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A vogul nép ősi hitvilága. 
(Hetedik közlemény.) 

F) A vogul hitrege főbb alakjai. 

1. Az é g a t y a : Numi-Tqrém. 

A vogul pogányság mythikus képzeteinek s vallási tiszteleté
nek legfenségesebb alakja: Numi-Tqrém, a mennyekben trónoló, 
mindenható ősisten, alkotója a világnak s mindannak a mi benne 
jó, élet és halál ura, ki kegyesen viseli gondját teremtményeinek, 
de nem hagy megtorlatlanul bűnt s igazságtalanságot. Mindnyá
jan — ember, állat ép úgy, mint a szolgálatában álló isteni lények 
serege — az ő gyermekei vagyunk s ő a m i i k e d v e s a ty á n k», 
« a p u s k á n k » (Numi-Tárém aském yum : «N. T. atyácskám férfi» 
III: 381; déikeu: «atyuskánk» I I I : 469 ; qplem, qplü : «apácskám, 
apuskánk» 111:59, 296; 1 : 6 8 ; KV. Nun-Tórém jáin, jdydn: 
«atyád, atyátok» IV : 103, 193; í'otné jafém «kedves atyám» III: 
126; LV. Nun~/-Taréin jáum, qéém I I : 414; Türum-jig «atya» 
PATK. II : 40.). 0 minden hatalom kútfeje, az igazi «isten»; midőn 
a tárém nevet közelebbi meghatározás nélkül emlegetik, őt értik, 
minthogy e szó fogalmának egész tartalma egyedül őt illeti meg 
valójában. A hivők dicsőitése alkalmazza ugyan e legmagasabb 
fokú diszjelzőt az ő alatta álló s tőle függő jótékony hatalmakra, 
a bálványistenségekre is; de ezek tulajdonkép csak «Tqrém-szerűr> 
személyek, a mint magát a lopmúszi istenke nevezi « Tqrém-ezevií, 
Kworés-szeríi szent fejedelemnek)) (Tarém-sirin, Kworés-sirin jel-
pin qtér II : 276.). A ((hatalmasabb istenségek)) (nanra tqrém, vájin 
tqrém) révén terjedt a tqrém szó használatának köre általában a 
«jó istenségekre*), tehát a csekély erejtíekre is (ajémkitém tqrém), 
sőt ezek nyomán «fürtös í$rera-bácsikámnak» nevezheti az egér a 
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halászmadarat is (ndr %alleüw yum sa'iű tqréni akim-ds IV : 318.): 
mert ez állat amannak szemében szintén rendkívüli hatalmasság ; 
pusztíthatja, kímélheti, ép úgy mint valami «istenség». Mielőtt tár
gyalásunk során tovább haladnánk, vegyük közelebbről szemügyre 
ez érdekes mythikus szónak a közbeszédben és költői nyelvben iga
zolható egyéb jelentéseit, annál is inkább, minthogy ezeknek vizs
gálata világot derít a Numi-Tqrém-hoz fűződő képzeteknek is ere
detére s fejlődésére. 

A tqrém szónak, melynek déli vogul változatai: LV., PV., KV. 
torém, TV. tarém. s mely az osztják testvérnyelvben is előfordul 
törém (AHLQV. ; törem, törum CASTR., tarom, torom PÁPAI K.), 10., 
KO. tűrém (türum PATK.) alakban, minden többinek alapjául vehető 
közkeletű értelme: az ég m i n t a f ö l d n e k e l l e n t é t e . Mint 
ilyennek ékesítő jelzői: a ((fényes* (pásén törém I : 170; 11:431.), 
míg vele szemben a föld: «fekete» (sernél mö), továbbá: «az ab
roncskarika módjára menő (v. forgó) kerek e'g», melynek «hét tá-
jéka», «hét ruhaszárnya» van (kis-lakw miném lakwin tqrém sat 
sam II : 123; kis-lakw jqnyém lakwin tarém sat kempli II : 372; 
kis jqn%i sat tarém II : 331.), holott a föld <(ülő, egy helyt álló» 
(ünlép jelpin ma II : 430; ti ünlép sat ma-lqnd II : 353; ömésta 
méy PATK. TI : 174.) Kettős számi összetételes szerkezettel mal-
tqrmV (I : 101; meyi-törmi IV: 316—7.) a földet és eget mint össze
tartozó két felet, mint p á r t jelzi, olyformán mint ezekben : ékwaV-
qjjkdV «egy asszony s egy ember», édndyd-dsdyd «anyja s atyja»> 
néj-i-yummt' «nő és férj» s érdekes találkozás, hogy itt is a nő gya
nánt felfogott föld (sernél ma ánkw «fekete föld anya») szava van 
elül az összetételben s utóbb a férfinak, atyának képzelt égé (ta
rém as; 1. erre nézve bővebben: Vog. Népk. Gyűjt. I : 176.). A tav-
dai nyelvben megkülönböztetve az «isten» jelentésű egyszerű ta
rém szótól az «ég» neve: tarém-pon, melyben pori = LV. pdnk, 
'ÉN. punk «fő» (v. ö. LV. khuj-pdnk «hajnal pír az égen»). 

Az «ég» jelentés alapján fejlett további értelme a tq,rém szó
nak : i d ő j á r á s , l e v e g ő ég, t e r m é s z e t . A közbeszédben 
is járják az efféle szólások: tqrém /qtldli, qs étími «az idő (v. ég) 
nappalodik és esteledik» (IV : 392.), TV. toi-tdrém «nyár» ( = 
ÉV. tüw), PV. törém pol'u% ints «az időjárás fagyásra vált» (III : 
521.), törém tdkwés-poqlai pdts «az idő ősz felé jutottw (u. o.), l'ül' 
törém (PV.) «rossz idő», rákwéh törém, vötén törem voqrlés «esős idő, 
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szeles idő képződött*) (KV. IV : 321.), tqrém vbti ti pokaps, tqrém 
tüjti* ti jqnyés «az időjárás szelessé változott (széllé tört elő), hóra 
fordult)) (IV : 305.). Egészen az i d ő fogalmát fedezi a tarém szó e 
kifejezésekben: KLV. án törémt «mostanság; jetzt», pes-is törémt 
«hajdanta, a régi idöben»; ÉV. pés tqrémt id. (IV : 321.) || am pü-
tém yoti jisén %um jisén tqrémt pajélti?/ «az én üstöm micsoda 
korabeli ember koros idejében fog felfőni»?! = «nem akar fel-
főni» (OTHLIH'E #0 BT>KH He CKHIIHTT>»; SZOTYINOVA), élém-yqlés 
jisin tqrém, nqtin tqrém sankémti «ember idejebeli, ember korabeli 
világot ( = időt) teremt (I : 80.). V. ö. i t t : tqrém sqtrén yqtél kastél 
ti yuíts «az ezredik napig ( = mindörökre) elmaradt (IV: 127.), 
melyben azonban tarém mint mythikus személy is fölfogható (t. i. 
«T. ezredik napjáig*). 

Az «idő» szavainak más nyelvekben is észlelhető átvitelével 
(1. BALASSA-SIMONTI : TMNy. 586.) használatos a tqrém szó az 
á l l a p o t elvont fogalmának jelzésére is, mint pl. ez idézetekben : 
járám tqrem sdt járém ti jarmilémü, munséiii tqrém %qt munsém ti 
yqjésü «Ínséges világ ( = állapot) hét Ínségébe estünk, szűkös 
világ hat szükségébe jutottunk)) (II : 349, 15), járém tqrémné, mon-
éém ártné %qjiláimü «inséges világba, szűkös időbe jutottunk*) (II : 
425.), marin tqrém saka mániásét uszorult világban nagyon meg
szorultak)) (11:402.): 10. jermem farum, mön'dem türum «be-
drángte welt, dürftige welt» (PATK. II : 46.); saicin tqrém ((ínséges 
világ)) (IV : 95.) | úrin tqrém sdt ur jqnyeu, drtin tqrém sdt art jqn
yeu «oldalas világ hét oldala, módos világ hét módja szerint ( = 
mindenféleképpen) forgolódunk)) (II : 415.). Az eredeti «ég» kép
zet együtt mutatkozik az állapotéval e példában : pus köt, pus la'il 
posin tqrém elül! yqtlawé «egészséges kéz, egészséges láb fényes ege 
(— egészség boldog világa, víg állapota) tovább derül (nappalodikw; 
11:431.). 

Másrészt az ég «hét tájékú» voltának (tqrém sdt sám), illető
leg végtelen kiterjedésének előtérbe lépésével kifejezheti a tqrém 
szó a v i 1 ág ^mundus), továbbá a t á j , v i d é k fogalmait is, mint 
pl. ezekben: tqrmüwmötál'é ti sqsyati «világunk im előntődve másra 
változik)) (I : 69.); 10. yanda-jagéii sanka türum «des ostjakischen 
volkes heller welt» ( = « e napfényes, emberek lakta földi világ)); 
PATK. II : 88.) ! műt %um űnléné najin tqrém, qtérin tqrém «máeféle 
ember lakta úrasszonyos, uras égtáj» ( = «idegen vidék, ország*) ; 

23* 
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I : 45.), yasd tarém yq^di' minestd, vdt'i tqrém vdt'di' minestd «hosszú 
világtájat (vidéket) hosszan járt, rövid világtájat röviden járt» ( I : 
52.). Az utóbbi példákban a tarém már valósággal nem az ég, ha
nem a f ö l d v i d é k e i t , t á j a i t jelzi s így érthető az az ellent
mondásnak tetsző jelentésfejlődés is, mely szerint a költői nyelv
ben magának a. földnek is előfordul joli tqrém nevezete (III: 111, 
116.), mely mint «alsó világ» (nem: «alsó ég»; v. ö. joli md yumifí 
tqrém «alsó földet lakó emberes világ» II : 101.) szemben áll a 
numi tqrém-nak nevezett «felső világgal)), az éggel. Hasonlóképen 
vonatkozik a md «föld» szó is az égre e kifejezésben: tqrém-mdn 
telem jani'' aywtés «égbe (tkp égi földbe) nyúló (termett) nagy kő» 
1:59.).-—A « r e n d k í v ü l i n a g y s á g » fogalomrészlete emel

kedik ki a tarém szó következő alkalmazásában : tq,rém jani1 ésér-
mdn ta patmém «igen nagy szégyenbe estem» (IV : 4.), mely szólás
nak változata: paul jdni\ üs jani' ésérmdn páti «falu nagyságú, 
város nagyságú szégyenbe esik» (III: 500.). 

Vizsgálataink szempontjából különösen figyelemreméltók az 
ég s időjárás jelenségeinek ama kifejezései, melyekben tqrém cse
lekvő alanyként szerepel, mint «tqrém nappalodik, esteledik, fagyni 
kezd, széllé tör elő, hóra változik» stb. Ezek t. i., mint az énekek 
és regék világosabb előadásából kitetszik, voltakép e l h o m á l y o 
s u l t m y t h i k u s k i f e j e z é s e k , melyekben eredetileg tqrém 
alatt nem magát, a földünk fölött elterülő s szemmel látható ég
boltot értették, hanem ama hatalmas isteni személyt, melynek szék
helyét és műveleteit az ősi néphit az égbolton s fölötte képzelte. 
Az égbolt neve: ÉV. tqrém-yar «égterület)) (úgymint: md-yar «föld 
szine, felülete*)), az Numi-Tarém égatyának lakó területe, ő ott 
úgy jár, kél, munkálkodik, mint mi itt a földön s ama változások, 
melyeket az égen s levegőben látunk, az ő ténykedésének tünetei. 
aNumi-Tqrém atyuskánko az, ki «nappali világosságban földerül s 
elsötétedik)), ki a napot borússá, meleggé és hideggé «alkotja»>, 
«nyárrá, téllé változik», az évszakokat «megnyitja*), a hőséget és 
fagyot «rendeli»; ő hull eső s hó alakjában a földre, ő bocsátja a 
szeleket, az ő hangja dörög a zivatarban, ő sújt nyilával s menny
kövével a villám tüzében. ímhol az e felfogást igazoló adatok: 

&) Numi-Tqrém atya «nappalodik)), ^világosodik)), a nappalt 
aalkotja», (myitja)): yolit Numi-Tqrém déém ti yqtdlés «reggelre N. 
T. atyám im kinappalodott» (III : 64.) | ülém-samel at majwdsém, 
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Numi-Tqrém ja'ikém postilémd samél uraslém «egy szemnyi álmot 
nem adtak ( = nem hagytak aludni), N. T. atyuskám virradását (ki
világosodását) szemmel ( = ébren) vártam (IV : 4.) [] Tqrém varné 
saw %qtél vor-uj ali «T. alkotta sok napon át öl erdei vadat» (II: 
294.), Numi-Tqrém dsékém sqrni sa'ipd sain %($>Íél akw' yrqtél vdrés: 
dwin ktvol dwim lap turnéntawé ; Numi-Tqrém dsémné varém sqrni 
sa'ipd sa'in /qtél kitit yqtél dwin kwol dwim pali pünsawé «N. T. 
atyuskám arany sugarú sugaras (hajfonatos) napot, egy napot al
kotott: ajtós házam ajtaját lelakatolja ; a N. T. atyámtól alkotott 
arany sugarú sugaras nap második napján ajtós házam ajtaját ki
nyitja" (III: 1, 2.), Numi-Tqrém dském yum takwsi-pdl vdii yqtél 
vdrilali «N. T. atyuskám, férfi ősztáji rövid napot alkotgat» (III: 
381, 31.) j Numi-Tqrém asém sorúi sayip jqmés yatél ti pünsém, 
sorúi vésip jelpin jqmés yatél ti pünsém «N. T. atyám arany sugaras 
szép napot nyitott (derített föl, hozott elő), arany szépségű (arczú) 
igen szép napot nyitott» (II : 274—5.), Numi-Tdrém asém varné 
sorúi 8a'ipa saw yqtél varnatd mantin, sorúi véépd saw %qtél püsndta 
mantin kwol-kiivrémté kasinjol ünlilém «N. T. atyám alkotta arany 
sugaras sok napját mialatt ő alkotja, arany szépségű sok napját 
mialatt ő megnyitja, házam belsejében a vigasságos helyet üldögé
lem)) (III: 34—5.) 

b) Numi-Tqrém atya « k i t a v a s z o d i k ) ) , « t a v a s z s z á , 
n y á r r á , ő s z s z é v á l i k » ; az é v s z a k o k a t «alkotja»>, 
« n y i t j a » : Numi-Tqrém %um asém yünté tüjimém «N. T. férfi, 
atyám valahogyan kitavaszodott)) (III: 296—7.), Numi-Tqrém asém 
tüjimdlés, tüw-kwoűaV ti jémtés «N. T. atyám kitavaszodott, im nyár
középpé lett» (III : 79.) | Numi-Tqrém déd lawi: . . . am tujjV 
jemte'im «N. T. atya szól: én nyárrá válok» (I: 151.), Numi-Tqrnn 
dsén, Numi-Tqrém jajén tüjáV ti jémts «N. T. atyjuk, N. T. apjuk 
im tavaszszá vált»> (1:54.), Numi-Tqrém dsikeu yar-la'il, uj-lail 
yarés takwsi' ti jémtilálém «N. T. atyuskánk szarvasbika, vad láb
nyoma látható vékonyhavú őszszé változott im el» (111:469.), 
Tqrém-öni dsikém takwsi-pdli ti jémtilálém, yqmds sqmpd samin 
tüjtd ti patilali «Nagyságos T. atyuskám im őszi félre (őszi tájra) 
változott el, zsombéknyi szemű szemes hava im hulladozik» (III : 
138.), Numi-Sorni dsikém takwsi-pdli jémtildlém, qsin savipa samin 
tüjtd ti patilali «Fentvaló Aranyos ( = N. T.) atyuskám őszi félre 
változott el, vastag szemű szemes hava im hulladozik» (III: 241.). 

* • 
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Az Egatya nevének említése nélkül, de kétségtelen odaértésével: 
tujji' jemti «nyárrá lesz» (t. i.: N. T.), telijV jemti «téllé lesz» (ír 
153.) | úoys sát lesin, uj sat lésin yum ás'ékém láwi: am takwsi-pál 
artémné patsém, pala pumém, pala löptám yqlilém «nyusztfogó, vad
fogó hét vadászhurkos férfi ( = N. T.) az én atyácskám szól: én 
őszi táj időmbe estem: fele füvem, fele levelem elhervadt*) (III: 
11.) || yulay-nol sol'in tál, sakwaXék-nol sol'in tal Taréin vari «holló 
orra, szarka orra zúzmarás telet alkot Tqrém (IV:.129.), Numi-
Tarém áském vörén télém vör-pil nusá tüw várs «N. T. atyuskám 
erdőben termő erdei bogyóban szűkös nyarat alkotott)) (III : 26.),. 
Numi-Tarém áéikém varilalém sank qsmán, munim asman%asá tüw 
jqmilém «a N. T. atyuskám alkotta forró vánkosú, izzadságos ván-
kosú hosszú nyarat járdogálom» (III : 150.), Numi-Sorúi áském 
varilalém sank qsmén, muném asman kasin tü «a Fentvaló Aranyos 
(== N. T.) atyuskám alkotta forró vánkosú, izzadságos vánkosú 
kedves nyár» (III : 238.) | am vámé jankin qlpa yqsá tál pünsilém 
«a magam alkotta jéggel való, hóval való hosszú telet megnyitom» 
(«előhozom», mondja N. T. III : 54.), Numi-Tarém ásém ponsém 
jankin tál, tüjtin tál ti %qlés «a N. T. atyám megnyitotta (előhozta) 
jeges tél, havas tél ím elmúlt» (III : 90.), sárik asman kasin tü Ta-
rém-ön ásü ti ponsilálém, muném qsmán kasin tü, vátém pil kasin tü 
Numi-Tarém ásikeu ponsilálém «forró vánkosú kedves nyarat nyi
tott meg Nagyságos Tarém atyánk, izzadságos vánkosú kedves nya
rat, szednivaló bogyóval kedves nyarat nyitott meg N. T. atyus-
kánk» (III : 464). 

c) Numi-Tqrém a t y a « a l k o t j a » , « r e n d e l i » , a m e l e 
ge t , b o r ú t és h i d e g e t : Numi-Tqrém áéém, Numi-Tqrém 
qpUm aserém rlolp úolin yqtél várs «N. T. atyám, N. T. apuskám 
hideg orrú orros napot csinált)) (III : 82.) | tüjé-poqlt vusmén khq-
tél Törém jalti (PV.) «tavasztájt borús napot rendel Törém» (IV : 
104.). A kondai bálványhősnek vállalkozása sikeréhez egyszer 
hosszú hőségre volt szüksége, erre ő «Nom-Törém atyjához hét he
tes hőségért kiáltott föl» (Nom-Törém jáyétán soát soáténrei qjyés 
II : 224.) s ő hőséget csinált (rét voqrém u. o.). Hasonló esetről 
szól PATKA.NOv-nak egyik irfcisi osztják regeközlóse : Türum jigeden, 
Türum ankeden Úrén vág énen; tere'na juvöt «ihren himmlischen 
vater und ihre himmlische mutter baten sie um hitze; es wurde 
heissi) (II: 166.). 
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d) Numi-Tqrém a t y a « h a v a z i k ) ) , « e s ő z i k » , « s z e l e t 
fú», illetőleg ( i h a v a t h u l l a t » , « s z e l e t n y i t , t e s z » , «je-
g e t f a g y a s z t » : Numi-Tqrém déém yüú tüjilém, qsin sampd sa
min tüjtd /un patilém, yum-nol péltal, ámp-nol péltal pal ma kis-
mejdsem «N. T. atyám midőn lehavazott, vastag szemű szemes hava 
midőn lehullott, férfi orrának, eb orrának áthatolhatatlan sűrű 
vidéket kerestem» (III : 310.) | Numi-Tqrém déd lawi: . . . yqnal 
aéerém nolp úolin vöt pineyém-pél, pdnywin samp samin tüjt pate'im 
«N. T. atyja szól: . . . midőn egykor hideg orrú orros szelet fogok 
tenni ( = támasztani), széles szemű szemes hókép esem le» (1: 144.), 
Numi-Tqrém déém yum mari sampd samin tujtpatita, payivin sampd 
samin tüjt minitd «N. T. atyám, férfi kis szemű szemes havát hul
latja, széles szemű szemes havát meneszti)) (III : 506.), Numi-Tq
rém déém vári payicin sampd samin tüjt pattitd, maii sampd samin 
tüjt pattitd «N. T. atyám, melyet alkotni szokott, széles szemű sze
mes havát hullatja, kis szemű szemes havát hullatja» (III: 256.), 
Numi-Tqrém áédnl qsit tujt ti pattés «N. T. atyjuk im vastag hóré
teget hullatott)) (IV : 308.), Numi-Tqrém jdyémné numél patém sat 
tqrés tüjtém «N. T. apámtól, felülről aláhulott hét arasznyi havam» 
(IV : 302.). Az Egatya nevének említése nélkül: tüjt-poryejin, vöt-
poijejin yqtél várém «hóviharos, szélviharos napot alkotott)) (t. i . : 
N. T.; IV : 304.). Ugyané mythikus képzet találós mesére alkal
mazva: JdnV tqrém joli-pált maii tqrém tüjt: alék «nagy tqrém 
(isten ég) alatt kis tqrém havazik: szita* (IV : 388.) | KLV. Nun-
Törém jdin numél patém pénkhwén sampd tüjt-ndí, rdyw-nal «N. T. 
atyától felülről hullott széles szemű hódara, jégeső-szem» («hó-nyil, 
hó-srét», «eső srét» ; IV . 103.); v. ö. PV. oytwés-ndl «jégeső» (tkp 
«kő-nyil»). A kondai vogul közbeszédben a jégesőt így fejezik ki: 
törém-éiékwé éywtésél rákwés « i s t e n k e k ő v e l e s e t t » , || Numi-
Tqrém déd rakw-ke rakwi, nqivtá rahv-reril sdsti «N. T. atyja, ha 
esőként esőzik, húsa az eső által gyarapodik)) (II : 104.) || Numi-
Tqrém jáyá vöt-ke vöti, luwd vöt-réril lüti «N. T. apja, ha szélként 
fú, csontja a szél által erősödik)) (u. o.) | Numi-Tqrém déd alivötá-
ke vari «ha N. T. atyja felvidéki szelét alkotja» (II : 103.), Numi-
Tqrém déén möt vöt vari «N. T. atyjuk más szelet csinál» (1:135—6.), 
vöt-mqrin jqmés yqtél Tqrém vari «csendes szeliőjű szép napot 
alkot T.» (IV : 129.) | Numi-Tqrém déén lui turp turin vöt pini 
«N.T. atyjuk altorkú torkos ( = alvidéki) szelet tesz» (=«támaszt»; 
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I : 135.), möt vöt pini «más szelet tesz» (I : 136.) j Numi-Tqrém 
ásém vari asérém nolpá nolin vöt pünsitd, sajik nolpá nolin vöt 
vdritd «N. T. atyám, melyet alkotni szokott, fagyos orrú orros 
( = csípős) szelét megnyitja ( = előhozza), hideg orrú orros szelét 
alkotja (III : 256.). A találós mese a szél zúgását a Tqrém-úak 
hárfázásának tulajdonítja: Tqrém-pit sánkwélte'it, limé s-limes jekwi: 
vöt vöti, porsét vötyéslawét «a Tqrém-űak hárfáznak, ringy-rongy 
tánczol: a szél fú, a szemetet fölkapja* (IV : 389, 393.) |J Numi-
Tq,rém ásém vári tői fölém alán jánk, yürin jánk pöl'itá «N. T. me
lyet alkotni szokott, a télen fagyó födeles jeget, peremes jeget meg
fagyasztja » (III : 256, 506.) | Numi-Tqrém %um qpl'ém tüjtá, jáíiká 
yüríté tolamét «N. T. férfi apuskám hava, jege valahogyan fölolvadt* 
(III : 296.). 

e) Numi-Tqrém a t y a j á r az é g e n a m e n n y 
d ö r g é s z a j á v a l ; az ő ((nyila)), «éke» é s h a j í t ó 
«köve» a m e n n y k ő : ' Noys sát lesin, uj sát lésifi yum asékém 
nanrá éa%l, vayén sayl mirin sujil jissenténát sajti «nyusztfogó hét, 
vadfogó hét vadászhurkos férfinak, az én atyuskámnak (N. T.-nak) 
erős mennydörgés, hatalmas mennydörgés csattogó zajával hallik 
megjövetele» (III: 8.), Numi-Tqrém asékém . . . úoys sát, uj sát, saw 
Usán nanrá sayl, varin sayl mirin sujil ta mini «N.-T. atyuskám 
[felöltözködik s] nyusztfogó hét, vadfogó hét, sok vadászhurokjához 
erős mennydörgés, hatalmas mennydörgés csattogó zajával távozik* 
(III : 4.), Numi-Tqrém ásém ülté vd'xlawém, nanrá sayl mirin taréi, 
vayin éa/l mirin sujil vd'tiawém «N. T. atyám felől száll valaki (a 
Világügyelő férfi, N. T. fia) le hozzám, erős mennydörgés csattogó 
hangjával, hatalmas mennydörgés csattogó zajával száll le hoz
zám* (III : 153, 157.). A tavdai vogul találós mese szerint: colén 
ánsuy méréytéytel: tárém ilkánt «ősz ö r e g o r d í t : mennydörögi 
(IV : 404), melyben az «ősz öreg* az «ősz fejű* (éld punkpáll: 
329, 325.) Bgatya képzete. Hasonlóan van alkalmazva a mythikus 
képzet a villám találós meséjében : pdn Uhum táút khoskhdnt: cqyl 
sailánt « f e k e t e e m b e r t ü z e t c s i h o l : a viharfelhő villám
lik* (u. o.); a közbeszédben is mondják: tárém khoskhant ('villám
lik* (tkp. ((tárém tüzet csihol*). Az «Egen-f ü g g ő-h é t f iú* í j -
i d e g e r e z g é s é t ő l k e l e t k e z i k m e n n y d ö r g é s a követ
kező hely szerint: Tq,rém-yanné sát pí', tan lirét: japák jánteuw 
rqméfi suj átér tqrém-yaránélné ünténé q,sin tul-saplá, ness ünti; 
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Sq,win Ma-ankwánélné nanrá sa/l jorné, ness tampi «az ,Égen-
függő-hét fiú', ők lőnek: a selyem idegnek zengő hangja derűit 
égboltjukra ülő vastag felhőoszlopként ül oda; ,Kérges Föld
anyjukhoz' erős mennydörgés gyanánt verődik oda» (IV: 209.). — 
A lecsapó villámnak nevei: ÉV. tarém-nál, TV. tárém-neí « i s t e n 
v. m e n n y n y i l a » («rpoMOBafl CTpijiaw ; tq,rém-nál pats «isten 
nyila esett», tarém-úelél il-alus «rpoMOBaa CTpijia ero y^apajia, 
megölte az isten nyila», ti jiw tarém-nélné il-khaskhus «rp. CTp. 
üHCHHy pa3m,enajia. az isten nyila széthasította ezt a fát»), melyhez 
hasonló kifejezés: PV. terén nál, TV. terém-neí «meteor». Az éj
szaki osztjákban is «nyíl» a «mennykő», mint AHLQVIST következő 
adatából kitetszik : tpai-úol (gewitter-pfeil), donnerkeil (pai «wolke, 
gewitter)» ; szintígy a zürjénben: gim-nöl, card-nöl «blitzstrahl, 
donnerkeilw (gim, card «donner», nól «pfeil» ; WIED.) S a permi
ben : gem-ml id. (GENETZ). A találós mese szerint is : turvj-taul lesifi 
nál sat tál mán jolá sálti : tarém-sankw «turuj-sastollal szárnyazott 
nyíl hét ölnyire halad a föld alá: mennykő)) (IV : 389.) j ÉV. 
tárém-sankw, PV. tbrém-sánkw « i s t e n v. m e n n y óke» (pl. 
tárém-sankw pats «isten éke esett» = ((lecsapott a villám)* ; t'i jü 
törém-sáywné vajléwés «ezt a fát megfogta a mennykő»; tü-ke 
joytimen, man tarém-sankicén patawémen «ha oda érkezünk [a ma
rók városába] mi isten nyila érhet bennünket?!)) = «semmi ba
junk sem lehet» II : 62.); EEGULY szótári adatai közt: utull-saugh 
mennykő» (tul «felhő», sankw «ék; keil»); v. ö. ném. donner-
keil | KLV. törém-sonkhw^őytvtés, ALV. törém-senkh eytés « i s t e n 
v. m e n n y é k é n e k k ö v e » : KLV. Törém senkliw-eywtásél juniti 
«becsap a mennykő* (tkp. ((Törém ók-kövel üt») j KV. torém-eyjutés 
(i i s t e n v. m e n n y k ö v e » (pl. törém-oywtésné jiw pali khaltaus 
«a villám széthasította a fát»); v. ö. magy. menny-Zcő, votják in-
keti id. (in «himmel)>, keli «kleiner stein»), zűrjén gim-iz iá. (gim 
«donner», iz <(stein» ; WIED.). Egy irti-i osztják hősénekben, az 
Égatyához emelkedett hősök «kő-nyilakat» lövöldöznek alá (keu-
notat estemen) ellenségeikre, még pedig PATKANOV magyarázata 
szerint (II: 39.) villám képében. 

f) De nemcsak változásainak működésében, hanem nyugal
mában is ott látja a vogul néphit Numi-Ttirém atyát az égen? 
ő az, k i r e a f ö l d i f ö l n é z , m i d ő n a m e n n y b e t e k i n t ; 
ő h o z z á m e g v az é g b e t ö r e k v ő h a n g , v a g y f ü s t ; ő 
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h o z z á e m e l k e d i k a m a g a s b a n y ú l ó h e g y o r o m . Egy 
kondai vogul mesebekezdés: Jani törém tjkhwé ülndt-mqs, tokhwé 
khwgjndt-mqs kiské-dkins üla «a nagy törém ( = széles e világ) a 
mint úgy él ( = megvan), a mint úgy fekszik ( = áll), él egy macska 
a bácsijával)) (IV : 371.). Szatiga kondai fejedelem mondja éneké
ben : kwon kwale'im, sernél sosi' kitydyémtél Numi- Tarém jdydmné 
nqny-sunse'im, kdseuw-sam janit tul-raw qlmd at va'ém «kimegyek, 
fekete ribiszke kettőmmel ( = két szememmel) N. T. atyámhoz 
( = az égbe) fölnézek, egy konczérhal szeme nagyságú felhő -
morzsának sem látom létezését*) (IV: 123.). Szintígy szól a medve
ének : möt-pdl sqw-palén Numi-T^rém jdydnné nqnydl sunsi, Sur-
min Kworés dsén yotdl qlnd sdt sqwd pusén lowintidn, pusén sán-
yian «egyik oldali fél ,csillagod' ( = szemed, t. i. a medvéé) N. T. 
atyádhoz ( = az égbe) néz föl, tetőnyílásos ( = tetőnyíláson át 
szemlélhető) Kworés atyád ( = N. T.) mindenfelé levő hét csillagát 
mind megszámlálod, mind végig tekinted» (III : 198.). — A vorjá-
beli fejedelemhősök játékbábra lőnek s jdntemv painé suj Numi-
Tqrém jaydnné nqny-yaúli «az íj-ideg visszapattanásának zaja 
N. T. atyjukhoz nyúlik ( = az égbe hangzik) föl» (II : 205.). Ha
sonló adat: jdpé% jönghtilérí rqmmin rqmmin suj Nam- Törém jdtdn 
nunk-khqrri «a selyem [-ideg] pördülésónek zengő, zengő zaja 
N. T. atyjához ( = az égbe) fölzúg» (IV : 105.). — Midőn a tenger
ben úszó Kul'-qtér-t a víz hullámai igen magasra emelik: Numi-
Tqrém ds'd-pdlt nqny dia joyti «csaknem N. T. atyjához ( = az égbe) 
jut föl» (II : 291.). A kondai fejedelmek hősénekében egy várnak 
legfelsőbb gerendái Nom-Törém nonkhwé khojém «fölérik az Eg-
atyát» (II : 223.). Hogy a felsőlozvai szent bérczpár igen magas, 
istenkéinek himnusa ekkép adja elő : Numi-Tqrém jaydnné lányén 
pupi -lányán paja lulitél at joytyats, lányén tqrém lanyan tqrés lulitél 
at joytyats «N. T. apátokig ( = az égig) hogy beszédes bálvány beszéde
tek [föl nem ér]: ahhoz csak egy hüvelyknyi magasság hiányzik; hogy 
beszédes isten beszédetek [föl nem ér] : ahhoz csak egy arasznyi 
magasság hiányzik)) (II : 399.); más szóval ha a bérezek kevéssel 
magasabbak volnának, az égbe nyúlnának. — A füstről szóló ide
vágó adat: cayimet Türum jigeda juytöt «der rauch stieg zu seinem 
himmlischen vater empor» (PATK. I I : 102.). 

