo. Flór. — Szamár. 
A szamár csak szamár, ha Bécsbe viszik is. E. Parjsios si quis stolidum 
transmittet asellum: non ibi fit equus, qui fűit hic asinus. Flór. — 
Elszenvedi szamár a verést, csak enni adjanak neki. KV. Elszenvedi 
szamár a verést, csak jóllakhassak. D. Asinus esuriens fustem negligit. 
Flór. — Lóról szamárra. D. L . : ló. — Oroszlánbőrbe bujt szamár. D. 
Asinus in pelle leonis. Avian. 5. — Szamarat nyir. M. Asinum tondes. 
Flór. — Szamárfejet nem szoktak megszappanyozni. B. Asini caput ne 
laves nitro. Flór. — Szarv. Szarvánál fogja az ökröt. M. Bovem cornu 
trahit. S. Aug, — Széna van a szarván. D. Öklelős bikának széna van a 
szarván. D. Fenum habét in cornu, longe füge. S. Hieron. Serm. 1.4. 34.—• 
Szarvat visel. E. Cornua addere. Ov. — Száj. Záratlan kapu a gyermek 
szája. BSz. Ex ore parvulorum veritas. Flór. — Táltól a szájig is elcsor
gathatni az ételt. E. Inter calicem et os multa cadunt. Gell. 13. 17. 5. — 
Szegény. Boldogok a szegények. Bbl. Beati pauperes. Bbl. Máté 5. 3. — 
Szegénynek senki nem barátja. KV. A szegényt mindenki kerüli. KV. 
Senki sem barátja a szegénynek. B. Divitise addunt amicos, a paupere 
autem et hi, quos habuit separantur. Bbl. Prov. 19. 4. — A kevély sze
gényt a manó is csudálva nézi. D. A szegényt, ha kevély, az ördög.is 
neveti. D. Az ördög is neveti a szegény kevélyt. KV. Odivi pauperem 
superbum. Bbl. Eccl. 25. 3. 4. — Nincs kevélyebb, mint a szegényből 
lett gazdag. KV. L . : gazdag. — Jaj az olyan szegénynek, ki gazdag 
asszonyt vesz el. KV. Pauper et dives inimicum matrimonium. Calpurn. 
Flacc. deci. 29. — Szegény mindenütt láb alatt van. B. Pauper ubique 
jacet. Ov. fást. 1. 217.—Nehéz a szegény legénynek becsületet kapni. KV. 
Nehéz a szegénynek tisztre hágni. B. Quam raro egregios pauper sorti-
tur honores. Paling. 2. 304. — Szegénység. Ki többet költ mint jöve
delme, hamar szegénységre jut. E. Qui plus expendit, quam rerum 
summa rependit, is non miretur, si paupertate gravetur. Flór. — Min
dent kigondol a szegénység. KU. Paupertas ingeniosa. Flór. Paupertas 
docet artes. Flór. Paupertas omnes artes perdocet. Plaut. Stich. — Nagy 
arczpirulás a szegénység. B. Szegénység gyaláz. KV. Paupertas infelix 
ridiculos homines facit. Juven. 3. 152. — Sok bűn oka a szegénység. Sé 
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Sokra visz a szegénység. E. Paupertas magna meretrix. Flór. Paupertas 
impulit audax. Flór. — Szekér. Nem megy a szekér, ha nem kenik. B. 
Quod si non ungitur axis, tardius incoeptum continuatur iter. Flór. — 
Ha szekered nincsen, talpad készen legyen. KV. Si rota defuerit, tu pede 
carpe iter. Ov. ars. am. 2. 230. — Szem. Hiszek a szememnek. E. Credo 
quod videó. Flór. — Ki mit szeret, arra néz. M. Ki valakit szeret, arra 
sok szemet vet. KV. Est oculo gratum speculare semper amatum. Flór. 
Illic est oculus, qua res est, quam adamamus. Flór. — Mit a szem nem 
lát, azt a sziv hamar felejti. KV. Procul ex oculi?, procul ex mente. 
Flór. Qui procul est oculis, procul est a lumine cordis. Flór. Quisquis 
abest oculis, fructu privatur amoris. Flór. Szereti mint a szeme fényét. M. 
Amat tamquam oculos. Terent. Mii. glor. 894. — Szem a lélek tükre. E. 
Animus habitat in oculis. Flór. — Behunyt szemmel. M. Clausis oculis. 
Flór. — Sas szemű. D. Milvini oculi. Apui. Metam. 6. 27. — Bal szem
mel nézi. E. Oculo obliquo aspicere. Ov. — Kinyilt a szeme. M. Kinyi
tották a szemét. M. Oculos tibi aperio. Fronto. — Szemes bizonyság. D. 
Testis oculatus. Flór. — Szent. Legyen meg az isten szent akarata. S. 
Fiat voluntes Domini. Bbl. — Nem mind szent, a ki a templomba jár. E. 
Nem mind szentek, kik templomba mentek. KV. Non omnes sancti, qui 
calcant limina templi. Flór. — Sok furcsa szentje van az úristennek. M. 
Mirabilis deus in sanctis suis. Bbl. Jöjj el Szentlélek úristen. M. Veni 
sancte Spiritus. Flór. — Szerelem. A szerelem vak. B. Ámor cascus. 
Flór. — Szerelem és uraság nem szenvednek társat. KV. Ámor et pote-
stas impatiens est consortis. Flór. Ámor non patitur socios. Flór. — Sze
relmet, hurutot nehéz eltitkolni. Sz. Ámor tussisque non celatur. Flór. — 
Nem igen jut annak a szerelem eszébe, kinek sok a dolga. KV. Cedit 
amor rebus, res age tutus eris. Ov. rem. amor. Si non intendes animum 
studiis et rebus honestis, invidia vei amore vigil torquebere. Hor. ep. 
1. 2. 35. — Csúnya a vén szerelmes. S. Turpe senilis amor. Ov. — Sze
rencse. Bátor szivekkel társalkodik a szerencse. KV. Fortuna audaces 
juvat. Verg. Audentes fortuna juvat. Verg. Fortes fortuna adjuvat. Terent. 
Phorm. 203. Fortes fortuna juvat. Cic. Fortibus est fortuna viris data. 
Macrob. 6. 1. 62. — A kit igen gyöngóltet a szerencse, végre elbolon-
dítja. B. Fortuna quem nimium fovet, stultum facit. Publ. Syr. — A med
dig iart szerencséd, addig barátaid is. Sz. Cum fortuna manet, vultum 
servatis amici, cum cecidit, turpi vertitis ora fuga. Petron. 80. Donec 
eris felix, multos numerabis amicos, tempóra si nubila fuerint, solus 
eris. Ov. — A szerencse soha sincs ravaszság nélkül. KV. Fortuna semper 
gaudet illudere rebus humanis. Hor. sat. 2. 8. 61. — Bolondnak a sze
rencse. KV. Bolondnak a szerencséje is bolond. S. Minél nagyobb a bo
lond, annál szerencsésebb. KV. Fortuna nimium quem fovet stultum 
facit. Publ. Syr. Fortuna favet ignavos. Flór. Fortuna malis amica. 
Phaedr. — Egy marék szerencse többet ér egy zsák észnél. M. Jobb egy 
marék szerencse mint egy köböl ész. B. Jobb egy marék szerencse, mint 
egy puttony ész. D. Ghitta fortuna1 praa dolio sapientiae. Flór. — Hová a 
szerencse esik, oda fordul az emberek jóakarata is. KV. Fortuna quo se, 
eodem et inclinat favor. Publ. Syr. Quo se fortuna eodem etiam favor 
hominum inclinat. Justin. Hist. Phil. 5. 1. 11. — Jól megragadd a sze
rencsét, igen csúszó. D. Lubrici sünt fortuna? gressus. Flór. — Kinek-
Jkinek pillant néha a szerencse. B. Semel in omni vita cuique arridet 
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fortuna. Flór. — Koldus embernek koldus a szerencséje is. Ny. 5. Sze
génynek a szerencséje is szegény. Mikes. Szegénynek még a szerencséje 
is szegény. KV. Tenuis fortunas hominibus dii semper largiuntur tenua. 
Flór. — Könnyebb megtalálni, mintsem megtartani a szerencsét. B. 
Fortunám citius reperias, quam retineas. Flór. — Minél nagyobb a sze
rencse, annál kevesebbet higyj neki. B. Maximae cuique fortunas mini
mum credendum. Flór. —Szerencsével ba van frigyed, sok az irigyed. KV. 
Fortunaa comes invidia. Flór. Invidia gloriae fortunasque comes. Flór. 
Assidua eminentis fortunae comes est invidia. Val. Pat. 1. 9. 6. — A sze
rencse változó. KV. Fortuna amica varietati, constantiam respuit. Cic. 
de nat. deor. 2. 16. 43. — A szerencse vak. M. Fortuna casca. F ló r .— 
Szerencse fia. M. Filius fortunas. Hor. sat. 2. 6. 49. — A szerencsével 
csinján kell bánni. M. Fortunám reverenter habé. Auson epigr. 8. 9. — 
Hamis a szerencse, hamar visszakéri, a mit adott. M. Levis est fortuna, 
cito reposcit, quod dedit. Publ. Syr.—ElsŐ szerencse. M. Fortuna prima 
nunquam fűit bona. Flór. — Szerencse kereke. M. Bota fortunae. Amm. 
Marc. 26. 8. 13. — Szerencsés. Kurta az idő a szerencsés embernek, de a 
szerencsétlennek hosszú. D. Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior. 
Publ. Syr. — Szerencsés ki más példáján tanul- D. Félix quem faciunt 
aliena pericula cautum. Flór. — Szerencsétlenség. A ki mellett gyakran 
elmén a szerencsétlenség, egyszer beleütközik. D. Casus, quem saspe 
transit, aliquando invenit. Publ. Syr. — Nem jár a szerencsétlenség ma
gányosan. KV. Cui advenit unum malum, non advenit solum. Flór. — 
Nem jár társ nélkül a szerencsétlenség. D. — Szeret. Ki a vesszó't kimóli, 
fiát nem szereti. KV. Páter quem amat, castigat. Bbl. Non amat hic 
filium, qui raro corripit illum. Flór. — Szeresd felebarátodat mint ten
magadat. Bbl. Ama proximum tuum. ut temetipsum. Bbl.—A ki szeret, 
az mindig fél. Ny. 2. Res est solliciti plena timoris amor. Ov. Her. 1. 12. — 
A kit minden szeret, nehéz megőrizni. D. Custoditur periculo, quod 
piacet multis. Flór. A mit mindenki szeret, nehéz azt megőrizni. KV. — 
Szeretet. Az erőszakos szeretet nem állandó. KV. Non gaudebis amore 
coacto. Flór. — Igaz szeretet nem érzi a munkát. KP. Amor sine onere 
portat. Flór. — Kétféle szeretet nehezen fér össze. B. Amor non patitur 
corrivalem. Amor non patitur socium. Flór. Négyet nem lehet eltit
kolni : tüzet, szeretetet, köhögést, szegénységet. Ny. 20. Amor tussisque 
non celatur. Flór. — Jobb a szeretőknek sebe, mint a gyűlölőknek 
csókja. KV. Meliora sünt vulnera diligentis, quam fraudula oscula odien-
tis. Bbl. Prov. 276. —Szerzek. Ebül gyűlt szerzéknek, ebül kell elveszni. E. 
Male párta male dilabuntur. Naev. trag. v. 54. — Szégyen. Nem szégyen 
nem tudni, de tanulást futni. KV. Non pudor est nil scire, pudor nil 
discere velle. Flór. — Szék. Két szék között a földre esett. S. Két szék 
között a pad alá. E. Két szék között földön maradt. P. Ki sokfelé kap, 
két szék között a földön marad. KV. Inter scamna duo labitor anus humo. 
Flór. Duabus sellis sedere. Sen. controv. 3. 18. — Szél. Gyors mint a 
szél. MA. Ventis citius. Flór. — Ki szelet vet, vihart arat. S. Qui ventum 
seminat, turbinem metet. Bbl. Ventum seminabunt et turbinem metent. 
Bbl. — Nem él az ember széllel. E. De vento vivere. Flór. — Szélnek 
ereszti. S. Tradere ventis. Hor. carm. 1. 26. 2. — Széllel veszekszik. D. 
Cnm ventis litigare. Petron. 83. — Jó szél fújja vitorláját. D. Secundis 
ventis navigat. Flór. — Szélnek beszél. E. Ventis verba profundere. 
Lucret 4. 980. — Széna. Széna van a szarván. (DöfŐs). D. Fenum habét 
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in cornu. Hor. Fenum habét in cornu, longe füge. Hor. Serm. 1. 4. 34.— 
Szép. A majom, ha a legszebb is, mégis rut. D. Simiarum pulcherrima 
deformis est. Flór. — Elég szép a leány, ha jó. D. Sat pulchra, si sat 
bona. Flór. — Szép, de mihaszna, ha rossz. D. Pulcher, malus. Flór. 
Szép és jó, nem kis csoda. (Ritkaság.) E. — Szij. Nehéz az ebet hájas 
szíjról elszoktatni. KV. Canis a corio nunquam absterrebitur uncto. 
Flór. — Könnyű más bó'rébó'l szijat hasítani. L . : bó'r. — Sziv. Hol a 
kincsed, ott a szived. KV. Ubi enim est thesaurus tuus, ibi et cor tuum 
est. Bbl. — Isten a szivet tekinti. MK. Deus cor respicit. Bbl. — Kinek 
szive telve, megnyílik a nyelve. E. Ex ebundantia cordis os loquitur. 
Bbl. — Mit a szem nem lát, azt a sziv hamar felejti. KV. Qui procul est 
oculis, procul est a lumine cordis. Flór. — Szokás. A szokás második 
természet. D. Szokás természetté válik. MA. Természetté válik a szo
kás. KV. Consuetudine quasi altéra natura efficitur. Cic. de fin. 5. 25. 74. 
Consuetudo efficitur quasi altéra natura. Flór. Consuetudo est altéra 
natura. Cic. Consuetudo in alteram naturam vertitur. Flór. — Ha a régi 
szokást vasvillával kergeted is ki udvarodból, mégis visszatér. D. Natu
ram expellas furca, tamen usque recurret. Hor. ep. 1. 10. 24. — Nehéz a 
megrögzött szokást elhagyni. E. Difficile est deserere consuetudinem. 
Juv. 6. 87. Dura est antiquá cum consuetudine pugna. Flór. — Régi 
szokás törvénynyé válik. KP. Consuetudo constituit jus. Flór. —Szolga. 
A hány szolgánk, annyi ellenségünk. KV. Quot servos habemus, totidem 
habemus et hostes. Publ. Syr. Inimici hominis domestici ejus. Bbl. — 
A milyen az úr, olyan a szolgája. KV. Qualis est dominus, talis est ser-
vus. Petron. 58. Qualis herus, talis servus. Flór. — Csak evéskor izzad 
mint a pap szolgája. Czuczor. Izzad mint a pap szolgája az evésben. 
Ny. 10. Sudat quando vorat, frigescit quando laborat. Flór. — Jó szolga 
sokat tudjon, halljon, de keveset szóljon. B. Szolga sokat halljon, tudjon, 
de keveset szóljon. KV. Plus oportet scire servum quam loqui. Plaut. 
Mii. gl. 756. Plus scire satius est, quam loqui servum hominem. Plaut. 
Epid. 1. 1.5. — Ki szolgáját gyengólteti, fejére neveli. Sz. D. Familiáris 
dominus fatuum nutrit servum. Flór. — Nagy úrnak szolgája is kevély. E. 
Maxima quseque domus servis est plena superbis. Juv. 5. 66. — Nyomo
rult gazda az, a kit a szolga tanít. KV. Male agitur cum dominó, quem 
villicus docet. Colum. 11., 1. 4. — Rossz szolgának legrosszabb tagja a 
nyelve. KV. Lingua mali pars pessima servi. Juv. — Tarts szolgát ma
gadnak, ha parancsolni akarsz. KV. Emendus, cui imperes. Plaut. Trin. 
1061. — Dolgozni tartják a szolgát. KV. Non est otium sei-vis. Agricol. — 
Szolgál. Két úrnak szolgál. KV. Nehéz két úrnak szolgálni. D. Senki sem 
szolgálhat két úrnak egyformán. Bbl. L . : két. — Szolgáló. A milyen az 
asszony, olyan a szolgálója. KV. A milyen a szolgáló, olyan az asszony. 
Ny. 2. Qualis hera, talis pedissequa. Flór. — Szomorú. Ne adj a szomorú
nak több ürmöt. D. Noli afflicto superaddere afflictionem. Bbl, — Szo
morúság. Belül öröm, kívül szomorúság. KV. Intus tripudium, foris 
lamentum. Flór. — Nagy szomorúság kurvás vénet látni. D. Turpe seni-
lis amor. Ov. — Néha egy szomorúság felér egy halállal. D. Praestat móri, 
quam male vivere. Flór. — Szomszéd. Bánja, hogy a szomszéd tehené
nek nagyobb a tölgye. D. Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. D. 
Vicini vacca distentius uber gerit. Hor. — Csak jó a jó szomszéd. KV. 
Cui bonus est vicinus, felix illuxit dies. Flór. — Egy jó szomszéd jobb 