Világosan kitetszik mindezekből, hogy az a mindenható s 
ethikai tekintetben is igen magas színvonalú istenség, melyet a 
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vogul néphit a természetfölötti lények rangsorozatának legfelső 
fokára helyez, a világ javai végokának s minden erő kútfejének 
tekint: az eredetében, illetőleg fejlődése alapfokán nem más, mint 
az ég s z e m é l y í t é s e , az emberi élet és működés tényeinek, 
képzeteinek és nyelvi kifejezéseinek alkalmazása a levegő s termé
szet jelenségeire. Numi-Tqrém (KV. Ngm-Törém II : 223, 230 ; 
KLV. Nun-Törém I V : 103, 193; ALV. Nunz-Törém I I : 414.) 
mithikai alakjának ily eredetéről tanúskodik több mellékneve és-
jelzője is, minők: 

a) Numi-Vóikén «Fe I s ő-F e h é r » : Numi-Tqrém yum 
aéémné, Numi-Voikén yum qptémné pojkée'im «N. T. férfi atyám
hoz, N.V. férfi apuskámhoz imádkozom*) (111:312.) | Numi-Voikén 
aéüw, Numi-Voikén qplmv ( = N. T.; III : 67, 81.) J Voikén-Tqrém 
qplém, V. T. ásém (III : 72, 75, 80.) | [a két név egyesítésével:] 
pünkém Numi-Voikén-Tqrém jdyémné, Numi-Voikén-Tqrém qptémné 
nqny rqnyatcé «fejemet N.V. T. atyámhoz fölkiáltják)) (fölajánlják \ 
III : 104.) j Numi-Posyén já'in, Numi-Voikén ja'in «Felső-
Kedveskéd, apád ; N.V. apád» (III: 197; ÉV. posyém «kedveském», 
tkp. «vérem», kelp-poséy «vércsepp»). Megfelelő kondai vogul ki
fejezés: S airin-Tör ém ötér-jáim «Fehér-Törém, fejedelem -
atyám» (II: 376.). Voikén-Tar ém-ot (BOÜKaiî  TopyMi>), mint Numi-
Tqrém-n'dk (HVMH Topy/M )̂ másik nevét ismeri GONDATTI is (17.1.). — 
Az égnek természetes jelzője a «fehér», szemben a «fekete» földdel 
(sémél ma). 

b) Numi-Soriii «F e 1 s ő - A r a n y os» : Numi-Tqrém asi-
kémné tü pojkilálán, Numi-Sorúi qptikémné tü tünéilalán! «N. T. 
atyácskámhoz, hozzá könyörögjetek; N. S. apácskámhoz, hozzá 
siránkozzatok!)) (II : 426.), Numi-Sorni aéémné, Numi-Tqtrém 
jayémné ti' ti sáUawásém «N. S. atyám, N. T. apám ím ide igézett 
engem') (II : 258.), Numi-Tqrém dsüné, Numi-Sorni jdyüné rqny-
sijü nqny oss yölawé! «N. T. atyánk, N. S. apánk kiáltásunk hang
ját hadd hallja meg!» ( I I : 18.) | Numi-Sorni ásüwné éta-ke sdt? 
Xqtél sdt pojkseu «N. S. atyánkhoz hét éjjel, hét nap imádkozunk» 
(II : 161.), arítin ujin Numi-Sorni dsdnné tü alán ! «szarvas állato
tokat N. S. atyátoknak oda [szánva] öljétek le!» (II : 282.), Numi-
Sorni aékém varildlém sdnk qsman kasin tü «N. S. atyácskám alkotta 
forró vánkosú vigasságos nyár» (III : 238.), Numi-Sorni aéikém 
takwsi-pdW jémtilálém «N. S. atyuskám őszi tájra változott)) ( I I I : 
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241.) J Numi-S orúi ön ásémné Ajás-tarém ajka tV satwásém 
«N. 8. fölséges (nagy) atyám, Ajász-isten öreget, ide igézett engemt> 
(II : 1.), Numi-Sorúi ön ásüné tV sátwésü, Numi-Sorúi ön jármié 
tV joltásawésü «N. 8. fölséges atyánk ide igézett, ide rendelt ben
nünket" (II : 415.) | Sorúi ön ásikém, Sorúi ön jáyémf == 
N. S. (II : 356.); Tarém ön Sorúi ásémné, Tq,rém ön Sorúi járémné 
ti ti sátsawásém ( I I : 256.), Sorúi-áékén ( I I : 424.) | Somi, 
Pos áíém ((Arany-Fény atyám» = N. T. (111:61.), Sorni-Pos 
jáyénné árin HU, ínyén lili ürunkwé sátwásén «Arany-Fény apád, 
hogy leányod lelkét, fiad lelkét megőrizd, azért igézett téged» 
(II : 364.). A közbeszédben is mondják: Sarni-Pos tV s&rémálen ! 
— Tq,rém tV voss joytnün ! «Istenem, bár ide szállnál!» Közön
ségesebb felkiáltó szólás: S ornikwé ! «Aranyoska !» ( = N. S.) 
(I : 51.), melyet csodálkozás, vagy hirtelen ijedtség alkalmával 
alkalmaznak olyf ormán, mint mi ezt: «Uram isten!» — A sorúi 
«arany» általában jelzője az égi istenségeknek ( Sorúi-atér, Sorúi' 
Kaltés, Sorúi-'Sié) s vonatkozik ezek égi fényességére (v. ö. ÉV. 
•sqrni yqn «czár», tkp. «arany-khán»). Ellentéte e jelzésnek a 
«piszkos (szemetes) hátú föld» fpánkin sispá máj. Az irtisi osztják 
énekekben is szerepelnek az Egatya következő nevei: Sorni-Sanka 
jig «Arany- Világosság atya» (PATK. I I : 38, 64.), Num-Sanka «Felső-
Világosság», Jem-Sanka «Jó-Világosság)) (sanka «klar, licht; Ilim
mel; gott» PATK. I : 99.). Az éjszaki osztjákra vonatkozólag egy
előre POLJAKOV adatát idézhetjük : CopHe-TypOMt (58. 1.). 

c) Numi-Kworés. Ez utóbbi szó a közbeszédben ismeretlen, 
-de a költői nyelvben használatos e kifejezés: kit tq,rém, kit kworés, 
melyen a két tarém-ct, jelesen a «felsőt» (numi tq,rém) és «alsót» 
(jo% tq,rém), vagyis az eget és földet értik. így: kit. tarém, kit 
k w or es yalén nany ta laplawésH': [a Világügyelő férfi és testvére 
táltos lovukon] «az ég és föld közé emelkednek)) ( 1 : 4 5 ; nqtö% 
ta lapsi «fölemelkedtek» I : 64.), kit tarém-yalén, kit kivorés-yalén 
nq,nyá lapén! («emelkedjék föl!)) I I : 317.); kit tqrém-yálén, kit 
kworés yalén jolá tárátawást «az ég és föld közé alábocsátódtak (az 
égből» ; II : 98.), kit t., kit kw. yalén tü püwwés «az ég és föld közé 
oda fogta» (— «nem bocsátotta le egészen az égből a földre»; 
II : 103.), kit tq,rmi,

1 kit kworsi' yalné tü ti pojtéltaivasém «az ég és 
föld közé, oda visszatartattam)) (mondja a levegőben bölcsőjében 
csüngő medve; I I I : 116, 117.); kit tq,rém-, kit kworés-yal pasél 



A VOGUL NÉP ÖSI HITVILÁGA. 3 6 5 

($tér ti jináta nanki «ég és föld köze távolnyiról látszik egy úrnak 
jövetelei) (II : 62.), kit tqrém yal, kit kworés-yal num-pálné minné 
Iqnyén püsné janV tqrém, mán tqre'm sujil voss sujtawé! «a föld és 
ég közötti fölfelé menő utadnak megnyílása nagy isten, kis isten 
hangjával ( = ezüst tárgyainak csilingelésével) hangozzék" (mond
ják a medvének végső útjára való kikisérése alkalmával; I I I : 193.). 
Ezenkívül a kworés szónak köznévi alkalmazására csak egy példát 
idézhetek népköltési gyűjtéseimből, ezt t. i.: ayirisén tqrém qlné 
qti jurtV, kworés qlné qti jurtV ti totilénülém ((leánykádat világot 
( = életkort) élő kedves társul vinném el» = «feleségül venném >• 
(II : 286, kétszer). Már ezen adatokból kitetszik, hogy kivorés = 
tqrém; de még inkább mutatkozik ez a Numi-Kworés mithikai 
névnek, illetőleg jelzős változatainak használatából, amennyiben 
ez igen gyakran Numi-Tqrém s a vele egyórtékü nevek párhuzamos-
ismétlése gyanánt szerepel, másrészt pedig többször önállóan hasz
nálva ép úgy szolgál az ég s természeti jelenségek személyesítő 
kifejezésére, mint Numi-Tqrém. íme néhány idevágó példa: 

Páros névjelzések : Numi-Tqr ém aéém, Numi-Kw or és 
jayém, nan laum elém/qlcisén ttls «N. T. atyám, N. Kw. apám, a te 
tőled rendelt ember megszületett*) ( 1 : 1 4 8 ; itt tanulságos a nan 
egyes számi volta: «te» s nem «ti», a mint kellene, ha N. T. és 
N. Kw. külön mythikus személyek volnának); elál qlné nqmtin 
látóéi Numi-Tqrém áúén voss lawawén, elül! qlné nqmtin látyél 
Numi-Kworés áéén voss yanétawén! «további életre való okos szó
val hadd értesítsen téged N. T. atya, hadd tanítson téged N. Kw. 
atya» (I : 138.); jqrél-ke laawasén: Numi-Tqrém ásén láuwasén; 
va'U-ke satwásén : Numi- Kworés jáyén satwásén «ha van részedre 
erő rendelve : N. T. atya rendelte; ha meg vagy igézve tehetséggel i 
N. Kw. apa igézett meg» (I : 141.); am ünléné Numi-Tqrém aéém 
sátém, Numi-Kworés aéém sátém má-lqmtémné ti joytmémen «a ma
gam lakó N. T. atyám, N. Kvv. atyám elöigézte földrészemre érkez
tünk meg» (11:272.) || Numi-Tqrém aéém, Sqrni-Kworés 
jayém sqrni vánsin jqmés má qnéi «N. T. atyámnak. Arany•• Kwor'ész 
apámnak arany gyepes szép földje van» (III : 5—6.); Numi-Tqrém 
qpHém, Sorni-Kworés jayém somi sirpá sirifí ker-kivola «N. T. 
apuskám, Arany-Kworész apám arany tetőrúdú tetőrudas vasháza» 
(III : 59, 61.) | Sorni-Kworés aéém, Voik én-Tqr é m qplém 
Iqu punkpá punkin süpa pali pönsi, láwi «Arany-Kworesz atyám, 
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Fehér-Tq,rém apuskám tíz fogú fogas száját szétnyitja s [így] szól» 
(III : 75; itt pönsi, lawi szintén egyes számúak jeléül annak, hogy 
a két névvel jelzett alany egy mithikai személy) [ Sorn i-K worés 
ménné, S orni-Pos jáyénné ájin lili, plyén üli ürunkwé sátwdsén 
( I I : 364; 1. fentebb) [j Tq,ré m-öni ásétnné, Kwor és-oni ásémné 
jgs ti pojkse'im «fölséges T. atyámhoz, fölséges Kw. atyámhoz ím 
ismét imádkozom*) (III: 139.) j [minden jelző nélkül:] ti Tűrém 
joltém, ti Kwor és joltem sári mutém jelpin mámné ti pináslém 
«ezen T. rendelte, Kw. rendelte igaz igézetem szent földemre he
lyeztem" (II : 417.); Tárém-sirifi jelpin ujV, Kworés-sirin jelpin 
uji éld ta jánidsém «Taréin-szerű szent állattá, Kworesz-szerü 
szent állattá [válva] lépdeltem én [medve] most tova» (III : 479.), 
TcLrém-sir in jelpin átér, Kworés-sirin jelpin átér Tarém-pV qjkái'' 
lawasawém ((Tárém-szerü szent fejedelem, Kworesz-szerü szent 
fejedelem, Tqrém-ü öregnek neveznek engem» (II : 276.). 

Kwor és, m i n t a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k i n t é z ő j e : 
Sorni-Kworés jöVikém, taw téltálém ur-löptatá, vör-löptatd til kwoss 
%antiimin patém : Sorni-Kworés asém lakw samp samin tüjtd ti 
pats <<Arany-Kworesz apácskám, az ö teremtette hegyi levelére, erdei 
levelére a mint figyelmessé lettem: Arany-Kworész atyám sürü 
szemű szemes hava esett ím le» (III : 270.) |*Sorni-Kworés já'ikátá 
lawi : . . . am tüjd-pál yasá-yqtél var nem yJUél «Arany- Kworesz 
apuskája szó l : . . . midőn tavasztáji hosszú napot alkotok* (1: 89.). — 
Kworés az e g e t személyesíti: Sorni-Ktvorés já'ikwé, Sorni-Kworés 
ásukwé q,ln taytép-kér janitV ti sankémlés «Arany-Kworesz apuska 
( = az ég) ezüst orsókarika nagyságában alkotódott)) (I : 77.) | 
Kworés-Sarni áskéuw joli-pült, . . . sat juns-uj l'ul'it Tdrém 
mkeuw kistém kis-lakiu jq,nyém lakwin ma sat Iqmtüw num-pált 
(•Kworesz-Arany ( = ég) atyuskánk alatt . . . hét feketesas [röpté-
nyi] magasságbeli Tarém atyuskánk hajlította abroncskerék mód
jára forgó kerek földünk hét tája felett» (II : 311.) | möt pdl sqw-
palén Numi-Tárem jáyénné nanyál sunsi, Surmin-Kw orés ásén 
yotdl' álné sát sqwd pusén lowmtidn «másik oldali fél ,csillagod' 
( = ,szemed', a medvéről mondva) N. T. atyádhoz ( = az égre) föl
felé néz vala, tetőnyíláson át látszó Kworesz atyád (== az ég) min
denfelé levő hét csillagát mind megszámláltad*) (III : 198.) | yür-
mit et Sorni-Kworés jajén ünléné jiwá •yard yard mán néilein 
«harmad éjjel az Arany-Kworesz atyád lakta fája ritka, ritka földre 
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fogsz érkezni» ( = «fölszállsz az égbe», III : 215; v. ö. III : 252, 
hol a medve égbemenetele bővebben van előadva). 

Ezek szerint Numi-Kworés — vagy, mint nevének változatait 
a fent elősorolt idézetekben találjuk: Sorni-Kworés, Kworés-Sqrni, 
Surmin-Kworés, Kiuorés öni aé (GONDATTI szerint: Kopc TopyMi>, 
45. 1.) — azonos mythikus személy Numi-Tqrém-mal, minek bi
zonyságát láthatjuk abban is, hogy személyük külső alakjának 
leirása, sőt a reájuk vonatkozó történeti mithosok is jobbadán 
egyezők (1. e pontokat alább). Ha mindezek mellett olyan felfogást 
is találunk az élő szóbeli hagyományokban, hogy Sorni-Kivorés és 
Numi-Tqrém különálló, egymással származati kapcsolatban levő 
istenségek (amaz emennek atyja), könnyen megérthetjük ezt, mint 
ujabb fogalmi fejlődést abból, hogy a kworés szó a közbeszédben 
ismeretlen s értelmének azonossága a tqrém szóéval a nyelvtudat
ban elhomályosult. Ennek következtében t. i. a régi időkből átörö
költ szövegek egymás mellett említett Numi-Tqrém és Numi-
Kworés mythikus neveinek azonossága is kétségessé vált s így föl
merült az a gondolat, hogy ezek külön személyek lehetnek, mit 
látszólag támogatott az a körülmény, hogy midőn a hagyományos 
szövegeket kevésbé tökéletesen adták elő, a párhuzamos ismétlések 
mellőzésével az egyik előadó Numi-Tqrém, a másik Numi-Kworés 
nevet emlegetett s innen aztán a hagyomány helyenként pusztán 
egy névvel, evvel vagy amavval, öröklődött tovább, esetleg ketté 
választva az eredetileg egy személyhez fűzött mythosokat is. Meg
jegyzendő, hogy az eddigelé följegyzett verses (tehát szövegükben 
kevésbé változott) énekek a szóban forgó két név külön személy
jelzéséről mit sem tudnak. 

d) ÉO. Num-J elém: EEGULY éjszaki osztják énekeiben 
gyakran előforduló párja a Num-Torom istennévnek, így: Num-
Torom agem mullmal, Num-J elem jigem mullmal «N. T. atyám 
igézte, N. J. apám igézte» (Natin ar); Sqrni sem yynman naj 
Num- Tőré m asén pusi, sarni sem piltan nőj N u m-J élé m jiyén 
veri «aranyos szemét hunyó napot N. T. atyánk nyit, aranyos sze
mét fátyolozó napot N. J. apám szerez»t (Pulin őwét ar ; PÁPAY 
JÓZSEF átírásában), j] Torom ulom jeming keu, Jelem múlom 
pasing keu, «Tórém-töl való szentséges Uralbércz, Jelém-iől igézett 
fényességes Uralbércz» (Natin ar) | Törém partém ont-ju^f 

Jelem mulém vtir-jir/ «T. adta erdei fa, J. igézte erdei fa» (Polém-
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törém ar ; PÁPAY J. közlése). Ugyané párhuzamossággal találkozunk 
a pelimi istenke vogul énekében (II : 254.); tqrém qlné qti jurtkém, 
jelém-aul qti jurtkém «világot ( = életkort) élő kedves társacskám, 
idők-végéig [való] kedves társacskám» ( = «feleségem»), mely ki
fejezésnek fentebb idézett változatában & jelem szó helyett kworés-t 
találunk jeléül annak, hogy e két szó értelmében egymáshoz közéi 
áll, vagy egészen azonos. Nem más e szó, mint AHLQVIST jilem-tut 
«nordlicht» = vog. tqrém-náj id. (tkp. «égi tűz») adatának elő
része. A közbeszédbeli éjszaki vogul alak: elém = KLV. ilémy 

ALV. jelem «idő, időjárás; levegő» (pl. ÉV. aserém elém varés 
noro^a xojio,n,Ha craaa; az időjárás hideg lett» ; KLV. l'uV ilém 
«rossz idő», kimé ilém «vadászatra alkalmas idő», pomvoarné ilém 
«szénagyűjtés ideje*), tajné ilém «hótalpon járáshoz való idő» ; 
ALV. jámés jelem «xoponiaa noro^a, jó idő»); az énekben szereplő 
ÉV. jelem alak ennélfogva osztják jövevényszónak tekintendő. 
Ugyané szóval találkozunk az «ember» ÉV. élém-yqlés, KV. élém-
kholés, KLV. ilém-khqls nevében, mely talán legalkalmasabban a 
nlevegő ég emberének)) fogható föl szorosabb meghatározással a 
LV. khals, TV. khqlqs «emberi) (tkp. «haló, halandó») kifejezéshez 
képest s ellentétben a menny-égben (tqrém J és föld alatt lakó 
lényekkel. 

ej Végül az ég istenének igazolja Numi-Tqrém személyét 
több ékesítő jelzője is, mint : sát jüns-uj lül'it Tqrém áskeuw «hét-
f e k e t e s a s [ r ö p t é n y i ] m a g a s s á g ú T. a t y u s k á n k » ( = 
«magas ég» II : 311, 316.), sát jüs-voj l'ül'it Numi-Sorúi ás (II : 
354.) | yqt jüs-vöj lülit Soníi-áskénnél, né'iléné yqtél sorni-sam, 
üntné yqtél sayin yqn sat jüs-voj lülit já'ikénnél nan voss l'ünsila-
ménf «hat feketesas [röptényi] magasságban [lakó] Aranyos atyács-
kádhoz, a k e l ő n a p a r a n y o s s z e m é v e l , n y u g v ó n a p 
f ü r t j e i v e l ( = sugaraival tündöklő) k i r á l y h o z , hét feketesas 
[röptényiJ magasságban [lakó] apácskádhoz siránkoznál te (Paszét-
bálvány] érettünk)) (II : 424.) j átér tqrém sát yalté sátit tqrém mol 
Tqrém jtfikwé/ « d e r ü l t e g e k h é t k ö z é b e n h e t e d i k ég-
b e l i g a z d a g Tqrém a p u s k a w (11:335.), sát tqrém pátit 
tqrém sül punk, jáninkivé! «hét ég hegyiben levő ég ősz fejű 
öregecskéje* (II : 325.). 

Az «ég» és «isten» fogalmainak azonos szóval való kifejezése, 
a mint ezt itt a vogul-osztjákban a tqrém, kworés és jelem szavaknál 
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tapasztaltuk, el van terjedve az ural-altaji nyelvcsalád több ágá
ban, így igazolható a rokon nyelvek közül a votjákban, hol inmar 
(Kaz. inmar) 1. «hímmel; luft» (pl. inmar jugit luá «es tagt», 
inmar zora «es regnet», ucied cérdoz inmar én «deine nachtigall 
singt ín der luft»); 2. «gott» (pl. j'ec sizim ju-pun Midis-vordis 
Inmar a! «hét gabonaföt teremtő és fentartó ínmarom!»); szintígy 
az in (Kaz. in) alapszó (tő: mm-, inm-J közönségesen «himmel; 
luft» jelentésű, de ezen mythikus névben: Kildis-in (Sar. Kilóin, 
Mai. Kilóin) «schaffender gott» (kild- «erseheinen, hervorkom-
men; zu standé bringen, ausführen, schaffen», kildis nom. agentis). 
Az utóbbinak megfelelő zűrjén jen (tő: jenm-) «gott; heiligenbildw, 
de mellette : jen-eí, jen-veit, jen-ku, jen-ib «himmel» (ez «rasen, 
wiese», ez-vil «oberfláche»; veit «decke, dach»; ku «haut, fell», ib 
«feld»; v. ö. vogul tarém-yar «himmelgewölbe>>, tkp. «himmels-
fláchew; WIED.) ; a permi nyelvjárásban: jen «gott», jen-völt «hím
mel)) (GENETZ). A törökség területén : jakut tanara «himmel; gott)> 
(tanara tabata «gottes rentier, wildes rentier»), ujgur tanri «him-
mel; gott», cagataj tanri, tanri, tingri, tenger (BUDAGOV I : 370.), 
volgai tatár tángre, tdngere (VOSZKRESZENSZKIJ) id., kirgiz tanri 
(OSTROUMOV), ozm. tanri (SAMY-BEY), csuvas túré (tóra ZOLOTN.) 
«gott», altáji tanára, kojbal tiger, teger (CASTR.), tegér (KATANOFF), 
karagasz tere (CASTR.) «himmel». A mongolban: tenri «die gott-
heit; die geister des erd- und himmelraumes» (SCHMIDT 241.). 
burjót tenere, tener «himmel» (CASTR.). A képzet, mely ezen messze 
elterjedt nyelvi közösségekben kifejezésre jut, t. i. az égnek istení-
tése, természetes fejleménye a lélekhitnek s ősök tiszteletének; 
hiszen «ős» és «atya» az égis, sőt e minőségben jelentősége össze
hasonlíthatatlanul nagyobb, mint amaz atyáké, kiknek emlékét a 
bálványoszlopok örökítik. A lélekhit bevezette az embert a látha
tatlan világ titkaiba s fölszerelte őt dúsan képzetekkel, melyek az 
élet s tudatos működés színében varázsoltak szemei elé minden 
jelenséget, mely csak figyelmét nagyobb fokban fölkeltette. Szelle
met látott es tudott a kezdetleges gondolkozás egy különös alakú 
kőben, egy görbe növésű fában, egy erősebb állatban s a tűznek 
sziporkáiban; hogy is kerülhette volna el tehát az ősember szemé
lyesítő felfogását a hatalmas természet, különösen annak legcsodá-
sabb színtere az ég, mely folytonos változásaival, derűjével és 
borújával, hevével és fagyával, dörgésével és villámával a legeién-
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kebb hatást gyakorolta egész lényére: lelkének hangulatára úgy 
mint testének egészségére?! «Az egek beszélik Isten dicsőségét s 
az 0 keze munkáját hirdeti a mennybolt*) — mondja elragadtatá
sában a zsoltárköltő; de vajmi jól átértette s átérezte ezt a pogány
ság primitív műveltségű embere is. Őt, a természet fiát, még inkább 
lebilincselhette, mint a művelt társadalom emberét a világosság 
és napsugár bűvös ereje, a kéklő égnek bája s az esőnek terméke
nyítő áldása s mi sem látszhatott előtte nyilvánvalóbbnak, mint
hogy az a láthatatlan személy, mely őt s minden élőt ily jótétemé
nyekkel elárasztja, csak egy j ó s á g o s a t y a lehet, m i n d e n 
é l ő n e k a t y j a : asikeu «atyuskánk», somé jayém «kedves apám* 
I I I : 469 ; I I : 237.), oqkélmén törémsiském «kegyelmes istenecském» 
(II : 376.), Niimi-Posyén «Fent levő kedveskedő (III : 197.); 1. még: 
GONDATTI : 7. és PATKANOV : 100. 1. 

S minő hatalmas és boldogságos atya ez ?! Nincs az emberi 
szemnek nagyobb nagyság az égénél, mely fölöttünk végtelen 
magasságban emelkedik s egyszerre egész óriási területében át
tekinthető. Nincs erősebb hang a dörgésnél s vakítóbb fény a vil
lámnál. A z E g a t y a u r a l m a az e g é s z v i l á g r a k i t e r 
j e d ő , h a t a l m a m i n d e n e k f ö l ö t t v a l ó : ő JánV-Tarém 
aském «Na,gy-Türém atyuskám» (II : 242; GONDATTI 6, 7, 8. 11.), 
Jani-Törém pojrés jaum «Nagy- Törém úr atyám» (II : 379.), Jani-
Tqrém ansuy (II : 414.) | Tqrém óni asikém (öni, ön «felséges, 
nagy» = ÉO. ün «gross»), Tqrém ön áéü (III : 464.), Tqrém ön 
játkém (III : 148.), Tqrém ön Sorúi asém (II : 256.) | Ngm-Nqjér 
vontén khgm «Fent trónoló királyi férfiú» (II : 237.); 1. még PAT
KANOV I : 99. — Az ég mindenütt látható: tehát az É g a t y a 
f i g y e l m é t , l á t á s á t és h a l l á s á t s e m m i e l n e m ke
r ü l h e t i . 0 tépén soqt soqr mülét khgm, mólén soqt soqr inülét 
khgm «táplálékos hét világot, jószágos hét világot körüljáró férfiú» 
( I I : 376.), kinek a költői nyelv képes beszéde szerint «szeme olyan 
nagy mint az 0b, mint egy tó», «füle mint a tavi tündérrózsa 
levele» s oly érzékeny, mint a «jó hallású fekete kacsáé» (1. e jelzők 
magyarázatát fentebb): Oqs sámp Jani Törém jaum, tür samp Jáni-
Törém t'oqíém «0b szemű Nagy-Törém apám, tó szemű Nagy-
Törém aj3uskám» (II : 379.); Sát tqrém pátit tqrém . . . Ás sampá 
yum qsén, Ás jani' samén jol-valtaláln ! «hét ég hegyiben levő ég 
(. . . Ob- szemű férfi vagy, Ob nagyságú szemed ragyogtasd lefelé!» 
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II : 325.) | mol Tarám jáikwé, sujin sánki sujin palpá yum, . . . 
tür-lqpant janit paípa yum . . . tür janit sampá yum . . . nánkilén 
sampá yum qsén «gazdag Tqrém atyácska, jó hallású fekete kacsáé
hoz hasonlóan jó hallású füles férfi, tavi tündérrózsa-levél nagy
ságú füles férfi, tó nagyságú szemes férfi, éleslátó szemű férfi 
vagy» (II : 335.), tür-lqpánt palpá yum, As-lqpánt palpá yum, yuri 
sánki palpá yum, ywri sánki sujin paXén jol-vqytáln ! ((tavi-tündér
rózsa-levél, ohi tündórrózsa-levél füles férfi, félénk fekete kacsáé
hoz hasonlóan jó hallású füledet konyitsd lefelé!» (11:325.), 
mondják uz Egatyához intézett hymnusok. Ugyancsak a minden
látás kifejezése, midőn a «felkelő nap aranyos szemét» (neiléné 
yqtél somi sam II : 424.) emlegetik az Égatyának ezzel jelezvén, 
hogy valamint a nap sugara mindenüvé elhatol, úgy az ö tekintete 
is. — A mindenség fölött való uralomnak természetes járuléka a 
végtelen tehetőség, a g a z d a g s á g : az Egatya poj khom, poj toáíé 
«gazdag férfiú, gazdag atyus» (II : 374, 376.), ki «a reggeli folkel-
tében szerencsétlenül járt embernek reggeli fölkelő szerencsét ad; 
ha jó öltözékre, jó táplálékra van óhajtása, jó öltözékkel, jó táplá
lókkal áldja meg; ha jó lóra, jó tehénre van óhajtása, jó lóra 
telepíti föl, jó tehénnel ajándékozza meg; azért imádják őt, azért 
emlékeznek meg róla» (II : 378.). Más változatok szerint ő: khwql
tal tepéü khom, khwqltal mólén khom, khwqltal oyéén khom, tép 
öltmétén khom, mol öltmétén khom, pöj ötér, pöj pöjrés ((táplálék
ban, jószágban, pénzben ki nem fogyó fórfiú; táplálékot, jószágot 
gyarapító gazdag férfiú, gazdag uralkodó, gazdag úr» (II : 379.), 
khqnné vqrém, sunin Törém, pöjér khum «valakitől alkotott ( = 
ismeretlen eredetű) boldogságos Törém, gazdag ember» (IV: 105.), 
mol Tqrém jáikwé «vagyonos T. apuska» (II : 335.). — A mindent 
látás és hallás járuléka a kiváló o k o s s á g : khqnné vqrém qs-ponk 
Törém, pöjér khum «valakitől alkotott okos fejű T., gazdag ember» 
(u. o.). A theologiai műszavakban fogyatékos népnyelv mindé fej
letlen kjfejezései ugyanazt az eszmét tartalmazzák, melyet a mű
velt vallási gondolkozás ekkép jelez: a mennyei atya m i n d e n 
h a t ó , m i n d e n t u d ó (1. GONDATTI : 7 ; FINSCH : 558. 1.). 