A MAGYAR KÖZMONDÁSOK ÉS SZÓLÁSOK ROSTÁJA. 9 5 

egy atyafinál. E. Jobb a jó szomszéd a rossz atyafinál. D. Melior est vici-
nus juxta, quam fráter procul. Bbl. Prov. 27. 10. — Egy-két hibáért 
nem kell megvetni a szomszéd leányát. E. Jobb a szomszéd leányát egy
két hibával elvenni, mint az idegent egygyel sem. B. Uxorem ducfcurus 
in vicinos respicias. Flór. — Hitvány szomszédja van. E Malum habét 
vicinum. Flór. — Ne örülj, ha szomszédod háza ég. D. Stultum est vici-
num velle ulcisci incendio. Publ. Syr. —• Irigy a szomszéd szeme. KV. 
Inimicus et invidus vicinorum oculus. Flór. — Jó szomszéd visszaadja a 
kölcsönt. S. Vicém pro vice reddo tibi boné vicine. Flór. — Kinek rossz 
a szomszédja, annak sok a gondja. B. Vicinum habere malum, magnum 
est maliim. Flór. Bossz dolog a rossz szomszéd. KV. — Szomszéd vetése 
mindig gazdagabb. S. Fertilior seges est alienis semper in agris. Ov. art. 
am. 1. 349. Majorque videtur et melior vicina seges. Juv. 14. 142. — 
Szomszéddal jó házat fedni. KV. Bonum est erigere domos cum vicinis. 
Bbl. — Szorít. Kiki legjobban tudja, hol szorít csizmája. E. Kiki legjob
ban tudja, hol szorítja bocskora. D. Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui 
eum portat. Flór. — Szó. A szavak oktatnak, a példák vonzanak. E. 
Verba docent, exempla trahunfc. Flór. — Az egyszer kimondott szót nem 
lehet zsebbe rejteni. B. Kimondott szót nem lehet visszanyelni. D. Kiej
tett szót nem lehet többé visszahúzni. S. Kimondott szót nem lehet 
visszanyelni. E. Semel emissum volat irrevocabile verbum. Hor. ep. 1. 
18. 71. Semel emissum volat irreparabile verbum. Flór. — Jákob szava, 
Ezsau keze. E. Vox quidem vox Jacob, sed manus sünt manus Esau. 
Bbl. — Kiáltó szó a pusztában. E. Vox clamantis in deserto. Bbl. — 
Milyen a szava, olyan ő maga. KV. Qualis homo, talis oratio. Flór. — 
Sok jámbor szava, Isten szava. MA. Vox populi, vox Dei. Flór. — Szól. 
A bor szól belőle. D. Vinum verba ministrat. Flór. — Akárki mit szóljon, 
csak te jámborul élj. SzD. Si tu recta facis, ne cures verba malorum. 
Columb. Monost. 90. — Ha békével akarsz élni, sokat ne szólj. D. Tace, 
si vis vivere in pace. Flór. — Ha nem szólott volna, okos maradt volna. D. 
Si tacuisses, philosophus mansisses. Boétius.— Mást szól, mást gondol. KV. 
Aliud in ore, aliud in corde. Flór. — Nem kell ott bizonyság, hol maga 
szól az igazság. KV. Non opus est verbis, ubi rerum testimonia adsunt. 
Flór. — Szőlő. Holdvilágnál meg nem érik a szőlő. D. Lunas radiis non 
maturescit botrus. Plut. — Savanyú a szőlő. Sz. Uva acerba. Phaedr. —-
Szúnyog. Szúnyogot megszűri s a tevét lenyeli. KV. Culex in cribro depre-
hensus fűit camelo transmisso. Flór. — Szurok. A ki szurkot forgat, meg
mocskolja kezét. P. L. : kéz. — Szurkos kezű. S. Manibus viscatis est. Flór. 
Visco manus tinctas habét. Flór. — Szükség. A szükség megtanítja a 
restet dolgozni. KV. Ignaviam quoque necessitatis acuit. Curt. 5. 16. —• 
Mire szükséged nincs, egy pénz is sok érte. E. Quod non opus est, asse 
carum est. Sen. ep. 94. 28. — Nagy dolog a szükség. E. Nagy úr a szük
ség. E. Durum telum necessitas. Flór. Ingens telum necessitas. Liv. 
Necessitas dura lex. Val. Max. Necessitas urget. Flór. — Szükség tör
vényt csinál. E. Szükség törvényt bont. M. Szükség törvényt ront. E. 
Szükség törvényt szeg. KV. Necessitas frangit legem. Necessitas caret 
lege. Flór. Necessitas dat legem, non ipsa accipit. Publ. Syr. Necessitas 
non habét legem. Necessitas tollit legem. Flór. — Szükség vasat tör. D. 
Necessitas ferrum frangit. Flór. — Szükségből erényt csinál. E. Ex ne-
cessitate facere virtutem. Flór. — Ugy könyörülj máson, hogy majd 
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szükségre ne juss. KV. Ita te aborura miserescat, ne alios tui misereatur. 
Flór. — Születik. A ki született, meg is kell halnia. E. Cui nasci con-
tigit, restat móri. Flór. Nascimur hac omnes lege, ut moriamur. Paling. 
5. 653. — Madár repülésre, ember munkára született. E. Homo ad labo-
rem natus, et avis ad volatum. Flór. — Vajúdik a begy, egeret szül. E. 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Hor. ars. p. 139. 

Takaró. Addig kell nyújtózkodni, a meddig a takaró ér. B. Pes 
sic tendatur, ne lodex prastereatur (vei: transgrediatur). — Talál. A ki 
keres, az talál. Bbl. Talál az. a ki keres. E. Qui quasrit, invenit. Bbl. — 
Vak tyúk is talál néha magot. M. Invenit interdum caeca gallina granum. 
Flór. — A mit találtál, de vissza nem adtál, olyan mintha loptad volna. 
KV. Bes inventa et non restituta est quasi furto ablata. Flór. — Tanács. 
Bölcsebb a reggelre halasztott tanács. D. Consilium sub mane nascitur. 
Evigilata consilia optima. De mane consilium. Flór. — Bolondtól kér 
tanácsot. D. Cum fatuis consilium ne habeas. Bbl. Sirach. 8. 20. — Egész
séges a betegnek könnyen adhat tanácsot. KV. Facile omnes cum vale-
mus, recta consilia aegrotis damus. Ter. Andr. 309. — Harag és szerelem 
két rossz tanácsadó. KV. Cupido atque ira pessimi consultores. Flór. — 
Könnyű másnak tanácsot adni. KV. Facile est aliis consilium dare. Flór.— 
Nincs jobb az éjjeli tanácskozásnál. KV. Nocte consilium. Nocte urgenda 
consilia. Flór. — Öregek tanácsa, ifjak munkája. KV. In senibus con
silium. Senum consilia, juvenum robur. Vota senum, consilia virorum et 
facta juvennm. Flór. — Bossz tanács a tanácsadónak legrosszabb. D. 
Consilium malum, consnltori pessimum. Gell. Noct. Att. 4. 5. 6. — Segít
séggel jár a tanács. KV. Consilium, auxilium. Qui spernit consilium, 
spernit auxilium. Flór. — Tanácsot ne adj, ha nem kérnek. D. Consilium 
ne adeas invocatus. Flór. — Hamar tanács, hamar bánás. KV. Consilii 
praecipitis assecla pcenitentia. Flór. — Tanít. A ki tanít, tanul. E. Do-
cendo discimus. Sen. ep. 7. 8. — A rákot egyenes járásra tanítja. D. Nun-
quam efficies, ut cancri recte incedant. Flór. — Az tanítson másokat, a 
ki maga is tanult. KV. Doceat, qui didiéit. Flór. — Halat úszni tanít, D. 
Delphinum natare doces. Hor. — Késó' az agg ebet tánczra tanítani. D. 
Non facile vetulus canis est in fune docendus. Flór. — Nyomorult gazda 
az, a kit a szolga tanít. KV. Male agitur cum dominó, quem villicus 
docet. Colum. 11.1. 4 .— Sast tanít repülni. KV. Aquilam volare doces. — 
Jobb a példa a tanításnál. S. Exemplis discimus. Plus valent exempla, 
quam praacepta. Flór. — Tanítvány. Egyik nap a másiknak tanítványa. 
KV. Discipulus est prioris posterior dies. Publ. Syr. — Milyen a mester, 
olyan a tanítvány. D. Qualis est magister, talis est discipulus. Flór. — 
Nem feljebb való a tanítvány a mesternél. KV. Non est discipulus supra 
magistrum. Bbl. — Tanú. A jó lelkiismeret ezer tanú. B. Conscientia 
mille testes. Quint. 5. 11. 41. — Tanul. A ki sántával jár, sántulni meg
tanul. MA. Juxta claudum habitans claudicare discit. Flór. — Azért 
verik a kutyót, hogy a kutya tanuljon. D. Percutitur catulus, ut sentiat 
leo. Flór. — Boldog ki más kárán tanul. B. Legjobb az embernek máson 
tanulnia. KV. Szerencsés ki más példáján tanul. D. Feliciter sápit qui 
alieno periculo sápit. Plaut. Merc. 4. 7. 40. — Egyből többet is tanulj. D. 
Ex uno disce omnes. Flór. Jóból jót tanulni. D. A bonis bona discere. 
Flór. — Mester nélkül is megtanulják a rosszat. B. Vitia sine praeceptore 
discuntur. Flór. — Tanulni szabad az ellenségtől is. S. Fas est et ab 
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hoste doceri. Ov. — Tele has nem örömest tanul. S. Plenus venter non 
studet libenter. Flór.— Tanulás. Hosszú a tanulás, de rövid az élet. KV. 
Ars longa, vita brevis est. Hippocr. — Nem szégyen nem tudni, de tanu
lást futni. KV. Non pudor est nil scire, pudor nil discere velle. Flór. — 
Tele hasnak nem sok kedve vagyon a tanuláshoz. KV. Plenus venter, 
non studet libenter. Flór. —• Tapogat. A kinek hol fáj, ott tapogatja. MA. 
Nálunk is, kinek hol fáj, ott tapogatja, a hol viszket, ott vakarja. P. Ubi 
dolet, ibi manus adhibemus. Ubi quis dolet, ibidem manum habét. Est 
ibi nostra manus, qua nos in parte dolemus. Flór. — Tartós. Uj cserépbe 
avult szag tartós szokott lenni. SzD. Quo semel est imbuta recens, ser-
vabit odorem testa diu. Her. Quod nova testa capit, inveterata sápit. 
Flór. — Tavasz. Egy fecske tavaszt nem szerez. MA. Una hirundo non 
facit ver. Flór. — Egy virág nem hozza meg a tavaszt. KP. Egy virág 
nem tavasz. D. Unus nos non facit ver. Flór. — Tál. Táltól a szájig is 
elcsorgathatni az ételt. E. Inter calicem et os multa cadunt. Grell. 13. 
17. 5. Inter os et offam multa cadunt. Grell. 13. 18. — Támaszkodik. 
Dűlő falhoz ne támaszkodjál. D. In caducum parietem inclinare. Ael. 
Ver. 6. — Két istáphoz jó támaszkodni. KV. Ancoris duabus niti bonum 
est. Duabus ancoris fultus. Flór. Duabus incoris innititur. Pind. — Ki 
emberben bízik, nádra támaszkodik. KP. Qui confidit in homine, inniti
tur arundini. Flór. — Táncz. A táncz bolondnak való. MA. Nemo saltat 
sobrius. Cic. — Még a vén embert is tánczba viszi a bor. E. Vinum senem 
etiam vei nolentem saltare compellit. Flór. — Társ. Embert társáról. E. 
Ex socio cognoscitur vir. Flór. — Jobb magában, mint rossz társsal 
lenni. D. Malo solari, quam perverso sociari. Flór. — Távol. Jobb távol
ról szeretni egymást. KV. Major e longinquo reverentia. Flór.—Könnyű 
kérkedni, ha távol az ellenség. KV. Cui procul est hostis, bene se mu-
nire potest is. Flór. — Távolról jó hazudni. KV. Peregrinantes per vim 
mentiuntur. Flór. — Teher. Sok kéz könnyebbíti a terhet. KV. Multo-
rum manibus alleviatur onus. Flór. — Természet. A szokás természetté 
válik. MA. Altéra natura est habitus. Consuetudo est altéra natura. Flór. 
— A természet kevéssel beéri. A természet kevéssel megelégszik. KV. 
Natura paucis contenta. Cic. de fin. 2, 28, 91. — A szokás nagyobb a 
természetnél. E. Consuetudo natura potentior. Flór. — Nincs ugrás a 
természetben. E. Non est saltus in natura. Flór. — Mit a természet nem 
adott, megkínál vele a szerencse. K. Semel in omni vita/mique arridet 
fortuna. Flór. — Természet ellen nehéz rugódozni. MA. Durum est 
contra stimulum calcitrare. Bbl. Adversum stimulum calces. Terent. 
Phorm. 77. Adversum stimulum ne calcitres. Flór. Contra stimulum 
calcitrare. S. Ágost. — Tervez. Ember tervez, isten végez. B. Homo 
proponit, deus disponit. — Test. Bor és kenyér nélkül a test nem fin-
czározik. E. Sine Baccho et Cerere fríget Venus. — Egészséges testben 
egészséges a lélek. M. Ep testben ép lélek. S. (L. Lélek.) — Tesz. Mon
dani és tenni kettó'. KV. Aliud est facere, aliud est dicere. Flór. — Tet
szik. A mi soknak tetszik, nehéz megőrizni. D. Custoditur periculo, 
quod piacet multis. Flór. — Bolondnak is tetszik az ő faszablyája. D. 
Minden bolondnak a maga faszablyája tetszik. KV. Cuilibet fatuo piacet 
sua clava. Flór. — Mindenkinek tetszeni lehetetlen, akarni bolondság. E. 
Frustra laborat. qui omnibus piacere studet. Flór. — Nehéz mindenki
nek tetszeni. K. Impossibile est omnibus piacere. Flór. — Tetű. Minél 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. 7 



9 8 MARGALITS EDE. 

hitványabb a tetű, annál jobban csip. KV. Macilenti pediculi acrius 
mordent. Flór. — Teve. A szúnyogot megszűri, a tevét lenyeli. KV. 
Culex in cribro deprehensus fűit, camelo transmisso. Flór. — Tékozló. 
Minden gyűjtőnek akad tékozlója. M. Bonus condus, bonus promus. 
Condus quaerit promum. Flór. — Fösvénynek tékozló a fia. D. Quod 
parcus quaares, effundit prodigus heres. Prodigus est natus de parco 
patre creatus. Flór. —• Tél. Ne szaggasd nyárban a téli subát. D. Nyár
ban szaggatja a téli subát. KV. Aestate paenulam deterit. Aestate laenani 
deterit. Flór. — Tél után tavasz lesz. M. Ver hiemem sequitur, sequitur 
post triste serenum. Flór. — A kutya nem ette meg a telet. Nyelvőr 24. 
Egy telet nem evett még meg a farkas. D. Meg nem eszi farkas a telet. 
Sz. Lupi nullum terminum comedunt. Flór. —- Téved. Ki egyenes utón 
jár, nem téved el. S. Eecta linea est brevissima, recta via tutissima, 
Flór. — Tévedni emberi dolog. M. Errare humánum est. S. Hieronymus. 
ep. 57, 12.— Tilalmas. Tilalmas alma jobbizű. B. Vetitis potiri dulcius 
est. Paling. 2, 393. Dulce pomum, quum abest custos. Flór. — Tiltott. 
A mi szabad, redves; a mi tiltott, kedves (vagy: mézes). KV. Quod licet 
ingratum est, quod non licet, acrius úrit (vei: urget). Ov. am. 2, 19, 3. 
Quidquid licet, minus desideratur. Ov. — Tisztel. Kinek szárnya alatt 
nyugszol, azt tiszteljed. KV. Arbor honoretur, cujus nos umbra tuetur. 
Flór. — Magát tiszteli, a ki mást tisztel. M. Honor in honorantem. 
Flór. — Tisztesen. Ha nem tisztesen, legalább szinesen (vagy: eszesen). E. 
Si non caste, tamen caute. Flór. — Tisztesség. Hol a félelem, ott a tisz
tesség. S. Ubi timor, ibi pudor. Flór. — Buha tisztesség. KV. Vestis 
virum facit. Vestis virum reddit. Quint. 8, 5. Ex véste virum noscito. 
Hunc hominem honorant, quem vestimenta decorant. Flór. — Jobb a 
tisztességes háborúság, mint a szines barátság. Czuczor. Pace suspecta 
tutius bellum. Flór. — Tisztességes hazugság nem vétek. E. Verum est, 
quod pro salute fit mendacium. Publ. Syr. — Tisztség gonddal jár. KV. 
Onus est honos. Varró. Honos habét onus. Fructus honoris: onus. Flór. 
— Titkol. Szerelmet, hurutot, szegénységet nehéz eltitkolni. D. Ámor 
tussisque non celatur. Flór. — Orvos és gyóntató előtt káros a titkolás. D. 
Medico, patrono et confessario dic verum libere. Flór. — Egy tudja, 
titkos; kettő tudja, homályos; három tudja, világos. Nyelvőr. 9. Egy 
titok; kettő tanács; három, széles istenadta világ. E. Nem titok, a mit 
hárman tudnak. KV. Quod tribus est notum, non est a plebe remotum. 
Flór. — Tojás. Főt t tojásból nem sok csirke kel. E. Nem főtt tojásból 
kel ki a csirke. D. E cocto, pullus nunquam producitur ovo. Flór. — 
Két híg tojásnak közepe egy pohár bor. D. Omnibus est notum, post 
ovum sumeré potum. Flór. — Tojás tojáshoz nem hasonlóbb. E. Ovum 
ovo simillimum. Cic. acad. 2, 17. Tam similis, quam ovo ovum. Sen. 
apoc. 11. — Bossz tyúk az, mely a szomszédban tojik. D. Mala gallina, 
quas vicinis ova parit. Flór. — Tolvaj. Alkalom tesz tolvajjá. M. Occasio 
facit furem. Flór. — Bajos ott lopni, hol a gazda maga is tolvaj. S. 
Hospes ubi fur est, durum est subducere quidquam. Flór. — Hazug 
gyermekből tolvaj ember válik. S. Mendax etiam fur est. Mendax, furax. 
Flór. — Ki minek a mestere, annak a tolvaja. Nyelvőr 8. Unusquisque 
in suo opificio fur. Flór. Mindenki tolvaj a maga mesterségében. KV. -— 
Nagy tolvajok viszik tömlöczbe a kisebb lopókat. D. Parvus pendetur 
fur, magnus abire videtur. Flór. — Akár lopjon, akár a zsákot tartsa: 
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egy tolvajság D. Ultrique sünt fures: et qui furatur, et qui accipit. Flór. 
—- Tölgy. Nem egy vágással esik le a tölgyfa. KV. Multis ictibus dejici-
tur quercus. Flór. — Tölgu. Szomszéd tehenének nagyobb a tölgye. E. 
Aliena capella gerit distentius uber. Hor. sat. 1, 1, 110. — Törik. Addig 
jár a korsó a kútra, míg el nem törik. D. Ollula tam fertur ad aquam, 
quod fracta retertur. Eossz edény nehezen törik el. KV. Malum vas non 
frangitur. Flór. — Törpe. A törpe csak törpe, ha hegytetőn áll is. E. 
Magnus non est pumilio, licet in monte steterit. Sen. ep. 76, 31. — 
Törvény. A kocsis szekérrel, a biró törvénynyel álmodozik. KV. Iudici-
bus lites, aurigaa somnia currus. Claudian. — A legjobb törvény a leg
rosszabb erkölcsökből származik. D. Bonae leges ex malis moribus pro-
creantur. Macrob. sat. — Arany kereken forog a törvény. Nyelvőr 2. 
Aurum lex sequitur. Prop. 3, 12, 51. Vincuntur nummis leges. Paling. 
6, 706. — Gonosz a törvényt, jámbor a szerencsét féli. Sz. D. Legem 
nocens veretur, fortunam innocens. Publ. Syr. — Nincs a szükségnek 
szabott törvénye. E. Necessitas caret lege. Flór. — Eégi szokás tör-
vénynyé válik. K. Consuetudo facit legem. Mos legem regit. Mos pro 
lege. Usus facit legem. Flór. — Törvényben tagadás jó. M. A. Si fecisti, 
nega. Flór. — Törvényt is győz a pénz. K. Vincuntur nummis leges. 
Paling. — Szükség törvényt bont. D. Necessitas frangit legem. Flór. — 
TŐr. Tőrt csinált, maga akadt bele. D. In laqueos, quos posuere, cadant. 
Ov. art. am. 1, 646. Laqueo suo captns est. Suo ipsius laqueo capitur. 
Flór. — Tud. Azt is tudja, mit súgott Mátyás király felesége fülébe. D. 
Sciunt quod Juno fabulata est cum Jőve. Plaut. Trin. 208. — Kiki jól 
tudja, hol nyomja saruja. D. Nemo scit ubi calceus urat, nisi qui eum 
portat. Flór. — Nem jó mindent tudni. E. Non expedit omnia scire. 
Flór. — Nem tudja ember, mire virrad. E. Incertum, quid vesper vehat. 
Verg. — Senki sem tudhat mindent. D. Nemo omnia potest scire. Varró 
T. r. 2, 1,2. — Tudomány. Nincs a tudománynak rost ágyban fekvése. E. 
Non jacet in molli veneranda scientia lecto. Flór. — Tulok. Egyenetlen 
tulkok nem jók egy járomban. D. Quam male inaequales veniunt ad 
aratra juvenci. Ov. her. 9, 29. — Tükör. Nem vaknak való a tükör. KV. 
Vak nem veszi hasznát a tükörnek. E. Quid casco cum speculo ? Sto-
baeus. — Tűr. A ki nem tűr, nem uralkodik. M. Á. A ki nem tud tűrni, 
nem tud uralkodni. Sz. Qui nescit dissimulare, nescit regnare. Flór. — 
Tűz. A hol füst van, tűznek is kell lenni. D. Non est fumus absque igne. 
Flór. — A ki közelebb van a tűzhöz, jobban melegszik. Nyelvőr 16. Pro-
prior igni, citior calescit. Flór. — Égett gyermek fél a tűztől. S. Laasus 
ab igne puer timet illum postea semper. Ov. Igne semel tactus, timet 
ignem postmodo cattus. Flór. — Hazának füstje is kedvesebb, mint 
idegen országnak tüze. K. Patriaa fumus igni alieno luculentior. Horn. — 
Tüzet nem jó tűzzel oltani. MA. Ignem igni addere. Flór. — Tűz, asz-
szony és tenger miatt vesz el sok ember. KV. Ignis, maré, mulier: tria 
mala. Flór. — lyuk. Vak tyúk is talál néha buzaszemet. E. Invenit 
interdum gallina granum. Flór. 