S van még egy fontos vallási eszme, melyre az égnek mint 
Égatyának való fölfogása már a pogányság alapján ráviszi a lét 
okait ellenállhatatlan vágygyal fürkésző s magának mindent meg
magyarázni törekvő kezdetleges műveltségű embert. Az égben 

24* 



372 MUNKÁCSI BERNÁT. 

honoló mythikus személy minden élőnek atyja; de sem mi, sem 
atyáink, sem ősatyáink nem származtunk egyenesen az ő ágyéká
ból. Ég és föld nélkül a világ el sem képzelhető, ezeknek meg 
kellett lenni minden nemzedék s minden alkotás előtt: ők - - az 
Egatya és Földanya — a m i n d e n s é g k e z d e t e i . Egy lépéssel 
tovább menve kifejlik a gondolat, hogy az Egatya nemzette, igézte, 
hozta létre mindazt a mi a világon jó: az embert gondozó bálvány-
szellemeket, az embert, a világot s hasznos teremtményeit; egy
szóval : az E g a t y a m i n d e n j ó n a k t e r e m t ő j e , a mint 
erről a regék és énekek bőségesen szólanak (1. még: PATKANOV 
I : 99.). A mi rossz van a világon, azt egy ősi ellenséges szellem 
alkotta, melynek székhelye ellentétben a jóságos fényes éggel, a 
mélységes sötét alvilágban, a föld alatt van. 

így emelkedett az égnek mythikus képzete, mint vallási tisz
telet tárgya ama magas ethikai színvonalra, melyen a vizsgáló előtt 
Numi-Tqrém, Inmar s az ural-altaji népek pogányságának más 
ezekkel egyenlő rangú s eredetű istenségei jelentkeznek. E fejlődés 
mindenesetre fokozatos volt, talán külső befolyás is elősegítette, 
különösen az árjaság részéről, mely népcsaláddal a finn-magyarság, 
úgy mint a törökség ősrégi idők óta szoros érintkezésben állott. 
Arra nézve, hogy a fentebb kiemelt ethikai vonásokra mily súlyt 
helyezett már a pogányság is, jellemző, hogy a cseremisz jumu s. 
ünn jumala (= lapp jubmel, ibmel) «isten» szókban éppen a «;o» 
a fogalmat meghatározó s megnevező jelző (v. ö. vogul james, 
osztják jem, magy. jó, tő:jova-,java- «bonus») az eredetileg bizo
nyára mellettük volt «atya» vagy «ég» szók elhagyásával.*) Arja-
ságból eredt hasonló tanulságú szó a mordvin pavas, paz «isten», 
mely PAASONBN szerint a szkr. bhágas «segenspender (gott)» mása. 
Egészen párszi ültetvénj' a magy. isten = pahl. yaztán «gott». 

Az égnek és égistenségnek fentebb kimutatott három neve — 
jelem, kworés és tarém — közül mint mythikus név úgy látszik leg
régibb keletű a jelem; mert ennek megfelelői a zürjénben (jen, 
tő : jenm-J ós votjákban (in, tő : inm- és ebből alakítva: inmar) is 
«isten» jelentésűek (1. fentebb) s a Kalevalában is kiváló mythikus 

*) A finn juma-la végképzőjével így fogható föl: «Juma ( = 
cser. JumoJ laka», vagyis: «ég». E szerint ez az istennév is meg
őrizte volna az eredeti alapképzet nyomát. 
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alak Ilmarinen, az öskovács, kinek mesterségét Numi-Tarém 
is gyakorolja; v. ö. e névhez: finn Urna «luft; himmel; das 
offenbare, sichtbare», észt ilm «wetter; welt», ilmale töma 
«zur welt bringem) ; lapp alme, albme, ilbme «himmel»; (1. BUDENZ 
MUgSz. 785.). — A vogul kworés szót a votják kwag, kivaz szóval 
vélem azonosíthatónak, melynek köznévi értelme: «wetter; luft; 
himmel» (pl. kwa$ jugit «das wetter ist heiterw, kw. pel'mit «es ist 
imster», kw. fyrda «es tagt», kw. gudirja- «es donnert», kw. zord 
«es regnet» stb.) s használatos mythikus felfogásban is, mint: 
Kwafiá, an kusti/ «0h Kwa3, ne hagyj el!» (könyörgésforma, ha 
az idő kedvezőtlen), óstd Inmara, Kildisiná, Kwaza, Vorsudá'•! (az 
istenségek elősorolásában a pERVucHiNtól kiadott s WiCHMANNtól 
átírt glazovi imádságokban). A végzet egyezése tekintetében számba
jöhető adatok: votják kiva$i «wachtelkönig» = cserem, harsé, 
kari (csuvas káréi), mord. kersi, vogul: LV. kh&rs-uj, PV. kh&rs-
khers, ÉV. %Qi's-yars, magy. hars, haris id. | votják, zűrjén u$ 
«hengst», cseremisz o%a, o&o id. = finn orhi, orihi, orii, oris, lapp 
orries id. = osszét-tagauri urs, déli ívurz id. = kaukázusi: akusa, 
chürkilin arci, kaitach urci, irci stb. (1. Nyr. 29 : 151.) | votják 
biz, zűrjén böz «schwanz, schweif» = finn persee- (nomin. perse*) 
«natis, podex» (1. BUDENZ: MUgSz. 498.) j votják pi£- «backen, 
braten», zűrjén pözal- id. — pahl. bris-, ujper. biris- id. (1. Arja és 
kauk, elemek I : 281.) || votják kiypu, kitf-pi, kic-pé «birke» : v. ö. 
magy. hárs-fa «linde» |' votják pié, pic, pes, zűrjén pic, pic «fioh)> 
= vachvidéki-osztják pocce, pqce id. (PÁPAI KÁR.) = csuvas porza, 
volgai tatár börcá, kirgiz bürsö id. j votják kié, kis «dünne haut, 
schale» = zűrjén kirs, permi kire «rinde» és Hé (WIED.), kos 
(GENETZ) «rinde, schale, haut». Magában a votjákban váltakoznak: 
pes-ataj (Jel.) = peres ataj «grossvater», pes-aj (Jel.) «grossmutter» 
= peres-aj (Sar.) «grossvater»; voisud (Mai. Kaz.) «schutzgeist» = 
vorsud id. 

Homályos a vogul taréin, törém = osztják törém, tűrém szó 
eredete. Igen valószínűtlen BuDENznek ama nézete (MUgSz. 753.), 
mely szerint a magy. árnyék-kai függne össze, egyrészt mivel, mint 
láttuk, az «árnyék» értelemkapcsolataival ellenkező voikén «fehér», 
sorúi «arany-(fényű)», sanka «világos» jelzői vannak; másrészt 
mivel nem tudunk rá esetet, hogy midőn valamely szó a vogulban 
és osztjákban közösen t mássalhangzóval kezdődik (tehát s, vagy 
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I-vel nem váltakozik), ennek a magyarban magánhangzós szókezdet 
volna megfelelése. Szemben e magyarázattal kevesebb nehézségbe 
ütközik az a fölvétel, melyet már régebben ANDBESON fejtegetett 
(Wandl. 158—9.) s ujabban magam is bizonyítani törekedtem 
(Ethnographia 6 : 363.), mely szerint t. i. a rokon nyelvekben elő 
nem található vogul-osztják törém, tűrém a torök-mongol tanrit 
csuvas toré, túré «ég», illetőleg «isten» szó 1. személyű birtokos
raggal szerkesztett (tanrim, csuv. tórém) megmerevedett alakja 
volna, úgy mint pl. a votják dusim «szerető» szó (birtokosragokkal: 
dusim-á, dusim-ed, dusim-ez) a perzsa-tatár dus «barát» 1. szem. 
birtokosragos dusém «barátom« alakjának átvétele. Tekintetbejövő 
körülmények e pontnál: 

1. Hogy a vogul Numi- Tqrém és osztják Num-Törém mythi-
kus kifejezésnek jelzőstül együtt híven egyező értelmi párja az ég 
istenének s világ teremtőjének csuvas 'Süld'i-Túri nevezete (ZOLOT-
NYICZKIJ 145—6, 149.), mery szó szerint: «Felső-ég (v. -isten)», 
elurészében a sül'de «fönt» határozóból képzett melléknévvel. Ez a 
találkozás különösen annálfogva figyelemre méltó, minthogy a 
votják hadain Inmará! és cseremisz kuro Jumo! isten-megszólítá
sokban a közvetetlen jelző «nagy» (nem: «felső»). úgy mint a 
vogul Jani-Tqrém, Tqrém-öni kifejezésekben (jdni\ oui «nagy»), 
bár mint esetleges, távolabbi jelző a votjákban is előfordul: óstii, 
vilié muso bűdéin Inmara, vilié jugit ted'ijci «uram, felső (v. fenti) 
kedves nagy Inmarom, felső fényes fehérem» (Votják Népk. Hagy* 
im. 26.). 

2. Hogy a medvének, mint isteni származású (numél vailém) 
szent állatnak s istenkének (pupakivé) felsőlozvai tqreuw (tqrquw, 
törow), középlozvai törwé = TV. tarén, tarén neve*) igen alkal
masan kapcsolható össze a tqrém (KLV. törém, TV. tarém) szóval, 
olykép hogy azt a csuvas túré, régibb Höré (virjali táré), Hari = 
taiiri «isten» s az altáji, teleut, koibal, kirgiz, szagaj, szojot, 
tobolszki tatár, baskír, ujgur, mongol an, aűg «wild; jagdtier» 
szavak összetételének fogjuk fól,]vagyis: TV. tarén <£Har'-\-an ér-

*) V. ö. e hangmegfelelésre nézve: TV. kasén «leueiscus» — 
LV. kdseuw, kasew id.; TV. sisén «hase» = KLV. s&siva, KV-éisivé 
id.; PV. jantén «bogensehne» = ÉV. jdnteuw, jdntew id.; EO. lun> 
SO. tun «sommert) = EV. tüw id. stb. 
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telme szerint ugyanaz volna, mint tarém-uj «isteni állat» (—medve). 
Ha e magyarázat helyes, a tar-én, tqr-ew «medve>< szó előrészében 
volna fölismerhető a vogulban a török tanri szónak ragtalan mása, 
míg a vogul tqrém, taréin «isten» szóban föltevésünk szerint 
ugyané török szó a -m első személyü birtokosraggal jelentkezik. 

3. Hogy török eredetű a vogul-osztják vallási műszavak közül 
az Egatyának kondai vogul pqjréys, pojrés jelzése is (pl. Ngm-
Törém pqjréys II : 230; Jani Törém pojrés jáum II : 379.), mely
nek mása az irtisi osztjákok nyelvében a Világügyelő férfinak 
Pairáyt'a neve (PATK.). EZ t. i. a tatár bgjrgkcé «anordner, befehler, 
herrscher» (ettől: bgjorok «befehl, anordnung»), mely a képző 
honosított változatával a cseremisz pűrűhio «schöpfer», pürüksa 
«der verleiher (gottes beiname)» szóban is mutatkozik (NyK. 30 : 
176—7.); v. ö. cser.pür-,püjr-,pujr-,pujor- «bestimmen,erschaffen» 
= tat. bgjgr- «befehlen». — Szintígy török eredetűnek látszik a vér
áldozatnak vogul-osztják;M' neve, melylyel szorosan egyezik a cser. 
jör «opfer» ( = coklomo Svjasc. Istor. 1891:165.1.), ez azonban alig 
választható külön a csuvas jeréy (diai. jiréy) szótól, mely a kór
szellemnek áldozatul ajánlott s a hambárban külön kosárba helye
zett, gályákkal, ezüstpénzekkel s csillogó holmikkal díszített bárány
főnek, illetőleg másnemű csontoknak, továbbá az istenségnek szen
telt érczlapoknak s ágcsomóknak, végül magának az e fetistárgyak-
ban tisztelt szellemnek a neve (ZOLOTNYICZKIJ: 150.1.), a mint 
pedig egyéb török nyelvjárások megfelelőiből*) következik, tulaj
donkép «áldozatot, istennek szentelt tárgyat» jelent. A végzetek 
viszonyát a vogul-osztják jir, cserem, jör és csuvas jéré% közt az 
efféle kapcsolatok magyarázzák, mint: csuv. purés «dachs» (magy. 
borz) és köztörök bors-uk (altáji purs-uk), csuvas us, vus, Iwes 
«espe» és tatár us-ak id., csuvas var «mitte; herz, mark eines 
baumes» és tatár gz-ak (altáji őzök) id. (v. ö. ezekhez : magyar 

*) Ezek: altáji, teleut, lebed, kara-kirgiz ijik «zum opfer 
auserwáhlt, bestimmt, geweiht, auf ein opfer bezüglich» (ijik mai 
«ein für das opfer geweihtes tier», ijik tü «heiliger, geweibter 
berg») == koibal, sagai, kacsincz izik «gott geweiht, zum opfer 
geweiht» (izik at «ein zum opfer geweihtes pferd»); «opfer» (izik 
tág «opferberg» ; EADLOFF: TürkWb. I : 1360, 1397.) — jakut itik 
«geachtet, verehrt, heiligi). A szibériai ótörök feliratokon is elő
fordul: idi'c «opfer» (EADLOFF: 296.). 
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bögöly és kirgiz bündl-dk, bűnül-dk «asilus crabroniformus»), me
lyek szerint t. i. föltehető, hogy ama régi csuvasos hangalkatú 
törökségben, melynek nyelvi hatása a volga-urali finn-magyar 
nyelvekben mutatkozik,*) volt a jér-éy-nek is az előbbi esetekhez 
hasonló képzőtlen mellékalakja s ez lehetett az idézett jir, jör 
átvételek előképe. 

Egybehangzó az utóbbi adat tanulsága avval, hogy a vogul 
törém, osztják tűrém alakokat legalkalmasabban éppen a csuvas 
tóré-m, túré-m («istenem») fölveendő régi *töré~m ( = török tanri-m) 
hangzása alapján magyarázhatjuk. Egyéb nyomok is vannak, me
lyek valamely csuvasféle nyelvű törökség hatását igazolhatják a 
vogul-osztjákban, ilyenek : ÉV. suri «rádchen (karika)», tul'd-suri 
«finger-ring» = csuvas égrö ( = magy. gyűrű, köztör. jüzük) «ring» 
a csuvast jellemző hangzóközi z > r és szókezdő j > s ( = vog. s) 
változásokkal, továbbá a szóvégi -k enyészetével | KV. kdyr, ka/jr, 
EV. kakér, kayér, KLV. kuyr, TV. kiyr «busen, bauch, brust» = 
csuvas koygr, virjal kokkor «brust» ( = tat. köküz) a csuvas z > r 
változással [ LV. sortá, KV. éqrté (soarta AHLQU.), TV. cq,rta «kien-
span; kerze» — csuvas surdd (cser. sorta, sarta, magy. gyortya, 
gyertya) «kerze» == altaji-tatár járta «fackel (beim fischfang)» : 
csuv. szókezdő j > é változással | LV. sákwdn, KV. seywént «equi-
setum)) = votj. sakan «binse, matté; binsendecke», mely szó
kezdőjénél és hangzóinál fogva csuvasos alak a csagat. jeken, jiken 
«binse, matté» ( = magy. gyékény) szóéhoz képest (az utóbbinak 
külön átvétele: EV. jakdn «binsendecke», jakan-pum «binse» = 
10. jegan «schilfmatte») | EV. satvér, saur «hase» = csuvas sewér 
«murmeltier» (cypoK'L; ZoL.-nál: «cycJiHia>» = «ziesel»); v. ö. 
altáji süzel, sűzelek «ziesel» j EV. sürd, LV. surd «dicht» (pl. sürá 
löm «dichte suppe») = csuvas sora «dicht, dick» (v. ö. magy. 
sűrű). Az osztják jay «volk, leute» szónak (pl. As-jay «obi nép», 
Jo%én-jay «jugani nép», Vay-ja/ «vachvidóki nép») mása a többi 

*) Hogy e nyelvben a mai csuvasétól eltérő alakokat is föl
vegyünk, arra egyebek közt utalnak az efféle török-magyar szók is, 
mint tenger, kóró, túró, szán, melyek a mai csuvas t'ínés «meer», 
kúrék «gras», turéy «sauere milchw, éond «schlitten» ( = tat. cana, 
altáji canak id.) alakok ellenében éppen sajátos csuvas hangválto
zásokat tükröznek, tehát csuvasféle nyelvből valók, ez azonban a 
maitól valamennyire külömbözött. 
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törökségből egyelőre nem igazolható csuvas je% «volk, nation» 
{NyK. 21 : 39.). Mint különös kifejezésbeli egyezést említjük itt 
meg a «hajnal» déli vogul khuj-pánk és csuvas surém-bus egyforma 
nevezeteit, melyeknek előrésze magában is jelzi már a «hajnalt» 
(v. ö. WV.%uj «hajnal», altájijar «világítani, fényleni»), utórésze 
pedig «fő» jelentésű. Mindé körülmények egybefoglalva alapot 
nyújtanak oly nézethez, hogy a vogulok ós osztjákok vallási esz
méinek alakulására jelentékeny hatással volt bizonyos török nép 
is, melynek nyelvéből az e fogalomkörbe tartozó két legfontosabb 
műszót az «istenét» (illetőleg «ógét»), továbbá az «áldozatét» 
vette. Tekintve e mellett, hogy e két szó hangalkata csuvas jellegű, 
e népet körülbelül amaz ugur- okkal vehetjük azonosnak, kiknek 
egykori történeti kapcsolatát a vogulokkal, osztjákokkal és magya
rokkal emezek közös ugur (un-ugur), illetőleg jugur (= ~ÉN.juyér) 
külföldi neve tanúsítja s kiknek csuvasféle nyelvű török nemzeti
ségét másutt bizonyítottam (1. «Az ugor nópnevezet eredete» ez. 
értekezésemet: Ethnogr. 6 : 349—387. 11.). 

Az égi vonások vázlatos keretében földi színek alakítják tel
jessé s élénkebbé Numi-Tq/rém égatyának mythikus rajzát. Mintául 
a képzelet magát az embert: egyéniségének testi és lelki szerkeze
tét, környezetét s életfoglalkozását alkalmazza; tehát bibliai kifeje
zéssel élve: «istent az ember saját képm s hasonlatosságára 
teremti.)) Legföltűnőbb külső sajátság a vogul-osztják főistenség 
képzetében az ő ö r e g s é g e , a mint ez nem is lehet máskép egy 
oly lénynél, ki minden élőnek atyja, a világnak teremtője s így 
mindenek kezdetétől fogva él. Az Egatya: süt tqrém pátit tárém sül 
punk, jáninhwé «a hét ég hegyiben levő ég ősz fejű öregecskéjev 
(11 : 325, 329.), %qu$ punkpá jáninhwé «hamvas fejű öregecske» 
(II : 341.), ki kévén suj-jiw taVé/né tq,tsa%ti «vasas bot fejére támasz
kodik)) (II: 329.) s midőn űl, sat átpá sárin punk a tárátimé süpnel-
mtal ünli «hót hajú hajfonatos fejét leeresztve némán ül» (III: 70; 
I : 138.). Plasztikus képben mutatja be a gondolataiban elmerült, 
öreg Egatyát az egyik kosmogoniai ének (I : 79.), mely szerint 
«Arany-Kworész apuska aranyszélű hét asztal mellett aranylábú 
szent trónon űl; aranyvégű szent botja jobb oldali arczához van oda
szorítva; [midőn pedig a belépő a padlós ház közepére jut] arany
végű szent botját arcza mellől fölemeli, ő felé tekint s kérdi . . . 



378 MUNKÁCSI BEKNÁT. 

A Kaltés-leány nászregéjében az őt nevelő öreg párnak leírása: 
«A vendégrekeszben egy öreg asszony s egy öreg ember ülnek. 
Az öreg asszony feje megőszülve mint nyúlbőr, oly fehérré lett; a feje 
pedig sasfészekkel van megrakva, örege megőszülve sárgává lett; 
a feje búbja turujsas fészekkel van megrakván (II : 299, 306, 308.). 
Minthogy a regék szerint Kaltéé az Egatyának leánya, másrészt ezt 
nejével a himnus sutpunkpá kitt «ősz fejű kettőnek)) (t. i. párnak) 
mondja ( I I : 329, 341.): valószínű, hogy ez a kép is az öreg 
Egatyát ábrázolja feleségével. Az egyik tűzözön-rege (1: 75.) Arany-
Kworész atyuskát oly öregnek tudja, hogy járni sem tud már magá
ban ; hanem midőn a fürdőházba kell mennie, egy emberével 
emelteti magát. Talán szintén Numi-Tarém öregségére czéloz a 
rege, midőn száját ((tíz fogú fogas szájnak» (lq,u punkpá punkin süpá 
III : 2, 10, 171.) nevezi, bár a kifejezés ismétlése már «húsz fogú 
fogas szájat» emleget (III : 2, 35.). Tisztes aggastyán alakjában 
fogják föl PATKANOV szerint (I : 99.) az irtisi osztjákok is Türum 
személyét; de e kép előttük oly határozatlan, hogy emberi kézzel 
való utánzására a kutatók tudomásával kísérlet nem történt. Hogy 
az E g a t y á t b á l v á n y o s z l o p b a n n e m á b r á z o l j á k , 
kiemelik SAVEOV és ERMAN is (1. fent); de ennek oka még sem az 
lehet, mit PATKANOV vél, hanem hogy — mint fentebb kifejtettük — 
a bálványoszlopok voltakép elhunyt földi ősök emlékjelei, míg az 
Egatyát semmilyen nemzedék sem tudta olyan ősének, mely meg
halt s bálványképben való megörökítésre szorult volna. Különben, 
mint az előbbi idézetekből is látjuk, a bálványalakítás hiánya nem 
akadályozza meg a népképzeletet abban, hogy Numi-Tárém emberi 
alakját maga elé biztos képben ne jelenítse. Egy medveének leírja 
r u h á z a t á t is ; e szerint: «Numi- Tq/rém atyuska mesteri [ügyes
ségű] nő varrta aranyos fejbőrű két bocskort ölt fel; fekete állat 
f— hód), vörös állat (= nyusztj bőrdarabjaiból [varrt] ruháját 
nyusztos válla, vadas válla fölébe ölti; fekete állat, vörös állat bőr-
darabjaiból [varrt] övét felövezi» (III: 4.); alább pedig szó van az, 
istenségnek «fáját mesteri | ügyességű] ember készítette aranyos fej-
bőrű két hótalpárób) (III : 9.). GONDATTI szerint (17. 1.): «Numi-
Torum alakjára nézve emberhez hasonló, gazdag ruházatától egész 
külsejében aranyként ragyogó)). Hogy ((aranyos szeme a kelő nap s 
fürtje a nyugvó nap sugara)), már egyik fentebbi idézetből (II: 424.) 
tudjuk, mihez itt megjegyzendő, hogy midőn a himnus Numi' 
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Tarém szemének nagyságát az Obéhoz, vagy egy tóéhoz méri s 
szintigy fülét a tavi tündérrózsa leveléhez, ez nem vehető szó 
szerint való értelmében, hanem csak a fent adott magyarázattal 
annak kifejezése gyanánt, hogy az Egatya mindent lát s min
dent hall. 

Bővebben találunk közléseket a följegyzésre került hitregék
ben s népköltési hagyományokban Numi- Tqrém l a k ó f ö l d j é r e , 
h á z á r a s h á z n é p é r e vonatkozólag. Már SAVEOV írja, hogy 
az osztjákok «az eget tartják Törém állandó tartózkodása helyének» 
(1. fent). POLJAKOV szerint (58. 1.) az irtisi osztjákok közelebbről 
meghatározva a nap felkelő helyén vélik az Egatya lakát, míg az 
éjszakiak a h e t e d i k ég fölött. Emígy tudják a dolgot a vogul 
himnusok is : átér tqrém sat -/alté satit tarém, mol Tqtrém já'ikwe ! 
«derült egek hét közében hetedik égbeli gazdag Tarém apuska!» 
(II : 335.); sat t^rém pátit tarém sul! punk janinkwé «hét ég hegyi
ben levő ég ősz fejtt öregecskéje» (II: 325.). A hetedik eget jelenti 
talán ez a fentebb idézett jelzés is : «hét feketesas [röptényi] ma
gasságú Táréin atyuskánh) (III : 311, 316, 354.). Általánosabb 
meghatározása az Egatya lakóterületének: Nom törém vontén khgmT 

semé jayém «felső eget lakó férfi, kedves apám» (III: 126.), mely
nek értelme a közönséges Numi-Tqrém, Nun-Törém, Ngm-Nqjér 
(«Felső-Király»), osztj. Num-Törém nevezetekben is ki van fejezve. 
A szigvai szent rege szerint n e m ö r ö k t ő l f o g v a v o l t a z 
ég N. T. l a k ó h e l y e , h a n e m k e z d e t b e n a ( ( T u n d r a 
h a l m i vá r» (Tunrá-éa/l üs 1 : 1 , 20, 21.); itt született fia, a 
későbbi «Világügyelő-férfi)), ki visszatérvén hősi vállalataiból anyjá
tól a következő szavakkal nyeri el küldetését: «Te fiúcska, most 
itt maradsz az alsó tqrém-on (joli tqrémt = a földön), a felső 
tqrém-va (numi tqrémné) mi megyünk. Ezután az ember korabeli 
világ áll be, az ember idejebeli világ áll be; az alsó tqrém-on légy 
te Világ-ügyelő férfivé, atyád a felső tqrém-on Numi-Tqrém lesz, 
én Költés leszek» (I : 32). E regének felső-szoszvai változata tud 
ugyan szintén az ősi «földhalom»-ról (ma-sa/l), melyből a föld 
alakúit; de Numi-Tqrém atyát égben lakónak ismeri. A felső-
szoszvai tüzözön-ének szerint az Arany-Kworész égatyától s Arany-
Sis éganyától lakott «magától termett moszathalmi, tundrahalmi 
vár» (ness, telem tankiv-éayl üs, ness telem tunra-sa^l üs I : 38.), hol 
a későbbi Világügyelő férfi született, az égen van s az égi szülők 
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innen fijukat «aranyabroncsú bölcsőben hét rojtos ezüstlánczon 
bocsátották erre az alant levő földre» (I : 67.). Nem tudnak N. T. 
földi lakáról a többi regék és énekek sem, úgy hogy a szigvai szent 
rege előadását bizonyos népies mithosz-kritika következményének 
tarthatjuk, mely abból támadhatott, hogy a hagyomány a «tundra
halmi várat» mondja N. T. őslakának; de másrészt a tárgya fölött 
elmélkedő regemondó nem tud már a maga tisztább felfogásával 
tundrahabnot az égen elképzelni, miért is okszerűnek látja, hogy a 
földre helyezze a tundrahalommal együtt N. T. legősibb tartózko
dásának helyét is. Tény az, hogy az ősi naiv felfogás N. T. lakó
területét az égen ép olyannak látja, mint az emberét a földön: 
«N. T. atyának, Arany-Kworész apának aranygyepes szép földje 
van», melyen ménesek, csordák legelnek s ép úgy vannak hegyek, 
erdők és vizek, mint itt alant; N. T. atya az ő «vadfogó erdei hét, 
hegyi hét vadászhurokját)) s «vízbeli halászszerszámát» (1. alább) 
ezekben állítja föl. Nincs tehát képtelenség abban, hogy a mythos 
tundrahalmot tud az égen; sőt megérthetjük annak is az okát, 
hogy miért helyezi egy ilyenre Numi-Tqrém őslakát. Kicsinyke 
földhalomból támad ugyanis folytonos növekedés útján Joli-Tqtrém 
Földanyának lakóterülete, a föld (1. e regét alább): jól gondolható 
ennélfogva, hogy Nnmi-Tqrém Égatyának lakóterülete, a földet 
fedő ég is egy efféle halmocskából fejlődve terjed szét. Lényegében 
ugyanezt mondják a teremtési ének következő szavai: «Xul'-qtér 
legkisebb fia nyílszárny-ragasztásra való ezüst enyv üstjének nagy
ságára teremtődik Numi-Tqrem atyánk; Xul'-qtér legkisebb leánya, 
uz ő fonó ezüstorsója karikájának nagyságára teremtődik Kérges-
Föld anyánk»(I: 101.); közönségesen beszélve: «Eg ós föld kicsinyke 
területről növekedve nyerték nagyságukat)). 

Gyakran emlegetik a regék és énekek az Egatyának a r a n y -
t ü n d ö k l é s ű , e z ü s t t ü n d ö k l ó s ű h á z á t s annak alkotó 
részeit, a mint GONDATTI is hallott Numi-Tqrém és Kworés-Tqrém 
égi aranyházairól (17 : 1.): Numi-Sorúi asén qéné sorúi pasán jelpin 
kwol-ldwrén, sorúi vit qumán jelpin kwol-kiwrén jü voss saltsén 
mönt ! «a Felső-Aranyos atyád birtokát tevő arany fényességű szent 
ház belsejébe, aranyvízzel folyó (•= aranytól ragyogó) szent ház 
belsejébe, bár oda belépnél!)) ( I I : 355.), mondja az imádság a 
Világügyelőnek; másutt pedig lilin ql'át yasmin kwol «eleven szí
nekkel ékesített ház» (III : 319.) és Numi-Tqrém qpl'em, Somi-
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Kivorés jáyém somi sirpá sirin kér-kivold, aywtés-kwolá «N. T. 
apuskáin, Arany-Kworesz atyám arany tetőrúdú tetőrudas vasháza, 
kőháza)) (III : 59.) az Egatya lakának jelzése. Különösen föltűnnek 
e háznak a r a n y - s e z ü s t t e t ő r ú d j a i , valamint k e r e s z t 
g e r e n d á i , melyekről az utóbbi idézeten kívül a következő he
lyek is szólnak: Numi-Tqrém qpHém, Somi-Kworés já-fém somi 
sirp sirin kivolá (III : 61.), Numi-Tqrém asá ünléné qln sirp 
sirin kwol, qln perp perin kwol «N. T. atyja lakó ezüst tetőrúdú 
tetőrudas, ezüst keresztgerendájú keresztgerendás ház» (I : 138; 
III : 34, 68.), Numi-Sqrni asén qsné qln pérp perin kwol \JI : 409.), 
Somi-Kworés ásd qln sirpá sirin kwold (I : 74.). Az e z ü s t t e t ő 
n y í l á s említése: qln surmép surmin kwol «ezüst tetőnyílású, 
tetőnyílásos ház» (III : 68 ; surmin kwol III : 38, 109.), melyből 
azt látjuk, hogy N. T. laka az éjszaki vogulok képzetében minden 
fényessége mellett is csak olyan építkezés, mint egy egyszerű jurta, 
vagyis tetején nyílással van ellátva a füst kibocsátására s a vilá
gosság számára. Máskép fogja föl az Egatya házát a kondavidéki 
nép, melynek házaiban különösen a folyam mentén a tetőnyílás 
helyét már mindenütt hólyagos vagy üvegablak pótolja. Ezeknél 
Nun-Törém háza is a b l a k o s : «Felső eget lakó férfi, kedves 
atyám!» —mondja a medveének (III : 126.) — «midőn te hét
szeresen levő üvegablakodon keresztül (soát-pés ölpé Icési-kömésén 
toqré) alátekintesz, bogyóját termő bogyós ligeted sok terűi el». 
GRIGOROVSZKIJ szerint (60. 1.) a vaszjugáni osztjákok hitében az 
«angyalok* az égen aranyházakban laknak, melyeknek ablakain 
át figyelgetik, hogy mi történik a földön; ez ablakok pedig nekünk, 
embereknek, csillagokkép látszanak. 

Az E g a t y a h á z a h é t r e k e s z e s, h é t s z o b á s : Numi-
Voikén asüw, Numi-Voikén qpHüw sát-pis qln-kwol patitté, sat-pis-
sorni-kwol patitté jánmaltém plyá ((Felső-Fehér atyuskánk hét reke
szes ezüstháza, aranyháza zugában nevelt fia» (III : 67.). A hét 
szobának h é t a j t a j a van: Numi-Tqrém qpíém, Somi-Kworés 
ja fém somi sirp sirin kwold sorúi sirkippd sát áwitd «N. T. apus-
kám, Arany-Kworész atyám arany tetőrudas házának arany sarkú 
hét ajtaja)) ( I I I : 61.); sát jüns-uj lülit Tqrém jáyén ünléné lilin 
qlat yasmin kwol sdt awi «hét feketesas [röptényi] magasságú 
Tqrém atyád lakta eleven színekkel ékesített ház hét ajtaja)) 
(II : 319.). Midőn «Fönn-járó, szárnyas Kaim* az isteni követ «az. 
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Arany-Kworesz atyuskája lakta ezüst sarkú hét ajtós ház külfeléhez 
érkezett (qln sirkip sát áwin kwol), az ezüstsarkú hat ajtót hattá 
nyitotta ki (yatV pünséstá), az ezüstsarkú hetedik ajtót hétté nyi
totta ki (satV pünséstá), az ajtós háznak belsejébe» úgy ment be 
{I : 83.). Más változat szerint Tqrém atyánál salét-paal janin áivi 
láwéltawé «aranyból való nagy ajtót emlegetnek)), melynek ((küszö
bén ősz fejű párt emlegetnek)), a mint t. i. emberek módjára ott 
künn üldögélnek. — Az ajtónak a r a n y k i l i n c s e van: Numi-
Sorni háza sorni-moylan jelpin kwol «aranykilineses szent ház» 
(II : 355.). Midőn az Egatya hazulról távozik (pl. vadászatra, vagy 
vüágszemlóre) h é t s z e r e s v a s l a k a t s h a t s z o r o s r e t e s z 
akadályozza meg, hogy a bent levők ki ne jöhessenek ; innen házá
nak e jelzései: sat-pis kér tumanén kwol «hétszeres vaslakatos ház» 
(II : 289.), sát-yis tumanin kwol, %qt-pis postanin kwol «hétszeres 
lakatú, hatszoros reteszű ház» (III : 38.); sát-pis qlné (v. qlnin) 
tumanin kwol (III : 4, 1.). Mindé záró készülékek nem voltak elég 
•erősek arra, hogy Tqrém leánya, a medve s Xul'-qtér az alvilág 
fejedelme azokat összerongálva egyszer ki ne osonhassanak őket 
gyöngéden nevelő N. T. atyjuk házából (II : 289; III : 9, 38, 61.), 
mi sok romlásnak volt szülő oka. 

További alkatrészei az Egatya házának az ő d e s z k á s 
p a d l ó j a (partin kwol-kan III : 2, 10, 37.), mely «ar a n y s z é l ű 
h é t s z ő n y e g g e l * ) (somi yürép sát várták I I I : 62.) van leterítve; 
a házi gazda fáradalmaiból megtérve ezeken talál kényelmes ülő
helyet (u. o.). A «téres ház» (kanin kwol I : 83.) terén ( (arany
s z é l ű h é t a s z t a l » (somi yürpá sát pasán ünle'it u. o.), más 
közlés szerint egy «nap h í m e s s z e n t a s z t a l » (yqtél yansán 
jelpin pasán I : 138.) áll. Méltóságának gyakorlása közben (pl. 
midőn az eléje érkezőket fogadja) «Arany-Kworész atyuska a rany
l á b ú s z e n t t r ó n o n , illetőleg széken ül (sorni la!ilép jelpin 
ulás-tarmél ünli 1:83.) elmaradhatatlan « a r a n y v é g ű s z e n t 
bo t jáva l* ) (somi aulép jelpin sü-jiwá u. o.), mint támasztó esz
közzel s egyszersmind jogarral kezében. Egyébként pedig az Egatya 
háza, mint egy gazdag vogul emberé, tele van mindenféle becses 
p r é m e k k e l : semél-uj, viyir-uj misi kwol «fekete állat (hód), 
vörös állat (nyuszt) halmos ház» (III : 9.). Ott van még különösen 
s,z é 1 e t v i z e (lilin vit), melynek jelentőségéről fentebb szólot
tunk, továbbá a «vendégülő szobarekeszben az írások v. könyvek 
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(népükét), melyekben a teremtmények sorsa van megírva (I : 75.), 
végül a regéknek mindenféle bűvszerei (aranyfokos, aranyostor 
stb.; l . i t .o.) , melyekkel Numi-Tqrém az Ínségük idején hozzá 
fohászkodó kegyelteket megajándékozza. Az egyik tűzözön-rege 
szerint Arany-Kworesz házát u meleg fürdőszoba)) (reyin püléné 
kwol) egészíti ki, melyben három üst áll (I : 75.). 

Háza előtt áll az Egatyának á l l a t k ö t ő o s z l o p a , mely a 
himnus szavai szerint: pes yansán jelpin uj n&inténé tqrém-pastin 
kér-ankwél «tarka csípőjű szent állat ( = áldozati rén) oda kötésére 
való ég-fényességü (v. szentségű) vasoszlop)) (11:355.), illetőleg: 
sat nakpá éali qln jelpin ankwél, «hét lépcsőjű tiszta ezüst szent osz
lop)) (II : 409.). Az imádságokban többször arra kérik a közbenjáró 
szellemet, hogy az áldozatul fölajánlott rénszarvast, vagy lovat 
vezesse ez az Égatya elé (II : 339.) s kösse oda az ajtaja előtt levő 
oszlophoz (II: 355, 409.), a mint ez képletesen itt lenn, az áldozati 
tér oszlopánál történik (1. fent).— Az égi u d v a r jelzései : atértarém 
sat yalpa Tq/rém kana «derült ég hét köze lakó Tqrém tere» (II: 
337, 327.), kanin paul kana, kanin üs kana «téres falu, téres város 
tere» (III : 38). «Numi-Tqrém aiyának, Arany-Kworés apának 
a r a n y g y e p e s s z é p f ö l d j e , aranygyepes szent földje» (sarni 
vansin jqmés ma, sarni vansin jelpin ma III : 6.), vagy más közlés 
szerint: «leánynak vigasságos jeles játékot játszani való arany
gyepes, sárga gyepes kedves helye» (sorúi vansin, kasm vansin 
jatél ma) van, melyen «teli város, teli falu gyermekének játéka 
hallik** (III: 61, 66.). Oly gyönge ez égi föld rétege, hogy midőn a 
fogságából kiszabadult Tqrém-leány (a medve) s Xul'-qtér rajta 
ugrándozva szaladgálnak, egyszer lábuk alatt a told kiszakadt s 
akkora rés támadt, hogy azon át kényelmesen meg lehetett vizs
gálniuk az alant elterülő földet (III : 6, 40, 68, 110; II : 289.). 
Ezen az égi pázsiton jár a «Numi-Tqrém atya birtokát tevő h é t 
l o v ú , h a t l o v ú l o v a s m é n e s » (N. T. asém qsné sat lüwpa 
luwin jitér III : 40.), melyben a kondai nép képzelete szerint «a 
felső eget lakó férfiú atyának* van «fekete lova» (nom törém vontén 
khgm . . .jaja vqrénké lota III : 130.), «sárga lova» (réské lota 
III : 131.) és «szürke lova» (éipké lota u. o.). Van aztán ott még 
t e h é n c s o r d a (mis-jütér), mely ((ordítva, bőgve rohan» (III: 
67.), r é n f a l k a (vj-jütér III : 68.), benne egy «három éves rén-
tulok)) (yürém tál surti yar III : 110.), sőt legel ott «három éves 
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j á v o r » is (yürém tál jánf uj I I I : 113.). A PATKANOvtól följegyzett 
Pairaytű-himnus is tud az Egatyának «aranyszőrű lovairól» (II : 
184.) s szintígy GONDATTI, ki szerint Numi-Tárém világszemléjére 

fehér lovon szokott lebocsátkozni az égből (17.1.).— L ó i s t á l l óról 
beszél a szent rege (1:6.) s a tűzözön-ének (I: ¥é.), mely utóbbi szerint 
.KaZíes-asszony ekkép szól táltoslóra szoruló öcscsónek: «Hajdan, 
midőn anyánk s atyánk (Arany-'$is s Arany-Kworés) éltek, ő nekik 
naphímes hét lóval volt istállójuk, hófehér hét lóval volt istállójuk)) 
(yátél yansáp sát luivin kivol assi', ttirém-tüjt sát luwin kivol assi') ; 
menj édesem, amaz istállók omladékához; egykor midőn a lovak 
éltek, egy csikó ellődött, azt a csikót társai letaposták a föld alá, 
miután egy rőf mélységre ástad a földet, [azt a csikót j megtalálod». 
Ez a ló lett a Világügyelő férfinak énekekben s regékben ünnepelt 
híres paripája : «Olyan állat volt, egyik fél orralikából tüzes szikra 
tódul, másik fél orralikából füst tódul; kezének két felén ott van
nak szárnyai; válla tarka, csípője tarka szárnyas ló a mint áll, a 
merre fordul, napvílágította széles e földön fülecskóje mindent 
hall; ha két fűszál, két vesszőág összeér, mind az ő fülébe hat» 
(I : 44.). — Távolabb a lakóháztól terülnek el az Égatya e r d ő 
s é g e i , h e g y e i és v i z e i , melyekben ő földi ember módjára 
kedvelt magánfoglalkozásait, a vadászatot s halászatot űzi. Itt van 
felállítva az ő « n y u s z t f o g ó h é t , v a d f o g ó h é t s o k va-
d á s z h u r o k j a w (noys sát, uj sát, saw lesá 111:4.), illetőleg 
((hegyi hét, erdei hét vadászfaurokja» (ur sát lésá, vör sát lesá 
I I I : 59, 65.), valamint «v iz i h é t h a l á s z s z e r s z á m a» (vit 
sát aMa III : 64, 65, 109, 111.), melyekre utalva a medve őt éne
kében ur sát lesin yum ásém, vör sát lesin %um ápl'ém «hegyi hót 
vadászhurkos férfi atyám, erdei hét vadászhurkos férfi apuskám» 
(III : 59.) s uj sát lesin yum ásém, vit sát áléin yum ápl'ém «vadfogó 
hét vadászhurkos férfi atyám, vizi hét szerszámos férfi apuskám» 
(III : 64, 70.) jelzésekkel emlegeti. 

Igen természetes, hogy a hatalmas világuralkodó mennyei 
birodalmában nem él remetekép egyedül; hanem — mint eddig 
is többször történt reá hivatkozás — c s a l á d s külömböző rangú 
és rendeltetésű s z o l g á k e g é s z s e r e g e veszi körül. Hogy ő 
maga kitől származik, vagy honnan veszi eredetét, avval a kosmo-
goniai népköltés különösen nem foglalkozik; a szigvai szent rege 
pl. mindjárt azon kezdi a teremtés történetét, hogy: Tunrá-sayl 
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ekwáV ajkai' qlei' «a tundrahalmi öreg asszony s öreg ember» 
(vagyis a később égbe költözött Numi-Tqrém s neje) «élnek* (1:1.) 
s a többi regék és énekek is mindannyian a föld keletkezése előtt 
már élőnek s általában az égben levőnek tudják az Egatyát. Csu
pán a KEGULYtól följegyzett teremtési ének kezdi ab ovo Ledse 
annak megjegyzésével, hogy mai' tqrmi', téri pmtémleV, tén sán-
kémlei «a föld és ég, ők megalakulnak, ők megteremtődnek)), jelesül 
«Numi-Tqrém atyánk egy ezüst enyvüst» nagyságára)), «Kérges-
Föld anyánk pedig egy ezüstorsó karikájának nagyságára teremtő
dik)) (sankemli I : 101.). Ugyanez ének tőlem jegyzett változata 
némi kis eltéréssel közli a dolgot, a mennyiben csupán «Arany-
Kworés atyuskáról» mondja, hogy magától ^megteremtődött* (san-
kémlés), ellenben határozottan kiemeli, hogy 'Sopér-naj, Kami-naj 
ankw taw taratésta «Sopér-asszony, Kami-asszony anyát», vagyis a 
Földanyát «ő bocsátotta alár> s hogy szintígy Xufcqtér-áyi taw sán-
kémtéstd «az Alvilág=fejedelem-leányt is ő teremtette)) (I : 77.). 
Világos kifejezése e hagyomány annak a felfogásnak, hogy az Eg-
atya az i d ő k k e z d e t é n v é g s ő l é n y , ki előtt senki sem volt 
s k i s e n k i t ő l s e m s z á r m a z o t t ; h a n e m m a g á t ó l l e t t , 
a sankemli alapértelmét véve: vegyszerre kivilágosodott)) (DO. sanki, 
sanga «klar, heiter»). 

Homlokegyenest ellenkezik ezzel a tétellel egy felső-szoszvai 
közlés, mely szerint Numi-Tqréyn-rí&k mégis van előzménye: atyja, 
anyja s ezek mellett nem tőle származó égi lények: még két öccse 
és húga. Numi-Kworés jaydnélné — így hangzik az illető hely 
(II : 98.) — yüréin yum, nilentdz jd^á-ayiiml kit tqrém-yalén, kit 
kworés-yalén jolá tarátawást; jani' yamianl: Numi-Tqrém, kwoíl-
yumidnl: Sa/l-Tqrém, mdnyumidnl: Tapél-dns (Tapél-qjká), jdyd-
ayidnl: Kaltés-ékwd « N u m i - K w o r é s z a t y j u k t ó l h á r o m 
f é r f i s n e g y e d i k ü l l e á n y t e s t v é r ü k a k é t ég, k é t 
m e n n y k ö z é a l á b o c s á t ó d o t t ; a z i d ő s b i k f é r f i k ö 
z ü l ü k : Numi-Tqrém, a k ö z é p s ő f é r f i : Vihar-Isten, 
a z i f j a b b f é r f i : T ap é l-ör e g (= Polém-Tqrém)». Ezek sze
rint Numi-Tqrém atyja: Numi-Kworés, mely mythikus személynév 
pedig eddigi összes vizsgálataink szerint nem vonatkozhatik másra, 
mint Numi-Tqrém-re, kinek voltakép csak egyik mellékneve. 
Ugyané felső-szoszvai közlőnek (Nomin) egy másik, még pedig 
kosmogoniai regéjebői szintén az tűnik ki, hogy Numi-Tqrém és 

NYELVTTJD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. •"& 
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Numi-Kworés különálló mythikus személyek s hogy az előbbinek 
húga van, ki azonban itt nem Kait és- asszonynak, hanem Joli-
Tq/rém sánüw «A\só-Tqrém. anyánk» ( = Földanya) néven van 
nevezve. E szerint ugyanis midőn N. T. embereinek vázát meg
alkotta, nem tud lelket adni beléjük, hanem e czélra húgához, a 
Földanyához fordul; mert, szavai szerint: Kworés asén nan-paltén 
lili lauwés, 'Sis éanin nan-paltén nat lauwés «Kworesz atya részedre 
(nálad levőnek) rendelte a lelket ( = lélekadás tehetségét), 'Sis-
anya részedre rendelte az életkort* (I : 129, 131.). Tehát Numi-
Tarém atyja: Kworés, anyja: 'Sis, nyilván a Sarni-Kworés-nek 
megfelelő Sqrni-'Sis, melyet az ugyancsak ezen felső-szoszvai 
közlőtől származó tűzözönének említ (I : 38.), még pedig — nem 
Numi-Tarém, hanem a Világügyelő-férfi (Sarni-atér) atyjának, 
kit azonban az első helyen idézett közlés folytatása (II : 99.) 
egyezően a többi regékkel Numi-Tarém fiának tud. Látnivaló, 
hogy itt zavar van, külömböző genealógiai képzetek egybeve-
gyülése. 

Számba véve, hogy a Numi-Kworés mythikus különállásáról 
s prioritásáról való nézet oly élesen ellenkezik mindazzal, a mit e 
név fogalmi érvényéről eddigelé megállapíthattunk, azt bihetuők, 
hogy az pusztán egyéni felfogása, vagy okoskodása a felsöszoszvai 
közlőnek s nem valóságos néphit, melyet más emberek is vallanak. 
Ámde, hogy itt mégis tényleges néphittel van dolgunk, kétségtelenné 
teszi az, hogy GONDATTI a Szigvamelléken ugyanígy hallotta az égi 
istenek genealógiáját. «A vogulok hite szerint)) — írja ő könyvé
ben (17. 1.) — »az égen három istenség él, kik közül kettőnek ara
nyos háza van a felhők fölött s kiket emberhez hasonló, de a föl
dön soha nem volt lények szolgálnak. A f ő i s t e n , m i n d a 
t ö b b i e k n e k ő s e : K o p c TopyMi. , kinek alakja teljesen isme
retlen, mivel hogy az emberek közt őt soha senkisem látta s létezé
séről is csak más közvető istenségek révén van a földieknek tudo
mása. 0 maga a földre sohasem jár, hanem múlhatatlan szükség-
esetén leküldi maga helyett HVMH TopyMt>, vagy máskép flHHxrb 
TopyMi és BOMKaHT) TopyMi. néven ismert fiát, hogy nézze meg az 
emberek dolgait s hozzon hírt számára». A harmadik égben lakó 
istenség szerint a fekete felhőkben székelő CHXMJIT. TopyMi., a z 

utóbbinak öccse. Tapél-öreget, vagy Polém-Tqrém-ot GONDATTI 
több följegyzett regével egyezőleg Numi-Tarém legidősebb fiának 
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tartja (19. 1.), a KajiTbicb xopyMi., vagy CHHL TopyML névvel jelölt 
istennőt pedig N/T. feleségének (26. 1.). 

Van ezeknél fogva k é t g e n e a l ó g i a i f ö l f o g á s a vo
g u l é g i i s t e n s é g e k f é r f i s o r á b a n : az e g y i k — s ez 
az általánosabban elterjedt — N u m i- T q rém s z e m é l y é b e n 
l á t j a az ő s i s t e n s é g e t , melynek Numi-Kworés csak mellék
neve, névváltozata; a m á s i k Numi-Kwor é s-t t a r t j a ős-
i s t e n s é g n e k , Numi-Tqrém-ot a z o n b a n m á r m á s o 
d i k n e m z e d é k n e k , az e l ő b b i f i á n a k . Fentebb rámu
tattunk az utóbbi nézet keletkeztének valószínű okára abban, hogy 
a kworés szónak, mint köznévnek értelmetlen volta miatt elhomá
lyosult a nyelvtudatban a Numi-Kworés mythikus tulajdonnévnek 
is értelmi azonossága a Numi-Tqrém névvel, a miből folyólag be
állott aztán annak szüksége, hogy a különállónak gondolt Numi-
Kworés nevű mythikus személyt valahol az istenek genealógiájában 
elhelyezzék. Ez az elhelyezés pedig nem történhetett lefelé, mint 
N. T. utóda; mert Kworés-nek nincs semminemű kultusza s ha ő 
Tqrém-fi, előállott volna a kérdés, hogy hol van hát az Ő szent 
helye és bálványa, mint N. T. egyéb fiainak? Másrészt a Numi-
Kworés jáyém szólás, vagyis «atyának» való említése, továbbá a 
hagyományos szövegek folytonos társítása N. T. nevével, mint az 
egyenlő rangúság jele, csak ajánlhatták a fölfelé való helyezést s 
így válhatott Numi-Kworés atyjává Numi-Tqrém-nsk, nem pedig 
megfordítva. Hogy azonban Kworés, mint különálló mythikus sze
mély ujabb alakulat az Egatya íny tilosában, döntőleg bizonyítja 
az a fent említett körülmény, hogy nincs semminemű külön kul
tusza; ugyancsak erre mutat az is, hogy jóformán nincsen egyéb 
külön mythosa, mint éppen az, hogy N. T. atyja; mert még az 
előbb idézett felső-szószvai közlő regéje szerint is (I : 128—9.) «az 
ember korabeli világot» ő teremti meg, nem pedig Kworés. Igaz, 
hogy több mythikus szövegben csakis a Kworés név fordul elő, mi 
tehát azt a látszatot költi, hogy ezek az ő külön személyére vonat
kozó regék; ámde ugyané regék változataiban más közlők vagy 
együtt említik a Tqrém és Kworés neveket (pl. 1: 36. és 78. szerint 
Sorni-Kworés az, ki övével a mozgó földet megállapítja; I : 143. 
szerint ez Numi-Tqrém, ki ugyanott Numi-Kworés névvel is emlí-
tődik), vagy csak az elsőt használják (pl. az Ural teremtésére nézve 
I : 129.), vagy egyéb vonatkozásokból derül ki, hogy a Kworés 

25* 
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névvel említett mythikus személy al&tilNwni- Tarém értendő (a minő> 
pl. a tűzözön-énekben az, hogy Kivorés-nek fia a Világügyelő férfi, 
ki pedig a köztudat szerint N. T. legifjabb fia I : 38.). Végül igen 
fontos bizonyíték a szóban forgó mythikus név személyi azonossága 
mellett az is, hogy a vogul nyelven följegyzett szövegekben Numi-
Tarém-nek Kworés-szel, vagy megfordítva sehol semmi ténykedése. 
Azt a mit e pontra vonatkozólag. GONDATTI ír, hogy t. i. Kworés 
koronként leküldi Numi- Tarém fiát a földre helyettese gyanánt, a 
vogul szövegű regék és énekek szerint Numi-Tgrém végezteti az ő 
fiával, a Világügyelő férfiúval (1. alább). 

Amennyire ellenkezik az Egatyának, mint a világ teremtőjé
nek képzetével, hogy előde, atyja és anyja legyen : oly természetes 
az a fölfogás, hogy f e l e s é g e van, bár ennek inkább a n y a i 
s z e r e p e érdekli a hitregét. Párjával ismeri a szigvai szent rege a 
későbbi Égatyát már tundrahalmi ősfészkében, hol ékwái ajkai' 
qle'i «egy öreg asszony s egy öreg ember élnek» (1:1.) s a himnus 
szerint sul punkpa kitV laivéltawei' «ősz fejű kettőt (férfit és nőt) 
emlegetnek)) az égi aranyházban is (II : 329, 341.). Az Bgatyának 
megfelelő női alak neve: Sarni-'Sis, vagy 'Sis-Sgrni «Arany -
Kedvesw, mely a költői beszédben a Sqrni-Kworés, vagy Kicorés-
Sgrni nevekkel társul (I : 38, 4 1 ; II : 311.). 0 a Sat-tgrém-jisi náj 
saneuw «Hét-istent-[szült]-ősasszony-anyánk» (II : 315, 316.) kitől 
a hét Tgrém-Ji s ezek közt a regében és imádságban dicsőített 
Világügyelő-férfi (Sgrni-gtér, Mir-susné xum)> mint legifjabb fiú 
származik (II : 313; I : 38.). Ezt az utóbbi körülményt itt azért 
szükséges külön kiemelnünk, mivelhogy ez teszi bizonyossá, hogy 
Sgmi-'Sis nem anyja Numi-Tarém-nak, mint a felső-szoszvai 
közlő, a Kworés névvel való társítás következtében véli (I : 129.), 
hanem tényleg neje, lévén minden egyéb közlés szerint a Világ
ügyelő-férfi Nami-Tgrém-nak fia (1. alább). Erről a «Hét-istent-
[szültj-ősasszony anyánkról)) mondja a himnus, hogy ő «buktatta 
elő a naptól körüiforgott szentséges földet» (Sat-tgrém jisi naj 
saneuw yutitém ygtél jgnyém jeljpifí ma II : 311.), mi egybehangzó 
avval, hogy Joli-Tgrém = Sernél Ma-ánküw «Fekete Földanyánk
nak » is van Sat tarém sárii «Hét-Isten anya» jelzése (I .- 132.). 
Mindez adatokat egybefoglalva megállapíthatjuk, hogy Numi-
T < * r e m E g a t y á n a k n ő i p á r j a v o l t a k é p a F ö l d a n y a , 
Joli- Tg r é m, mely mythikus kép annak a szemléletnek kifejezése, 
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hogy az ég m e g t e r m é k e n y í t v é n ( v i l á g o s s á g á v a l é s 
e s ő j é v e l ) a f ö l d e t , ez ú j é l e t e t h o z e l ő . Ezért szere
pelnek a teremtési énekben is együtt, mint párok az «enyvüst nagy
ságára teremtődő Numi-Tqrém atyán s az «orsókarika nagyságára 
teremtődő Kérges-Fold anya)) (I : 101.). A mythos fejlődésével 
elhomályosulván az Égatya nejének, az istenek anyjának földi 
szerepe, ez férje, gyermekeinek atyja mellé kerül s ezért találjuk 
regékben és énekekben N. T. nejét az égben, mint egyikét az «ősz 
fejű kettőnek», mint Somi-Kworés női társát. S ha már N. T. neje az 
égben van, egészen elveszhet földi eredetének tudata s lesz a párból: 
Turum-jig, Turum-ank «T. atya, T. anya» (PATK. II : 40.), sőt az «égi 
anya» az a égi atyával» együtt említve az «ég» értelmét veheti föl, 
mint e szólásban: Türum jigem, Türum-ankema cayjtmet to% inenan 
«T. atyámhoz, T. anyámhoz (=az égbe) hadd menjen föl a füstje !» 
(PATK. I I : 102.). — Némely vidék hite szerint, úgy látszik, Numi-
Tarém n e j e a z o n o s Kaltés-asszonynyal; ez következik 
ugyanis a szigvai szent rege ama megjegyzéséből, mely szerint a 
tundrahalmi öregasszony, Numi-Tqrém neje, fiának felavatása 
után Kaltéé-sé változott (I : 32.), továbbá a Világügyelő-férfi felső-
szoszvai himnusának bekezdéséből, mely a Sorni-Kaltés és Sorni-
Kworés neveket társítja (II : 320.), végül GONDATTI ama hallomá
sából (26. 1.), hogy Numi-Tqrém neje s a hét Tqrém-fi anyja, CSHL 
TopyMT> ( = 'San-Taréin «Anya-T.») más nevén: KajiTbiCb TopyMi>. 
Sokkal elterjedtebb az a fölfogás, hogy Kaltéé a Világügyelő férfinak 
nénje (Ükwa Bkwa) s egyszersmind n e v e l ő a n y j a (1. erről bő
vebben alább) s nyilván ez az utóbbi szerepe térítette a mythos 
alakulását oly irányban, hogy őt, ki a tűzözön-ének szerint is 
Somi-Kworés (— Nwmi-Tqrém) leánya (I : 38.), az Egatyának 
feleségévé tegye. 

Gyakran említi a vallásos tartalmú népköltés a Tqrem-
f i a k a t (Tqrém-píyét). Fentebb láttuk, hogy az Égatya udvarának 
aranyos pázsitján «teli város, teli falu gyermeke)) játszadozik (III : 
61 : 67.). Egy találós mese szerint, midőn «a Tqrém-fiak hárfáz
nak: a szél fú)) (Tqrém-pU sánkwélte'it: vöt vöti IV : 389; Törém-
pü sankwélti: vuot IV : 393.). Egy színjáték is említi «az égen függő 
hét fiú)) (tqrém yanné sát pt IV : 207.) mulatozását. Nem effélék 
az őskorbeli T$rém-űak, kikről REGULvnak következő jegyzete 
szói (IV : 410.): «Kezdetben vidékenként a h ő s n e m z e d é k e t 
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bocsátotta alá Taréin a mindenfelé levő vidékekre . . . A Tqrém-
t ő l a l á b o c s á t o t t n e m z e d é k m i n d a n n y i a Tarém-fi 
v a l a (Tqrémnél táralim máyém akw'-müs Tqrém-piyét qle'it). 
A hadakozó korban (yqntUm jist) ez a hős nemzedék hadakozik 
vala: így mondják a hősi énekekben (térniü éryétté). A m e l y i k 
e m b e r h ő s (jár) v a l a : k ő v é a l a k ú i t (omlott) át, a melyik 
ember hősisége gyönge volt: azt megölték és elrothadt. A me ly ik 
a f f é l e h ő s e m b e r v o l t : a n n a k a h e l y e s z e n t t é v á l t ; 
f é r f i n e m i l l e t i , n ő n e m i l l e t i s z e n t s é g t e l e n ü l ; 
b á l v á n y o k , i s t e n t e r e k , á l d o z ó t e r e k és h a t a l m a s o k 
(t. i. s z e l l e m e k ) v a n n a k í m o t t a n (yoti-ut tamlé jqr-yum 
alés : ti ma jelpini jémts ; yum at rqwi, né at rqwi; pupyét, tqrém-
kanét, pürtaytné kanét, ás nanrát tot-ta qle'it). Az ő erejük egyforma 
volt; egyiküknek sem volt alább való az ereje. Azért könyörögtek ők 
Tqrém-hoz [ekképpen] : ,Hogyan rendeled te, hogy mi éljünk; 
vájjon együtt élnünk, vagy pedig szanaszét rendeled-e ? Mi nem 
bírunk együtt élni'. E k k o r T q r é m ő k e t v i d é k e n k é n t 
s z a n a s z é t r e n d e l t e (laywá ti láuwást). így ment egy a 
Kazym-folyó, más az Ob, más a Szoszva s más a Szigva felé. S ek
kor ott népség keletkezett: manysi manysi mivolta szerint, orosz 
orosz mivolta szerint; a hányféle népség csak van, mindannyia 
akkor keletkezett a föld egész széltében». Látnivaló ezen alaposan 
tájékoztató közlésből, hogy voltakép mindama régebben ismert s 
bálványok képében szent helyeken tisztelt istenségek, melyekről a 
regék és énekek szólanak s melyek — mint fentebb kimutattuk — 
tulajdonkép kiváló hősök szellemeinek istenített alakjai, a néphit 
szerint Tqrém-fiak, a mint rendesen ott is van a bálványistenségek 
hősi énekeinek bevezetésében a hivatkozás arra, hogy őket Numi-
Tqrém atyjuk «igézte» (sativés), vagy «rendelte*) (joltwés) szent 
földjükre (II : 1, 130, 205, 242, 256, 276.). Ha tehát a Tqrém-fiak 
anyjának Sát-tqrém-jisi na] sáúeiuv nejében s magának Numi-
Tqrém-nak is süt tqrém urtém yqn «hót istent szétosztott király* 
(II : 354, 424.) jelzésében egy meghatározott számmal, a «héttel» 
találkozunk, ez nem érthető másképpen, mint midőn az Egatya 
«hét hajú fürtös fejéről» (sat atpá sayin punká I : 138.), az égnek 
ós földnek «hét tájékáróU (sat sam II : 351.), vagy a világ «hét 
Obfoly aradról, hét tengeréről)) (sat Ás, sat sárié I : 40.) szól a 
költői nyelv, — vagyis a «legnagyobb)) számnak. 
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Ámde a mythos fejlődése nem nyugszik s minthogy szó van 
a Tqrém-fiak «hetes» számáról (Numi-Tarém jáyüw sát %um q>úéi 
I I : 116.), ragaszkodik a szóhoz s tudni véli, hogy melyik hét 
bálványistenség az, kiket a «Tqrém-fi» nevezet joggal megillet. Egyik 
alsó-szigvai ( Mesi-paul-heli) énekközlőm a Numi-Tqrém-rsL vonat
kozó fentebb idézett sat tqrém urtéin yqn (II : 424.) jelzőhöz a 
következő magyarázatot fűzi: Numi-Tqrém asüw sat pxja : Polém-
tqrém, Ték ajka, Lüsém-vit jelpin qtér, Ta'it-kwott ajka, Ajas-tqrém, 
Lopmüs-qjka, Átér «N. T. a t y á n k n a k h é t fia: 1. a Pe l im- i s t en ; 
2. a T é k f a 1 v i - ö r e g (az Obvidéken); 3. a « L o z v a v í z s z e n t 
f e j e d e l m e i ) ; 4. a S z o s z v a k ö z é p ö r e g e ; 5. a K i s o b -
i s t e n ; 6. a L o p m u s z f a l v i - ö r e g ( a Szigvatőnél); 7. a «Fe-
j e d e l e m » ( = Mir-susné y[um «Világügyelő-férfi»). GONDATTI 
ugyancsak a Szigva vidékén a következőkép értesült a Tqrém-fiak 
névsoráról (19—22. 11.): 1. ÜOJIVMI. TopyMT> ( = Polém-tqrém) ; 
2. acb TOJiaxt TopyMi, ( = As-taU% tqrém «Obfői isten»), vagy: 
aci> axi> TopyML ( = As-ja% tqrém «Obi nép istenei), mely az Ob 
forrását tevő tengerben lakik); 3. HÖpL ofiKa ( = 'Nqr-ajká «Ural-
bércz örege», a Jelpin nar istensége), vagy: HÖpi. TopyMT> ( = 'Nqr-
tarém) ; 4. ayTba o^Hpi. ( = Aut-já átér, «Aut-folyóbeli fejedelem*) 
az Ob torkolatánál); 5. aacT> TopyMT. ( = Ajas-tqrém), 6. TaxbiTT. 
KOTJII. TopyMt ( = Ta'H-kivoü tarém) ; 7. MÍpi> cycHB XVML = 
MacTepa = arBa iibipbicb ( = Ekwá-piris «Asszony-fiacskája» = 
«Világügyelő-férfi»). A Tarem-fiakról való harmadik értesülóskóp 
közölhetem itt a BEGULY-ét, kinek jegyzeteiben csak négyük van 
felemlítve, jelesen : 1. Palm-tarom : 2. Lopmus-tarom • 3. Suoma-
tarom (= Söma-tqrém nyilván Söma-paul vidékén, REG. szerint a 
közel folyó Pal-ja mellett; 1. IV : 437. 1. 41. sz.); 4. Sarnu-ater 
(= Sqrui-qtér}ki: «Numi- Tarom vasi pi: legkisebb fia» = Lunt-
ater «Lűd-fejedelein»); 1. HUNPALVY : Yogul fold és nép : 137. 1. 
Egyezik mind a három értesülésben Numi-Tqrém legidősebb és 
legifjabb fiának a neve, mi e részben a hagyomány régiségére s 
megállapodottságára*) vall s egybehangzó avval a körülmény nyel, 

• *) Midőn az alsólozvai imádság ezeket mondja: sanyémlém 
Tqrém qsén, jani Tqrém-answ( qsén, Pqlm-tqrém anéwy qsén, sat 
tqrém vési pü qsén «Teremtő Tqrém, nagy Tarán-öreg, Pelim-isten 
öreg vagy, hét isten közül legkisebb fiú vagy» (II : 414.), nyilván-
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hogy csaknem az egész déli vogulság (a Lozva, Pelim, Taps-ja és 
Felső-Konda vidéke) a pelimi istenséget tiszteli ugyanazon rang
ban, melyben az éjszaki vogulság s az egész osztják, valamint sza
mojéd nép az Irtis torkolata közelében (a fehérhegyi fokon) székelő 
obi «Arany-Fejedelem* (Sqrni átér, vagy: Átér) nevű istenséget. 
Igen érdekes, hogy az éjszaki vogul hitrege a világügyelői hivatás
ért való versenyben éppen e két Tqrém-üút szerepelteti (az előbbit 
Tapél-qjkd nevén, II : 116.), természetesen a közlő vallási nézeté
nek megfelelőleg az utóbbinak juttatván a pálmát. A felsőszoszvai 
közlő fentebb idézett isten-genealogiája szerint Tapél-öreg Numi-
Tqrém kisebbik öcscse volna (II : 98.): ez mint változat igen közel áll 
az előbbihez, mely szerint Polém-tqrém (= Tapél-ajka) N. T. leg
idősebb fia. A többi Tqrém-üaksit illetőleg itt kiemelendő az, hogy 
a lopmúszi isten xa-c' kioyj\w viseli a Tqrém-pV nevet, mint éneké
ben mondja: Taréin sirin jelpin qtér, Kworés-sirin jelpin qtér 
Tqrém-pV qjkaV lawdsawém « Tarém-szerü szent fejedelem, Kworés-
szerű szent fejedelem, ,Tqrém-fi öregnek' neveznek engem» 
(II : 276.). 