Ugatás. Nem hajt jó paripa az eb ugatására. KV. Generosus equus 
non curat canum latratus. Flór. — Ugrik. A ki ugrik, az elbukik. M. 
Qui scandunt in altum lapsu graviore ruunt. Flór. — Új. Nem jó ó hor
dóba új bort tölteni. KV. Vinum nóvum in utres novos mittendum. Bbl. 
Nincs új a nap alatt. KV. Nihil növi sub sole. Nihil sub sole nóvum. 
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Bbl. Eccl. 1, 10. — Új barátért el ne hagyd a régit. E. Újért az ó bort 
el ne hagyd. B. Vinum nóvum, amicus novus. Bbl. Sirach. 9. 15. Ne 
derelinquas amicum antiquum: novus enim non érit similis illi. Bbl. 
Sirach. 9, 14. Non érit antiquo novus anteferendus amicus. Columb. 61. 
Új cserépbe avult szag tartós szokott lenni. Sz. D. Quod testa nova capit, 
inveterata sápit. Flór. —- Új gyermekek, új keresztek. KV. Novus fructus, 
novus luctus. Plor. — Új seprő jól seper. KV. Scopat scopa bene nova. 
Flór. — Új szita függ szögön, az ó hever földön. KV. Nóvum cribrum. 
novo paxillo pendet. Varró. — Minden óság újság volt először. D. Vetera 
quae nunc eunt, fuerunt olim nova. Flór. — Ujj. Ha ujjat adsz, karod 
kéri a telhetetlen. D. Si digitum porexeris, manum invadet. Plor. — Út. 
Legjobb a középút. E. lm medio tutissimus ibis. Flór. — Legjobb az 
egyenes út. E. Kecta via tutissima. Flór. — Járt utat járatlanért el ne 
hagyd. D. Via trita est tutissima. Flór. — Üres. Ha hordód üres, meg
vet minden rühes. M. Amici diffugiunt, cadis cum faece siccatis. Flór. — 
Üres hordó jobban kong. D. Dolia vacua acutius resonant. Flór.— Késő 
a takarékosság, mikor üres az erszény. D. Sera in fundo parsimonia. 
Publ. Syr. 

Vacsora. Későn jött vendégnek csont a vacsorája. S. Tarde venien-
tibus ossa. Flór. — Vak. A szerelem vak. S. Ámor caecus est. Amatőr 
C83cus est. Horat sat. 1, 3, 38. — Ha vak vakot vezet, mindkettő a ve
rembe esik. E. Caecus si caeco ducatum praestet,, ambo in foveam cadunt. 
Bbl. Máté 15, 14. — Vak nevet kancsalt. MA. Caecus convitia jacit in 
luscum. Flór. — Vak vezet világtalant. D. Caecus csecum ducit. Bbl. — 
Vakok közt egyszemű a király. B. Inter caecos regnat strabus. Inter cae-
cos luscus rex. Flór. — Vak mutat szemesnek utat. D. Si caecus iter 
monstrare velit. Hor, ep. 1, 17, 3 . — Vas. Addig verd a vasat, míg 
meleg. D. Dum ferrum candet, tundito. Ferrum, dum calet, tundendum 
est. Flór. — Arany fegyver néha többet győz a vasnál. D. Ferro nocen-
tius aurum. Ov. — Meddig tüzes a vas, addig kopácsold. KV. Dum cnn-
det ferrum, velocius est tundendum. Flór. — Szükség vasat tör. D. Ne-
cessitas frangit ferrum. Flór. — Tűz próbálja meg a vasat. D. Ignis 
probat ferrum durum. Bbl. Eccles. 31, 31. — Idővel a vas is megvásik. D. 
Vasat is megeszi a rozsda. D. Ferrum rubigo consumit. Flór. — Vádol. 
Az idétlen magamentés, vádolás. B. Qui se excusat, accusat. Flór. — 
Vendég. Harmadnapos vendégnek coki a neve. KV. Harmadnapi ven
dégnek ajtó megett a helye. KV. Post rres saspe dies vilescit piscis et 
hospes. Flór. — Hivatlan vendégnek ajtó megett helye. KV. Assideat 
portae, non invitatus honeste. Stabit post valvam non invitatus ad aulám. 
Flór. — Későn jött vendégnek csont a vacsorája. S. (L. Vacsora.). — 
Veszedelem. Ki keresi a veszedelmet, elvész benne. M. Qui quaerit peri-
culum, peribit in illó. Bbl. — Veszedelmes a hal harmadik vizében. E. 
Maledictus piscis in tertia aqua. Flór. — Vesztés. Első nyerés, czigány 
vesztés. Nyelvőr 2. Prima fortuna, nunquam fűit bona. Flór. — Vet. 
A ki mint vet, úgy arat. KV. Quale semen, talis est messis. Flór. — Ki 
szelet vet, vihart arat. M. Qui ventum seminat, turbinem metet. Flór. — 
Ki álnokságot vet, bút arat. Faludi. Qui seminat inquitatem, metet 
mala. Bbl. Prov. 22, 8. — Ki szűken vet, szűken arat. M. Messis érit 
rara, quam dextra sparsit avara. Flór. — Vég. Gonosz eredetnek gonosz 
a vége. Faludi. Mali principii, malus finis. Ter. — Jó vég köti a munka 
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koszorúját. E. Finis coronat opus. Flór. — Végez. Ember gondol, isten 
végez. E. Homo proponit, deus disponit. Flór. — Ki sokba kap, keveset 
végez. D. Pluribus inttntus, minor est ad singula sensus. Flór. — Vén. 
A sok szerencsétlenség idó'előtt megvénheszti az embert. KV. Mala se-
nium accelerant. Horn.-—Csúnya a vén parázna. Sz. Turpe senilis amor. 
Ov. — Vén ökör mélyebben hagdossa a sarat. D. Bos senex fortius figit 
pedem. Flór. — Vénség. Ki ifjanta gyűjt, vénségében fujt. KV. Quod in 
juventute non congregasti, in senectute non invenies. Bbl. — Vénség 
kész betegség. M. Vénség szüntelen betegség. P. Senectus ipsa est mor-
bus. Juv. 10. 219. Senectus insanabilis morbus. Sen. ep. 108, 28. —• 
Vét. A ki részeg korában vét, józan korában bűnhődik. B. Qui peccat 
ebrius, luat sobrius. Flór. — Vétek. Minden vétek talál magának ment
séget. E. Nullum crimen sine excusatione. Flór. — Nem vétek, a mi 
bemegy, hanem a mi kijő. E. Non coinquinat hominem quod intrat in 
os, sed quod ex ore exit. Bbl. — Sok a vétek, hol sok a törvény. K. Sok 
törvény, sok vétek. S. Corruptissima respublica, plurimae leges. Flór. — 
Vétkezik. A ki ritkábban vétkezik, könnyebben bocsánatot nyer. KV. 
Impune peccat, cum quis peccat rarius. Flór. — Ember szokott vét
kezni. E. Hominum est peccare. Flór. — Jámbor is napjában hétszer 
vétkezik. E. Septies cadit in die etiam justus. Bbl. — Világít. Az okos
ság sötétben is világít. D. Sapientia et in tenebris lucet. Bbl. — Virág. 
Festett virágot nem szagolnak. D. Qui pingit florem, non pingit floris 
odorem. Flór. — Egy virág nem tavasz. 1). Unus flos non facit ver. 
Flór. — Vitézkedni. Könnyű ott vitézkedni, hol nincs ellenség. B. Cui 
procul est hostis, bene se munire potest is. Flór. — Víz. Erdőre tőkét, 
tengerbe vizet hord. E. In silvas ligna, in maré aquas defert. Ov. — 
Esőt kerülte, vízbe halt. D. Concurrit quispiam ne pluvia madesceret et 
in foveam praefocatus est. Flór. Nem hal a vízbe, kinek fel kell akadni. D. 
Ki felől isten elvégezte, hogy felakaszszák, nem hal a vízbe. E . Quod 
corvis natum est, non snbmergitur aquis. Flór. — Veszteg álló víznek 
nem kell hinni. D. Tranquillas etiam naufragus horret aquas. Ov. ex 
Pont. 2, 7, 8. — Víz ellen nehéz az úszás. D. Contra torrentem niti dif-
ficile est. Flór. Quis contra torrentem ? Ov. 

Zsák. Hol malaczot Ígérnek, zsákkal forgolódjál. Sz. Saccus adap-
tetur, porcellus cum tibi detur. Flór. 
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20-iki ülésén. Budapest, 1899. Dobrowsky és Franké (8-r. 48 1.) 40 kr. 

Cleinens, Albert. Ueber die Bildung und den Gebrauch der Tem
póra im Magyarischen. Beszterczei ev. gym. értés. 3—40 1. 

Magyar Nyelvőr. (Megemlítendők: BARTHA JÓZSEF: Az új Nagy 
Szótár terjedelme és föladata. — CSŰRÖS FERENCZ : Gyöngyösi és a Nyelv
történeti Szótár. — JOANNOVICS GYÖRGY : Orthologia. — KULCSÁR ENDRE : 
Magyar nyelvművészek. - LÁSZLÓ GÉZA: A zilahvidéki nyelvjárás. — 
SIMONYI ZSIGMOND : Kombináló szóalkotás. — U. a.: Elévült hibák és 
látszólagos hibák. — TOLNAI VILMOS : Barczafalvi szógyártásának első 
birálata. — U. a.: Személynevek mint köznevek. — TRENCSÉNY KÁROLY: 
A német nyelvből meghonosnlt szólásmódok. — TTJRZÓ FERENCZ : Nyitra-
vidéki palócz-nyelvjárás. 

Simonyi Zsigmond és Balassa József. Német és magyar szótár. 
I. rész. Német magyar rész. Budapest, 1899. Franklin társ. (8-r. VIII, 
474 1.) 4 írt. 

Szinnyei József. Magyar tájszótár. A M. T. Akadémia megbízásá
ból szerkesztette—. II . köt. 5. füz. Találmány-Töviskes, Budapest, 1899. 
Hornyánszky V. (4-r. 641—800 h.) 1 frt. 

Zombory Dániel. Gyakorlati helyesírás, részletes helyesírási szótár
ral. A M. T. Akadémia által elfogadott elvek alapján iskolai és magán
használatra. Nagy-Kőrös, 1899. Bazsó L. (8-r. 56 1.) 20 kr. 

2. Finn-ugor és más urál-altáji nyelvek. 
Bonelli Luigi. Elementi di grammatica Turca Osmanli eon para-

digmi, crestomazia e glossario. Milano. Hoepli 1899. (8-r. VIII, 199 1.) 
3 lira. — Ism. Liter. Centr. Bl. 49. sz. 

Prölde Vilmos. Bendszeres oszmán-török nyelvtan. Pozsony, 1899. 
Stampfel K. (8-r. 96 1.) 30 kr. 

Radloff, Dr. W. Die Sprachen der türkischen Stámme. I. Abthei-
lung. Proben der Volkslitteratur. VIII. Theil. Mundarten der Osmanen. 
Gesammelt und übersetzt von Dr. IGNAZ KUNOS. St. Petersburg, 1899. 
(8-r. XLIT, 588 1.) 15 Mfe. 

Vámbéry, H. Noten zu den alttürkischen Inschriften der Mongoléi 
und Sibiriens. (Mémoires de la société finno-ougrienne. XII.) Helsing-
fors. (8-r. 120 1.) 2 Mk 40 pf. — Ism. Sz. J. Nyelvt. Közlem. 470. 1. 

3. Szláv nyelvek. 
Broch, Olaj. Weitere Studien von der slovakisch-kleinrussischen 

Sprachgrenze im östlichen Ungarn. (Videnskabsselskabets Skrifter. Hist.-
filos. Klasse Nr. 1.) (4-r. 104 1.) 

Hoffmann, Louise. Die Sprache und Litteratur der Wenden. 
(Sammlung gémeinverstándl. wissensch. Vortráge. 318.) Hamburg, 1899. 
Verlagsanst. (8-r. 39 1.) 80 pf. 

Jogié, Vrat. Beitráge zur slavischen Syntax. Zur Analyse des ein-
fachen Satzes. 1. Hálfte. (Aus : Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.) Wien, 
C. Gerold & Sohn. (4-r. 88 1.) 

Karadschitsch, Vuk Steph. Lexicon serbico-germanico-latinum. 
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Ed. III. (publica), emendata et aucta. Belgrád. (V. Valozic.) (Lex 8-r. 
XLII, 8801.) 16 Mk. 

Kulikovski, G. Slovar oblastnogo Olonetskago narjecija. St. Peters-
burg. (4-r. 156 1.) 

Loris, Jan. Bozbor podíeci hornoostravského ve Slezsku. (Boz-
pravy ceské Akad. Cis. Frant. Josefa. Boc. VII. Tf idalII . cislo 1.) Praze. 
1899. (8-r. 89 1.) 

Margalits Ede dr. Horvát-magyar és magyar-horvát zsebszótár, 
tekintettel a két nyelv szólásaira. Budapest, 1899. Athenasum. (16-r. XI, 
188 1.) 1 frt. 

Morful, W. R. A grammar of the bohemian or cech language. 
Oxford, 1899. Clarendon Press. (8-r. XVI, 120 1.) 6 sh. 

Sergievic, V. Lektsii i izljedovanija po drevnel istorii russkago 
jazyka. St. Peterburg. Stasiulevic. (8-r. 486 1.) 