Sqrni-Rworés l e á n y á n a k egyszersmind a Világügyelő-férfi 
testvérének tudja a tűzözőn-ének Sqrni-Kaltés-t, kit — mint fen
tebb említettük — helyenként N. T. feleségének is tartanak. Pai-
rayta ( = Yilágügyelő-férfi) nőtestvéréről megemlékszik az ő kondai 
osztják himnusa is, kit «negyven ölnyi hajfonatos úrasszony, test
vérem »-nek (neda-jon tet sevep nai, jiankem PATK. II : 184.) nevez, 
mely jelzés a vogul regebeli Kaltés-leány rendkívül hosszú haj-
fonatának leírására emlékeztet (ennek t. i. egyik ágán «eleven 
nyuszt kúszik fölfelé, másikán eleven hód száll lefelé» 11:301.). 
Ama felfogás, mely szerint Kaltés az Egatya felesége volna, úgy 
látszik csak keresztény eszmék hatása alatt keletkezett újabb 
mithosz-alakulat; a Krisztussal azonosított Világügyelő-férfi s a 
Máriával azonosított Kaltés-asszony olyan genealógiai összekap-

való, hogy nem a pelimi istenségre vonatkozik a ((legkisebb fiú» 
jelzés (ép úgy mint nem a «teremtő Tqrém» jelzés); hanem hogy 
itt az imádság bevezetése elősorolja az összes ismert istenneveket 
és jelzéseket (úgy a mint ez a cseremisz és votják imádságokban 
történik) mintegy a következőket mondva: «Teremtő isten, nagy 
isten, Pelim-isten stb. a ki vagy, hallgasd meg kérésem!» 
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csolása, a minőben Krisztus és Mária vannak. Annál könnyebb 
volt a származási viszony ilyetén képzetének fejlődése, minthogy 
Kaltéé-t már a pogány mythos a Világügyelő-férfi nevelő anyjának 
tudta, tehát csak kevés kellett ahhoz, hogy a keresztény tanítással 
egyezőleg valóságos anyjának s következéskép az Égatya nejének 
ismerje el. 

Az itt elősoroltakon kívül még egy kiváló személye van, a 
felső-szoszvai közlés szerint, Numi-Tqrém családjának s ez : Sa%l-
Tqrém «Vihar-Isten», az ő idősbik öcscse ( I I : 98.). E névnek a föl

jegyzett népköltési gyűjtésekben még csak egy említésére akadunk, 
hol a «Vihar-isten hét fiának» ('Sa^l-tarém sát pf) az Ob felvidéke 
táján «vasláncz végén függő váráról» van szó, melyben őrtorony
kép egy «földet néző hegy» (ma sussné ur) is van (II : 65—66.). 
Többet mondhat e mythikus személyről GONDATTI (17. L), ki szerint 
«midőn az emberek eső, hó, hideg és meleg idő dolgában fordulnak 
kéréseikkel Numi-'Tqrém-hoz, ez a kérés teljesítésére chxh.it> 
TOpyMi> öccsét utasítja, ki állandóan a fekete Jelhőkben lakozik s 
ezeket soha el nem hagyja. A viharfelhőkön ülve láthatják is őt a 
sámánok : emberi ábrázatja van s vizet hordozgatva mammutszarvú 
renekkel utazik ide s tova a felhőkön. Ha a rének renyhén halad
nak, ő rájuk üt a gyeplővel, még pedig oly erősen, hogy ez által 
fény támad: a villám czikázása. Az ily ütésre a rónék elkezdenek 
rohanni s ekközben kiöntik a vizes hordóknak tartalmát*. INFANTJEV-
nek ide vonatkozó közlése szerint (IV : 261.): «Torrn után, mint 
legkiválóbb, de nála alacsonyabb rangú istenségek következnek: 
TIéxojib-BOH3H (nyilván : 'Sayl-áné), Bo^'L (nyilván: Vöt «Szél») ós 
OceTp-L ( = us ötér «kis fejedelern», t. i. a «kondai»), vagy linmi.-
OTpí> ( = vis ötér id.). Az első kettő a felhőkön él s a mennydörgés 
fölött rendelkezik. Róluk még Torm-n&k a fia sem tud semmit, ki 
a mennydörgés hallatára kérdi atyjától, hogy ki dörög; de ez nem 
felel neki. Mindkettőjüknek van neje; áldozati állatul mindenek 
fölött a rént és tehenet kedvelik.» — Látnivaló e leírásokból, hogy 
' Sayl-tqrém meteorológiai istenség, melynek szerepköre részben 
fedezi a Numi-Tqrém-ét, valamint egyezik a róluk való képzet azon 
közös pontban is, hogy mindkettejüknek hét fia van. Számbavéve 
ezekhez, hogy a fentebbiek szerint Kworés-nek különállása s prio
ritása az Égatya mythosának eredeti tartalmában föl nem vehető 
s hogy ennélfogva alapját veszti a Numi-Tqrém és ' Sayl-tqrém közt 
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levő testvéri viszonynak is képzete: önként kínálkozik ' Sayl-tárém 
mythikus lényének értelmezésére ugyanaz a magyarázat, melyet a 
Numi-Tarém és Numi-Kworé" mythikus különállásának nézeténél 
alkalmaztunk, vagyis hogy neve eredetileg ép olyan mellékneve 
volt Numi- Tarém Egatyának, mint Kworés; de — talán a név 
ritkább használata folytán s mivel '' Sayl-tárém mint melléknév 
N. T. működésének csak kis részére volt alkalmazható (tehát a két 
mythikus fogalom tartalma nem volt azonos) — idővel a két külön 
név azt a képzetet keltette, hogy a velük jelzett mythikus személy 
is két külön, bár egymással kapcsolatos lény lehet. Ez a másodlag 
fejlett mythikus személy sem volt a lefelé ágazó genealógiai vonalba 
elhelyezhető; mert mint az égből soha nem távozó lénynek nincs 
a földön sem szent helye, sem bálványképe. Ellenben ott, hol már 
Kivorés-t megtették N. T. atyjának, minden akadály nélkül tehet
ték ez utóbbi mellé 'Sayl-tarém-oí öcsnek (nem bátyának: az 
inferioritás jelzésére), sőt hogy kerek hármas számban legyenek 
Kworés fiai, odavették még harmadikul a genealógiában legköze
lebb álló személyt, N. T. legidősebb fiát, a Tapel-öreget ( = Polém-
tq,rém) is. Ez az utóbbi nyilvánvaló változtatás mutatja, hogy a vele 
összefüggő egész genealógiai felfogás másodlagos fejlődés, mond
hatni újítás a régi egyszerű s természetes hagyományhoz képest, 
mely sem elődét, sem testvérét nem ismeri Numi-Tarém Ég-
atyának s az őt kiegészítő női személynek, a Földanyának csupán 
leszár mázairól tud. 

Az Egatya udvartartása s hivatásszerű ténykedése nagy 
számú c s e l é d s é g e t kíván (1. GONDATTI 17. L). A fontosabb fel
adatok végzésében a Tq,rém-fiak működnek közre, kiknek egyik 
jelzésük ezért: Tarém sát y% aján yam-pV «Hét Tq/rém-fí, apród-
legényo (II : 63.), vagy Numi-Tarém sátyumita «N. T. hótembere» 
(II : 117.), illetőleg voikén taxiin sat yum «fehér ruhás hót férfi» 
(I : 76.). Az ő dolguk különösen az emberek ügyeinek tüzetesebb 
gondozása, mely végből — mint fentebb láttuk -— egyes vidékekre 
vannak szétosztva, a legifjabb rTarém-ün pedig az egész világ fölötti 
főügyeletet gyakorolja. Az alsóbbrendű munkákhoz külön szak
emberek vannak beosztva. így pl. szó van a medveénekben Numi-
Tarém- nak « v a s a t k é s z í t ő h é t k o v á c s á r ó l ) ) (kér vámé 
sát kusnésá III : 13.), kik kijavítják az ő életlen fejszéit, tompa 
törővasait, háromszáz ölnyi vaslánczot s ezüstbölcsőt készítenek 
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(u. o.). GONDATTI is hallott égi kovácsokról s egyszersmind égi 
á c s o k r ó l (56. L). Pairayjá égi atyja ácsának (tet-verda yoi-
pagat*) PATK. II : 184.) lehulló forgácsából negyven húrú hárfát 
készít. N. T. «aranyos felsőjü két hótalpának fáját mesterember 
készítette» (jiwá mástér yum várém sqmin alap kit jósa I I I : 4.). — 
Különösen fontos a földiekkel való gyors közlekedés czéljából a 
h í r s z o l g á l a t , melynek hivatalos eszközlője: Numél-minné 
tqívlin Kaim «Fönn-járó-szárnyas Kalm» (I : 77.), a Xányin uj 
«üzenetes állat» (ki a lanyin uj lay totitd «az üzenetes-állat-üzene-
tet hordja» I : 79.), vagy más nevei szerint: Lallén-pqal loÜilén 
Kaim «Lábbal- alkotott lábas Kalm» (I : 101.), Tqtvlén-pqal tqwlén 
yajtá «Szárnynyal-alkotott szárnyas követő (I : 106.), Tqul-qtér 
(Toyjifc o^bipi.) «Szárnyas fejedelem» (GONDATTI 32. 1.). Egyébkent 
az Égatyához való hírvitelt minden bálványszellem (pupi) tarto
zik végezni, ha az emberek idéző igéikkel s imádságokkal erre szo
rítják ; ezért nevezi az imádság a Pelim-istent sat tqré-m khaita 
khum-uak, «hét isten hírvivő férfiának» (II : 414.) s mondja a 
Paszét-istenke is közbenjárását könyörgő híveinek: piktvét,pikwét.' 
nanán láwné mand Hányan uj lány qníe'im, mand kelari uj kél qn-
seim! «fiúcskák, fiúcskák, nektek mondandó minő üzeneten állat 
üzenete, minő beszédes állat beszéde van nekem !•» (II : 420.). Mind 
az itt elősorolt s az Égatya környezetéhez tartozó mithikai lények
ről alábbi tárgyalásainkban lesz tüzetesebben szó. 

A mi magának az É g a t y á n a k h i v a t á s s z e r ű f o g l a l 
k o z á s á t illeti, ez két irányú. Az egyik, az ö természeti működése, 
melylyel az ég. levegő s időjárás jelenségeit alkotja, úgy a mint 
ezt már fentebb láttuk. A másik az ő világuralma * atyai gondos
kodása teremtményei fölött. E végből ő nem éri be megbízottjainak, 
a bálványszellem éknek működésével ós jelentéseivel; hanem mint 
jó gazda, maga is nagy kőrútokat tesz világában mindent megvizs
gálva s az igazság és jog követelményei szerint elintézve. Numi-
Tqrém ásém mát-sám sat sám jqnyi, vitet yat sám jqnyi «N. T. atyám 

földvidékek hét vidékét járja körül, vizeknek hat vidékét járja körüb> 
(II : 289.), mondja az Égatya házában nevelkedő Kul- atér-gyeimek 
s ugyané cselekedete után dicsőíti a kondai imádság Torém atyát 

*) Itt yoi-pagat == vog. yum-pirá «legénye». PATKANOV & pagát 
szót «fölösnek)) találja s nem fordítja. 
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t épén soat soar mülét khgm, mólén soat soar mülét khgm «táplálékos, 
jószágos hét világot körüljáró férfiú* ( I I : 376.), oatém öltté soat soar 
mülét khgm «ember lakta hét világot körüljáró férfiú» (II : 377.), 
Ngm-Törém soat soar khgm toatám «N. T. hét világbeli férfi atyus-
kám» (II : 230.) jelzésekkel. A jevravidékiek szerint Törém mindig 
az ember körül van, mint valami őrangyal; ő ülné jalém ál'-Torém 
t'oqt'ém, sisin jalém sis-Törém íoqiém «előttem járó Elő-Törém apus-
kám, mögöttem járó Mög-Tőrém apuskámw (II : 380.). Különösen 
megjelenik a kegyes Egatya az áldozattal könyörgő hívek előtt: 
«Szarvas állat áldozatos tereden» — mondja az imádság — «gyö
nyörködő szárnyas hátú hátas istent nem látunk. Hajdan, midőn 
az ének korabeli férfi, a mi atyánkfia, a rege korabeli férfi, a mi 
ősünk fia élt, szarvas hét állat áldozatos terén állta napján, ama 
férfi viselte rióbot karikája alakjában forgó kerek föld felett Numi-
Tarém, a mi atyánk megjelent* (yaUtálés, tkp. «előbukkant» I I : 
312.). Ilyen leszállása alkalmával — melynek rendes kifejezése: 
Tq/rém jol-va'üés ( I I : 66.)— GONDATTI szerint (17.1.) az Egatya 
fehér lovon járva föl szokta jegyezni tapasztalatait s aztán naplóját 
elintézés végett átadja a Világügyelő-férfiúnak. lm egy kis szem
léltető kép gyanánt e tárgyhoz a kakuk legendája (kukuk-erV 
IV : 321.): 

«Hajdan Numi-Tűrém alant levő földjét megnézendő a földre 
jött (joli máid sunsilim má-tármél jaldsés). A mint lóháton jár, lova 
belesülyedt a sárba. A közelben egy ház mellett nő ül; énekelve 
szabdal, varrogat. ,Micsoda nő vagy te, gyere ide, segíts fölemelni 
lovam!' — hívja őt Taréin. ,En nem érek rá, varrogatok' -
mondja. ,No ha nem érsz rá, ne is érj rá soha; éjjeli kakukkóp 
•énekelj, nappali kakukkép énekelj, éjjel ne legyen, nappal ne 
legyen nyugalmad!' Tqrém megátkozta s kakukkép röpült tova. 
Szabdalódeszkáját fark gyanánt, varrógyűszűjét orr gyanánt illesz
tette rá. Leányai, fiai árván maradtak, anyjuk nélkül kínlódtak, 
halálra jutottak, egy lúczfenyő tövébe temették el őket. Ő miattuk 
énekli a kakuk: ,Két kis magzatom, két kis porontyom maradt el; 
két magzat, két poronty; evező-darab ( = karjaik), ladik-darab 
( = hasuk), lúczfenyő-töve, czölöp-töve!'» (kit sis, kitrnq,/, tüp-sup, 
yáp-sup, iaut-tit, sáp-tit: a kakuk hangját utánzó szók). 

De nemcsak földi jártában, hanem égi tartózkodása alatt is 
folyton ügyel az Egatya mennyei lakából teremtményeire, még 
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pedig a kondai nép felfogása szerint olykép, hogy háza ablakaiból 
kinéz, mint a következő hivatkozásból kitetszik: «Felső eget lakó 
férfi, kedves atyám, midőn te hétszeresen levő üvegablakodon 
keresztül alátekintesz (nái soat-pés ölpé kési kösnésén toqré jqlé 
sosnén-éöut) bogyóját termő bogyós ligeted, zelniczéjót termő zel-
niczés fövénypartod sok terül el» (III : 126.). Az égnek «lefelé néző 
nyílásáról)) (jolál susné as II : 98, 99.) szó van a Világügyelő szü
letésének regéjében is, melyen át N. T. ledobja a földre bűnös 
nejét, Kaltés-asszony pedig ugyanott lepillantva észreveszi az éppen 
világra jött «arany kezű-lábú gyermeket)). 

Hogy minők legfőkép az Egatya gondoskodásának tárgyai, 
arról bőségesen tájékoztatnak az imádságok, melyekből azt látjuk, 
hogy az emberek hozzá közvetetlenül, vagy a bálványistenségek 
közbenjárásával egészségért, boldog életért s anyagi javakért folya
modnak. Az ő kezében minden lénynek a sorsa s ezért nevezik 
oqtém ölné soat vor tqtilép khgm-n&k, «az emberélet hétféle szeren
cséjét hordó férfiúnak)), ki t. i. mindenhatóságában mindent meg
adhat, a mi földi teremtést boldogíthat s tőle függ e javaknak meg
vonása is. A szerencsés ember Tqrémné vojwés «T.-tól fölvétetett)), 
azaz «az ő kegyeibe fogadtatott)). Közönséges bucsúszólások: 
Tarém-jot mináti! (II : 283.), Tqrém-jot minékán I (II : 8.): ((Isten
nel menjetek, kedveseim!)), Tqrém jot kit pasa, yürém pasa minán!' 
((Istennel való két üdvözletemmel, három üdvözletemmel menje
tek !» (II: 18.). Mint PATKANOV írja (1: 99.), annak nyilvántartására, 
hogy kinek meddig tartson élete, nagy könyve van s egy vogul rege 
is tud arról (I: 74—75.), hogy «Arany-Kworész atyánknak vendég
ülő szobarekeszében írások (v. könyvek: népákét) hevernek)), me
lyekből a tanakodó Tqrém-fiak előtt az előidézett írásértő, Jeli-üs 
ajka «bácsijuk» (ákicinl) bebizonyíthatja^ hogy a szóban forgó tűz-
özönnek, illetőleg a világ pusztulásának még nem érkezett el a 
kiszabott ideje. Említettük már fent GoNDATTinak azt a szigvavidéki 
értesülését, hogy az Egatya aranyból való támasztó botja állandóan 
az élet vizében (lilin vit) van s ennek hullámoztatása a bűnösnek, 
kinek szánva van, rögtönös eszméletlen állapotát okozza. De ő nem 
kívánja teremtményeinek halálát, sőt ellenkezőleg «szánalmába 
veszi» (Numi-Tqrém asánélné süW vissentivét II : 408.) a kór s-
egyéb szerencsétlenség üldözöttjeit. Az ő segedelmét keresik a hős-
harczosok is végső szorultságukban, így az ifjabb kondai fejedelem,. 
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ki czélja elérésére «Ngm-Törém atyjához hét hétig tartó hőségért ki
áltott föl» (N. T. jdyétan soát soátén réV qjyés II : 224.) s elnyerte 
e kérelem teljesültét, mint később bátyja, ki ellenfelének legyőzé
sére N. T. «kedves ura atyjától» (somé pqjréys jáyém I I : 230.) arany -
ostort, aranyfokost s életvízzel való tömlőt (léién vii khüri) könyör
gött s meg is kapott. GONDATTI írja (23, 24. 1.), hogy midőn a 
«Szoszvaközép-örege» az ellene háborúval jövő hatalmas menkw-et 
meglátta, nagy félelmében N. T. atyjához fordult segítségért, ki őt 
győzelemhez juttatta avval a figyelmeztetéssel, hogy a ménkw-nek 
mellében a nyaka alatt egy darabka «emberi hús» van s ez rajta 
az egyedül megsebezhető testrész. PATKANOV egyik hősénekében 
(II : 64.) csak úgy érheti utói a hős menekülő ellenfelét, hogy 
emennek útja elé erdős dombok, majd egy vérrel folyó patak alá-
bocsátását kéri «Arany-Fény» mennyei atyjától, mit ez teljesít is. 

Az itt fölsorolt hivatásszerű munkásságon kivül van Numi-
Tqrém atyának m a g á n f o g l a l k o z á s a is, a minő különösen a 
vadászat és halászat, melynek eszközeiről fentebb szólottunk. Teljes 
felszereléssel jár ő ki erdeibe : «a fáját mesterember készített ara
nyos felsőjű két hótalpát előveszi, öt ujjú ujjas lábéira fölcsatolja s 
nyusztfogó hét, vadfogó hét sok vadászhurokjához erős mennydörgés, 
hatalmas mennydörgés csattogó zajával távozik)) (III : 4.). Halásza
tának egy alkalmát a Kaltes-leány nászregóje írja le (II : 299.); e 
szerint: «Háza egész nagyságában szél hullámozta vízhabbal egyre 
forog. A nép közül a ház padlóján a hálóvarsával halászó ember 
a hálóvarsával halászik, a keczéző ember keczézik, a gyalmot vető 
ember gyalmot vet, a halászó sövénynyel halászó ember halászó 
sövénynyel halászik, tokhalat, nyelmalazaczot fognak. A vendég
rekeszben egy öreg asszony s egy öreg ember ülnek», a Kaltés leá
nyukat (a rege szerint: testvérüket) férjhez adó égi atya párjával. 
Az elromlott vadászszerszámokat, mint fentebb láttuk, rendesen 
kovácsaihoz adja javításra; de maga is szeret foglalkozni e meste
rséggel. «Numi- Tarém atyám hegye törött sok tör öv ásat, éle törött 
sok tompa szerszámot sokat gyűjt össze ; vaslánczos jeles házat, 
ezüstlánczos jeles házat üt föl (— kovácsmunkákhoz fog: kér-sérin 
jamés kivol ünttitá, qlnsérin jqmés kwol ünttitá), húsos ( = húsele-
ségben tartó) hét folyamán, csontos hót folyamán így foglalko
zott" — mondja az egyik medveének (III : 44.). 

Ezek ama mythikus képzetek, melyekkel a vogul-osztják em-
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ber az Égatya személyét, alaki vonásait és szellemi tulajdonságait, 
uralmának székhelyét és környezetét, hivatásos s egyéni munkál
kodását felfogja. Hozzájuk külön csoportként csatlakoznak az Eg-
atyára vonatkozó t ö r t é n e t i m y t h o s o k , melyek az ő múltjának 
eseményeit tárgyazzák, különösen arra — az embert minden tájon 
s minden időben rendkívül érdeklő — kérdésre igyekezvén rész
letes fölvilágosítást nyújtani, hogy miként létesült, vagy teremtődött 
általa a világ egészében s egyes alkotó elemeiben s hogy miként 
támadt ebben a jelenleg uralkodó törvényszerű világrend, az emberi 
társadalom s kultúrája (főbb életfoglalkozások, mesterségek, jog-
•és vallásszokások stb.). Mielőtt ily tárgyíí mithoszok bemutatására 
áttérnénk, lássuk elsőben minő műszavakat és kifejezéseket ismer 
a vogul költői nyelv a «teremtésre*). 

Legérzékibb ezek közt a jold táráti, vagy tárdti «alábocsát», 
t. i. az égből a földre, mely kifejezésnél ismerjük tényleg a menny
ből való alábocsátás regéjét is ezeknél: Sorni-Kworés ásuw ma 
tdráti «Arany-Kworesz atyánk a földet bocsátja alá», azaz: 
«teremti» (I : 35, 36, 76, 134, 135.), jelpin saktv táráts ((alábocsá
totta a szent tűzözönt» (1:68.), Xul-atér• tárátéstá (I: 158.), Sopér-
náj, Kami-náj ánkw tárátéstá (I : 76.), Paráp-náj ánkw tarate'im 
flParáp-asszony anyát (ily nevű hegyet) bocsátok» (I : 80.), vagy 
midőn a medvéről mondja az ének, hogy jale tarétaus (KV. I I I : 
128.), tárátawém (III : 18.); de már nincs határozottan meg
mondva, hogy ugyancsak az égből, vagy máshonnan «teremtéssel», 
avagy szóbeli «rendeléssel, igézettel» történik-e a «bocsátási) pl. az 
állatokról szóló következő helyeken: Numi-Tarém áéüw kwoss-ké-
jpél vit-ytd voss tárátasén, vör uj voss taratdsén! «N. T. atyánk 
teremts ( = bocsáss) legalább vizi halat, erdei vadat!» (1:73.), 
Sorni-Kworés asukiué sdt tömiU, sdt pawéllawéstárdtankwé aArany-
Kworész atyuska hót jávorüszőt, hét jávortulkot, mondta, hogy 
bocsát» (I : 91.), vagy a jávor mondásában: Numi-Tarém jáyémné 
tardtawdsém (IV : 301.); v. ö. Türum estem saiten pundape kart 
jewér ('Istentől bocsátott deres oldalú vasfarkas» (PATK. II : 88.). 
Világosan csak isteni «rendelésről» lehet szó ebben: Tarémné nél 
tárdtawdsén, an nen tulmentawés «T. nőt rendelt (bocsátott) szá
modra, de azt a nődet ellopták)) (I : 7 ; Tarém tawdn tárdtálim 
náj-á-ril: 10.); a következőben pedig éppen földi lényektől ered 
az alkotás : téréntal ma térnél tárátéslen, %ul'tal ma yulél tárátésUn 



400 MUNKÁCSI BERNÁT. 

«a kortalan földre kórt bocsátottatok, a betegsógtelen földre beteg
séget bocsátottatok*) (I : 113.). 

Többször részletesen kifejti a rege, hogy miként történik a 
teremtést eszközlő «alábocsátás». Ennek ugyanis két módja van, 
az egyik: a hágcsón való alábocsátás, a mint a Földanyának az Ég-
atyához küldött üzenetében találjuk: «íját fogott hét férfidat 
megteremteni ím megteremtettem; de most megenni való vessző
bimbójuk, fűbimbójuk mi lesz? Te eziisthágcsót bocsáss alá (nan 
(Jln-yányaltép táráién jolá), megenni való vesszőbimbójuk, fű
bimbójuk ama hágcsó hosszában, onnan hadd szálljon alá (ta yán-
yáltép yqsit tül voss vaili) /» Kérdi erre az Egatya: «Az ezüst-
hágcsó hosszában micsodámat bocsássam alá ?» Felel az üzenethozó 
követ: «Lúdbukdácsoló, réczebukdácsoló hét folyócskádnak hét 
halsereges vizéből kis hátszárr»yú hátszárnyas halat hozz elő (kivál
tén), mögös várunk mögébe hét jávorú jávoros mohlegelőt bocsáss 
ald/» (sát ujpá ujin suw voss taraién/ I : 132—3.). Egy másik 
esetét annak, hogy a földi javak az égből hágcsó mentén kerülnek 
alá, a szigvai szent rege adja elő, mely szerint a Napasszony-leány 
8 a Holdvilág-leány, miután a Világügyelő-férfi nejeivé lettek, 
hozományukkal, t. i. (dófalkájukkái s tehénfalkájukkal [az égből a 
földre vivő] hágcsó tövéhez jutnak s onnan előre haladnak* (1: 31.). 
Ha már van ily eget, földet összekötő hágcsó, egész természetes 
képzet, hogy midőn az egyik teremtési rege ősembere az Egatyától 
a föld előbuktatását, megszilárdítását, az állatok megteremtését 
stb. óhajtja, mindezek elérésére nem éri be avval, hogy ebbeli 
kérelmeit itt e földön könyörgés alakjában előadja, hanem e végből 
amaz égbe vezető ^hétfokú ezüsthágcsón (sát nakpá áln yányáltép) 
fogas evet, karmos evet alakjában» személyesen hág-föl s ily mó
don bár «karmos állat karma ereje elfogyott, miután fogas állat 
foga ereje elfogyott, a Numi-Tqrém atyja lakó ezüstrudú rudas 
házhoz elérkezik)) (1:138.). Hágcsón jár föl az égbe a szigvai szent 
regében a Világügyelő-férfi is (1: 23.), továbbá PATKANOvnak egyik 
hősének-közleményében a holtnak szelleme, mely utóbbi helyen 
(II : 32.) «háromszáz fokú fokos hágcsóról)) (yüdem-söt cümdep 
cümdin yöndépj van szó. 