Slovarj drevné slavjanskago jazika sostavlennij po Ostromirovii 
Evangelii. St. Petersburg, 1899. (8-r. II , 946 1.) 3 rab. 50 kop. 

Soerensen, Asmus. Polnische Grammatik. 1. Hálfte. Leipzig, 1899. 
Haberland. (8-r. IV, 256 1.) 6 Mk. 

Solonina, P. N. Zapiski po metodikie russkago jazyka. St. Peter
burg, D. Paluboiarinov. (8-r. 72, 79 1.) 

4 . G e r m á n n y e l v e k . 

Baesecke, Geo. Die Sprache der Opitzischen Gedichtssammlungen 
von 1624. u. 1625. Laute, Flexionen, Betonung. Braunschweig, 1899. 
(8-r. IV, 108 1.) (Diss.) 2 Mk. 

Baumgarten, Dr. Bruno. Stilistische Untersuchungen zum deut-
schen Bolan'dsliede. Halle, 1899. M.Niemeyer. (8-r. V, 1021.) 2Mk40pf. 

Beckmann, Natanael. Sprákpsykologi och modersmálsundervisning. 
Akademisk afhandling. Lund, 1899. (8-r. 152 1.) 

Behaghel, Dr. Ottó. Der Gebrauch der Zeitformen im konjunkti-
vischen Nebensatz des Deutschen. Mit Bemerkungen zur latéin. Zeit-
folge und zur griech. Modusverschiebung. Paderborn, 1899. F . Schö-
ningh. (8-r. IX, 216 1.) 4 Mk 40 pf. —Ism. Weissenfels 0 . Berlin. Philol. 
Wochenschr. 30. sz. 

Beitráge, Bonner, zur Anglistik. Herausg. v. M. TEAUTMANN. 2. u. 
4. Heft. Old'English musical Terms. Von T. M. Padelford. Bonn, 1899. 
(8-r. III , 192; XII, 112 1.) 6 Mk. 

Böhme, O. Zur Geschichte der sáchsischen Kanzleisprache von 
ihren Anfángen bis Luther. I. Th. 13. u. 14. Jahrhundert. Halle. E . Kar-
ras, 1899. (8-r. 58 1.) 

Bremer, Ottó. Zur Lautschrift. (Sammlung kurzer Grammatiken 
deutBcher Mundarten. I. Anhg.) Leipzig, 1899. Breitkopf & Hártel. (8-r. 
21 1.) 75 pf. 

Brink, Bernh., ten. Chaucers Sprache und Verskunst. 2. Aufl. 
Herausg. v. Frdr. Kluge. Leipzig, 1899. Ch. H. Tauchnitz. (8-r. XV, 
223 1.) 5 Mk. 

Brynildun, J. Deutsch-norvegisches (dánisches) Wörterbuch. 
17—21. Heft. Christiania u. Kopenhagen, 1899. A. Cammermeyer. (8-r. 
769—1008 1.) á40pf . 
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Chadwick, H. M. Studies in old English. (Transact. of the Cam
bridge. Philol. Soc. IV. 2.) London, Clay. (8-r.) 6 sh. 

Dalheimer, Vikt. Die Sprache Alexander Barclay's in The Shyp of 
Polys of the Worlde (1509). Zürich. (Diss.) (8-r. VIII, 71 1.) 1 Mk 40 pf. 

Dannheisser, Dr. Ermt. Die richtige Aussprache des Musterdeut-
schen. Gemeinverstándlich dargestellt f. Gebildete aller Berufsarten. 
Heidelberg, 1899. J. Groos. (8-r. 32 1.) 50 pf. 

Ebrard, Wilh. Alliterierende Wortverbindungen bei Goethe. I. Th. 
Nürnberg, 1899. Edelmann. (8-r. 42 1.) 2 Mk 40 pf. 

Ewers, M. Deutsche Sprach- und Litteraturgeschichte im Abriss. 
Allgemeinverstándlich dargestellt. I. Theil: Deutsche Sprach- und Stil-
geschichte. Berlin, 1899. Eeuther & Eeichard. (8-r. XX, 284 1.) 3 Mk 
60 pf. — L m . Liter. Centr. Bl. 26. sz. 

Falk, Hjalmar é Torp, Alf. Dansk-nordens Syntax i historisk 
fremstilling. 1. Heft. Kristiania, Aschehoug. 1899. (8-r.) 75 öre. 

Farkas Lajos. Luther és az ujfelnémet irodalmi nyelv. H.M.Vásárh. 
ref. fó'gym. értés. 15—25 1. 

Finck, Franz Nic. Der deutsche Sprachbau als Ausdruck deutscher 
Weltanschauung. Acht Vortráge. Marburg, 1899. Elwert. (8-r. VIII, 
123 L) • 

Florschütz, Jos. Zur Entstehung des schwachen Práteritums im 
Germanischen. Graz, Styria. (8-r. II , 66 1.) 

Gombért, Albert. Bemerkungen zum deutschen Wörterbuche. (Bo
roszlói gym. pr.) (4-r. 26 1.) 

Grimm, Jacob u. Grimm, Wilh. Deutsches "Wörterbuch. Fortgesetzt 
v. M. HEYNE, E. HILDEBRAND U. A. Bd. IX. 15. Lfr. (Schwingeblock-
Seele.) Leipzig, 1899. Hirzel. (8-r.) 2 Mk. 

Gimther, J. H. A. A manuál of english pronunciation and gram^ 
mar. Groningen, Wolters. (8-r.) 2 fi. 50 kr. 

Haag, Carl. Die Mundarten des oberen Neckars und Donaulandes. 
(Schwábisch-Allemannisches Grenzgebiet: Baarmundarten). Eeutlingeni 
reálisk. értés. (8-r. 142 1.) 

Hadady Géza. A germán derivatio, különös tekintettel a gót és az 
ujfelnémet nyelvre. S. A. Újhelyi kegyr. fogyni, értés. 9—37. 1. 

Hauschild, Dr. Osc. Die verstárkende Zusammensetzung bei Eigen-
schaftswörtern im Deutschen. Hamburg, 1899. Herold. (Progr.) (4-r. 
29 1.) lMköOpf . 

Heilig, O. Grammatik d. ostfránk. Mundart d. Taubergrundes u. 
Nachbammndarteu. Leipzig, 1899. Breitkopf u. Hartel. (8-r.) 7 Mk. 
50 pf. 

Heintze, Albert. Deutscher Sprachhort. Ein Stilwörterbuch. 1. Lfr. 
Leipzig, 1899. Eeinzer. (8-r.) 2 Mk. (Teljes 6 füzetben.) 

Hellwig, J. Die Stellung des attributiven Adjectivs im Deutschen. 
Ein Beitrag zur historischen Syntax. Giesse.n, 1899. Diss. (8-r. 176 1.) 

Hirt, Hermann. Der • indogermanische Ablaut vornehmlich in 
seinem Verháltnisse zur Betonung. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r.) 
5 Mk 50 pf. 

Hodermann, Max. Unsere Armeesprache im Dienste der Cásar-
übersetzung Leipzig, 1899. Dürr. (8-r. 44 1.) 75 pf. — Ism. Oehler E. 
Berl. Phil. Wochenscbr. 1. sz. 
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Hóefler, M. Deutsches Krankheitsnamen-Buch. München, 1899. 
Piloty & Höhle. (4-r. XI, 922 1.) 35 Mk. — Ism. KI. Liter. Oentr. Bl. 
25. sz. 

Holthamen, F. Altsachsi.scb.es Elementarbuch. Heidelberg,Winter, 
1899. (8-r. XX, 284 1.) 5 Mk. — Ism. Henry V. Rev. crit. 43. sz. 

Horn, Dr. Paul. Die deutsche Soldatensprache. Giessen, 1899. 
Bicker. (8-r. XII, 174 1.) — Ism. Liter. Centr. Bl. 13. sz. 

Horn, Wilhelm. Beitráge zur deutschen Lautlehre. Giessen, 1899. 
Diss. (8-r. 37 1.) 

Idiotikon, schweizerisches Wörterbuch der schweizerdeutschen 
Sprache. Herausg. m. Unterstützung des Bundes und der Kantoné. Be-
gonnen von FEDE. STAUB und LUDW. TOBLEE. 38, 39. Heft. Bearb. von 
A. Bachmann, R. Schoch, H. Bruppacher und E. Hoffmann-Krayer. 
Frauenfeld, 1899. J. Huber. (IV. Bd.) 4-r. k 2 Mk. 

Jahresbericht über die Erscheinungen auf dem Gebiete der germa-
nischen Philologie. 20. Jahrg. 1898. 2. Abth. Dresden, 1899. Reissner. 
(8-r. VII, 16J— 4581.) 

Kalkar. 0. Ordbog til det aeldre danske Sprog. (1300—1700). 
28. Heft. Kjobenhavn, 1899. (8-r. 64 1.) 3 Mk. 

Kehrein, Dr. Val. Mittelhochdeutsche Grammatik und Schulwör-
terbuch. Leipzig, 1899. O. Wigand. (8-r. VI, 234 1.) 4 Mk. 

Kluge, Friedr. Nominale Stammbildungslehre der altgermanischen 
Dialekte. 2. Aufl. (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dia-
lekte. I.) Halle, 1899. M. Niemeyer. (8-r. X, 119 1.) 3 Mk. 

Kluge, Friedr. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 
6. Aufl. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r. XXVI, 510 1.) 

Köhler, Fr. u. Witter, C. Deutsches Aussprache-Wörterbuch far 
allgemeinen Gebrauch. Ein Taschen-Wörterbuch der deutschen und 
englischen Sprache. Mit Angabe der deutschen Aussprache in englischen 
Buchstaben. 2 Theile. 3. Ster.-Aufl. Neustadt a. d. H. 1899. Leipzig. 
Dr. Seele & Co. (12-r. XIV, 447 u. 366 1.) 2 Mk 50 pf. 

Köhler, Fr.w. Witter, C. Neues Taschen-Wörterbuch der englischen 
und deutschen Sprache. Zum Gebrauch für den Verkehr u. f. Schulen. 
Mit Angabe der engl. Aussprache in deutschen Buchstaben. 2 Theile. 
4. Ster.-Aufl. U. o. (12-r. IX, 444 és 386 1.) 2 Mk 50 pf. 

Kötting, G. Etymologische Studien über deutsche Flussnamen. 
I. Th. (Kreuznachi gym. progr.) (4-r. 24 1.) 

Kraus, Carl. Heinrich von Veldeke und die mittelhochdeutsche 
Dichtersprache. Mit einem Excurs von Edward Schröder. Halle a. S. 
1899. Niemeyer. (8-r. XV, 191 1.) — Ism! Liter. Centi. Bl. 38. sz. 

Lenz, Philipp. Vergleichendes Wörterbuch der neuhochdeutschen 
Sprache und des Handschuhsheimer Dialects. Baden-Baden. (8-r.) 2Mk. 

Liebich, Dr. Bruno. DieWortfamilien der lebenden hochdeutschen 
Sprache als Grundlage f. e. System der Bedeutungslehre. Nach Heines 
deutschem Wörterbuch bearb. I. Th. 5. Lfr. Breslau, 1899, Preuss&Jün-
ger. (8-r.) 1 Mk 20 pf. 

Lindmeyr, Bernhard. Der Wortschatz in Luther's, Emser's und 
Eck'süebersetzung des «NeuenTestamentes». EinBeitrag zurGeschichte 
der neuhochdeutschen Schriftsprache. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r. 
III, 106 1.) 2 Mk 50 pf. 
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Lloyd, Rich. J. Northern english phonetics, grammar, texts. Lon
don, 1899. Nutt. (8-r. 133 1.) 3 sh. 

Loewe, Dr. Rich. Die ethnische und sprachliche Gliederung der 
Germánén. Halié, 1899. M. Niemeyer. (8-r. 60 1.) 1 Mk 60 pf. — Iaau 
H. V. Rev. crit. 17. sz. — Jantzen H. Arch. f. n. Spr. 151. 1. 

Martin, E. u. Lienhart, H. Wörterbuch der elsássischen Mund-
arten. lm Auftrage der Landesverwaltung von Elsass-Lothringen. 5. Lfr. 
Strassburg, 1899. K. J. Trübner. (8-r. I. Bd. S. 625—799.) 4 Mk. 

Máyer János. A német szórend elemei. (Sepsi-sz.-györgyi ref. kolL 
értés. 3—35 1.) Önállóan is megjelent. 

Melón, J. Etude comparée des langues vivantes d'origine germa-
nique. I. partié: Lois des modifications de consonnes qu'óprouvent le» 
mots envisagés du néerlandais á l'allemand et a l'anglais. I. fasc. Namur,. 
A. Wesmaeí-Charlier. (8-r. X, 183 1.) 5 fr. 

Michels, V. MittelhoehdeutschesElementarbuch. Heidelberg, 1899. 
Winter. (8-r.) 5 Mk. 

Mohr, F. A. u. Nissen, C. A. Tysk-Dansk Ordbog. 4. Heft. Kjo-
benhavn. 1899. (8-r.) 50 öre. — Ism. L. A. Liter. Centr. Bl. 20. sz. 

Murray, Dr. James A. H. A new english dictionary on historical 
principles; founded mainly on the materials collected by the Philolo-
gical Society. Oxford, 1899. Clarendon Press. Vol. V. (Heel-Hywe). (4-r. 
193-516.) I—In. (4-r. 1—128 1.) 17 sh. 6 d. 

Ordbok öfver svenska spráket utg. af Svenska Akademien. H. 10,11. 
Lund, Gleerup. á 1 Kr. 50 öre. 

Penner, Dr. Emil. Kntwickelung der altenglischen Tonvokale. 
I I . Th. Berlin, 1899. B. Gaertner. (4-r. 31—54 1.) 1 Mk. 

Priese, Dr. Osk. Der Wortschatz des Héliand, e. deutsch-altnieder-
deutsches Wörterbuch. Saarbrücken, 1899. (Leipzig, B. Voigtlánder.) 
(8-r. IV, 44 1.) 1 Mk 80 pf. 

Piischel, Herm. Der syntaktische Gebrauch der Coniunctionen in 
den Adverbialsátzen bei Hans Sachs. Ein Beitrag zur deutschen Gram-
matik des XYI. Jahrh. Leipzig, 1899. (E. Gráfé.) (8-r. 1201.) 2 Mk. 

Ritters, Dr. Herm. Etymologische Streifzüge auf dem Gebiete des 
Niederdeutschen unter besond. Berücksichtigung der Dithmarscher 
Mundart. Progr. Hamburg, 1899. (Herold). (4-r. 24 1.) 1 Mk 50 pf. 

Rittershaus, Adeline. Die Ausdrücke für Gesichtsempfindungen in 
den altgermanischen Dialekten. Ein Beitrag zur Bedeutungsgeschichte. 
I. Tb. (Abhandl., herausg. v. d. Gesellschaft f. deutsche Sprache in Zü
rich, III.) Zürich, 1899, E. Speidel. (8-r. XIV. 81 1.) 2 Mk. 

Schiepek, Jos. Der Satzbau der Egerlánder Mundart. I. Th. Prag, 
1899. Calve. (8-r. XXVI, 206 1.) 

Schmidt, Frz. Zur geschichte des wortes «gut». Ein beitrag zur 
wortgeschichte der sittl. begriffe im deutschen. Diss. Berlin, 1899. (C. 
Skopnik.) (8-r. VIII, 46 1.) 1 Mk 20 pf. 

Skrifter utgifna af K. Humanist. Vetensk.-Samfundet Upsala. VI. 
8—9. (TAMM, EBEDR. Om avledningsándelser hos svenska adjectiv, deras 
história och nutida förekomet. — TAMM, FR. Om ándelser hos adverb 
och arkaiskt bildade prepositionsuttryck i svenskan.) 

Soames, Laura. Introduction to english, french and germán pho
netics with reading lessons and exercises. New edition, revised and 
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edited by Wilhelm Vietor. London, 1899. Sonnenschein & Co. (8-r.) 
6 sh. 

Sprichwörter und alteVolks- undKinderlieder in kölnischerMund-
art. Köln, 1899. K. A. Stauff. (12-r. IV, 65 1.) 50 pf. 

Stöcklein, Joh. Untersuchuugen zur Bedeutungslehre. Diliingen, 
1899. (München, J. Lindauer). (8-r. 59 1.) 80 pf. 

Sutermeister, Ottó. Humor in der deutschen Grammatik. Bern, 
1899. K. J. Wyss. (8-r. 36 1.) 70 pf. 

Sweet, H. New english grammar, logical and historical. Part I I : 
Syntax. London, 1899. Frowde. (8-r. 148 1.) 3 sh. 6 d. 

Sykes, Fred. Henry. French elements in middle english. Chapters. 
ilmstrative of the origin and growth of Eomance influence on the phrasal 
power of standard english in its formative period. Oxford, 1899. (8-r. 
64 1.) — Ism. Komania 648. 1. 

Trebs, Emil. Beitráge zur osterlándischen Mundart. Fürstenwaldi 
gym. progr. (4-r. 24 1.) 

Urbach, Adolf. Über die Sprache in den deutschen Briefen der 
Herzogin Elisabet'h Charlotte von Orléans. Greifswaldi Diss. 1899. 
(8-r. 89 J.) 

Vercoullie,J. Beknopt etymologisch woordenboek der nederlandsche 
taal. 2. uitgave. Haag, 1899. Nijhoff. (8-r. XX, 464 1.) 

Vietor. Elements of phonetics: English, french and germán. Trans-
lated from Prof. —. W. «Kleine Phonetik» by Walter Bippmann. Lon
don, 1899. Dent. (8-r. 143 1.) 2 sh. 6 d. 

Wagner, Ph. Die Sprachlaute des Englischen, nebst Anhang: 
Englische Eigennamen mit Aussprachebezeichnung. Ein Hilfsbuch für 
den Schul- und Privatgebrauch. 2. Aufl. Stuttgart, 1899. Neff. (8-r. XI, 
156 1.) 2 Mk 50 pf. 