Kevésbbé nehézkes módja az égből való alábocsátásnak, mely 
kőtél, láncz, illetőleg ezek végén csüngő bölcső segedelmével törté
nik. Ily úton előkelőbb mythikus lények jutnak a földre, így Arany-
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Kaltés és a Világügyelő Arany-fej edelem, kiket «Arany- 'Sié anyjuk 
s Arany- Kworés atyj'uk arany abroncsú két bölcsőbe fektettek, hét 
rojtos ezüst Idnczot csatoltak hozzájuk s így bocsátottak alá ezen 
alant levő földre (sq,rni kispá kit-ápán %ujiptawéssV, sát rüsip qln-
kwalyél qltyéléssV ti Joli man ti tarátaivéssV I : 67.), vagy a mint a 
Világügyelőről egy másik ének mondja: «Atyja esüsthajlatú haj
latos bölcsőbe ültette, az alant levő föld férfiús világába bocsátotta 
alá (aln sitpá sitin apán ünttéstá, joli ma ymnin, tcirémné tárdtéstá) 
Sas-pelyhű ember bátyjának háza tetejére hatalmas mennydörgés 
hangjával esett le» (II: 101.); 1. még PATKANOV 1: 101. — Hasonló 
a Föld anya alászállásának története: «Joli- Tarém anyánk a két 
tarém, két kworés (= ég és föld) között hétszeres vasláncz végén 
függő várában ül (sat-pis ker-kwáli' taléyt yanné üsát ünli)». 
Hosszú ideig, vagy rövid ideig ül, egyszer csak eljött a föld meg
teremtésének kora. Numi-Tqrém bátyja szól: ,Te testvér, most 
szállj le az alant levő földre, az ember korabeli világot kell meg
teremteni V A hétszeres vasláncz, melyen a vár függött, most levágó
dott s Joli-Taréin anyánk alászállott» (jolá vailés I : 128.). — 
A teremtési rege ősember-párját is «ezüsthaj laté hajlatos bölcsővel 
bocsátotta felülről alá Tgrém-atya ( din sitpá sitin apái tar•átawési''); 
vasláncz végén jöttek alá» (1: 135.). — Bőven beszélik el a medve
énekek ez isteni állatnak mennyből való leszállását (numél va'ilém 
éri'): N. T. atyja ((háromszáz ölnyi vaslánczot készítget, ezüst haj
laté hajlatos bölcsőt készítget; amaz erőszakos kezű ,réti állat, 
leányához oda viszi őket; amaz ezüst hajlatú hajlatos bölcsőbe 
ültet ím ő engem, a háromszáz ölnyi vaslánczczal kötöz meg ím 
engem, az alvilági nép lakó sárga színnel, vörös színnel borított, 
kis lúd, kis récze pipegŐ földecskére bocsát alá ím engem)) (IH : 13— 
14, 45—46, 118.), «hétszeres ezüstlánczon, hétszeres aranylánczon 
bocsátott alá engem» (III : 77—78, 127.). Egy kondai osztják 
medveénekben (PATK. II : 192.) is szó van arról, hogy ez állatot 
«atyja vaslánczok drága, végén bocsátotta alá» (jigem-iva kart-
ségcret tinén tei estemem). 

Az ilyen égből való alábocsátás nem mindenkor történik az 
Égatya részéről a czélszerüség biztos tudatával, hanem inkább a 
lekívánkozónak tartós unszolására. Ily esetekben a habozó Egatya 
az aláeresztett bölcsöt az ég és föld között lebegve visszatartja, mint 
ezt az ének a Világügyelő-férfi leszállása alkalmával előadja: 

NYEIiVTUD. KÖZLEMKNYEK. XXX. 2 6 
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«Férfi nagyságúvá még nem vált s ím minden áron az alant levő 
földre vágyakozik. Éjjel vágyakozik, nappal vágyakozik: Numi-
Tfrém atyja nem bocsátja alá. Csontja még erőtlen, húsa még 
erőtlen: N. T. atyja azért akadályozza. Hosszú ideig, vagy rövid 
ideig növekedett, egyszer csak szól: ,0h atyám, az alant levő föld 
férfiús világába bocsáss alá engem!' lm sopér-ezüst, kami-ezüst 
bölcsőbe ülteté N. T. atyja s alábocsátotta. A két tqrém, a két 
kworés (= ég és föld) közé oda fogta. N. T. atyja ha felvidéki szelet 
támaszt: ezüst hajlatú hajlatos bölcsőjében az alvidéki tengerhez 
emelődik; ha alvidéki szelet támaszt: ezüst hajlatú hajlatos bölcső
jében a felvidéki tengerhez emelődik. N. T. atyja, ha esőként eső
zik : húsa az eső által gyarapodik; N. T. atyja ha szélképpen fú : 
csontja a szél által erősödik. Hét nyáron, hét télen fújta a szél, 
akkor szállotta meg az erő. N. T. atyja azután ím lebocsátotta» 
( I I : 103—4.). így járt a medve is, mint énekében panaszolja: 
«(N. T. atyám) egy száz ölnyire bocsát alá engem s ott visszatart. 
Ha felvidéki szél támadoz: az Ural alvidéki vége felé hord el 
engem; ha alvidéki szél támadoz: az Ural felvidéki vége felé emel
get engem. Ezután igaz igézet jeles fajával igéz meg N. T. atyám». 
Majd ((kétszáz ölnyire bocsát alá s ott ismét visszatart . . . . Énekbe 
illő, regébe illő nagy Ínséget szenvedtem át ekkép. Ezután igaz 
igézet jeles fajával igézget ismét N. T. atyám». Végül «csipkerózsafa 
hét bozótjába, zelniczefa sűrű bozótjába bocsát engem (tárátawém), 
amaz ezüst hajlatú hajlatos bölcsőmet pedig fölemelgeti» (III : 14— 
18,46—48, 116—119.). A EEGULY-féle teremtési rege szerint az 
ősember-pár sem kerülte el e sorsot avval a külömbséggel csupán, 
hogy ők nem a magasban, hanem minden föld híján itt alant 
himbálóztak az ősvízen: «N. T. atyjuk alvilági zúgó szelet támaszt, 
a fölső tenger végére viszi őket; fölvidéki zúgó szelet támaszt: az 
alsó tenger végére emeli őket. Az öreg egy napon N. T. atyjához 
könyörög: ,N. T. apám, nekem egy házterületnyi szent földdara
bot bocsáss alá V Miután egy napig éltek, két napot eltöltöttek, 
N. T. atyjuk egy ház nagyságú szent földdarabot bocsátott neki 
alá» (I : 135.). A teremtési ének szerint az emberiség ősanyja 
Kami-asszony «egy méhbeli hét magzatot szül» s «évét számítva 
hét éven át, esztendőjét számítva három esztendőn át himbálja az 
ifjakat a szél» (plyét %ollitawét I : 103.). — Égen függőnek ismerj_ 
a felső szoszvai közlés Numi-Kworés három fiát (N. T., 'Sa/l-
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tqrém és Tapél-ájká) úgyszintén Kaltéé testvérüket (Numi-Kworés 
jáyánélné kit tqrémyalén, kit kivorés yalén jolá tárátaivást II : 98.), 
más közlések pedig a hét Tarém-fiúról mondják ugyanezt (Tarém 
yanné sát pV IV : 207.) s emlegetik «Tqrémtől alábocsátott vasláncz 
végén csüngő várukat)) ( Tiirém tárátém kér-kwálV taléyt yanné üs 
II : 65.). A déli osztják regékben is találunk égen függő házakat; 
az egyik: «alsó aranyával lefelé ragyogó (folyó), felső aranyával 
fölfelé ragyogó ház vaslánczok drága végén» (it sorúét it ouman 
%öt, nüm sornet noy ouman yot kart-ségeret tinén teina PATK. II : 
140.), a másik: «Istentől alábocsátott vasház» (Türum estem karda-
yöt u. o. 172.). 

Ezek a regék magyarázzák meg, hogy minő képzetek fűződ
nek ahhoz a «bocsátáshoz)), melyet a teremtésnek tárati műszava 
jelez. Egyértelmű ezzel a tarémti képzésváltozat (pl. élém-yqlés 
ünléné ma tárátunkwé ti tarémtáslén «az ember lakó földjét alá-
bocsátani ím alábocsátottad» I : 36; As-vit jelpin nqmtén Asén oss 
tarémtáslén mönt! «Ob-víz [vágyó] szent elmédet óh bár az Óbba 
bocsátanád! II : 351; ajka tusa As-simté Ás-pánywitél tárémtamté 
«az öreg szakálát az Ob medrében az Ob szélességében bocsátotta 
szét» I : 133.), melylyel azonosnak vehető a «creare, gignere» 
sajátos régi magyar műszava a teremt-, a trans. «gigno, profero» és 
intrans. «cresco, nascor» értelemben egyaránt használatos magy. 
terem- causativuma (v. ö. ez utóbbihoz: naft sátém élém-yalásén 
majánitV tárámlés, nan láum vör-ujin ma janit él te" Is «a tőled igé
zett embered a föld egész nagyságában terjedt el, a tőled rendelt 
erdei vadad a föld egész nagysága szerint támadott)) I : 150., hol 
tárámlés = tels «létre jött, támadt, született)); ma akw' pala vör-
ujin tárémlawés «a föld egyik fele erdei vadtól lett elárasztva» = 
«erdei vad termett rajta» I : 147.). 

Egy másik jelzése a teremtésnek: sánkémti, pl. élém-yqlés 
jisin ttirém sánlcémtankwé éri «az ember korabeli világot kell meg
teremteni)) (I : 128, 36, 84.); elém-yalés qlné jisin tarém él-sankém-
tilém «az ember korabeli világot hosszabbá teremtem» (II : 291.); 
Xul-qtér áyi taw sánkémtéstá «a XuH-qtér-\eányt ő (t. i. Sorni-
Kworés) teremtette)) (I : 77.); 'Soper-náj ánkw ti tárátéstá, Kami-
náj ánkw ti sáfikémtéstá (1: 77.), hol tehát tárátéstá = sánkémtéstá. 
A megfelelő intrans. képzés: sáfikémli, pl. mái' tqrmV, tén sáii-
kémlei' «az ég és föld, ők megteremtődnek)) v. «előtámadnak)) 

26* 
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(I : 101.), Somi-Ktvorés já'ikwé aln taytép-kér jilnitV ti sánkémlés 
«Arany-Kworész apuska ezüst orsókarika nagjTságában alkotódott)) 
(I : 77.), aa kakér sat pi tül voss sankémWit «az egy méhbeli hét 
fiú onnan támadjon*), v. «jöjjön elő» (I : 84.), am matnaV tit ti 
sánkémlásém «én itt ím öreg korra termettem», v. ((jutottam» (II : 
125.). A szó alapja, mint már fentebb érintve volt, a déli osztják 
sanki, sanka «klar, heiter», KO. sank, SO. senk «világosság, világ 
(CB1ITI,» PÁPAI KÁE.); melynek mása fölismerhető az ÉV. sank 
«verőfény; hőség» = LV. say id., továbbá az ÉV. sánkeli, LV. 
sanyémli ((fölserkenni, fölébredni)) ( = kén sémii), tkp. ((világosságra 
érni, jutni» medve-műszóban (III : 204, 207.). A «teremtós» fogal
mának sánkémti szava tehát voltakép : nvildgra, világosságra 1iozni»; 
sánkémli «teremtődik)) = «világra jutni» (mint: samné páti ((szü
letik)), tkp. «szembe esik» = «látható lesz»). 

A REöüLYtól jegyzett teremtési énekben a sánkémli-nek pár
huzamos kifejezése : péntémli: mái' tarmV tén péntémleV, tén sán-
kémleV (I : 101.). Itt a közlőtől eredő «OHH po^aTCfl» fordítás is 
világosan mutatja a teremtődik-féle értelmet s jól érthető evvel a 
szó előfordulásának másik helye is, melyben a Földanya ezt üzeni 
az Egatyának: péntémlané ti péntémlésmén ám tépél tépél átémtal 
ünlunkwé váyém at joyti «megalakúlni ím mi ketten megalakul
tunk; de én étellel táplálkozó ember nélkül megélni (ülni) nem 
bírok» (I : 101 —2.). A tőlem följegyzett szövegek ezt a déli vogul 
s úgy látszik elavult kifejezést nem ismerik. 

Szintén a művelet szemmel látható mozzanatát, t. i. az isme
retlenségből az ismert állapotba való jutást emelik ki a teremtés
nek ezen kifejezései: telti és yuMti, pl. élém-yalés unléné jelpin ma 
teltén, élém-yq,lés unléné sqwin má yul'iténf «az ember lakó szent 
földet hozd elő, az ember lakó kérges földet buktasd elő /» (1:139.); 
Somi-Kworés já'ikém, taw téltálém ur-löptatá «Arany-Kworész 
apuskám, az ő teremtette hegyi levele» (III : 270.); %q>tél ti yq,tél-
táslén, ét-pos ti yuUtáslén «a napot ím földerítetted, a holdvilágot 
ím előhoztad (előbuktattad» I : 129.); yojtil yul'iti, aum vári «kórt 
támaszt, betegséget csináló ( I : 158.). A tél- alapszónak értelme: 
(•támad, lesz, válik, keletkezik, születik», pl. la'ilá yuml'é téli, kátá 

yuml'é téls, toy vár és «lába a mint támad, keze a mint támadt, úgy 
készítette*) (I : 146); má télém mőjt «a föld keletkezésének regéje» 
(I : 1.); am tit télsém «én itt születtem»; télpá janyép «újuló», v. 
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«születő hold» (111:337.). A yuUti ige jelentése: «valahonnan 
(különösen a vízből) előbuktat, fölemel, fölszínre hoz» s midőn a 
föld teremtéséről mondja a rege, hogy ma %ul!iti, tudjuk is, hogy e 
kifejezés igazán a földnek az ősvízböl való elöbuktatására czéloz ; a 
megfelelő intransitivum : yutili (fölbuzog, fölemelkedik (különösen 
a vízből), pl. /ul'iléné tür-vit «fölbuzgó tóvíz», marat satinkán 
khüEilátyét «lehelletének bugyborékai szállnak föl (a vízből; I I : 
232.). Midőn a hold fölkeltéről mondják, hogy yul'ili, a kifejezés 
eredete talán szintén az, hogy előbukkanását a tengerből kép
zelték. 

Figyelemreméltó kifejezése a «teremtés»-nek: ta'ilti ((tel
jessé tesz» a himnus következő szavaiban: Somi-Kivorés jayén 
tá'íltém sopér-qln, kami-qln lüún yqméi at tulá-p tul'áii kátéi püyálnf 
«Az Arany-Kworész atyád alkotta (létrehozta, teremtette) soper-
ezüst, kami-ezüst rojtos ostort öt ujjú ujjas kézzel fogd meg»! ( I I : 
323.); a közlő fordítása szerint: «rocno^t TBopiurc, Teőt njieTb, 
Ty nOHMaii)) ! A ta'il «teljes, egész, ép»> alapszó értelméhez viszo
nyítva e kifejezés jelentésfejlődése ép olyan, mint a magy. ép szó
ból képzett épít = «alkot, létrehoz» igében. 

De a «teremtés »-nek ezen szemléletes kifejezéseinkívül van
nak a vogulban olyanok is, melyek a teremtőnek pusztán kimondott 
•akaratát jelzik, tehát a teremtés tényét ép úgy adják elő, mint 
midőn a biblia így szól: «S monda az Úr: legyen világosság! S lön 
világosság)). Ilyen kifejezések: sáti «igéz; igéjével teremt, létrehoz» 
és láivi «mond, szól, rendel» a következő példákban: Numi-Tqrém 
aéém, nan satém élém-yqlasén áyi qnsunkwé, pi qnsunkwé pats 
«N. T. atyám, a te igézeteddel teremtett emberednek leánya, fia 
kezdett lenni» (I : 157, 150.); nan satém vit-yulén, vör-ujin «a te 
igézeteddel teremtett (v. termett) vízi halad, erdei vadad» (1:150.); 
am satém vör-jiwém «az én igézetemre termett erdei fám» (I: 151.)I 
kér-tqy jelpin tailém jáyém satém jelpin nqwl'ém num-pálén, jáyém 
láwém jelpin luwém num-pálén nqny ti masilém «vas mellű szent 
ruhámat atyám igézte (v. teremtette) szent húsom fölé, atyám ren
delte (v. mondására létrejött) szent csontom fölé ím felöltöm)) (II: 
149.); nan láum jelpin mán téltáslém, nan satém sqwin mán yuUtás-
lém «a szavadra létrejött szent földedet előhoztam, igézetedre létrejött 
Isérges földedet előbuktattam» (1:143.); Numi-Tqrém jáyémné 
yqsá la'ilpa táilin uj tárátawásém, tépél tépél átémán sim-taléy 
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nqsin püW lamvcisém «N. T. a tyám hosszú lábú lábas állatnak bo
csátott alá ( = teremtett) engem, táplálékkal élő emberének szív-
csúcsabeli ízletes falatjául rendelt engem» (IV : 301.). A sáti szó 
értelmének fejtegetésével alább foglalkozunk a samánműveletek 
tárgyalásánál . 

MUNKÁCSI BERNÁT. 
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Irtisi-osztják szójegyzék. 
(Első közlemény.) 

Az osztják nép és nyelv tanulmányára az 1886—88. évek 
folyamán nyílt alkalmam, a midőn hivatalos megbízásból minden 
irányban át kellett utazgatnom a tobolszki kormányzóságnak 
ugyanily nevű kerületét. Befejezvén napi munkámat, örömest szen
teltem szabad időmet a vidék néprajzi sajátságainak vizsgálatára, 
melynek során különös érdeklődéssel kötötte le figyelmemet az 
osztjákoknak sajátos s több szempontból igen tanálságos népkölté
szete, valamint nyelve. Ide vágó kutatásaim főbb eredményeit a 
szentpétervári császári tud. akadémia kiadásában megjelent «Die 
Irtysclt-Ostjaken und ikre Volkspoesiev (1897-—1900.) czímű mun
kám tartalmazza, melynek első kötete nyolez fejezetben a tájék 
topográfiai és természetrajzi leírását, a lakosság anthropologiai 
jellegét, ruházatát, építkezését, gazdasági állapotát, foglalkozását, 
életmódját, műveltségi és jogi viszonyait, statisztikáját, továbbá az 
ősi néphitet s az ezzel kapcsolatos népszokásokat tárgyalja, máso
dik kötete pedig az osztják népköltészet általános jellemzésének 
bevezetésével a tőlem följegyzett hősénekeket, mondákat, meséket, 
mythologiai s egyéb fajú dalokat, meg találós meséket nyújtja, 
mindannyit német és orosz fordítással. Ezekhez kiegészítésül kö
vetkezik imitt szótári gyűjtéseimnek közlése, melyeknek anyagát 
főkép a Konda és Demjanka folyók mellókén szereztem, ezenkívül 
kis részben még az Irtis torkolatvidékén s az Ob mellett, a hon
nan CASTRÉN szógyűjtése jobbadán származik. 

Mint az eddig ismeretes nyelvanyagokból kivehető, az osztják 
nyelv egész területen három fő nyelvjáráscsoportot lehet meg-
külömböztetni, jelesen az éj szakit (az alsó Ob és mellékfolyóinak 
vidékén), a keletit (az Irtis torkolatánál feljebb eső Obvidéken, 
különösen a Szalim, Vach, Jugan és Vasz-Jugan folyók mellékén) 
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s a délit. Az utóbbi három, némileg különálló al-nyelvjárásra oszt
ható, melyek: 1. a Demjanka folyó vidékének nyelvjárása (rövidí
tett jegye: Dem.), mely átmenetet alkot az irtisvidékitől a szalim-
vidékihez; — 2. az Irtis mellékének nyelve (röv. jegye : I.), mely 
oly közel áll az Irtis torkolatához közel eső Obvidék nyelvéhez 
(0.), hogy CASTRÉN e kettőt külön jelzéssel meg sem külöm-
bözteti; — 3. a Konda vidékének nyelvjárása, fiielynek területén 
különválasztható az alsó-kondai (AK.), a közép-kondaitol (KK.J, 
mely utóbbit a sumilovi, jeszauli s más közelfekvő jurtákban 
beszélik. Olyan szavak, melyeknek nyelvjárását a jelen szójegy
zék közelebbről meg nem határozza, több nyelvjárásban egye
zően hangzanak. 

Szövegeimben általában CASTRÉN hangjelzését követtem, csu
pán két olyan betű alkalmazását találtam föltétlenül szükségesnek, 
mely nála elő nem fordul. Az egyik az é (szövegeimben: i), mely 
egy igen röviden ejtett orosz bi-féle hangnak jegye s az ujabb 
vogul-osztják nyelvi kiadványokban mindenütt előfordul, helyette 
azonban CASTRÉN valamely más rövid magánhangzót (a, e, i, o, u) 
ír. A másik a i (szövegeimben : z) = orosz JK, mely a Demjanka 
és Konda vidékén többször más nyelvjárások c, g és s hangjainak 
a változata. Az itt adott szójegyzékben CASTRÉN sajátos betűit, eltérő-
leg szövegeim kiadásától, a magyar nyelvtudományi irodalomban 
használt átírással jelzem (tehát pl. a jésítést nem a betűt áthúzó 
" Jegygvel> hanem így: ú, l', d stb.). — Az értelem világosabb föl
tüntetésére, vagy sajátos kifejezések igazolására gyakran melléke
lek adataimhoz idézeteket szövegeimből; ezeknél a zárójelben 
kitett szám a kiadás (Irt. Ostj. II.) lapjára vonatkozik. A zárójel
ben, vagy a nélkül alkalmazott C. betű azt jelenti, hogy az illető 
adat, vagy változat CASTRÉNtól való, kitől mind a szurgutvidéki 
(S.) közlések is származnak, míg az éjszakiak (ÉO.) AHLQVisTtől. 
Nagy sajnálatomra nem használhattam föl szójegyzékemben PÁPAI 
KÁROLYnak, a tudomány kárára korán elhunyt ifjú tudósnak, 
többnyire keleti osztják adatokat tartalmazó szógyűjtését, melyet 
MUNKÁCSI B. adott ki «Déli-osztják szójegyzék)) czímen (1896.). 
Munkám már jóval az utóbbinak megjelenése előtt teljesen be volt 
fejezve s az utólagos kiegészítés több akadályozó körülménynél 
fogva nem állott módomban. 

Végül kötelességemnek tartom hálás köszönetemet kifejezni 
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e helyütt is ANDERSON N. és MUNKÁCSI B. uraknak azért a szíves s 
fáradságot nem kímélő közreműködésért, melylyel nekem, mint 
nem szakszerű nyelvésznek, lehetővé tették, hogy e művel, ha 
szerény mértékben is, a tudomány szolgalatjára lehetek. Az első a 
szentpétervári csász. tud. akadémia megbízásából gondosan átvizs
gálta munkámat s annak értékét számos helyreigazítással, pótlás
sal s egyébnemü becses észrevétellel emelte; az utóbbi szíves volt 
magára vállalni az egész anyagnak etimologikus alapon való át
szerkesztését, magyar fordítását s általában a mű kiadásának gon
dozását. 

Sz.-Pétervár, 1900. november hava. 
PATKANOV SZERAFIM. 

A , A . 
a e j ! | ei! (interject.) C. 
a-a igen, úgy! | j a ! (interject.) C. 
aba, apa néne; (atyai részről való) nagynéne | áltere schwe-

ster; tante (schwester des vaters). — opa, oba, aba, AS. opi áltere 
schwester. — EO. öpi áltere schwester; tante (schwester des 
vaters). — Cf. zürj. ob, votj. apaj, szamojéd: jen. óba, osztják-sz. 
apá, oppe, tavgy. ~afu = cuv. apá, tatár., kirg. apa etc. áltere 
schwester. 

abét öl; ölnyi térfogat ] arm; armvoll; umarmung, umfang. 
/üdém abét ju% (II : 20.) baumstamm, den (nur) drei mánner mit 
den armen umfassen können. — EO. abél. 

abéttem (fut. abéttedem) átölelni, átkarolni | umarmen, um
fassen. — JCJO. abéllem (inch.). 

abéstam (AK.), Dem. abéstamp, KK. abésttm édes, ízletes | süss, 
schmackhaft. 

ada (I. 0., AK., Dem.), KK. ata vagy | oder.— ada-ada (at)} 
ata-ata vagy-vagy | entweder-oder. — ada(at)metta (II : 52.) 
mintha; valami | als ob; irgend ein, ada(ata)metta yoi irgend 
ein mann. — ada- (KK. ata-) yotan valahol | irgendwo. 

ada (KK.), ata (II : 34.) ez | dieser. 
adak szél, vihar | wind, sturm. 
adum ember j mensch. — Adam-iga bálvány neve (tkp. 

ember-öreg) | götze in der gestalt eines pfahles in einigen dörfern 
am Irtysch, z. b. in den Semeikinschen, Zingalinschen u. and. jur-
ten (Nar. Wol.). — Cf. tat.-arab. adam mensch. 

aday (conjunct.)ha | wenn(russ.: 6H) : man aday ninat seméya 
verdém- na (II : 127.) wenn ich euch beidé sehend machen würde. 

adása, odosa csődör j hengst C. — Cf. tat. atasa wallach. 
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adémrossz, gonosz | schlecht, bőse; ádém-türum-vöt (schlecht-
wetter-wind) westwind C. — SO. atém C.; EO. adém. 

ad em (fut. attam), ötem feküdni, alunni | liegen, schlafen ; 
adidem (fut. ádittam) frequ. — SO. alám, ölam, ölem; EO. öllem, 
ölélalem. 

adet (plur.) emberek | leute :jü%tum adet(í) vit vageden (II : 
164.) die angekommenen leute riefen sie (zu sich) landwárts; tdiday-
adet (=• yajadet) üttet (II : 162.) reiche leute lében (da). 

adimem (f. ádimdem) venni, fogni, emelni, elvenni | nehmen, 
fassen, ergreifen, wegnehmen, heben. — Cf. dtmem. 

ádémpeja (postp.; lat.) mögé | hinter; adémpena (loc.) mö
gött | hinten; adémpivet (abl.) mögül | von hinten. 

ádéy reggeli idő; reggel | morgen; morgens; ddéyna (loc.) 
des morgens — S. alay, áley ,• EO. aléy (loc. áléyna). — adéy-tedai 
ebéd | (morgen-essen) mittagsessen. 

ddét egyedülálló | aus einem bestehend, einzeln, alléin; ddét-
pügot aus einem hause bestehendes dorf; adét-saga (II : 14.), -sagat 
egyedül | alléin; adét-tüpéy (II : 140.) (einziger u. letzter) nur ein 
einziger. — EO. adel, dtel. 

agán, ágán báb | puppe. — EO. akan, zürj. akan. 
agerna, dgerne pirosszárnyú ponty | plötze (cyprinus rutilus;. 

a3t) .—EO. avér-ne cyprinus idus.— agema-tuja/ kánya | (plötze-
schwanz) weihe (falco milvus) C. 

dytem (f. dgattam) okádni | sich erbrechen. — S. ügolem, 
EO. ögatlem. 

ai! (interj.) e j ! | ei! 
ai szerencse j glück. — EO. oi. 
ai szó, beszéd, hír | wort, rede, nachricht; mi ai, mi ket 

táidan ? (II : 92.) was für ein wort, was für ein rede hast du ? ai 
tüvem (II : 52.) t üzenetet hozni | (wort bringen) eine nachricht 
übergeben. — EO. ai. 

ai, ai kicsiny, üatal | klein, jung. — ái-aya (-anka) ha
jadon, leányzó, ifjabb leány, v. női rokon | jungfrau, jüngere 
tochter (poet.); jüngere muhme od. base C. — ai-eva kis leány, a 
legifjabb leány | kleines mádchen, jüngste tochter (/üdém eva ai-
eva von drei töchtern die jüngste). — ai-yui (KK. di-yoi) fiú, az 
ifjabb férfi j knabe, der jüngere od. jüngste mann. — Ái-jega nom. 
pr. (kis-folyó) | (kleiner fluss) nebenfluss von Kaltscha von der 
linken seite (Ob., Dem.) — ai-möy kis gyermek, fiú | kleines 
kind, kleiner knabe. — ai-nai kisasszony | jungfrau, vor-
nehmes mádchen. — di-néy (poet.) id. — ai-pajdr alsóbb rendőr
tisztviselő | (kleiner herr) landpolizeioffizier (3eMCKÍö yiacTKOBbiit 
sacíi^aTeJii.; EO. ai-pojar). — di-perit'a apró morzsa; csecsemő J 
kleiner brocken, krümchen; wiegenkind (schmeichelwort II : 
160.). — di-poy kis fiú, ifjabb fiú | kleiner knabe, jüngster sohn; ai~ 
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poype pogéy pügot (II: 204.) dorf, wo es viele kleine knaben giebt). — 
Ai-Södom n. pr. Kis-Szalim | Kleiner Salym (fluss im östlichen teile 
des Tobolskischen kreises); Ai-Södom-pügot n. pr. KI. Salym dorf, 
ostjakischer name der Baimankow'schen jurten in der Narym'schen 
(früher Tarchan'schen) wolost (Tob. kr.). — di-tau csikó | (junges 
pferd) füllen. — ai tet cenc-tihs «kis-tél-hát hava» | (des kleinen 
winters rücken [d. h. höhepunkt?] monat) name des 11-ten mo-
nat's. — Ai-toytéy teu n. pr. «Kis-búvármadár tó» | «Kleiner-tau-
cher-see» in der gegend des-oberen laufes des fi. Kaltscha, des neben-
flusses der Demjanka. — Ái-ürt n. pr. a kondai «Kis fejedelem» | 
(kleiner herr) name eines ehemaligen ostjakischen helden aus der 
gegend der Nachratschin'schen jurten, dessen geist jetzt für hei-
lig gehalten wird. Sein wogulischer name ist: Vis-otér; Ai-ürt-
anka n. pr. mutter des Ai-ürt, früherer weiblicher götze aus der-
selben gegend. — dipa, dipe (II: 172.) kicsiny, fiatal | klein, jung 
(cf. ai); dipe-eva = di-eva; áipe-yjui = ai-yui. 

aidadem űzni, üldözni | antreiben, jagen. 
aidem, ajedem (f. aittam) találni | finden; aidemem (mom.) — 

S. ojolem, EO. uitlem, vitlem. 
aijay (C.) = ajay. 
aijoytep (C.) vid. djoytep. 
ai-ket szó, beszéd, hír, üzenet, elbeszélés | wort. rede, nach-

richt, erzáhlung; jis ai-ket régi hagyomány, rege | alté sage, kos-
mogonische erzáhlung, heldensage. — EO. aikel, aikol. 

ajmay : vid. ajem. 
aioytep (C.) = djoytep. 
dit, áita adv. kevéssé, lassan, csendesen | wenig, sachte, 

leise; langsam; aitUa (II : 120.) igen kevéssé, igen lassan j ganz 
wenig, ganz leise. — EO. ailta. 

ait haskötő szíj a nyergen | bauchgürtel, sattelriemen; itp-
ait (— itpa-ait) der vordere bauchgürtel; pir-ait der hintere bauch
gürtel. — Cf. tat. ail id. 

aiték = eiték. 
ait'%as (K.) zár j schloss (II : 120.). 
digek (C.) kisded, kicsinyke | etwas klein; cf. ai. 
ajay, ajéy, ajiy szerencsés, boldog | glücklich. 
ajat, ajet (poet.) = ái. 
ajedem — aidem. 
djeli (C.) kicsinyke | etwas klein. 
ajem halhólyagból készült enyv j fischleim; söy-djem stör-

leim. — dimay enyves | aus fischleim; dimay jogot (II : 182.) 
bogén, der mit hülfe von fischleim verfertigt worden ist). — 
djemdem enyvezni | leimen. — EO. aijim, SO. éjem, eijem ; ÉO. 
aijimtlem, aijimtalem ; AS. éjemdem, eijemdem, FS. éjemtim, ei~ 
jemtim. 
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ajoytep (C.) adv. dim. = ai. 
ajéy = ajay. 
ajéy beszédes, szavas | zur rede gehörig, gespráchig; vid. 

ai-ket. 
almát}, dlmay-de (Dem.; poet.) becses érczből, aranyból 

való (?) | aus wertvollem metalle, golden (?): sorúidéi, almay jem-
déi goldiges, wertvolles(?) gewand (panzerhemd); sorniy, almayde 
táyr (tüp) panzer (ruder) aus gold u. wertvollem metalle ( I I : 18, 
20.). — Cf. pers., tat. almás diamant, glánzender gegenstand; (kirg.) 
bestes stahl. 

ambögot (= amp-ögot) ebtől vont szánkó | (hund-schlitten) 
kleiner schlitten, vor den man hunde anspannt. 

dmdem örülni; sich freuen; dmdidem frequ. — ÉO. ámlem, 
amatlem. 

amlép lék (a jégben) | wuhne, loch im eise. — ÉO. omlep. 
ámmöy (= dmp-moy) ebkölyök | (hund-junges) welp, junger 

hund. 
amp el), kutya j hund. — dmp-ögot = ambögot. -— amp-vöt 

kukojcza. medveszőlő | (hund-beere) sandbeere, bárentraube (ar-
butus uva ursi), TOJiOKTHHKa. — ÉO. amp. 

an vájjon nem ? | ob nicht ?: an sevrantteu ? sollen wir uns 
nicht (mit den schwerten) schlagen ? (II : 2.). 

an, ané, ana csésze, tál, agyagedény | schale, schüssel, lehm-
geschirr; Anet ötéy áttada yiá n. pr. (den rand der schale tra-
gender mann) name eines, sclaven (II : 46.); An ötén pötefai 
•ajay /oi n. pr. (schale rand frieren glücklicher mann) name eines 
sclaven (II : 94.). — ana-söyen edény | (schale-trog) geschirr. —• 
ÉO. an, dn-sun. 

ana vastag j dick; ana-pay hüvelyk | (dick-finger) daumen 
(C.); ana-sabet reczefaj | (dick-hals) ente von schwarzblauer farbe 
mit dickem halse (C.) 

anatta (Ali.), KK. dneitta vastagnyi | von der dicke : vat' ca/ím 
sügom anatta muladet (II : 114.) dünner rauch von der dicke eines 
zwirnfadens steigt empor. 

aneitem morogni | brummen, knurren. 
anka = aya. 
ankermem (f. -medem) tekinteni j ansehen, hinblicken, 

schauen: noy tam ankermet, tum ankermet, ení ankermet (II : 132.) 
•er blickte hierher u. blickte dahin u. konnte nicht sehen (eig. u. 
schaute nicht). — ÉO. aykérmalem. (inch.) 

ankét, dyet sb. oszlop; levágott fatörzs | pfosten, balken; 
abgehauener baumstamm. — S. ankel, ÉO. aygél, aykél. 

dnkta borda I rippe. — ÉO. ayte, oyti-lü. 
an$a csipkerózsa és bogyója | hagebutte (rosa canina); hage-

buttenbeere; an§a-juy hagebuttenstrauch. — an^ey (adj.) hage-



IRTISI-OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK. 413 

butten-; angey ur mit hagebutten bewachsener lánglicher, fiacher 
hügel). — ange C , S. angey, EO. angi. 

angok (K.) vogul | wogule. 
anaga, áiíaya idősebb ángy, az unokaöcsnek nagybátyja neje j 

so wird die t'rau des álteren bruders von dessen jüngerem brúder 
od. die frau des oheims von dessen neffen fgenannt; (C) stiefmut-
ter. — AS. ajanki, FS. aúakai, EO. aygi, aneya. — Cf. tat. anaga 
mutter, stiefmutter. 

aúges (C.) = ayes. 
aya, anka anya, anyóka I mutter; in der poesie überhaupt 

eine person weiblichen geschlechtes, alsó: frau, mádchen (so in 
den ausdrücken: ai-aya, jig-aya e tc); a^a-wö^ (poet.)fitestvér [ (der 
mutter-knabe) brúder; aya-tajem anya-szülte állapotú, ártatlan | so 
wie von der mutter geboren, unverándert, unschuldig; aya-íaía 
anyai nagybátya | oheim (so wird vom sohne der áltere brúder der 
mutter genannt); ai-aya, én-aya, jig-aya, nai-aya: vid. ai, éne, 
jig, nai. — S. anki, EO. ayka, aygi. — Cf. tobolszki-orosz aiibKa 
«ostjakin, ostjakenfrau». 

ayaya (C), aya-aya anyai nagyanya | (der mutter mutter) 
grossmutter. — S. ankanki, EO. ay-aygi. 

ayasem (C.) lehúzni (a lábbelit) | die schuhe ausziehen. — 
S. ünacem. 

aye (C.) = aya. 
ayeda, ankeda (II : 72.) anyátlan, árva j ohne mutter, waise. 
ayen áll; a szán előrésze ; zabola | kinn, kiefer; vorderteil des 

schlittens ; zaum ; pontiy tau pir-peia söytet aynediva (II : 14.) das 
beflügelte ross zog er am zaume zurück ; áynéy (adj.): dynéy ögot 
mit einem vorderteile versehener schlitten. — EO. ayén, ayen. — 
Cf. zürj. an, votj. ay, szamojéd-kam. oyai, jenis. nayu, jurák nayui, 
cagat. áyak, tar., bar. iyák kinn, kiefer. 

ayet = ankét. 
ayes borsó j erbse. — aúges C, S. ankic, EO. ankas, aykas,. 