Wasserzieher, Dr. Ernst. Aus dem Lében der deutschen Sprache. 
2. Aufl. (Wissensch. Volksbibliothek. 14.) Leipzig, 1899. S. Schnurspiel. 
(16-r. 641.) 30 pf. 

Wied, Kari. DánischeConversations-Grammatik. Heidelberg, 1899. 
Groos. (8-r. VIII, 342 1.) 

Wigand, Dr. Paul. Der menschliche Körper im Munde des deut
schen Volkes. Eine Sammlung und Betrachtung der dem menschlichen 
Körper entlehnten sprichwörtl. Ausdrücke u. Eedensarten. Frankfurt 
a. M., 1899. J. Alt. (8-r. III, 119 1.) 1 Mk 50 pf. 

Wilmanns, W. Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und 
Neuhochdentsch. 2. Abth. Wortbildung. 2. Aufl. Strassburg, K. J. Trüb-
ner. (8-r. XVI, 671 1.) 12 Mk 50 pf. 

5. Komán nyelvek. 

Andersson, Herm. Altération et chute de l'E en francais. (Studier 
i modern sprákvetenskap. I. 7.) 

Behrenz, D. Zur Wortgeschichte des Französischen. (Beitráge zur 
rom. Philologie.) 

Berger, Heinr. Die Lehnwörter in der französischen Sprache álte-
ster Zeit. Leipzig, 1899. O. Eeisland. (8-r. I I I , 347 1.) 8 Mk. 

Boerner, Ottó u. Lovera, Romeo. Lehrbuch der italienischen 
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Sprache. Mit einer Karte von Italien. Leipzig, 1899. Teubner. (8-r.) 
2 Mk 60 pf. 

Bruckner, W. Charakteristik d. germán. Elemente im Italienisch. 
(Wissenschaftl. Beilage z. Ber. ü. d. Gymn. in Basel. Basel, 1899. (4-r. 
33 1.) 1 Mk. — Ism. Pogatscher A. D. Ltr. Ztg. 40. sz.— Ism. Henry V. 
Bev. crit. 32. sz. 

Cuers, Dr. H. Bildung und Bedeutungswandel französischer Infi-
nitiv beim Ubergang aus demLateinischen. Progr. Frankfurt a.M., 1899. 
(Leipzig, Benger.) (4-r. XXXXII1.) 1 Mk 50 pf. 

Darmsteter, Arshie. A historical frencb grammar. Authorised eng-
lish edition by Alphonse Hartog. London. 1899. (8-r. XLVIII, 936 1.) 
12 sh. 6 d. 

Decurtins, Dr. C. Batoromanische Chrestomathie. V. Bd.: Ober-
engadinisch, Unterengadinisch. 1, Lfr. DasXVI. Jahrhundert. Erlangen. 
1899. F . Junge. (8-r. 324 1.) 10 Mk. 

Densusianu, O. Ürme veehi de limba in toponimia romineasca. 
Bucuresci, Ivanescu. (8-r. 16 1.) 

Dottin, G. Glossaire des parlers du Bas-Maine. (Département de 
la Mayenne.) Paris, Walter. (8-r.) 15 fr. 

Elfrath, Henry. Die Entwickelung lateinischer und romanischer 
Dreiconsonanz im Altfrauzösischen. Marburg, 1899. Diss. (8-r. 72 1.) 

Fanfani, P. Novissimo vocabolario della lingua italiana scritta e 
párlata compilato sui vocabolari del Manuzzi, del Tómmaseo, del De 
Stefano, del Fanfani. 14. ediz. Napoli, M. Morano. (8-r. VIII, 1299 1.) 
10 lira. 

Gade, Heinr. Ursprung und Bedeutung der üblicheren Handwerk-
zeugnamen im Französischen. Kiél, 1899. Diss. (8-r. 76 1.) 

Gourmont, M. de. Estbétique de la langue francaise. Paris, 1899. 
Mercure de Francé. (8-r.) 3 fr. 50 c% 

Grasserie (Raoul de la — ) . Etudes de grammaire comparée de la 
catégorie des voix. Paris. (8-r.) l ! fr. 

Guerlin, de Guer. Essai de la dialectologie normande. La palatali-
sation des groupes initiaux, gl, ki, fl, pl, bl, étudiée dans les parlers de 
trois cents comunes du département du Calvados. Paris, Bouillon, 1899. 
(8-r. X, 155 1.) 10 fr. 

Hanssen, Friedr. Über die altspanischen Práterita vom Typus ove 
pude. Valparaiso. Helffmann. (8-r. 68 1.) 

Hatzfeld, A. & Darmesteter, A. Dictionnaire général de la langue 
francaise. Fasc. 25. Paris, Delagrave. 1 fr. 

Hofer, Kari. Die Stellung des attributiven Adjectivs im Franzö
sischen in ihrer geschichtlichen Entwickelung dargestellt. Zweibrücken, 
1899. Progr. (8-r.) 1 Mk. 

Könnye, Nándor. Egy kis összehasonlítás a franczia és egyéb ro
mán nyelvek között. (Ungvári reálisk. értés. 5—12 1.) 

Lené, Gustaf. Les substantifs postverbaux dans la langue francaise. 
Upsala, 1899. (8-r. 146 1.) — Ism. Bourciez, E. Bev. crit. 37. sz. 

Levy, Emil. Provenzalisches Supplement-Wörterbuch. Berichti-
gungen und Ergánzungen zu Baynouards Lexique román. 9. Heft. Leip
zig, 1899. 0 . B. Beisland. (8-r. III. Bd. 1—128 S.) 4 Mk. 
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Lovera, R. Grammatik der italienisehen Umgangssprache. Leip
zig, 1899. Teubner. (8-r.) 2 Mk. 

Mann, Gustav. Die Sprache Froissart's auf Grund seiner Gedichte. 
Halle, 1899. Diss. (8-r. 46 1.) 

Meder, F. Erláuterungen zur französisclien Syntax. Leipzig, 1899. 
Eenger. (8-r.) 2 Mk. 

Menthet, E. R. Beitráge zur französisclien Lexikographie. (Bo
roszlói reálisk. progr.) (8-r. 40 1.) 

Nazari, Oreste. I dialetti italici grammatica iscrizioni, verő ioné, 
lessico. Milano, 1899. Hoepli. (16-r.) 3 lira. 

Nonnenmacher, E. Praktisches Lehrbuch der altfranzösischen 
Sprache. Wien, 1899. Hartleben. (8-r.) 1 frt. 

Nyrop, Kr. Grammaire historique de la langue francaise. Tome I. 
Copenhague (8-r.) 10 fr. 

Ostberg, H. 0. Les voyelles vélaines accentuées, la dipbtongue au 
et la desinence -avus dans quelques noms de lieux de la Francé du Nord. 
Upsala, 1899. (8-r. 99 1.) 

Ovidio, Francesco d'—. Note etimologiche. Napoli, 1899. (8-r. 
84 1.) Ism. Eomania 486. 1. 

Pallioppi, Emil. Wörterbuch der romauischen Mundarten des 
Ober- u. Unterengadins, des Münsterthals, v. Bergün u. Filisur mit be-
sonderer Berücksichtigung der oberengadinischen Mundart. Deutsch-
Eomanisch. 1. Lfr. Basel, Geering. (1—140 1.) 5 Mk. 

Petit de Julleville, L. Histoire de la langue et de la littérature 
francaise des origines a 1900. Tome VI. Paris, Colin & Cie. (8-r. 901 1.) 

Quiehl, Dr. Kari. Französische Aussprache und Sprachfertigkeit. 
Phonetik, sowie mündliche und schriftliche Übungen im Klassenunter-
riohte. 3. Aufl. Marburg, 1899. Elwert. (8-r. VIII, 188 1.) 3 Mk 20 pf. — 
Ism. Tobler A. Arch. f. n. Spr. 249. 1. 

Romberg, H. B. L'idée de la durée par rapport aux verbes et aux 
substantifs verbaux en francais moderné. Göteborg, 1899. Zachrisson. 
(8-r.) Diss. 

Salvioni, Carlo. Dei nomi locali leventinesi in -éngo e d'altro an 
«ora. Bellinzona, 1899. (8-r. 10 1.) — Ism. Eomania 649 1. 

Savelli, FabrizioGiannuzzi. Arcaismi nelle Eime del Petrarca. 
Turin, 1899. Loescher. (8-r. 36 1.) 

Schlesinger, Gustav. Die altfranzösischen Wörter im Machsor 
Vitry nach der Ausgabe des Vereins «Mekize Nirdamim». Mainz, 1899. 
Wirth. (8-r. 1041.) 

Schöningh, Dr. Thdr. Die Stellung des attributiven Adjektivs im 
Französisclien. (Neuphilologische Studien. 7.) Paderborn, 1899. F. Schö
ningh. (8-r. IV, 64 1.) 1 Mk 60 pf. 

Schwan, Ed. Grammatik der altfranzösischen Sprache. Neu bearb. 
von Dr. Dietr. Bebrens. 4. Aufl. Leipzig, 1899. O. E. Eeisland. (8-r. VIII, 
266 1.) 5 Mk 40 pf. 

Simíts Ferencz. A franczia kiejtés szabályai. Szeged, Endrényi. I. 
1899. (8-r. 19 1.) 10 kr. 

Sörgel, Johannes. Über den Gebrauch des reinen und des práposi-
tionalen Infinitivs im Altfranzösischen. Halle, 1899. Diss. (8-r. 34 1.) 

Studi Glottologici italiani, diretti da G. de GBEGOBIO. Vol. I. To-
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rino, 1899. Loescher. (10 lira.) Ism. Vendryés, J. Rev. crit. 30. ez. (Tar
talma: G. de GBEGOKIO, Contributi álla etimológia e lessicografia romanza 

. con ispeciale considerazione ai vernacoli siciliani. — SABBADINI, R. 
Saggio di toponomastica deli' isola deli' Elba. — M. LA VIA, II voca-
lismo del dialetto gallo-italico di Nicosia in Sicilia.) 

Suback, Dr. Július. Das Zeitwort in der Mundart von Tarent. 
Brünn. 1899. (8-r. 23 1.) Progr. Ism. Románia 649. 1. 

Sülte, Benjámin. La langue francaise au Canada. Lévis, P. G. Roy. 
(16-r. 107 1.) 

This, C. Zur Lehre d. Tempóra u. Módi im Französischen. (Bei-
tráge z. román. Philologie.) 

Tiktin, H. Rumánisch-deutsches Wörterbuch. 5. Lfr. Bukarest u. 
Leipzig. 1899. (8-r.' 257—320 1.) 1 Mk 60 pf. 

Tobler, Adf. Vermischte Beitráge zur französischen Grammatik. 
Gesammelt, durchgesehen und vermehrt. 3. Reihe. Mit e. Anh.: Roma-
niscbe Philologie an deutscheu Universitáten. Leipzig, 1899. S. Hirzel. 
{8-r. XII, 203 1.) 5 Mk. — Ism. Bourciez E. Rev. crit. 37. sz. — Kn. Lit. 
Centr. Bl. 51—52. sz. 

Ujváry Béla. Franczia-magyar és magyar-franczia zsebszótár, 
tekintettel a két nyelv szólásaira. Budapest, 1899. Athénem. (16-r. VIII, 
421, V. 329 1.) 2 írt. 

Viciü, Alesiü. Glosariü de cuvinte dialectale din graiul viu al po-
poruluí román adunate si explicato. Blaj, 1899. (8-r. 56 1.) 1 Kor. 

Villatte, Dr. Césaire. Parisismen. Alphabetisch geordnete Samm-
lung der eigenart. Ausdrucksweisen des Pariser Argót. Ein Supplement 
zu allén französisch-deutschen Wörterbüchern. 5. Aufl. Berlin, 1899. 
Langenscheidt. (8-r. XVI, 326 1.) 5 Mk. 

6. Latin és görög nyelv. 

Bally, Cliarles. Les langues classiques sont-elles des langues mor-
tes? Balé etGenéve, Georg & Co. 1899. (8-r. 35 1.) 

Balsamo, A. Studi di filológia greca. Punt. I. Firenze, 1899. (8-r. 
•97 1.) 3 Mk 50 pf. 

Barth, Wilh. Unterrichtsbriefe für das Selbst-Stúdium der neu-
griechischen Sprache. I I . Kurs. (Schriftsprache). 15. u, 16. Briefe. Leip
zig, 1899. C. Haberland. (8-r. S. 227—258 1.) á 50 pf. 

Beckwith, E. G. A. Satura grammatica; or, Latin critical notes. 
London, Bell. (8-r. 128 1.) 2 sh. 6 d. 

Bottek, Ed. Die ursprüngliche Bedeutung des Conjunctivs in latei-
nischen Nebeusátzen. I. Thl. Ut-, Ne-, Quo-, Quominus-, Quin-, Relativ-
u. Cum-Sátze. Wien, 1899. A. Hölder. (8-r. 94 1.) 1 Mk 50 pf. — Ism. 
W. Liter. Centr. Bl. 33. sz. — Dittmar Ármin. Berlin. Philol.Wochenschr. 
33—34. sz. 

Civitelli, Giuseppe. II suffisso del superlativo latino. Contributo 
álla morfológia latina. Napoli, 1899. (8-r. 51 1.) 

Comuay, R. S. Dialectorum italicarum exempla selecta in usum 
.academicum latiné reddita. Cambridge, Uaiv. Press. (8-r.) 2 sh. 50 d. 

Corpus glossariorum latinorum. Vol. VI. fasc. 1. (Goetz, Georg 
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Thesaurus glossarum emendatarum. Pars I.) Lipsiae, 1899. Teubner, 
(8-r. X, 368 1.) 18 Mk. — Ism. K. K. Lit, Centr. Bl 44. 1. 

Diehl, Ernestus. De m tinali epigraphica. Leipzig, 1899. Teubner. ' 
(8-r. 326 1.) 12 Mlc. Ism. W. Lit. Centr. Bl. 43. sz. 

Diels, Herm. Elementum. Eine Vorarbeit zum griech. u. latéin. 
Thesaurus. Leipzig, 1899. B. G. Teubner. (8-r. XVI, 93 1.) 3 Mk. 

Dieterich, Kari. Untersuchungen zur Geschichte der griecbischen 
Spraclie von der Hellenistischen Zeit bis zum X. Jabrb. n. Chr. Leipzig, 
1899. Teubner. (8-r. XXIV, 326 1.) 

Heine, Gerhard. Synomynik des neutestamentlichen Griechisch, 
Leipziír, 1899. Haberland. (8-r.) 4 Mk. 

Heraeus, W. Die Sprache des Petronius und die Glossen. Leipzig, 
1899. Teubner. (4-r. 50 1.) — Ism. Arch. f. Lat. Lexikogr. 445. 1. 

Hiden, C. I. De casuum syntaxi Lucretiana. II . Berlin, 1899. (8-r. 
VIII, 152 1.) Mayer & Müller. 2 Mk 50 pi. — Ism. Arch. f. lat. Lexikogr. 
445. 1. 

Klahn, Wilh. Über die Entwickelung des lateinischen primáren 
und secundáren mn im Französischen. Kiél, 1899. Diss. (8-r. 66 1.) 

Kohlmann, G. De vei imperativo qvatenvs ab avt particvla differat. 
Marburg, 1899. Diss. (8-r. 98 1.) 

Kostialik János. Az utóideju határozó mondatok szerkezete a clas-
sicus latinságban nyelvbölcseleti alapon megfejtve. Kalocsai érs. főgym. 
értés. 3—34.1. 

Lane, George M. A latin grammar for schools and colleges. New-
York, 1899. Harper & Brothers. (8-r. XV, 5721.) 6 sh. Ism. SkutschF.D. 
Lit. Ztg. 12. sz. — Job, L. Bev. crit. 41. sz. 

Márffy, Oszkár. Theokritos syntaxisa. Doktori értekezés. Buda
pest, 1899. (8-r. 70 1.) 

Maurenbrecher Bertold. Forschungen zur lateinischen Sprach-
geschichte und Metrik. 1. Heft. Hiatus und Verschleifung im altén La
teinischen. Leipzig, 1899. B. G. Teubner. (8-r. VIII, 269 1.) 7 Mk. — 
Ism. Sk. Liter. Centr. Bl. 28. sz. 

Mohi, F. G. Introduction á la chronologie du latin vulgaire. 
(Étude de pbilologie historique.) Paris, Bouillon, 1899. (8-r. XII, 399 1.) 
10 francs. 

Mueller, Július. De litteris I et V latinis. Qvomodo a Graecis in 
transcriptis Eomanorum nominibus expressaa sint. Capita HL Marburg, 
1899. Diss. (8-r. 59 1.) 

Niedermann, M. Studien zur Geschichte der lateinischen Wort-
bildung. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r. 38 1.) Diss. — Ism. Solmsen 
F . D. Lit. Ztg. 42. sz. — Plánta E. Arch. f. lat, Lexikogr. 441. 1. 

Nolan, E. Two greek grammars of the thirteenth century. Edited 
by —. Cambridge University Press, 1899. (8-r.) 

Ottó, Gualterus. Nomina propria latina oriunda a participiis per-
fecti. Leipzig, 1899. Teubner. (8-r.) 5 Mk 60 pf. 

Pascal, Carlo. Dizionario deli' uso Ciceroniano. Torino, 1899. (8-r. 
XV, 777 1.) Ism. Arch. f. lat. Lexikogr. 443.1. 

Pokrowski, M. M. Materialji dija istoriceskoí grammatiki latins-
kago jazika. Moskva. (8-r. VIII, 277 1.) — Ism. W. B. Liter. Centr. BL 
18. sz. — Niedermann M. Arch. f. lat. Lexikogr. 439.1. 
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Riemann, 0. et Gölzer, H. Granamaire comparée du Grec et du 
Latin. Syntaxe. Paris, 1899. (8-r. 893 1.) — Ism. Arch. f. lat. Lexikogr. 
444 1. 