ÉV. ankas = zürj. ankic. 
aplök (poet.; KK. II : 90.) laza (?) | weich, locker (?). 
apou! (interj. II : 190.) wehe, wohlan ! 
aptejem ölelkezni | sich umarmen; tabet abet dptejet (II : 56.) 

sie umarmten sich mit 7 umarmungen; cf. abettem. 
ar, KK. ar sok, számos I viel, zahlreich; ügem-sö% yondéptem 

ama ár pH veimen (II : 64.) ich bewahrte meine kopfhaut, indem 
ich allé möglichen kunstgriffe zur hilfe nahm; ar-yajat (AK.), KK. 
ar-yojet zahlreiche menschen, mánner; ar-yoi (KK.), I. AK. ár-yui 
zahlreiche mánner; ar-iga zahlreiche mánner, zahlreiche greise ; 
ar-íma zahlreiche frauen, zahlr. alté frauen; ar-néy zahlreiche 
frauen; ár-nérpe, -nirpe vielstangig, aus vielen stangen, balken, 
bestehend; ar-nérpe néréy kattéy (II : 68.) die vielstangige, aus 
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stangen bestebende, landungsbrücke); ár-nátmáp, -úátmape viel-
züngig; ar-natmape Tárén tüt (tut) (II : 82, 102.) «vielzüngiges 
Tarén-feuer* od. «vielzüngiger mund der Tarén*, epitheton des 
Eeuers. — Ar-még-yoi (yui), v. ár-méget-yoi n. pr. «Sok föld embere» 
{a világügyelő istenség jelző neve) | «mann vieler lánder» d. h. 
«vielgereister mann» (epitbeton des Pairayja) : Ar-még-yoi (yui), 
kalé-yoi (yui) n. pr. (II : 82, 102.) «viel gereister mann» (volles 
epitheton des Pairayja) ; Ar-még-yoi tit öttetai seu tarém-pötpe tét 
des vielgereisten mannes (d. h. des Pairayja) lében bewahrendes 
gewand mit einem starken rande (das wort seu, dessen sinn hier 
unklar ist, blieb unübersetzt); epitheton eines panzerhemdes; Ar 
még tágat petmay tét tátte jor, n. pr. ein furchterregendes (eig. 
furchtsames) gewand aus dem tuche vieler lánder tragender held ; 
beiname eines ostjakenfürsten (II : 42.). 

ár-jon kilencz [ neun; ár-jonmet kiienczedik j derneunte. — 
ár-sot kilenczven; kilenczszáz J neunzig; neunhundert; ár-sotmet 
kilenczvenedik; 900-adik | der neunzigste; der neunhundertste. 

ára adv. sokat, nagyon | viel, stark; ára-jirem (II: 176.) einen 
mit ausgespreizten armen u. beinen (eig. stark) anbinden; ára-
mánejem sich gleich einem reif (eig. stark) biegen. sich vor jemandem 
stark verbeugen; ara-senem (II : 174.) kreuzigen. 

Ar-jay n. pr. az Obvidék őslakóinak neve az osztjákoknál 
(Ar-volk) so werden die ehemaligen bewohner der Ob-gestade von 
den Ostjaken im nördlichen teile des Tobolskischen u. im angren-
zenden teile des Beresow'scben bezirks genannt (russisch : Tiy,a,E>); 
Ar-jay-nép (friedhof des Ar-volkes) name eines ehemal. begráb-
nissplatzes in der Temlj. wol. 

ára ének, dal | lied, gesang. — S. árey, EO. ár. — Cf. türk. 
ir, er; alt. ér, 

árat sokaság, tömeg I menge, masse; vayte-vöjet árat uimet 
(II : 128.) eine menge schlangen waren herausgekrochen. — 
ÉO. árat. 

árem = árgem. 
árent (C.) adósság | schuld; árenden, árudén (C.) schuldig. 
árét (poet.) = ár: még-yot tvetta árét pai árét jártai (II : 38.) 

zahlreiche haufen von der grösse einer erdhütte wurden von ihm 
geschöpft. [stange. 

áres (C.) kalapács (?) | fimmelfáustel. — Cf. tat. aris femer-
árgem, árkem (I., Dem.), K. árnem (fut. árdam), árem- éne

kelni I singen; pass. árgájem, árnájem besungen werden. — S. 
zrgein; ÉO. árilem. 

arés, áros rozs | roggen. — oros C. — Cf. alt. aris. 
árkem (L, Dem.) = árgem. 
armadem (f. armattam) érteni; megkísérlem | verstehen, ver-

suchen; armadesem v. augin. (II : 12.). — EO. armatlem. 
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áryem (K.) — argem. 
art: panetna nedajoy pan ei pana sört árta noytutem-ne ( I I : 

184.) als ich die 40 saiten allé bis auf eine mit einer hechtkiefer (?) 
in bewegung setzte. 

drtetem brammen(?): iyey&n, jivreyen árteteyen ( I I : 150.) 
der bár u. der wolf brummten (?). — ÉO. oritillem. 

as nagy folyó | grqsser fluss, strom; As n. pr. az Ob folyó 
neve | der fluss Ob; As/oi (yui) n. pr. (Ob-mann) Ob'scher 
ostjake; As-%on «Ob-királyi) j «Oo-könig» (= Ás-iga); As-igan.-px. 
«Obi öreg» (vizi szellem) | «Ob-alter» (ein in_ dem Ob hausender 
wassergeist; bei den wogulen : As-ancéy) ; Ás-jay n. pr. obi nép, 
obi osztják | (Ob volk) an den gestaden des Ob lebende ostjaken 
(avas Ás-jay alvidéki osztják | untere ostjaken, d. h. Beresow'sche; 
nüm As-jay felvidéki osztják j obere ostjaken d. h. Surgut'sche C.); 
As-pai (C.) nyárfa j (Ob-espe) pappel; As-unt n. pr. obi begy, az 
Ob magas partja j (Ob-berg) hőbe ufer, zwischen welcben das Ob-
tal liegt, hauptsáchlich das südliche ufer; Turt-ds n. pr. (wurzel-
fluss'?) Turtas (nebenfluss des Irtysch); Vándér-as*) n. pr. (otter-
fluss) Wanderas (nebenfluss des Salym). 

asa! (intérj.) nosza! | nun ! woblan! 
ásad,{C) szabad, nőtlen | frei, ledig. — Cf. pers. azad, tat. ázat. 
ásem vánkos | kissen. — ÉO. osém. 
Astandi n. pr. női szellem neve | name eines auf dem bügel 

Vo^(Voc)-unt (unweit der Zingalin'schen jurten) hausenden weib-
lichen geistes (am genannten orte, gleich hinter dem zweiten gra-
ben der altén erdfestung Vog-oyta, befindet sich nach der meinung 
der tatárén das grab der tochter des achuns xVllogul, welche jung-
frau der sage nach an der verbreitung des islams teilgenommen 
hátte und darum von den muselmánnern für heilig gehalten wird; 
ihr grab wird mit dem namen ástdna [— pers. dstana] bezeichnet. 
Aus diesem worte entstand bei den ostjaken mittels der volks-
etymologie: Astunai [vgl. nai «frau»]. Ein anderer name dieses 
geistes ist: Voj-unt-ima «Vo3-unt-alte»), 

as mész | kaik C. — S. ac. 
asma (II : 16.) igen, nagyon | sehr. — Cf. BeCbMa C. 
at: vid. ada ; at-at: vid. ada-ada ,• at-metta : vid. ada-mctta. 
at (L, AK.), KK., Dem. ot ne ! | uicht (negative partikel vor 

dem imperativ u. dem futurum im sinne des imperativs). — ÉO. al. 

*) V. ö. ezekhez a következő folyóneveket, melyek az ás szó
val összetéve osztják eredetűeknek látszanak, noha ma oroszok, 
tatárok és szamojédok lakják az illető vidékeket: Bids a Tara 
mellékvize, Üres, ízes a Tartás mellékvizei, Kaas, Tugulds a Tym 
mellékvizei, Tartás az Omj mellékfolyója, Tentus az Isim mellékvize. 
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át (II : 16.) átna éjjel | bei nacht; nachts; át-küttép éjfél J (nacht-
mitte) mitternacht. — EO. át, at-küttép. 

at- (poet. ata, atta) : igekötő «magát» értelemben a cselekvés 
át nem ható voltának jelzésére | praeposition oft mit der bedeutung 
«sich», welche vor ein transitives verbum gesetzt, diesem einen in-
transitiven od. reflexiven charakter verleiht, z. b. jogadem ,verlieren': 
at-jogadem ,sich verlieren, verschwinden, sterben'; ningem ,in die 
lángé ziehen': at-rangem ,sich in die lángé ziehen, sich strecken'. — 
at-yotémdem enyészni j verschwinden, umkommen; at-yucem = 
yucem ; at-jécdem, at-jéaedidem auf einander schiessen; at-jogadem 
elpusztulni, meghalni ] verschwinden, sterben; at-kalem mozogni; 
egy helyt forogni | sich bewegen, sich auf einer stelle drehen; at-
kuladidem telve lenni; duzzadni | voll sein, strotzen; at-uingem 
nyújtózni | sich in die lángé ziehen, sich strecken; at-noycájeiu 
emelkedni | sich erheben ; at-nölem kéreggel bevonva lenni | mit 
einer kruste, mit schorf bedeckt sein ; at-ömdem, at-ömdidem (fr.) 
leülni | sich setzen (cf. ömdem, ömdidem) ; at-páylejem sich in eine 
feste masse verwandein, eine feste masse bilden; at-poytandem 
taszigálózni [ sich gegenseitig stossen; at-rá/nem rogyni, omlani 
fallen, stürzen (von grossen u. leblosen gegenstánden u. von flüssig-
keiten); at-ramsoyindem erótlenedni | von kráften kommen; at-
sayájem (KK.), L, AK. at-seyajem verődni j geschlagen, gehauen 
werden; at-sevrandem karddal vagdalkozni | sich mit schwertern 
hauen ; at-tagandem, at-tagandldem (fr.) küzdeni j ringen ; at-temd-
jem szétszóródni | sich zerstreuen; at-temedem (pass. temedajem) 
kifolyni | herausfliessen; notetivet vér at-temeddi (II : 108.) aus 
seiner nase floss blut heraus; at-tötmájem (pass.) von jemandem 
überrascht, od. ertappt werden (II : 62.); at-üdem, at-üsem 
lenni | sein; Ima at ningöt, at üsöt (II : 128.) sie streckte sich aus, 
wie sie war. 

át éj | nacht; át yodem die nacht verbringen; at verőt es 
wurde nacht; epitheta: aj ép át, kedép át (II: 24.); saréy át, máréy. 

ata, atam (KK.) pr. ez | dieser (e, es): vid. ada. 
ata (KK.) conj. : vid. ada. ial dach. 
ate, at'e (KK.), I. ede, AK. öt'e fedél | deckel.'- - S. ale, EO. 
átmem (f. ádémdem; ger. ádémmen) emelni, vinni j heben, 

tragen; pass. átmájem (f. ádémdájem) fortgetragen werden; kart 
jevrena ádémdájeu (II : 88.) von einem eisernen wolfe werden wir 
in flucht gejagt werden; tavetna ádémda te-pidái (II : 110.) das 
pferd begann ihn fortzutragen. —• átmedem (f. átmettem) iterat.; 
nüm-vöt vert, raveten auvsaii átmettái (II : 80.) entsteht süd-wind, 
so wird ihre asche gen norden (fort)getragen.) — átmldem, átrmdí-
dem frequ. — S. llmem, EO. álémlem (pass. álémlájem). 

atpega (KK.) előre j voraus, vorwárts, nach vorne : vojeyen 
atpega vordémdeyen (II: 28.) die tiere sprangen vorwárts (cf. itpega). 
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atta, ata (poet.) — at prsepos.: atta yojájem találva lenni | ge-
troffen werden (II: 28.); atta severajem átvágódni | durchschnitten 
werden. — Cf. at-. 

átta(e)-kef}e kard (hordó-kés) | (tragen-messer) schwert. — 
EO. alta-kesi. 

attem (f. áttedem, áttadem) vinni, hordani i tragen; %ui áttem, 
nép attem von mánnern u. weibern getragen; tomitna áttedái ( I I : 
160.) von jenen wird es getragen. — áttamem, áttérnem mom. •— 
áttesem (f. áttestem) augm. — S. illem, EO. allém. 

at'a atya | vater C. — EO. asi, vog. ás. 
ate (KK.) : vid. ate. 
au, ou (L, AK.) nyílás; torkolat; ajtó ] öffnung, mündung, 

tür; yát-au (L, AK.) házajtó | (hausöffnung) tür; avéy nyílásos, 
ajtós j zur öffnung, mündung gehörig, mit einer tür versehen. — 
EO. ou, ov, ovi. 

au interj. ha ! a ! C. 
aus: vid. avas; auvsa (II : 80, 128.), auvsaií: vid. avasa. 
auvsanem imádkozni, könyörögni | annehen, heten (mit dat.); 

sorúi sanka jigeda tu auvsanöt (II : 88.) seinen vater, das goldene 
licht, flehte er an. 

avas, aus a folyó alvidéke, éjszak | der untere lauf eines 
flusses, der norden, das nördliche (da in Sibirien diegrösstenűüsse 
zum norden fiiessen); avasa,auvsa (ásbt.),auvsaH^ folyó alvidéke felé, 
éjszak felé | nach dem unteren laufe des flusses zu, gegen norden 
(in Sibirien); avasta (abl.) vom unteren laufe des flusses, vom 
norden her C.; avas-pélek, avas-pélka alvidéktáj, észak | die nörd
liche gegend, der norden; avas(aus)-pet'a éjszak felé | zum norden 
hin; avas(aus)-peíivet éjszak felől | vom norden her; avas(aus)-
vöt éjszaki szél j nordwind. — EO. ous, ous-vöt. 

avdem : id. eudem; avdidem vid. eudidem. 
avem szaglani, bűzleni | sich verbreiten (vom geruche), rie-

chen; avemem mom.; avemidem frequ. — Obd. aulem riechen. 
avdem felfordítani j umdrehen, umkippen ; aveiidem frequ. 
avét kerület; város | bezirk; stadt; Elin-ávét-vos n. pr. name 

einer altén ostjakischen erdfestung unweit den Bogdanov'schen 
jurten (KI. Konda'sche wol.); Kun-avét (Kon-avét) n. pr. name 
einer landschaft, eines flusses u. einer altén erdfestung im Bere-
sow'schen kreise, am rechten ufer des Ob, unweit dem 65° nördl. 
br.; Kun-dvét-pogor n. pr. Kun-avét insel, name einer insel im Ob, 
in der gegend der genannten landschaft; Nank-%us-avét n. pr.: vid. 
Nánk; Soy-yus-avét n. pr.: vid. Son. — EO. avét. 

ána: vid. eúa. 
ár KK. = ár. 
árda, erda kedves, szeretett | lieb, geschátzt; árda-nén, 

mosta-nép (II : 36.) lieblingsfrau. — Cf. alt. arda liebes kind. 

NYELVTUD, KÖZLEMÉNYEK. XXX. 27 
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B . 

-ba, -pa ind. part.: vid. -pa. 
balay (II : 200.) mozgó, járó j sich bewegend, gehend. — 0. 

balagam (II: 216.), K. balay em mozogni, járni, futni j sich bewegen, 
gehen, laufen. 

Basian-pügot n. pr. Basian'sche jurten, 22 werst südlich von 
Samarowo (Teml. wol.). 

baémdk czipő | schuh ( = őamMaicb). 
ber, bér : vid. per, per. 
beste (II : 69.) mindenütt | überall ( = Be3/i,íi). 
ber: vid. pér. 
béséy : vid. péséy. 
Bóibet-pügot n. pr. Baibalin'sche jurten (KI. Konda'schen 

wolost, Tob. distr.); Nim-Bóibet-pügot n. pr. u.; Vií-Bóibet-pügot 
n. pr. namen einzelner teile dieses dorfes. 

D . 

davul nosza, rajta! | min, lasst uns ! ( = flaBaö !). 
det (II : 18.): vid. tét. 

E . 

ebét, épét szag j geruch ; vid. epsendem — S. dpel, EO. ebei. — 
Cf.syr.««; szEbm.-jm.~ábta,~abt,~abta ; tavgy. ~obta ; jen. óbto; ost-s. 
ápt, apta. 

Ebétta-jega n. pr. linker nebenfluss der Konda, welche ihn 
unweit der Winter-Puschtin'schen jurten aufnimmt. 

Ebétta-tör n. pr. kleiner binnensee, durch welchen der oben-
erwáhnte fluss strömt. 

ede I. (C.): ate, a(e. 
edem, eidem elhagyni | verlassen C. — EO. etlem, etlalem 

fortgehen; etltalem entlassen. 
edem (f. Ütem) emelkedni, felnőni, virulni; megtörténni | auf-

steigen, sich erheben, aufwachsen, gedeihen, geschehen; an§a 
edöt (II : 204.) die hagebutten gediehen (gut), '/unt' édot die morgen-
röte gieng auf. — edemem mom.; édemídem frequ.; édesem augm.; 
édtlem frequ. — EO. etlem, etlalem. 

edem L, KK. édem, étem, AK. üdém (f. ettam, éttam, üttam) 
égetni, gyújtani | brennen (tr.), heizen; anzünden; nai (acc.) edem, 
feuer anzünden, najat edem mit feuer verbrennen; pass. edajem, 
édájem, üdájem (f. ettajem, éttdjem, üttajem) verbrannt werden.— 
EO. allém, FS. ülim. — Cf. zürj. özj- brennen (tr.), sich entzün-
den; votj. ast-. 
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edep, edep, Sdép osztják verszt ( = 5—G or. verszt) | werst; 
ein ostjakisches lángemass (meile), das sich an der Demjanka er-
halten hat u. etwa 5—6 russischen wersten gleich kommt. Yon 
den russen wird es «ostjakische werst» genannt. Eine analógé 
meile von 5 wersten besitzen aueh die syrjánen (com-kös). — 
S. ettep. 

eder, eder világos, derült | klar, hell. — ÉO. éder schönes 
wetter; S. ater, atter, KV. adér klarer himmel. — eder oytep etwas 
klar C. 

édémddjem (Dem.), jedémdájem szégyenkezni | sich schámen; 
jiapediva édémdai er schánite sich vor seiner schwester. •— ÉO. 

edep : vid. edep. [jelemlajem. 
edép (KK.) ? faggyú, zsír | talg, fett. 
edépta(K.), I. K. -etta (postpos.) át keresztül j über ; vos-edépta 

über (den wall) der stadt. 
ega együvé, össze | zusammen, neben; ega ömétken (II : 16.) 

(Dem.) sie setzten sich nebeneinander; ega ])íi««m zusammen-
legen. — ÉO. jega, iga. 

eytem (f. Ugattam, ger. egatmen) fölakasztani, függeszteni j 
hangén (tr.); aufhangen; notoda vares éaattai (II : 148.) hángt man 
an seine nase ein pferdehaar auf, ( so) . . . ; e/te nwnat tunka ! hánge 
dich an einen nagel auf! — ÉO. eytisalem, igitlem. 

ei! (interj.) ej ! | ei! nun ! 
ei, i egy | ein; ei-ei egykóp, úgy . . . mint | sowohl . . . als, 

auch; tég-pa ankermedet-na, ei usa, toy-pa ankermedet-na, ei usa 
(II: 114.) blickt er hierher, wird ihm schwindelig, blickt er dahin — 
ebenso ; ei-ent egy is . . . nem j kein ; us ei yajata ent evéttem (II : 
146.) mehr werde ich keinem (menschen) glauben schenken; i yui 
éndam (II : 208.) es giebt keinen mann; ei-ges, ei-kes, iges, ikes 
(Dem., K.) egyszer j einmal; (dat.) eikesa egyszerre j mit einem 
male; ei-hes verőt ( I I : 28.) und er verschwand (tkp. er machte 
einmal); ei-met tat na zu der od. der zeit, einmal (in erzáhlungen). — 
ei pis, i pis (L, AK.) egyszer | einmal; ei pa FS. — ei pédatta 
(pedetta KK.) egy magasságú | von einem wuchse, von einer höhe. — 
ei-pünpe egyszörű, egyszínű | von einer farbe der haare (tkp. von 
einem haar). — ei-tvatta (tvetta KK.) (II : 90.) egy nagyságú | von 
einer grösse. — ei-ía, ei-iav (II : 120.) egyazon | (ein dieser) der-
selbe; et-ía-ba (-pa) (II : 128.) ép egyazon | eben derselbe; in der 
tat, wahrlich; ei-ia-sir ugyanolyan | (derselben art) eben solch' 
einer; ti-t'u-sirat, ei-tí-sirat ép ugyanolyan, ép ugyanilyen | das-
selbe, eben solches; ei-iu-tampa ugyanolyan, hasonló | ebenso ein, 
áhnlich. — ei-ügop egyfejű | einköpfig. — ei vérem éndam: vid. 
vérem. — ei-veípe egy arczú j mit einem gesichte; ei-veípe kit 
Tarán (II : 82.) doppelgestaltige (eig. zweifache) Tárn mit einem 
gesichte (epitheton der Tárn). 

27* 
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ei még, inkább | noch, mehr; ei-t'e/ még erősebb | noch 
mehr, stárker, fester; ei-t'e/ verem (II: 146.) erősebbé teszem | ver
stárken, noch fester machen; ei taréma még erősebb | noch stár
ker; ei taréma juvem (II : 146.) még erősebbé leszek I noch fester, 
stárker werden. 

eidem (C.): vid. édem. 
eitiidem I. (C.): vid. éttidem. 
eissig, éssig I. (C.): vid. esjig. 
eit (C.): vid. ét. 
eitik, eiték, étik, etek hideg | kait; taka eiték (ütt) es ist sehr 

kait; eitékna pégmai (II : 166.) er ist stark erfroren. 
eittidem (C.): vid. éttidem. 
eja, eija ! (interj.) ej! | ei! hőre mai! 
ékindem, Skéndem fölakasztani (?) | aufhángen (?), lép ékindem 

ganz verhángen, verhüllen: türmem to/ lép ékindöt (II : 32.) mein 
licht verdunkelte (eig. verhüllte) sich (— ich fiel in ohnmacht). — 
Cf. ektem. 

ékmem (mom.) egybegyűlni | sich versammeln; ékmidem frequ. 
ektem, oktem, éktem gyűjteni | sammeln; mant ektem ich habé 

mich zusammengesammelt; ekte no-/ nuyat! ( I I : 144.) sammele 
dich zusammen! — EO. ekmaslem., ekatlem, ákétlem. - - Cf. zürj. 
okitit-, ökti-. 

ele, elle I. (C.) fanedű j splint, baumsaft; sümet-ele, un$-ele 
birkensaft, kiefernsplint. — S. ül; ÉO. álla. 

Elékou-pügot n. pr. name eines ostjakendorfes im gebiete des 
Salym-fmsses (Nar. wol.). 

Eliy-avét-vos : vid. avét. 
emder {I., S.) tó | see;pétlim emder az alvilág sötét tava j (der 

fmstere see) see in der unteren welt; hölle. - - Emder n. pr .name 
eines Tör's, eines seitenarmes des Ob u. eines fhisses (s. Emder-
jega) im süden des Beresow'schen kreises. — Emder-^oi n. pr. 
Emder-férfi | Emder mann, bewohner des Emder-dorfes od. der 
Emders_tadt; Emder-held; Emder-jega n. pr._ E. folyój Emder-
fluss ; Emder-tör n. pr. E. tó | Emder-see; vid. Emder); Emder-vos 
n. pr. E. város [ name einer altén ostjakischen erdfestung an dem 
Emder-flusse (Ber. kr.); unweit davon liegt das ostjakendorf EH-
^HpcKifl ropTH, vielleicht v. d. nachkommen der einwohner der 
Emder-vos besiedelt. 

emem szopni ] saugen C. — Cf. samojed-jur. 'ameadm; 
alt. em-. 

emerdem (I.) merni, meríteni j schöpfen (mit grösserem ge-
fásse) C. — S. emregdem, EO. amérlem. 

en, ent (én, ént) tagadó szócska j negatíve partikel (z. b. en 
mendam ich werde nicht gehen). 

én: vid. éne. 
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endam, éndam nincs | ist nicht; vid. éndam. 
endem ? utóiérni | einholen, überholen. 
éndep, éndép öv | gürtel, gurt; úur-éndép övszíj | (riemen-

gürtel) gürtelriemen. — ÉO. antép. — Cf. samojed-jur. jiríea,j%7iea; 
tavgy. niéja; jeniss. nieijo. 