Samuelsson, Johann. Studia in Valerium Flaccum. Commentatio 
academica. Upsaliae, 1899. (8-r. 138 1.) 

Schmidt, Johs. Die elischen Verba auf -scco und der urgriechische 
Declinationsablaut der Nomina anf -SŐQ. (AUS: Sitzungsber. d. pr. Akad. 
d. Wiss.) Berlin, 1899. G. Beimer. (8-r. 14 1.) 50 pf. 

Schiller, G. Die griechischen unregelmássigen Verba, in alphabet. 
Anordnung zusammengestellt. Stadl, A. Pockwitz. (8-r. 49 1.) 60 pf. — 
Ism. Sitzler J. Wochenbl. f. klass. Philol. 22. sz. 

Schwab, Joannes. Nomina propria latina oriunda a participiis prse-
sentis activi, futuri passivi, futuri activi quse quando facta sint. Leipzig, 
1899. Teubner. (8-r.) 3 Mk 20 pf. 

Sexauer, Herm. Der Sprachgebrauch des Bomanschriftstellers 
Achilles Tatius. Heidelberg, 1899. Diss. (8-r. 78 1.) 

Sommer, Dr. Férd. Die Comparationssuffixe im Lateinischen. 
Leipzig, 1899. (Straesburg, Trübner.) Diss. (8-r. 98 1.) — Ism. Solmsen F. 
D. Ltr . Ztg. 42. sz. — Henry V. Bev. crit. 43. sz. 

Stolz, Friedr. u. Schmalz, J. H. Lateinische Grammatik. Laut-
und Formenlehre. Syntax und Stilistik. Mit Anhang über lateinische 
Lexicographie v. Férd. Heerdegen. 3. Aufl. München, 1899. Beck. 
(8-r.) 11 Mk. 

Thulin, Carolus. De coniunctivo Plautino I. II . Commentatio aca
demica. Lund. Gleerup. (8-r. X, 200 1.) 3 Kr. 50. 

Uppgren, Anders. De verbornm peculiaribus et propriis numeris 
ad antiquas linguas et sermones et poesin facta. I. Comment. akad. Lund. 
Gleerup. (8-r. VIII, 88 1.) 

Vlachos, Dr. Angelos. Elementar-Grammatik der neugriechischen 
Sprache. 5. verb. Aufl. Leipzig, 1899. F . A. Brockhaus. (8-r. VII, 90 1.) 
1 Mk 50 pf. 

Wackernagel, Jákob. Vermischte Beitráge zur griechischen Sprach-
kunde. Basel, 1899. (4-r. 64 1.) 

Weise, Dr. F. Osk. Charakteristik der lateinischen Sprache. 2. Aufl. 
Leipzig, 1899. B. G. Teubner. (8-r. VII, 172 1.) 2 Mk 40 pf. — Ism. Zie-
linski Th. D. Lit. Ztg. 49 sz. 

Weissbrodt, E. De B et L consonantium latinarum mutua ratione 
praecipue e glossariis latinis illustranda. Jena, 1899. Diss. (8-r. 47 1.) 

Wessner, P. Untersuchungen zur lateinischen Scholien-Litteratur. 
Bremerhaven. (8-r.) 

Zacher, Konrád. Kritisch-grammatische Parerga zu Aristophanes. 
Leipzig, 1899. Dieterich. (8-r. 439—530 1.) 2 Mk 40 pf. — Ism. li. Lit. 
Centr. Bl. 41. sz. 

Zimányi Dániel. A latin tulajdonnevek. Értekezés. Budapest, 1899. 
(8-r. V, 98 1.) 
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7. Más indogermán nyelvek. Indogermán nyelvhasonlítás. 

Audouin, É. De la déclinaison dans les langues Indo-Européennes 
particulierement en Sanscrit, Grec, Latin et Vieux Slave. (Thése). Paris, 
Klinksieck. (8-r. XII, 469 1.) 

Finck, Franz Nikolaus. Die araner Mundart. Ein Beitrag zur Er-
forschung des Westirischen. 2 Bde. Marburg, 1899. Elwert. (8-r.) 18Mk. 

Geiger, Wilh. u. Kuhn, Ernst. Grundriss der iranischen Philologie. 
I. Bd. 2. Abth. 3. Lfr. Strassburg, 1899. Trübner. (8-r.) 5 Mk 50 pf. 

Holder, Alfr. Alt-celtischer Sprachschatz. 11. Lfr. Leipzig, 1899. 
B. G. Teubner. (8-r. 513—767 1.) 8 Mk. 

Sprachwissenschaftliche Abhandlungen. Herausgeg. von Lukas v. 
PATRUBÁNY. I. Jahrg. 1—12. Nummer. (Megemlítendő: PATRUBÁNY, L. Laut-
lehre der Muser Mundart.— U. a.: Lautlehre der neuarmenisehenMund
art von Tiflis. — HRACEAY ADJARIAN: Armenische Etymologien.) 

Stolz, Frdr. Über die Entwickelung der indogermanischen Sprach-
wissenscbaft. Innsbruck, 1899. Wagner. (8-r. 24 1.) 80 pf. 

Uhlenbeck, C. C. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbucb der 
altindischen Sprache. II. Theil. Amsterdam, 1899. J. Müller. (8-r. 161 — 
367 1.) 5 Mk. — Ism. Vendryés, J. Eev. crit. 43. sz. 

8. Sémi nyelvek. 
Bacher, W. Beitráge zur semitischen Sprachvergleichung bei Moses 

Maiműni. (Aus: «Recueil des travaux réd. en mémoire du jubilé scient. 
de M..D. Chwolson.).) Berlin, S. Calvary & Co. (8-r. 28 1.) 1 Mk 20 pf. 

Bacher, Wilhelm. Die álteste Terminologie der jüdischen Schrift-
auslegung. Leipzig, 1899. Hinrichs. (8-r.) 8 Mk 50 pf. 

Bröckelmann, Cári. Syrische Grammatik m. Litteratur, Chresto-
mathie und Glossar. Berlin, 1899. Beuther & Eeichard. (8-r. XIII, 110 
u. 190 1.) 7 Mk. — Ism. Daethgen Fr. D. Lit. Ztg. 43. sz. — D. B. Eev. 
crit. 31. sz. 

Dillmann, August. Grammatik der áthiopischen Sprache. 2. verb. 
u. verm. Aufl. von Carl Bezold. Leipzig, 1899. Tauchnitz. (8-r.) 15Mk. 

Gesenius, Wilh. Hebraisches und aramáisches Handwörterbuch 
über das alté Testament. Bearbeitet von Dr. Prants Buhl. 13. Aufl. Leip
zig, 1899. F. C. W. Vogel. (8-r. XII, 1030 1.) 18 Mk. 

Goldziher, Ign. Abhandlungen zur arabischen Philologie. I I . Th. 
Das Kitáb al-Mu'Ammarín des Abű Hátim al-Sigistání. Leiden, 1899. 
(8-r. CIX, 63 és 103 1.) 9 Mk. 

Hava, Fr. J. G. Arabic-English dictionary. Beyrut. Catholic Press. 
(8-r. XIV, 909 1.) — Ism. Liter. Centr. Bl. 22. sz. — Hartmann M. 
D. Lit. Ztg. 23. sz. —Euringer S. Lit. Eundsch. f. Kath. Deutschl. 7. sz. 

Krauss, Sámuel. Griechische und lateinische Lehnwörter im Tal
mud, Midrasch und Tavgum. Mit Bemerkungen von IMMÁNUEL LÖW. 
II . Th. Berlin, 1899. Calvary. (8-r. X, 687 1.) 28 Mk. — Ism. Österr. 
Liter. Bl. 26. sz. 

Lidzbaski, Mark. Handbuch der nordsemitischen Epigraphik. 
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I . Text. II . Tafeln. Weimar, 1899. Felber. (8-r. XIV, 5081. + 4-r. XLVI.) 
30 Mk. Ism. Str. H. Liter. Centr. Bl. 15. sz. 

Manasseivitsch, B. Die Kunst, die hebráische Sprache durch Selbst-
unterricht scbnell und leicbt zu erlernen. 2. neu bearb. Aufl. Wien, Pest, 
Leipzig. Hartleben. (8-r. XIV, 172 1.) 

Mondón, C. Grammaire abyssine. (Langue amharique). Paris. 
(8-r.) 10 fr. 

Muss-Amolt, W. A concise dictionary of the assyrian language. 
(Assvrian-English-German.) Part VIII. Berlin, 1899. Reuther & Reichard. 
(8-r. 449— 512 1.) 5 Mk. 

Nóídeke, Th. Die semitischen Sprachen. Eine Skizze. 2. verb. Aufl. 
Leipzig, 1899. Ch. H. Tauchnitz. (8-r. ü l , 761.) 2 Mk. — Ism. Lit. Centr. 
Bl. 41. sz. 

Reckendorff, H. Die syntaktischen Verhaltnisse des Arabischen. 
I I . Th. Leiden, Brill. (8-r. VIII, 265—831 1.) 

Rosenak, Leop. Die Fortschritte der hebraischen Sprachwissen-
schaft von Jehuda Chajjűg bis Dávid Kimchi (X. bis XIII. Jahrh.) I. Th. 
Frankfurt a. M. Kauffmann. (8-r. VIII, 47 1.) 2 Mk. 

Schultze, Dr. Mart. Grammatik der aramaisohen Muttersprache 
Jesu. Berlin, 1899. Calvary. (8-r. IV, 87 1.) 2 Mk 40 pf. — Ism. D. R. 
Rev. crit. 31. sz. 

Sibawaihi's Buch über die Grammatik. Nach der Ausg. v. H. De-
renbourg u. dem Commentar des íáíráfi's übers. u. erklárt und mit Aus-
zügen aus Síráfí und anderen Commentaren versehen v. Dr. G. John. 
25. Lfr. Berlin, 1899. Reuther & Reichard. (II. Bd. S. 689—720 und 
401—448.) 4 Mk. 

Socin, Dr. A. Arabische Grammatik. Paradigmen, Litteratur, 
Ubungsstücke u. Glossar. 4. verm. u. verb. Aufl. (Porta linguarum orien-
talium. IV.) Berlin, 1899. Reuther & Reichard. (8-r. XIII, 169 és 156 1.) 
6 Mk. — bchlüssel dazu (12 S.) 1 Mk 50 pf. — Ism. C. S. F. Liter. Centr. 
Bl. 19. sz. — D. R. Rev. crit. 18. sz. — Feli. Liter. Rundsch. f. kath. 
Deutschl. 7. sz. 

Socin, Dr. Alb. Die Öiloahinschrift zum Gebrauch bei akademi-
schen Vorlesungen. Neu gezeichnet u. herausg. (Freiburg i. Br., 1899. 
J. C. B. Mohr. (8-r. 4 1.) 60 Mk. 

Vosen, Dr. C. H. Rudimenta linguae hebraicae scholis publicis et 
domesticae discipliníe brevissime accommodata. Retractavit, aux.it, octa-
vum emendatissima ed. Dr. Fr. Kaulen. Freiburg i. Br., 1899. Herder. 
(8-r. IV, 147 1.) 1 Mk 60 pf. 

9. Általános nyelvészet. Különfélék. 

Adjarian, M. H. Etude sur la langue Laze. Paris, Bouillon. (8-r.) 
8 francs. 

Davenport, H. J. and Emerson, A. M. The principles of grammar. 
Newyork. Macmillan & Co. (8-r. XIV, 268 1.) 

Falkner's, Thom. Nachricht von der moluchischen Sprache. Separat 
und unverándert herausg. v. Jul. Platzmann. Leipzig, 1899. B. G. Teub-
ner. (8-r. 21 1.) 3 Mk. 

8* 
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Geiger, L. Ursprung und Eotwickelung der menschlichen Sprache 
und VernuDft. I I . Th. 2. Aufl. Stuttgart, Cotta. 10 Mk. 

G&nggrijp, J. M. P. F. Kitab amtsál. Maleisch-Hollandsch lees-en 
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Ismertetések és bírálatok. 
A mai n é m e t nyelv. 

Die deutsche Sprache der Gegenwart. Ihre Laute, Wörter und Wortgruppen^ 
Ein Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanstalten. 
Auf sprachwissenschaftlicher Grundlage zusammengestellt von LXJDWIG 
SÜTTERLIN. Leipzig, Voigtlánder, 1900. 381 1. Ára 6 márka. 

E könyv, mely a mai német nyelvnek rendszeres és részletes gram
matikáját tartalmazza, figyelmet érdemel nemcsak azért, minthogy a fel
ölelt anyagot helyesen, a mai tudományos felfogásnak megfelelően tár
gyalja — erről szerzőjének, a heidelbergi egyetem jónevű tanárának 
neve is kezeskedik —, hanem azért is, mivel amaz anyagot a szokásostól 
eltérő elrendezésben nyújtja s mivel a felosztás és csoportosítás szempont
jainak megváltoztával a tárgy felfogásának is változását, még pedig 
gyakran helyes irányban való változását tünteti föl. SÜTTERLIN könyve 
előszavában előadja, hogy JOHN EiEsnek most néhány éve feltűnést kel
te t t fejtegetései {Was ist Syntax? 1894.; v. ö. NyK. 25 : 79. s. k. 1.) in
dították őt arra, hogy a német nyelv grammatikai anyagát a EiES-féle 
követelményeknek megfelelőleg feldolgozza. A EIES elmélkedéseinek 
hatása SÜTTERLIN könyvében főleg két pontban szembetűnő : az egyik az, 
hogy a szók, szócsoportok és mondatok tárgyalásánál szorgosan megkü
lönbözteti az alaki és a jelentésbe.li szempontokat; másik az, hogy a syn-
taxist nem a mondat tanával veszi egyértelműnek, hanem a. szócsoport 
(Wortgruppe) tanával s a mondatot a szószerkezet csupán egyik fajának 
tartja. 

SÜTTERLIN dicséretre méltó önállósággal szakított az iskolai gram
matikának nem egy tarthatatlan hagyományával, nem egy helytelenül 
megrögzött tanával s gyakran ellentétbe helyezkedik a ,landláufige 
Sprachlehre' szabályaival. Ez iskolai grammatikának épen eme szabályozó 
hajlamával szemben gyakran rámutat arra a tényre, melyet újabban első 
sorban PAUL hangoztatott, hogy a nyelvi jelenségeket nem választják el 
éles határok, hogy itt mindenütt átmenetek vannak s azért a definitiókat 
és szabályokat nem lehet oly minden egyebet kizáró formában fogal
mazni, mint más ismeretkörökben. Az egyes szók jelentése csak ritka 
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esetben határozható meg teljes kétségtelen seggel, rendszerint egy kis 
ingadozás forog fenn (69. 1.); az összetételek fajai közt nem lehet éles 
határt vonni (71. 88. 1.); a beszédrészek határai is el-elmosódnak (78.1.), 
a többesképzést lehet szóképzésnek is, szóragozásnak is felfogni (79. 1.), 
az igemódok használatában átmenetek vannak (185. 1.), a mondatrészek 
körében gyakran kételkedni lehet, vájjon kiegészítővel vagy határozóval 
van e dolgunk (335. 1.) stb. Persze, hogy ezeket és az efféléket eddig is 
tudtuk, de a grammatikusok nagy része bizonyára paedagogiai bűnnek tar
totta volna, hogy valaki nyiltan hirdessen ily ,ingadozó' tanokat a taní
tás czéljaira szánt könyvben. Pedig hiába, a nyelv nem mathematika, — 
persze hogy nem is logika. SÜTTERLIN ismételve rámutat a logikai és 
nyelvtani kategóriák külömbségeire, helytelennek mondja azt az eljárást, 
mely az iskolázott, a logikai gondolkodást veszi a nyelvi vizsgálatok 
kiinduló pontjául (6.10. 1.), vagy a mely a mondatban mindig a logikai 
Ítélet képét akarta látni s e felfogás alapján majd pleonasmusról, majd 
ellipsisró'l beszélt (7. 8. 1.). Szerzőnk, igen helyesen, nem a logikai, ha
nem a psychologiai viszonyokból indul ki magyarázataiban, főleg a mon
dattani kérdések tárgyalásában. 

A könyv három főrészre oszlik, czímeik: Lautlehre, Wortlehre és 
Die Wortgruppe. Mindegyik részben vannak lehető rövidre vont nyelv
történeti magyarázatok is. A szótan a szóképzést és a szóragozást tár
gyalja ; minden egyes kisebb szakaszban először a képzések jelentéséről, 
azután formájáról van szó. A szóragozás részében kissé szemet szúrnak 
az eddigi szokástól eltérőleg egybeállított paradigmák : szerzőnk t. i. 
azt az eljárást követi, hogy ha egyazon alak több czélra szolgál, azt le
hetőleg csak egyszer írja hogy így az olvasó vagy tanuló már a külső elren
dezésből is jelentésének többféleségét vegye észre; az esetek vagy sze
mélyek egymásutánja ekkép persze minduntalan változó, pl . : 

Egy. 2. des Tisches í. 
1. der | 4. 
4-. den Tisch 2. 

dem | 3. 3. 

die 

der 
Kenntnis 

1. der Staat 
4. den Staat 
3. dem Staate 
2. des Staates 

1. singé 1. bin 1. j 
2. sing(e)st 3. ist 3. j w i 1 1 

3. | ginrrfeU 2. bist 2. willst 
5. j 8 W 5. seid 5. woll(e)t 
4- I - 4- 1 sind 4- I u 
g I singen g_ "11±u- Q I wollen 

Legérdekesebb s a szokásos tárgyalástól leginkább eltérő a könyv
nek harmadik része, a melynek tárgya a szócsoport vagy szószerkezet 
( Wortgruppe). Szerzőnk kétféle szerkezetet külömböztet meg, az egyik 
a nyilt (offene Gruppé, pl. ein Pfund Fleisch, die Kunst zu schreiben, zw 
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folge des Berichtes), a másik a zárt (geschlossene G-ruppe), az utóbbi a 
mondat. A nyilt ezerkezetek neve alatt tehát annak egy részét tárgyalja, 
a mit nyelvtanaink a ,mondatrészek' rovataiba szoktak sorolni. A nyilt 
szerkezetek sorában megkülönböztetendők azok, a melyeknek tagjai kö
zött az alárendelés viszonya van (Bestimmungsgruppen) és azok, a me
lyeknek tagjai egymás mellé vannak rendelve (Erweiterungsgrwppen) ; 
az előbbiek között legnagyobb számmal a kéttagúak vannak. Ezeknek 
fajai a következők: 1. D i e H a u p t w o r t s g r u p p e ; i t t fontos kü-
lömbség, vájjon az első tag rászorúl-e a kiegészítésre (ein Teilvon Frank-
reich) vagy nem (die Blumen des Feldes); a vezérszóhoz (,leitendes 
Wort') kapcsolódó szó lehet maga is főnév (König Kari, die Farbe des 
Todes), melléknév (der junge Baum), határozószó (das Licht hinten). 
2. D i e G r u p p é d e s B e i w o r t s ; a melléknév bővítménye lehet 
főnév (drei Fuss breit), névmás (mir lieb), határozószó (überall be-
kannt), melléknév (tief blau). 3. D i e G r u p p é d e s Z e i t w o r t s 
(figyelemreméltó itt a jelentésről szóló fejezet) ; az igéhez járulhat főnév 
(Hunger ist der beste Koch), melléknév (er dünkt sich klug), határozószó 
(mir ívird wohl). 4. D i e G r u p p é d e s U m s t a n d s w o r t s , főleg a 
praBpositiók ,vonzatának' tana. 

Ezen egész szakasznak a mondatrészektől elkülönített tárgyalása 
tudvalevőleg EIES fejtegetésein alapszik. Azt lehetne mondani, hogy a 
grammatika e dolgok nagy részét eddig is tárgyalta (pl. a főnév csoportja 
alattiakat a ,jelző' rovatában) s itten csak más helyre jutottak. A főkérdés 
természetesen az, vájjon helyes és jogosúlt-e ezeknek a szerkezeteknek a 
tulajdonképi mondattanból való ,kitelepítése' és a mondattanon kívül való 
együttes tárgyalása? RiEsnek nézetem szerint igaza van, mikor azt mondja, 
hogy az efféle szerkezetek, mint Gaesars Ermordung, csak akkor és addig 
mondatrészek, a mikor igazán mondatképzők, a mikor igazi syntaktikus 
functiójuk van, a mikor pl. alanyul vagy tárgyúl szolgálnak a maguk 
egészében; de a mikor mintegy kiemeljük az ilyen szerkezetet a mon
datból s rajta magán vizsgáljuk alakját, jelentését, képzése módját s azo
kat a törvényeket fejtegetjük, a melyek szerint az ilyen úgynevezett 
«mondatrész»-en belül az egyes szók csoporttá alakúinak, akkor már nin
csen szó a mondatról, — ez tehát szorosan véve nem mondattani kate
gória többé (1. EIES id. m. 53. 1.). A mondattanban megemlíthetjük, hogy 
pl. aufdem Berge mint mondatrész ,határozó', még pedig , hely határozó', 
de e szerkezetnek taglalása, annak a magyarázata, hogy itt az auf prge-
positio mellett dativus áll és miért áll dativus stb., mégsem mondattaui 
kérdés ! Ismeretes, hogy ezeket a kérdéseket a legtöbb nyelvtan eddig 
is a tulajdonképeni mondattanon kívül (persze megint rossz helyen: az 
alaktanban) tárgyalta, — de vájjon ha pl. az angesichts des Feindes szer-



120 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

kezetnek m i n t s z e r k e z e t n e k tárgyalása, taglalása nem a mondat
tanba való, mért nem volna szabad akkor pl. a das Angesicht der Jung-
frau szerkezetet is a ,mondattan'-on kívül tárgyalni ? Igen ám, mondják, 
csakhogy ott a praepositio megkívánja, ,vonzza' azt az esetet! A mi ezt 
illeti, ma már tudjuk (SÜTTEELIN is fejtegeti, 297. 1.), hogy a praepositio 
nem ,vonz' semmit, a viszonyt első sorban a casus fejezi ki s régebben 
ez magában fejezte ki, a praepositio későbbi járulék, a mely csak nyoma
tékosítja a viszony megjelölését. De még ha tisztán a mai nyelv szem
pontjából ilyen ,vonzást' teszünk is föl, vájjon pl. az ilyen kifejezésben: 
ein Teil Frankreichs a Teil főnév nem kiván-e ópúgy valami kiegészí
tést, nem ,vonz'-e épúgy genitivust? Egy szóval, azt hiszem, a szószer
kezetekének a mondattanból való ama kiválasztása ós együttes tárgya
lása ellen, a mit EIES megkövetelt és SÜTTERLIN végrehajtott, elvi 
szempontból nem lehet nyomós kifogást emelni; a részletekre nézve 
persze a gyakorlatban talán egyik-másik módosítás fog szükségessé válni. 

SÜTTERLIN könyvének hátralevő része, a mely a ,zárt szócsoport'-
ról, a mondatról szól, az eddigi tárgyalásmódtól kevésbbó lényegesen 
tér el. Az ,egytagú mondatok' kategóriáját (pl. zw Befehl! Feuer ! Fin 
schöner Tag!) másokkal együtt már DELBRÜCK is (Vergleichende Syntax 
der indogerm. Sprachen I, 74) az iskolai grammatika ,kihagyásos' mon
datai helyébe tette. A mondatrészek sorában SÜTTEELIN Ergdnzung (Oh-
jekt) neve alá sorolja nemcsak azokat a mondatrészeket, melyeket a né
met grammatikák — a magyar nyelvtanoktól eltérőleg — már eddig is e 
rovatban tárgyaltak (pl. genitivusi, dativusi és praepositiós szerkezete
ket, melyek az állítmányi ige fogalmát szorosabban kiegészítik), hanem 
a tulajdonképeni határozókat is, a melyeket ama nyelvtanok Umstand, 
Bestimmung, Adverbiale néven neveztek; szerinte tehát Ergdnzung van 
nemcsak ebben : Dieser Brief geht nach Berlin (a hol a geht csakugyan 
kiegészítőre szorul), hanem ebben i s : Die Wolken ziehen nach Westen 
(333. 1.), azt persze kiemeli, hogy az utóbbi példában önállóbb a kiegé
szítőben kifejezett képzet (freiere Ergánzung 334.). Az ilyen mondatban 
megint: Ich lasse ihn in guten Handen a kiemelt mondatrészt attribútum 
praedicativuninak veszi (335), minthogy ez nemcsak a lassenra, hanem az 
ihn-re is vonatkozik. 

A könyvnek Die Satzgruppe ez. fejezete végül az ,összetett mon
dat* tanát tárgyalja; a Satzgefiige-rö\ szóló fejezetben megkülön
böztet alanyi, állítmányi, jelzői és kiegészítői mondatokat; az utóbbi 
csoportban van tulajdonképi Erganzungssatz (pl. Lege das Buch hin, wo 
du es gefunden kast) és Umstandssatz (Die Wagen stiessen zuzammen, wo 
die Nebenstrasse abzweigt). — Az ,összevont mondat'-nak természetesen 
nincsen helye könyvünkben, ezek vagy kettős alanyú (Kari und Fritz 
spielen) vagy kettős állítmányú mondatok (Kari sitzt und spielt, 329.1.). 
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SÜTTERLIN könyve, a mint az eddigiekből kitűnik, sok tekintetben 
új csapáson jár. Kétségtelen, hogy szerzőnk a minden újítással járó ve
szélyeket sem kerülhette el s hogy a hagyományos [formákkal szakítva 
gyakran túlzásba esik. Azt csak mellesleg említem, hogy a nyelvtani 
terminológiában is újít s ezzel jórészt nemcsak felesleges dolgot művel, 
hanem néha zavart és homályosságot is okoz. Baj az is, hogy az anyag 
nagyon el van aprózva, együvé tartozó dolgok el vannak darabolva. De 
egészben véve mégis érdekes és figyelemreméltó kisérlettel van dolgunk, 
melynek bizonyára hatása lesz a grammatikai irodalomra. Azt hiszem, 
kívánatos, hogy a mi nyelvtanirodalmunk se vonja ki magát egészen e 
hatás alól. 

PETZ GEDEON. 

Ú j a b b phonet ikai irodalom. 
La Parole. (Revue Internationale de Rhinologie, Otologie, Laryngo-

ogie et Phonétique expérimentale.) Directeur: M. NATIER et l'abbé Rous-
SELOT. Année 1899. 

ROUSSELOT, Principes de Phonétique Expérimentale. I. partié. Paris 
1897. 

JESPERSEN, Fonetik. En systematisk fremmstelling af lseren om sprog-
lyd. 1897—1899. 

VIETOR, Kleine Phonetik. Leipzig. Reisland. (Ugyanaz angolul: Ele-
ments of Phonetics. Translated and adapted by W. RIPPMANM. Dent & Co, 
London). 

A phonetika irodalmának haladásáról a NyK. XXVII. kötetében 
adtam legutóbb számot, ismertetve néhány összefoglaló s a phonetika 
egész rendszerét tárgyaló könyvet. E tudomány fejlődésében azóta is 
folytonos haladást tapasztalhatunk. A rendszeres és összefoglaló munkák 
írásában némi szünet állott be, a mi természetes is, mert hisz a német 
közönséget kielégítik főleg SIEVERS és VIETOR munkái, melyek elég rövid 
időközökben jelennek meg új kiadásban ; az angolokat SWEET és SOAMES 
munkái tájékoztatják; dán nyelven pedig nem rég fejeződött be JESPER
SEN kitűnő munkája, melyről alább fogok szólani. 

A phonetika tudományának igazi haladását az egyes részletkér
dések vizsgálatában kell keresnünk. EOUSSELOT munkássága új irányt 
szabott a vizsgálódásnak, midőn arra utalt, hogy a füllel történő meg
figyelés helyett, mely könnyen csal és csak nehezen ellenőrizhető, pon
tos készülékekre van szükség, melyek feljegyezzék beszélő szerveinknek 
működését. Első munkájában (1. NyK. 23 : 223.) Cellefrouin község nyelv
járását ír taié az egyes hangok pontos, s a kiejtés minden részletét híven 
feltüntető megfigyeléssel és elemzéssel. Azóta EOUSSELOT ennek a feladat
nak szenteli egész munkásságát. Beszélő szerveink minden egyes részé-
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nek működését ellenőrző ós feljegyző készülékeinek egész sorozatát állí
totta össze, s mint a kísérletező phonetikai laboratórium igazgatója a 
Collége de France-ban, tanítványokat nevel, a kik az ő módszere szerint 
tanulmányozzák különböző nyelvek hangjainak képzését. Samui t (1899) 
évben átvette M. NATIEE társaságában a La Parole czímfí folyóirat szer
kesztését, melynek eddig megjelent 12 füzete igen sok, a nyelvtudomány 
szempontjából is kiválóan érdekes dolgozatot közöl. 

Az első füzet bevezető czikke (La Phonétique expérimentale ; son 
objet, appareils et perfectionnements nouveaux) tájékoztatóul szolgál s e 
még mindig nem eléggé ismert tudomány czéljával és eszközeivel ismer
teti meg e folyóirat olvasóit. 

Minden tudomány arra törekszik, — írja ROUSSELOT e bevezető 
értekezésében — hogy új czélokat és irányokat keressen s szaporítsa a 
kutatás eszközeit. Erre törekszik a phonetika is. A hangtannak kezdetben 
az volt a czólja, hogy megmagyarázza az irott nyelvben felismerhető 
hangváltozásokat, tehát inkább csak a múltba tekintett s csakis könyv
tárra volt szüksége. Midőn a nyelvtudósok arra a meggyőződésre jutot
tak, hogy a múlt jelenségeibe csakis a maiaknak tiszta megismerése de
ríthet fényt, az élő nyelv és a nyelvjárások vizsgálata lett a tudomány
nak egyik legfontosabb feladatává, s ez által a kutatásnak új módjai 
váltak szükségesekké. Kezdetben elég volt erre a czélra a fül, majd segít
ségül vették a szemet is. Csakhogy minél pontosabban kezdték vizsgálni 
az emberi beszéd keletkezését, annál inkább kitűnt, hogy a természet 
beszélő szerveink működésében mennyi titkot rejt el előlünk. Az egyes 
szervek működésének felismerésében az orvostudomány nyújtott segít
séget. Még nagyobb haladást tett a phonetika a graphikus módszerrel, 
melynek megalapítója MAKEY. E módszerrel a kutatásnak egész új terüle
tei nyíltak meg a phonetikus előtt; most már kereshet feleletet oly kér
désekre is, melyekhez eddig alig mert hozzányúlni. Ilyenek pl. az egyes 
hangok időtartamának pontos mérése, a hangok zenei magassága, erős
sége, a beszéd rhythmusa, a mennyiben összefügg a kifejezendő gondo
lattal, az egymással érintkező hangok kölcsönös hatása s az e közben je
lentkező hangváltozások legfinomabb mozzanatainak megfigyelése. Ezek, 
s ezekhez hasonló kérdések tartoznak a kísérletező phonetika körébe. 
S a módszer, melyet ROUSSEEOT követ, a kutatás minden egyes esetében 
az, hogy e czélra alkalmasan összeállított készülék átveszi beszélő szer
vünk bármelyik részének működését vagy pedig a szájból kitóduló levegő 
rezgését; s e működésnek vagy a rezgésnek minőségét láthatóvá teszi egy 
könnyen mozgatható tű segítségével. A feljegyző készülék pedig egy óra
szerkezettel forgatott henger, melyre bekormozott papírlapot feszítünk s 
a mozgó tű erre jegyzi fel mozgásait. Az így keletkezett vonalakról leöl-
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vashatjuk az egyes hangok időtartamát, zenei magasságát, erősségét, az 
egyes szótagok nyomatékának különbözőségét, stb. 

EOUSSELOT néhány példával meg is mutatja e czikkében, hogy mily 
haszonnal jár az efféle vizsgálat a nyelvtudományra nézve. Példái közül 
csak egyet idézek. A hangtanban azt tanuljuk, hogy a zöngés mással
hangzó, ha zöngétlen előtt áll, szintén zöngétlenül hangzik; tehát az /* 
előtt álló v-t szintén f-nek ejtjük ; pl. a franczia ma pauvre femme így 
hangzik ma pauf femme. A fül segítségével nem tudjuk eldönteni, vájjon 
egészen eltünt-e a v a z / e l ő t t ; de ha egy hangíró készülék segítségével 
feljegyezzük az egész kiejtett szót, a rezgés hullámvonalaiból leolvashat
juk, hogy hol szűnik meg a hang rezgése ; s az ajak működését is felje
gyezve, még jobban láthatjuk, hogy egy igen rövid ideig tartó v előzi 
meg az /képzését. 

E bevezető czikken kívül még több dolgozat tárgyal általános pho-
netikai kérdéseket. A feljegyző készülékek használatáról EOUSSELOT és 
ZÜND-BOURGUET czikkei szólanak; DAUZAT a mássalhangzók képzését mu
tatja be a mesterséges szájpadlás segítségével, ZÜND-BOURGUET pedig külön 
tárgyalja a sziszegő hangok képzését; P. OLIVIER a susogó hangról érte
kezik ; igen érdekes és tanulságos EOUDET dolgozata, melyben számot ad 
arról, hogy kell a hangsúlyt tanulmányozni a hangíró készülékek segít
ségével. EOUSSEY részletesen ismerteti, hogy tanulta meg fiacskája a fran
czia nyelvet; az eddig megjelent két czikk a gyermek életének 8-ik hó
napjától a 21-ikig terjedő feljegyzéseket tartalmazza. Az általános pho-
netika körébe tartozó czikkek közül bennünket különösen érdekel 
LACLOTTE-é (L'harmonie voealique), melyben a hangíró készülék segítsé
gével tanulmányozza és mutatja ki, hogy milyen hatással van az i az 
előtte álló mássalhangzóra s az ezt megelőző magánhangzóra. Ily módon 
próbálja megmagyarázni a latin és franczia nyelvtörténetnek néhány 
jelenségét (pl. tubi h. tibi ,• boné h. bene; illah. elle), melyek némileg 
hasonlítanak a mi magánhangzóink illeszkedéséhez. A hasonló irányú 
vizsgálattal a mi nyelvünk hangtörténetének egyes kérdéseire is bizonyo
san világot deríthetnénk. 

Számos dolgozat foglalkozik egy-egy nyelv hangtanával, illetőleg 
egyes hangtani kérdésekkel. GRÉGOIRE a franczia szótagok időtartamát 
vizsgálja ; EOUSSELOT a párizsi dialektus hangjainak képzését tanulmá
nyozza ; ADJARIAN az örmény nyelv explosiváiról, EOUSSELOT az irlandi 
nyelv kiejtéséről és az alnémet dialektusok hangváltozásairól, JOSSELYN 
az olasz nyelv néhány hangtani jelenségéről értekezik, DUSSOF pedig a 
saját orosz kiejtését vizsgálja a hangíró készülékek segítségével-

EOUSSELOT feldolgozza a kísérletező phonetika egész rendszerét is 
Principes de Phonétique Expérimentale ez. munkájában, melynek első 
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fele (320 1.) már 1897-ben megjelent. A kötet első fejezete a beszéd 
akusztikai elemeiről szól, majd pedig két fejezetben részletesen ismer
teti a hangtani megfigyelésekre és kísérletekre szolgáló eszközeket és 
módszereket. Valóságos bámulattal tölt el bennünket az a leleményes
ség, melylyel R. alkalmas eszközöket és megfigyelésmódokat talál a 
hangképzés minden egyes részletének ellenőrzésére és feljegyzésére. 
E készülékek részletes ismertetése után a beszéd akusztikai elemzésére 
tér át, összefoglalva az ezen a téren eddigelé tett tanulmányok és kísér
letek eredményeit. A könyv második fele a beszéd physiologiai elemzé
sét fogja tartalmazni, ebből azonban az első kötetbe csakis a beszélő szer
veknek anatómiai és physiologiai leírása jutott. 

JESPERSEN phonetikája felhasználja már a kutatás legújabb mód
szereit, s mivel mindig történeti visszapillantást is nyújt s minden egyes 
kérdéssel részletesen és világos előadásban foglalkozik, a legjobb köny
vek közé tartozik a phonetikában tájékozódni akaró kezdő számára ; kár, 
hogy ebben akadályul szolgál a nyelv, melyen megjelent. Az általános 
rész megvilágítja a phonetikának, mint tudománynak tárgyát és fontos
ságát ; azután igen tanulságos áttekintést nyújt a phonetika történetéről 
egész a legújabb időkig. A következő szakasz a kiejtés és az irás (hang és 
a betűk) viszonyáról szól, kimutatva, hogy miért van szüksége a tudo
mánynak phonetikus szövegek közlésére, vagyis arra, hogy legalább tu
dományos munkákban közelebb hozzuk egymáshoz az élő és az irott 
nyelvet. Igen behatóan foglalkozik JESPERSEN az élő nyelvvel s avval a 
fontos kérdéssel, hogy lehet-e és hogyan lehet megállapítani egy nyelv 
legjobb kiejtésmódját, az úgynevezett mintaszerű kiejtést. Először a dán 
nyelvet vizsgálja ebből a szempontból, s arra az eredményre jut, hogy 
azt a kiejtést kell mintaszerűnek tekinteni, a melyen nem érzik meg, 
hogy az illető Dániának melyik vidékéről való. Vagyis a míg valakinek 
a beszédére figyelve, nem ismerjük meg, hogy az ország melyik vidékén 
született vagy nőtt fel, addig helyesen beszél dánul; mihelyt azonban 
egy hang, vagy egy szó ejtésmódja elárulja, hogy hová való, kiejtése 
e b b e n a t e k i n t e t b e n már nem mintaszerű. Ilyen szempontból 
vizsgálja ezután a svéd. angol, franczia és német nyelv «mintaszerű') 
kiejtését is ; majd pedig igen tanulságosan tárgyalja az ilyen módon 
a nyelvjárásokkal szembeállított irodalmi nyelvben feltűnő különbsége
ket és sajátosságokat. Az általános rész utolsó szakasza a hangok pontos 
jelöléséről, a phonetikus írásról szól, bemutatva a legfontosabb e fajta 
kísérleteket. 

A könyv második része felöleli a phonetika egész körét. J. a hangok 
képzésére szolgáló egyes artikulácziók elemzéséből indul ki, s az első 
szakaszban (Analyús) a hangok elemeit tárgyalja, még pedig a beszélő 
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szerveknek minden egyes mozdulatát külön-külön. A második szakasz 
(Syntesis) az egyes hangokat tárgyalja, a mint a beszélő szervek külön
böző működésének eredményekép létre jönnek, s a mint a fül e hango
kat, mint kész egységeket felfogja és megérti. Az egyes beszédhangot 
(Sproglyd: sprachlaut) így határozza meg J. «Egy hang a beszélő'szer
veknek az a működése, mely oly rezgést hoz létre a levegőben, hogy 
fülünk segítségével képesek vagyunk azt felfogni és megismerni, úgy 
hogy ezt a működést fel is használhatjuk a közlekedés eszközéül az embe
rek között*. (401. 1.) Az egyes hangok részletes fejtegetését a kapcsola
tokról szóló rész követi, melyben azt tárgyalja a szerző, hogyan függenek 
össze az élő beszédben az egymást követő hangok. I t t szól az egyes han
gok időtartamáról, nyomatékáról, a kettős hangokról, a szótagok alaku
lásáról s végül a hanghordozásról. 

A könyv utolsó szakasza (National systematik) azokat a jellemző 
vonásokat emeli ki, melyek egy-egy nyelv kiejtését sajátságossá, könnyen 
felismerhetővé tes7Ík. 8 külön is összeállítja a dán, német, angol és fran-
czia kiejtésnek legjellemzőbb vonásait. 

A phonetikát könnyen érthető formában ismertető munkák közül 
a legjobb VIETOR kis phonetikája, mely nemrég jelent meg németül és 
angolul, s csak annyit foglal magában az eddigi kutatások eredményei
ből, a mennyire mindenkinek szüksége van, a ki valamely élő nyelvvel 
bármilyen szempontból foglalkozni akar. 

BALASSA JÓZSEF. 

SCHUCHARDT HUGÓ: Romanische Etymologieen. II . Wien 1899. (Különlenyo
mat a bécsi tud. Akadémia Sitzungsberichte-iből, tört.-nyelv, osztály, 
CXLI. kötet). 

SCHUCHARDT HUGÓ gráczi egyetemi tanár azon kevésszámú külföldi 
nyelvtudósok közé tartozik, a kik a mi nyelvészeti irodalmunkat a leg
nagyobb figyelemmel kisérik. Etymologiai kutatásai körébe, valahányszor 
csak módjában áll, nyelvünk tanúvallomását is belevonja. Épen azért, 
mert ő a mi munkásságunkat jól ismeri, értekezései reánk nézve rendkí
vül érdekesek még akkor is, ha állításainak nem minden pontjával értünk 
egyet. Az előttem fekvő füzet egy kiváló finomsággal bonczolgatni tudói 
nyelvész munkája. Tere, tárgya román philologiai; s mindössze két szó
nak : a lat. coclea, coclia-n&k és a lat. turbare-nak kiterjedt rokonságát,, 
vándorlását vizsgálja. Sok pontja van az értekezésnek, a hova nem tu
dom kisérni a szerzó't; adatait, vizsgálódásait nem tudom a kritikus sze
mével vizsgálni. Altalános megjegyzéskép azonban kiemelhetem azt, 
hogy a szerző a szavak rokonságának, vándorlásának a vizsgálatánál nem 
elégszik meg a szigorú hangtani, nyelvtörténeti, népnyelvi megfelelések-
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kel. Bizonyító eszközei közé sorolja a leíró néprajzot is, s itt látható, 
mily fontos segédeszköz lehet e leíró tudomány etymologiai kutatása
inkban. SCH. etymologiai fejtegetései közt az illető népies tárgyak rajzát 
is adja, s így igyekszik nyelvtörténetileg, hangtanilag megtámogatott 
igazának még nagyobb érvet szerezni (különösen a turbuk szónál). Nem 
mostani gondolatom, de ez ismertetés kapcsán ide írom, hogy szótári 
munkásságunk tökéletesítése érdekében elsőrangú fontossággal bíró do
lognak tartom, hogy a szavakkal csak nehezen körülírható népies esz
közök stb. az új nagyszótárba szemléltető úton is kis mellékelt rajzok 
alakjában közöltessenek. Csakis rajzok segítségével fogjuk pontosan tudni 
teszem azt, hogy mi a különbség a vitézkötés, kúnkötés, farkasgúzs stb. 
között. — SCH. fejtegetéseiből azt is látjuk, hogy a tárgyalt népies eszkö
zök alakját, rendeltetését az ethnographus szemével nézi, vizsgálja. 

Említettem, hogy SCH. előttünk fekvő értekezése két szónak a ro
konságával foglalkozik. Mindkét szó családjának sok tagja van, s ezek
nek megint nagy a családjok. Ott, a hol a szerző fejtegetéseit a kritikus 
szemével követhetem, több dologban nem értek vele egyet. A coclea 
czikknél hasztalan kerestem a magy. golyó, tót gul'a szavakat, pedig 
igen óhajtottam volna tudni a nagytudományú szerző idevágó nézetét. 
Ellenben itt találtam az or. KOJiOKOJHE>-t, óbolg. krq,gT>-t, a melyekre 
nézve viszont nekem vannak kétségeim. A coclea czikkben a magy. ku-
kori, kókonya, csukla szavakról van szó. Fel lehetett volna még említeni 
a koszos-t, csokor-t is. 

A másik szó, a melyet a szerző vizsgál, a latin turbare és hajtásai. 
Az értekezésnek e részéből a magyar vonatkozások a Nyelvőr februári 
számában jelentek meg. Ide utasítom az olvasót. Magam csak arra szo
rítkozom, hogy különös érdeméül tudom be a szerzőnek, hogy a leírt né
pies magyar tárgyakkal nálunk ismerkedett meg a népr. múzeumban. 
Egy pár megjegyzésem itt is van. Szerettem volna látni a lív. dalba és a 
magy. dal (evező) közti viszonyt. Másik megjegyzésem a szerzőnek kö
vetkező mondatára vonatkozik: «Davon, dass die Ungarn vor der Lan-
desergreifung sich an der Donaumündung aufgehalten habén, ist keine 
Eede». Én ezt nem tartom még teljesen kétségtelennek, s ha még eddig 
nem találtunk nyelvi bizonyítékot, az nem azt jelenti, hogy ilyen nincs 
is. De a szerzőnek ez a kijelentése is bizonyítja, hogy nyelvészeti mun
kásságunkat igen jól ismeri, annyira jól, hogy a legújabb idevágó fel
olvasás tartalmát is tudja. 

MELICH JÁNOS. 



Kisebb közlések. 
Dana, danna. KRESZNERICS nyomán zalamegyeinek, a Nyr. gyűj

tései alapján pedig göcsejinek mondja a MTsz. a dana, danna szót; 
jelentése ,rossz szellem, ördög', a mit nyilván a ,dana verje meg, dana 
vigye; dannavigye el, danna bújjék bele' szólásokból vontak el a közlők. 
A szó eredetét megvilágítva megkapjuk első jelentésót is. 

A MiKLOsicH-féle Lex. palaeosl.-ban azt olvassuk, hogy a dna-nak 
következő jelentései vannak: 1. morbus quidam [Toyatame ^ H 010, egy 
XVI. századi szerb redactiójú egyh. szláv kódexben]; %. uterus [,a;Ha 
CTaHeTb Ha CBOEMT> MÍCTE, egy XVII. századi orvoslókönyvben]. Mi-
KLosicHmindakét adatot a VosTOKov-féle CiOBapb n,epKOBHO-cJiaBHH-
CKaro H3HKa műből vette s ezekhez egy 1592-ben megjelent MEGISER-
féle szótárból a következő szlovén [illír] adatot csatolta: ,dna colica'. 

VOSTOKOV a dna szót így értelmezi: 1. JIOMT. B t KOCTHXI>, podagra; 
2. B t jrfcieÓHHidi XVII. B . SHa'iHTt M a T K a [ = uterus, gebármutter]. 

A régiségből ezeken kívül közölhetünk még más adatot is. JAGIC a 
a horvát akadémia Starine czímtí kiadványának 10 kötetében SAFÁRIK 
hagyatékából egy XIV—XV. századi kódexet tesz közzé, a mely a külön
böző betegségek ellen különböző orvosló módokat tartalmaz (Sredovjecni 
liekovi gatanja i vracanja). E kódexben a 113-ik lapon a dna betegségre 
a következő recipe ajánlatos: «0ti> dne. Jegda kto bolitb otb dne, da 
grizetb vlbcije jablbke korenb i izbudeti..» A szöveget abban az átírás
ban adom, a melyben a horvát akadémia szótárában megjelent. A szótár 
ezen adat alapján azt írja, hogy a dna: morbus articularis, arthritis, ko-
stobola, ulozi, azaz általános rheumatismus. Szerinte a szó meg van a 
cseh ós a lengyel nyelvben ugyanezzel a jelentéssel (s onakovijem zna-
cenóm), de a szó eredetéről semmit se tud (rijec je p r a s l o v a n s k a 
n e p o z n a t a p o s t á n a). 

A lengyel nyelvben megvolt a szó (lengy. dna: gliederkrankheit, 
gliederreissen, gicht; LINDE szerint azonos jelentésű a dalm. guta szóval), 
ma azonban ismeretlen a nyelvben. 

A szó ma is él a következő szláv nyelvekben: 1. cseh dna: glieder
krankheit, gliederweh, zipperlein; r dna v nohách == podagra (KOTT, 
BANK) ; 2. kisor. dna: gebármutter (ZELECHOWSKI) ; 3. nagyor. dna ? taenca 
lata, giliszta, (DALJ, VoLP-féle kiadás). — Még egy élő tanúról kell meg
emlékeznem s ez a tót nyelv. A KoTT-féle cseh szótárban a dna szónál 
azt olvassuk, hogy nagy ritkán dno, többes dna is járatos («zfídka dno, 
genitiv. a, pl. dna*); ez a dno: dna adat, a mely szerintem a szláv szó 
etymologiájához segít bennünket, megvan a tótban. Ha valakiről az 
alföldi tót azt mondja, hogy «vomma dna na nohach», az annyit jelent, 
hogy az illetőnek a lábán viszketeges bőrkeményedései vannak. 
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Mindebből már most a következőket állapíthatjuk meg: 
1. Az egyházi szláv nyelv délszláv redactiójú nyelvemlékeiben 

van egy dna ci-tövű femininum (vö. # H 0 K), otB dne; ot dny GEBAUER 
Hist. ml. j . c. I : 169), a mely általános testi rheumatismust, szorosabban 
podagrát jelentett. Ez a jelentés ma, úgy látszik, csakis a cseh nyelvben 
van meg. 

2. A fent említett nyelvemlékekben a dna jelent « u t e r u s , 
matka»-t, s ez a jelentós, megvan ma a kisorosz nyelvben (mátka annyi 
is mint gebármutter, ZELECHOWSKI, VOSTOKOV). 

Az összes szláv nyelvekben van egy dno (óbolg. d'LHO dbHO) szó, 
a mely «feneket* jelent. Ez a dno alak (o-tövű, semleges főnév) össze
keveredhetett a tiwa-val s én a dna ,uterus, mátka' jelentésót tisztán 
csakis átviteles jelentésnek tartom a dno-ból (vö. pl. horv. iz dna svega 
srca stb., akad. szót.). A tót dná (csakis többesben, egyes alanyeset dno) 
csakis átvitelesen jelentheti a lábon, a talpon támadt bőrkeményedéseket, 
s itt a dna egyes számi fem. nem is él. 

A dno és a dna viszonyáról az Archiv für slav. Phil.- ban akarok 
értekezni; ott fogom tárgyalni, vájjon van-e valami viszony a dna és az 
orosz ruszálká-k királynője Dana. neve közt (v. ö. MÁCHAL H . : Nákres 
slov. bájesloví 119); itt csak a magy. dana, dannd-t vizsgálom. 

Kétségtelennek tartom, hogy a magy. dana, danna azonos a dél
szláv eredetű, ma már itt nem élő dna szóval. MEGISER még 1592-ben 
ismerte a dna-t a szlovén nyelvből (in lingua «illurica, quae vulgo slavo-
nica appellatur»), ma azonban a szó itt se él. Ez a dna egy eredetibb 
dhna (esetleg dwia, MIKLOSICH Etymwb., v. ö. dbno, dt.no) alakra megy 
vissza. Már most két dolgot lehet állítani. Vagy azt mondjuk, hogy a 
magy. dana-he>\\ első a ejtéskönnyítő hang a dna-ból s akkor a XIV— 
XVI. századi osztrák-bajor forrásokból igazolt ném. íawa-wássel, tana 
wás chel (name einer katarrhalischen seuche: influenza, grippe: de fluxu 
qui dicitur thanawássel. Iste fluxus est rheumaticus et venit ex fluentia 
aeris et ex reumatibus, SCHMELLER, Bair. Wb. 1: 608) magyar eredetű. 
A másik lehetőség az, hogy a délszlávban élhetett egy dana mellékalak 
is. A dna eredetibb alakja ugyanis dhna (esetleg d'bna) volt. A szerb
horvátban a i> és az T. egy hanggá lettek a mai nyelvben; itt az óbolg. 
CBHB-ból sán (or. COHB, szlov. seri) és az óbolg. dtHL-ből dan (or. jjeiiB, 
8zlov. den stb.) lett. Mind az b, mind pedig az B itt a-t ad. Élhetett 
tehát a szó a szerb-horvátban egy dana (szlovénben az B, B-ből e lett) 
alak is s ez ma megmaradt a magyarban. Ezt a lehetőséget azonban nem 
tartom valószínűnek. 

A magy. dana, danna tehát délszláv, mégpedig szerb-horvát ere
detű, s eredetileg a magyarban is általános testi rheumatismust vagy 
hasonlót jelentett (v. ö. guta üssön meg stb.). Az átvett alak vagy a dna 
vagy pedig egy dana. 

E fejtegetéssel hitelét veszti az az etymologia, amely a Nyr. 17 : 
508-dik lapján volt közölve. («Stájerben volt valaha egy kísértet, úgy 
tetszik, a XVI. században, egy magas várban, melyet Álba Dominának 
hívtak; ezek a muraközi horvátok pedig szomszédai a stájereknek és az 
ő nyelvükön t a l á n Donna tesz Dominát s innen kellett az ördög 
jelentő Danna szónak származnia*.) 

MELICH JÁNOS. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizedik kötet. 1899. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az 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 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—IX. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XIX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi 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 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

A t h e n a e u m . Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Nyolczadik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia kia
dásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

I r o d a l o m t ö r t é n e t i K ö z l e m é n y e k . Kilenczedik évfolyam. 
Szerkeszti 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 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



Matheniatikai és Természettudományi Értesítő. 
XVII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőwg Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesitő» 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 kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Huszonkilenczedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szimiyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényei-
nek földeritósére 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 6 kor. 

Történelmi 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, mívelődéstörténeti adatokat stb. tartalmaz. Egyes füzet ára 2 kor. 60 fill. 

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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