éne, én, üna, ün nagy, idősb, előkelő | gross, álterer, vornehm; 
éneja (dat.): éneja jüvem gross werden, aufwachsen; éneja pungum-
dem (die tür) breit aufreissen. — én-aya (C.) idősb nagynéne | áltere 
muhme od. base; — éne-éva az idősb leány j das áltere, álteste 
mádchen, die a. tochter; — éne-yui (-yoi) az idősb férfi ; der áltere 
mann; — Ene-jega-pügot n. pr. (gross-fluss- [d. h. Konda-] dorf) 
Boltscharow'sche jurten an der Konda (KI. Kond. wol.); — éne-
jiypoy idősb fitestvér | der áltere, álteste brúder; — éne-ké^a buja
kór | (grosse krankheit) syphilis. — Ene-kui n. pr. grosser sumpf, 
name eines sumpfes in der Ober-Demjan'schen wol. (Tob. kr.) -
éne-pajar magasabb tisztviselő | (grosser herr) kreis-hauptmann u. 
andere höber stehende beamte; éne-tét-cenc-tilis «Nagy-ősz-mög 
hó» a tizedik hoidhónap neve_| (des grossen winters rücken monat) 
name des 10-ten monats.—Ene-to%téy-teun. pr. «Nagy búvárkacsa 
tó» | grosser taucher-see, name eines Binnensee's in dem oberen 
laufe des fi. Kaltscba, des nebenflusses der Demjanka; —Ene-tör 
n. |pr. «Nagy-tó» | grosser see, name eines binnensee's südlich 
von den Njurkojew'scben jurten (KI. Kond. w.). — Ene-ürt 
«Nagy-fejede lem» | grosser herr, gr. held; name eines ehema-
ligen hochgeschátzten fürsten der Nachratschin 'schen jurten 
(Kond. w.). — éne vöje jávor («nagy állat») | (grosses tier) elén 
tier; cf. uoy. — énepa, énepe nagy, idősebb j gross, álterer. — 
énatta nagyságú t von der grosse; tej mattá úut so grosser 
schwur (II : 76.). — énmem (fut. énemdam) nagygyá lenni, nőni, 
gyarapodni j gross werden, wachsen, zunehmen; Bnmettem (f. énmet-
tedem) nagygyá növelni, növeszteni, nevelni | wachsen lassen, 
gross ziehen. auferziehen, ernáhren. — S . enl; KV. jani gross; 
S. anmem, ÉO. énémlem wachsen, enméltlem wachsen lassen. — Cf. 
samojed- tavgy. anie gross. 

enyém, enyém, (f. enytem) oldani, leoldani, lekapcsolni; (a 
medve bőrét) lehúzni | lösen, losbinden, losknöpfen, abnehmen, 
die haut abziehen (vom bárén, von dem man nicht sagen darf: 
yorem); röy vés kéyen enyém (II : 62.) den gürtel einer jungfrau 
lösen; kélem enyém den pelz abnehmen; muyyol enyém (II : 110.) 
einen knoten lösen; enyesem, eyyesem (f. enyestem) augm.; enyesmem, 
eyyesmem mom. — ÉO. eygilem, iyalem. 

enkrésem (f. enkréstem) morogni, szidni, átkozni | brummen, 
schimpfen, verwünschen. — ÉO. eykrislem. 

ent -= en ; ent-li vájjon nem | ob nicht; in naurimet noy ent 
li énmeitetajet (II : 158.) ob diese kinder nicht auferzogen werden. 
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entep (C.) = éndep. 
eúa, ária más, idegen | anderer, fremder, — ena-ena egyik

másik | einer-anderer. — ena-még (II: 74.) idegen föld | fremdland ; 
ena-még-yoi idegen | (fremd-land-mann) fremdlánder. — EO. 
janas.— Cf. zürj.jan, janas geteiltheit, verschiedenheit; szamojéd-
jur. ~ani, ~ani ; jeniss. énau. 

enedidem nyerítni | wiehern C. — ÉO. ennilem. 
étjisem: vid. inisem ; eyisídem: vid. lyisidem. 
epét: vid. ebet. 
épsendem (I.) szagolni, szagot érezni | riechen, geruch emp-

íinden C. — S. apsindem, EO. epsanlem. 
erda : vid. árda. 
erek, erj (I.) fölös; vlmin túl, felül | überflüssig, darüber 

hinaus; ausser C. — AG. ürük (üry). — Cf. érr. 
ergiy, erkiy égi j himmlisch (?); Erkiy yoi ( I I : 134, 192, 202.) 

n. pr. der himmlische (?) mann, beiname des Tűrém (vid. tabet). 
esaptem (f. esaptedem) kisérleni ] versuchen; esaptedem (ite-

rat.), esaptidem (frequ.) — Cf. tat. isáblá-. 
esem (pl. ésmet) emlő | mutterbrust, busen. — ket-ésem szaru

szopó | (hand-brust) saughorn. — méget-ésem mellemlő | (brust-
busen) mutterbrust. — ésem-jink tej | (brust-wasser) milch. — 
esem-tei emlőbimbó j (busen-spitze) brustwarze; ésem-tejey mit e. 
brustwarze, mit entblösster brust(?). — ésemép (adj.) ket-esemép yui 
(II: 72.) mann, der mittelst eines saughornes auferzogen worden 
ist. -—• éserndem szopni ] saugenC. — EO. esem, esem-jiyk, esem-tai. 

es-jig öreg, agg, nagyatya j greis, grossvater. — essig, e^sr/, 
eissig C. 

estem (f. estedéin ger. cstamen) ereszteni, hagyni, lebocsátani, 
el-, megbocsátani | lassen, zulassen, gestatten; her)ablassen; her-
einlassen; loslassen, vergeben; furzen; not estem einen pfeil ab -
schnellen : mant (acc.) esta lasse micli los ; Sanka jigetna pai ménem 
nürumat estdi (II: 64.) von seinem vater Sanka wurde ihm ein be-
waldeter hügel heruntergelassen. •— estamem, estetnem (reflex.) le
bocsátkozni ] sich herablassen; — estemdem lebocsátani, (nyilat) 
kiereszteni | ablassen, herunterlassen; losschnellen (not estemdem 
(11:70.) [den! einen pfeil losschnellen); sich her(unter)ablassen; 
estemdidem (imp. estemdida) frequ. — estidem (frequ.) — esta. par-
tic.negat. (?): esta yamd'e (M.) die peitsche, die nicht geduldet 
wird; esta jenién nut (II : 118.) unverbrüchlicher, heiliger eid 
(cí. yatta, jügutta etc). EO. estiem, esellem, eslililem, FS. aslem, 
AS. eslim). 

es (K.) öcs, unokaöcs | jüngerer brúder, neffe, jüngerer vetter. 
ét test, tárgy | körper, gegenstand; — eit C. — étpe testű, 

testes | mit einem körper versében, td%ray-etpe (II : 84.) adj. c. — 
mit einem bepanzerten körper. — ÉO. el. 
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et (I.) egyszerű | einfach C. •— et-vay egyszerű érez, vas | ein-
faches metall, eisen C. — EO. al: al-yo, al-lant etc. 

etem, etidern: vid. edem, edidem. 
étik, etek: vid. eiték. 
étrnay termő, létre hozó | zeugend, erzeugend, s. erhebend; 

tör vanca étmay még (II : 170.) wiesengras erzeugende fláche. — 
Cf. étmem. 

étmem: vid. edem. 
•etta (K., I.), -edépta (K.) postpos. át, keresztül | über, hin-

iiber; pét juy-etta über den hohen wald. 
etta (partic.: edem) fölemelkedő j emporsteigend, sich er

hebend; etta yunt toréyna (II : 144.) zur zeit der aufsteigenden 
morgenröthe, cf. edem. 

etta majdnem | beinahe, kaum; etta man ent (od. ent-cik) 
jöytem (II : 128.) es fehlte wenig, dass ich (zur zeit) gekom-
men wáre. 

ettem nézni, tekinteni | schauen, blicken, sehen; jigden sem 
manattem éttesen die augen eurer váter, schauet meinen augen (eig. 
mir) ab; ettidem, eikidem, eittldem (f. éttittam) frequ., éttitagem (KK.) 
nézni | schauen ; étteptem (caus.) mutatni | weisen, zeigen C. — EO. 
aillem zeigen, etltifalem sich zeigen. — Cl. szamojed-jur. 'adimd'eu 
zeigen, ost-s. atelgam zeigen. 

éu: vid. eva ; eupe leányos | mit mádchen versében; ai-éupe 
mit kleinen mádchen versehen; ai-éupe évéy pügot (II : 204.) dorf, 
wo es (viele) kleine mádchen giebt. 

eudem, evedem (f. evettem), evetéin vágni, nyírni, beretválni, 
csapni | schneiden, scheren, rasiren, hauen; kur-evedem vadat 
űzni | jagen, das wild verfolgen; kur-evetta-yui (poet. I I : 146.) 
vadász | jáger; cnba evedem darabokra vágni | in stűcke zerschnei-
den ; ügot eudem feje nyírott | mit einem geschorenen kopfe ; eudi-
dem, evdidem, evedidem frequ. — S. agdem, EO. evétlem, evétlelem; 
evtilem, evétlilem fr. 

euma ? kellemes | angenehm: nuyen euma, jüma most (II : 
112.) es wird dir angenehm (?) u. nützlich(?) sein; es wird dir 
freude bereiten. — Cf. EO. eumay, euméy süss, angenehm. 

éva, évé (éu, év) leány | mádchen, jungfrau, tochter. — 
éva-ka! leányka! (a megszólításban) | (in der anrede) töchterchen ! 
mádchen! éra-pay (-poy) gyermekek | (tochter-sohn) kinder. — 
eva-tin: vid. tin; évi-da leánytalan ohne tochter; évi-da-
pay-ta gyermektelen | (ohne tochter ohne sohn) ohne kinder, 
kinderlos; évéy leányos | mádchen-, jungfrauen-; évéy undép néy 
(II : 74.) frau, die in ihrem inneren mádchen trágt. — S. évi; EO. 
evi, eu; evi-poy. 

evdem, evdidem: vid. euderii, eadidem. 
evedem, evedidem: vid. eudem, eudidem. 
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évdép mérföldes (?) | meilig(?): ei-evdép köt /att zwei tagé, 
wáhrend welcher man zu je einer meile (zurückgelegt hat); ei-
evdép kdtyor zwei flusskrümmungen zu je einer meile (vid. «Irtysch-
Ostjaken» II : 50.). 

evem (f. everntem) ölelni, csókolni j liebkosen, küssen; evem 
tapal vejem ölelkezni, csókolózni | sich umarmen, küssen; everntem 
(f. evemtedem) liebkosen, küssen; evemtldem (f. -mtittam) frequ. — 
EO. evamlalem. 

evidem, evedéin, evetem (f. evittem, evéttem), evit'em hinni | 
glauben; us ei yajata ent evéttem ( I I : 146.). —- EO. evélem, evéllem. 

X . 
yabéimem (KK.) kiforgatni, ledönteni j herausdrehen, umstür-

zen. — Cf. yavéimem. 
yadan (I.): vid. yatan. 
yadak' kalács, fehér kenyér; weissbrod, weizenbrod, semmel.— 

EO. halai. — Cf. Kajia'it. 
yadoy nép, emberek { volk, volkshaufen, leute; étttde, metsir 

yadoy üttet! (II: 152.) schau, was für leute lében dórt! (üttet plur.) 
yadem, yatem (f. yattem) halni, meghalni (a szibériai folyók 

«elhaíására» is alkalmazva) sterben, absterben (auch von den 
sibirischen flüssen; cf. «lrt. Ostj.» 1:15.). - - 8. kalem, ÉO.yallem; 
wog. kalem, kuolem. 

yaga K. játékszer; botocska, melylyel a gyermekek játsznak 
spielzeug, stöckchen, womit die kinder spielen. 

yayrai, yayrai-nép keresztorrú (madár) | einheimischer vogel 
mit einem rőten kopfe u. einem rőten hinteren, náhrt sich von 
früchten der nadelbáumen : kreuzschnabel (?), eichelheher (nuci-
fraga cariocatactes); yayrajey néy (poet. I I : 22.) = yayrai-néij. — 
EO. yoyyra picus. 

ydyrem (f. -(dgardem) kaparni | kratzen, schaben. — EO. 
yagartlem. 

yaid'em, yeid'em, yaigem, yeigem (f. yaitíem, yeitt'em) maradni, 
visszamaradni | zurückbleiben, übrigbleiben; mane vogem ügot-ta 
at yaidayot damit meine stadt nicht ohne haupt bleibt; yaid'eptem 
hagyni | nachlassen C. — EO. yaislem, yaslem. 

yaimak (I.) reszelő j feile C. — Cf. tat. kaimak. 
yaimem kiáltani | schreien. 
yainem ásni | graben C. — S. kinem. 
yaint, yánt; (poet.) yainet nyírhójkosár | korb aus birken-

rinde (KV30BT>) ; yaint-oy a nyírhójkosár szádja | öffnung, mündung 
eines korbes aus birkenrinde. 

i(ai^a (I.) olló I scheere C. — Cf. tat. kajci, cuv. yai$a. 



IRTISI-OSZTJÁK SZÓJEGYZÉK. 425 

yajamatay (K.) gyám (szülő v. gyermek) j pflege- (áltern o. 
kind): yajamatay-anka gyámanya | pflegemutter; y.-eva gyám
leány j pflegetochter; y.-jig gyámatya j pflegevater; y--poy gyám-
fiú | pflegesohn. 

vajat (I., AK.), KK. yojet ember, férfi; emberek; valaki | 
mensch, mann; jemand; leute (als collectivum); taidan, vattán 
yajadet (plur.) üttet reiche, wohlhabende leute lében (da). — yui 
-yajat férfi | mann, (collect.) mánner, nen-yaját nő, nők | frau, 
frauenzimmer; (collect.) frauen ; mun nen-yajat söt 7iiup%ol, táras 
rnunyol (táideu) (II : 112.) wir frauen habén hundert bündel, tau-
send bündel. — EO. yojat jemand; ar yojadet (plur.) im masse 
(Hunf.). 

yajem hagyni, meghagyni | zürücklassen; yajajem (pass.) 
zurückgelassen, verlassen werden. — EO. yailem. — Cf. szamojéd
jurák hajeu, haijeu. ost-s. kalak. 

yaleu halászmadár | seeschwalbe C.; möve (larus). — yaleuy, 
adj. möven-. — EO. yaleu sterna caspia, auch larus. — S. kallek. — 
Cf. zürj. kala, szamojéd-jurák haleu (larus canus); ostjak. kalak, 
kaXey, knd., k. kailak. 

yalvm adv. (?): vid. plim. 
yama (I.) hólyag j blase C. — S. komlay K.; EO. yomla. 
yamalyái (K.) ? vízi bogár j wasserkáfer. 
yamda, yomdá arczczal lefelé | mit dem gesichte zur erde; 

umgestürzt; yamd-ádem, yomd-ötem mit dem gesichte zur erde lie-
gend: yamd-ádem ána (II : 116.) mit der öffnung nach untén lie-
gende tasse; yamda yompélviem (II : 116.) sich mit dem gesichte 
(von der tasse, — mit der öffnung) zum boden kehren; yamda 
it-vaidem (II : 16.) sich mit dem gesichte zur erde legén. — EO. 
yomla. 

yamd'e, yomd'e ostor | peitsche. yamd'e-vai ostornyél 
peitschenstiel. - - S. kamd'i, EO. yomsa, yomsi. — Cf. szamojéd-
kam. kamd'u; minuss. tat. kamde, tat. kamci. 

yamyá selyemszövet | (seide) seidenzeug. — EO. kamka, — 
Cf. KaMKa ; zürj. kamka = tat. kamka. 

yampélgem: vid. yompélf,em. 
y ample-yoi (K.) kósza, kóbor férfi j ein mann der sich herum-

dreht, herumbummelt; yoi yöt (yoi) yample-yoi (II : 206.) mann 
der in fremden háusern herumschlándert. 

yampleíem, yampliiem : vid. yompletem. 
yanasem (f. yanastemy, yanatem (KK.) fölfosztani | auftren-

nen; yanasidem frequ. — EO. yanaslem. 
yanatem (KK.): vid. yanasem. 
Xanda n. pr.: vid. Xunda. 
yanda,yandé osztják I ostjake, ostjakisch.—yanda-yanc oszt

ják hímzés j ostjakisches muster (im ausnáhen), eine art ausnaht 
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(cf. «Irt.-Ostj. II, 2. taf. fig. 1—3.).— yanda-yui (%oi KK.) osztják 
ember j derostjake.—yanda-jay osztják nép | das ostjakische volk, 
die ostjaken ; yanda-jagéy zum ostjakischen volke gehörig; yanda 
jagéy sanka türum (II: 88.) az osztják nép világos világa | die lichte 
welt des ostjakischen volkes (so wird die obere, sichtbare welt, das 
irdische lében, im vergleiche mit der dunkeln unterwelt, it-türum, 
petlim-émder genannt). -—• yanda-néy osztják nő I ostjakin. — yanda-
püdén csalán j (ostjakischer hanf) brennnessel (urtica dioica), aus 
derén fasern leinwand verfertigt wird (vid. Grigorowsky: «ToŐ. 
ryŐ. BT,^.», 1883. Nr. 13. és «Irt.-Ostj.» I : 44.). - ÉÖ. yanday 
yandé, yonda ; S. kanda ; ÉO. yanda-polén nessel. 

yandél: yandél, maridéi moi udaya (II: 56.) wenn er die hoch-
zeitsangelegenbeiten (?) weiss. 

yanem érinteni, bántani | anrühren, berühren; yanumdem 
hozzáérni | anstossen, berühren; vit yanumdem ans land stossen, 
landen. — ÉO. yanemlem kiében, berühren. 

yaném asszony, feleség; kérő (férfi v. nő) J frau, gemahlin ; 
freiwerber (für andere), brautwerberin ; árda yaném, mosta yaném 
— árda néy, mosta néy% — yaném-yoi (yui) kérő, vőfély (freiwerber-
mann) freiwerber. — ÉO. yaném. — Cf. tat. yaném herrin. 

yanyt'atem rágcsálni | nagen ; yanytéy (II : 198.) rágcsáló 
nagend. 

yanc, yans rajz, minta | zeichen, muster; tílié-yané (at), yatt 
yancat (Dem. I I : 18. yanzat) mit der abbildung des mondes u. der 
sonne. — Xanc-jega n. pr. «Tarka folyó» | bunter fluss, name eines 
flusses in dem gebiet der Jesaul'schen jurten (KI. Kond. wol.). — 
yancpe, yanspe ékes, rajzokkal, hímzéssel díszített | géziért, ge-
mustert, mit mustern versehen ; yoi yür yancpe mit mánnergestal-
ten; yatt-yanspe mit der abbildung der sonne verziert. 

yangem (f. yantcem) rajzolni, írni, tarkítani i bűnt machen, 
zeichnen, schreiben (cf. yasem). —yanjey, yancéy tarka; ékített j 
bűnt, géziért; Xangey-jega n. pr. «Tarka folyó» | «Bunter Fluss», 
name des nebenflusses des fl. Jarkina (KI. Kond. wol.); ^angey-luk 
fajdtyúk | (bunt-auerhuhn) auerhenne; yangey-tdgat tarka . sző
nyeg | (bunt-tuch) bunter teppich (aus grober leinwand); yangeg 
cunga (K.) tarka gyapjuzsinór, melyet a menyasszony a vendégek
nek szétoszt | bunte schnur aus wolle, den die braut nach der 
hochzeit den gásten verteilt (cf. cirt, «Irt.-Ostj,» 1: 141.). — yangep 
ékített, hímzett j géziért, gemustert; téget-vöje yangep röt (II : 196.) 
mit vogelgestalten verziertes boot. 

yans : vid. yanc. 
yanadem (f. yanattem) elbújni j sich verstecken. — ÉO. ya-

natlem verstecken, verwahren. - Cf. zürj. kanjai- sich ein-
schleichen. 

yaydep, yaydép, ybydép lépcső, hágcsó | treppe, leiter. — rép-
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yaydép partlépcső [ (steiles ufer-treppe) stufen, welche das empor-
klimmen eines steilen ufers erleichtern. — S. kaydep ; EO. 
yoyytép ; vog. kay eltép. 

yaysa pipa | tabakspfeife; yaysa tádem pipát szívni I die 
pfeife rauchen. — S. kansa, EO. yoysa. — Cf. szamojéd-osztj. 
kan§á ; koibal kayza; tat. kaysa. 

yapimem (f. yapimedem) törni, letörni, ketté törni | brechenr 
abbrechen, in zwei brechen ; cf. yabéimem. 

yar tér, síkság; erdő j platz, raum, ebene; wald. —ydt-yar, 
yöt-yar házpadló | (haus-raum) fussboden. — jákta-yar, jökta-yar 
tánczhely | (tanzen-platz) tanzplatz. — jantta-yar játszó hely 
(spielen-, ringen-platz) spielplatz, ringplatz («TOKT>» in russ. már-
chen). — püm-yar rét, gyepes tér | (gras-ebene) wiese C. — tant-yar 
szántóföld, gabonamező J (korn-ebene) ackerfeld C. — vai-yar pad, 
lócza, fekvő hely | (eng-raum) unbewegliche bank, bettgestell. — 
yar-tas prémes, bundás állatok, becses bőrök | (wald-pelzwerk) 
pelztiere, pelzwerk. — yarey téres; sík | mit einem freien platze, 
mit einer fláche ; yarey-vos mit einem platze versehene stadt (steter 
beiname einer ostjakischen festung). — S. kara, EO. yar, yára; 
jentta-yár. 

Xarda-vos n. pr. Xarda-stadt, name einer ehemaligen ostja
kischen erdfestung am ufer des flusses Jevra, welcher in den oberen 
(od. Satyschin'schen) Tumán see falit (in dem östlichen teile de& 
Turin'schen kreises [Tob. gouv.]). 

yardagan (K.) ölyv | habicht. — Cf. alt. tat. kartaga. 
yarna, yar ni (KK.) ? cserzett bőr | gegorbene haut; yarna sau 

sögoda gleich einer gegorbenen elsternhaut. 
yartemdem szidni, megszégyenítni | schelten, beschámen; 

manemna te-yartemddjern (II : 98.) \on meinem jüngeren brúder 
wurde ich beschámt. 

yargagan C.: vid. yardagan. 
yasar-juy (K.) kormányevező | steuerruder. 
•yasem (f. yastem) tarkítani, rajzolni, írni j bűnt machen, 

zeichnen, schreiben; yasta-yui (%oi) író ember ( schreiber. — CL 
yan^em. — EO. yaslem. 

yasém ; vid. yögém. 
yasydi hangya | ameise; Xasyai-teu n. pr. «hangyató» | 

(ameisen-see) kleiner see westlich von den Zingalin'schen jurten. — 
EO. yasya. 

•yacém penész | schimmel; yacémay, yacmay, yasmay pené
szes | schimmelig, verschimmelt; yacémay-sayape mit einem ver-
schimmelten gewande (v. leichnamen). — EO. yésdm. 

yat (az egyes és tízes számnevek kapcsoló szócskája) | (parti
kel, durch welche die einer u. zehner der zahlwörter mit einander 
verbunden werden; z. b. kát-yat-joy zwölf; tabet-yat-joy siebzehn. 
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yat (I.) készlet | vorrath C. 
yat, yatt (L, AK.), 0. yotl nap (idő és égitest) | tag, sonne. — 

yat-dt éj és nap | (tag-nacht) die zeit von 24 stunden; yüdem yat, 
yüdem-at drei tagé u. drei náohte, dreimal 24 stunden. — yat-yon 
napkirály I (sonne-könig) sonnenkönig (in márchen); yat-yon-eva 
napkirály-leány | (sonne-könig-tocbter) tochter des sonnenkönigs.— 
yat-jányai-sa naptáj, naptáj felé j sonnengangseite, nacb der sonnen-
gangseite (gegensatz zu jit-perey-sa). — yat-küttép dél | (tag-raitte) 
mittag; yat-küttép-jüray (-jöroy KK., Dem.) (II : 140.) déltáj | 
(mittag-gegend) süden; yat-küttép-tát (II : 108.) déli idő | (mittag-
zwiscbenzeit) mittagszeit. —yat pdynöt die sonne gieng auf; pa-
ganta yat oyteja (II : 144.) als die aufgehende sonne (am hímmel) 
war; yat-pdganta-vöt keleti szél I (sonne-aufgehend-wind) ostwind.— 
yat-vöt délászéi | (sonne-wind) südwind. '— S. kai; ÉO.yatl, yotl; 
KV. yotl; ÉO. yatl-kütép. 

yat (AK., L), KK., Dem. yöt ház, sátor, földkunyhó | haus, 
zelt, erdbütte. —yat au ajtó j (haus-öffnung) tür (cf. yötöy KK., 
Dem.); yat-au-lok (L, AK.) ajtókilincs | türring, türklinge; yat-av-
ödéy (öté?)) ajtószéi; ajtóoldali fal | (tür-ende) türrand; hintere 
wand des hauses, wo sich die tür befindet (gegensatz zu müt) ; 
ydt-du-vés ajtónyílás | türöffnung. — ydt-yar házpadló | (haus-
fláche) fussboden, diele. - - ÉO. yot, yat. 

yata, yatai halott | todt, verstorben. — ÉO. yala. 
yatan, yadan tatár , tatár, tatariseb. — yatan-yui (yoi Dem., 

KK.) tatár ember | (tatar-mann) tatár. - - yatan-jay tatár nép | die 
tatárén, das tatárénvolk. yatan-oycdm háromszögletű «tatár 
kendő» ; egy három csillagból álló csillagkép | (tatar-tuch) drei-
eckiges tuch (TaTapcKan KOCbmita); ein aus drei sternen bestehen-
<Ies sternbild. S. hatan-ku ; ÉO. yatan-yo. 

yatasem mozogni, előre menni | sich bewegen, vorwárts-
gehen ; tavet ei kurém itpcja coken yataset (II : 116.) das pferd be-
wegte sich kaum schrittweise vorwárts. — ÉO. yatlem. 

yatem: vid. yadem; yatém halott | todt, gestorben (von men-
schen u. fischen, z. b. it-yatém sört ein todter hecht). — Xa^V 
haló | sterltend, todt; yatéy yatt, yatéy türum halál napja, ideje j 
der tag des todes; yatéy-es KK., 0. temető | begrábnissplatz, fried-
hof; Urda-yatéy es n. pr. (helden-friedhof) name eines punktes 
3 werst von den Trenkinschen jurten (Teml. wol., Tob. distr.), wo 
man metallene gegenstánde aus altér zeit gefunden hat. - - Cf. ÉO. 
yalém; yal-aé, yal-ié. 

yotye (KK.)?száraz J trocken: juyyatyejim néva toy éytdiyen 
(II : 196.) an den schönen trockenen (?) zweig des baumes, (dahin) 
wurde es aufgehángt. 

Xaty-oy-pügot n. pr. ostjakischer name der Krasnojar'schen 
jurten (ki. Kond. wol.). 
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yatey yat (poet. yatey et yat) reggel ! morgen ; vid. yotéy. 
yatém: vid. yatem. 
yatey, yattéy napos | sonnig; yatéy yat sonniger tag; 

vid. yat. 
yatl, yotl (KK., 0.) nap | sonne, tag; vid. yat. 
yatl-sui (AK. 0 . ; poet. yattem-sui) napoldal | (sonneseite) 

süden. — ÉO. yatl-sui. 
yatpéy ? herélt | verschnitten (?); yatpéy vöje (II : 48.) rén-

ökör | verschnittenes rentier. — ÉO. yapti, yopt. — Cf. jur. hábta, 
hábíe rentierochse. 

yatt nap | sonne, tag; vid. yat, yatl. —yattivet (abl.) nappal | 
bei tagé C. 

yatta (adj. negat.) haláltalan | unsterblich; yatta jink (II : 
128.) élet vize | lebendes wasser (in raárchen); yatta nerem (ibid.) 
élet vesszeje | lebens-gerte (in márchen ; cf. esta). 

yattem mozgatni, elhelyezni, máshova tenni | bewegen, ver
setzen, anderswohin stellen. — ÉO. yadltalem. — Cf. yatasem. 

yattéy : vid. /atéy. 
yavéjem (fut. yavéitam; KK.) ( I I : 194.) előbukkanni, a víz. 

fölszínére emelkedni | an die oberfláche kommen, emportauchen; 
yavéimem mom.; yavéptem előbuktatni, a víz fölszínére előhozni | 
auf die oberfláche bringen, hervorbringen. — Cf. yabéimem. 

yeide unoka [ enkel; yeidega, yeidege dim. enkelchen. — 
ÉO. yél. 

yeid'em, yeiíem, yeigem (imper. yeiga) : vid. yaidem, yaigem. 
yein, yeina (K.) n. pr. a kórterjesztő szellemek sergeinek ve

zére [ böser geist, führer der heerscharen der bősen, welche die 
menschen mit krieg (d. h. mit seuchen) überziehen; Xeinena éne 
iaína tum jüytai da kam der engel des todes mit einer grossen 
heerschar (auf uns) gezogen («Irt.-Ostj.» I : 103 ; I I : 86, 228.). — 
ÉO. yén seuche, pest: yén-né gespenst. — Cf. minuss. tat. A ina, alt. 
aina böser geist, teufel. 

yeiníem (KK.; poet.) hátrahagyni ] zurücklassen (vid. yeidHem,. 
yeigem) : juy yatye jim névna totta yeiníeyen (auch yeiíeyen I I : 198.) 
auf dem schönen trockenen(?) zweige des baumes, da liessen 
sie (ihn). 

yeiredem, yeredem (f. yeirett'em, yerett'em) bosszankodni, hara
gudni J sich árgern, zürnen, néyet peta yeirett (II : 122.) er zürnet 
auf seine frau; pai yeirett' (die gewitterwolke zürnet) es donnert. 

yer, yera : vid. yér, yéra. 
yeredem: vid. yeired'em. 
yerem (f. yertem) ásni | graben. — ÉO. yérlem,. 
Xes-unt n. pr. name eines erhöhten ortes 15—20 werst nörd-

lich v. Selijarsk (Tob. kr.), wo in früheren zeiten helden gekámpft 
habén sollen. 
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yér, yéra zsák | sack. söy-yér bőrzsák | ledersack, beutel. 
— mattay-yér puskatok | flintenfutteral. — yér-váy (vö%) csomó 
pénz | (sack geld) eine masse geld. — EO. yer, yéra ; yer-soy. 

yobodem (Dem.) felfordítani, ledönteni, kifordítani | umstos-
sen, umstürzen, herausdrehen ; yobogem letörni, lehasítani | ab-
brechen, abspalten. 

%oda mi? hogyan? | was? wie? yoda, yodai, yodaii hova? 
wohin? yodan hol? j wo? vid. yota, yoU.i, yotan. 

yodai-yuni: vid. yudai-yjmi. 
yödamet (Dem.) hatodik j der sechste: vid. yüdamet. 
Xöday (C): vid. yödéy. 
yödap (C.) : vid. yodép. 
yödem, yötem (fut. yottem) a) kifogyni, véget érni, elhaszná

lódni | verbraucht werden, endigen ; ausgehen ; man vegem yötöt: 
ich bin müde geworden, ich bin von kráftengekommen (eig. meine 
kraft wurde aus); kacem yötöt: vid. kac; kouliy sümet néyna ettldemen 
ent yöttat (II : 162.) der schellende birkenbaum wird, so viel ihr 
auch hinschaut, nicht zu existieren aufhören ; b) az éjt eltölteni, 
meghálni | die nacht verbringen; át yodem id.; civéy at yötteu-
kemne (II : 52.) wenn wir die nebelige nacht verbracht habén. -
EO. (at) yollem; S. külern ,• KV. kuolem, kölem die nacht zu-
bringen. 

yödéy, yötéy hattyú | schwan. — yöday, yötey C.; EO. yotay, 
yötéy ; S. köttey. 

yodép háló j netz, zugnetz. —yödép-pony a háló szélessége 
breite des netzes (CTÉHL HeBO^a). — yödap C.; EO. yölép; vog. 
kulop, yulp. 

yödoyta (C): vid. yöt-oyta. 
yögosta (II : 142.) sár, por, piszok (a csizmán, lábon) | kot, 

schmutz, welcher an den stiefeln haften bleibt; kur-yögosta láb
piszok | fussschmutz. 

yögotmem (mom.): vid. yöytem. 
yöytem (fut. yögottam, ger. yögotmen) futni, nyargalni, folyni | 

laufen; im trabe laufen; rinnen; tav yögott das pferd láuft im 
trabe; -yögotta vöje futó állat (ellentétben a szárnyassal) j laufendes 
tier (vierfüssler, im gegensatze zu tégetta-vöje «fliegendes tier» 
vogel); yö/tidem frequ.; yögotmem (mom.), -mldem (frequ.). — S. 
kogolem, EO. yoyollem; %ugolmalem etwas laufen, zu laufen an-
fangen. 

yoi (pron.): vid. yoje. 
yoi (Dem., KK.) férfi, hím mann; mánnchen (dual. yoiyen, 

yojeyen ; plur. yoit, yojet) vid. yui. — yoi-yojet (Dem., KK.) férfi j 
(mann-mensch) mann. —yoi-ney (Dem., KK.) férfi-nő, emberek 
(mann-weib) menschen. — yoi-sos hölgymenyét hímje | hermelin-
mánnchen. — yoi-cavér hím nyúl j hasenmánnchen.—yoi-vándér 
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hím vidra | ottermánnchen. — Xojey (KK.) adj.; yojey ney férjezett 
asszony | verheiratete frau. — yojep (AK.) : sot-yojep moi od. tat 
aus 100 mánnern bestehender hochzeitszug od. kriegshaufen (cf. 
yuip). —yojet(Dem.,KK.; poet.) ember, férfi j mensch, marni; ar-
yojet zahlreiche mánner (== ár yoi). — EO. yo, yoi, yui. 

yoidem (f. yoittem) : vid. yojedem. 
yöimem (II : 90.) apadni (vízről) | sich vermindern, fallen 

(v. wasser). — EO. yojimlem, 
yoipesem (KK.; poet.) ? fortziehen; Morda-még-yoi yoipesöt 

jim jiya (II : 30, 180.) zu den schönen gewássern des südlánders 
zog(?) er (sie) hin. 

yoje, yoi (pron.) ki? a ki, bárki j wer? (relat.) wer, wer auch, 
irgendein. 

yojem (fut. yoitem) érinteni, találni; jutni | anstossen, an
haken ; treffen; zukommen ; nuyen yoita tagén (II : 54.) der platz, 
der dir zukommt; tineden yoita vis (II : 54.) bis (zum platze), der 
ihnen beiden zukommt; fuga yojet er stiess an den baum an ; 
tu namasa, keda yojöt er überlegte (tkp. bewegte den sinn u. das 
wort). — pass. yojdjem getroffen werden; vötna yojajemvom winde 
^rgriffen werden; yojldem frequ. ; yoitem, yojittem (f. yojittedem) 
látni (czélozva); érinteni | treffen (tr.). anhaken (tr.), anrübren (tr.); 
kidet yoita yui cuba tüdai (II : 54.) wurde der mann in den arm 
getroffen, bringt man ihn in stücken weg; ettlde sarge,yoda yojitte-
deu (II : 10.) sieh mai wohin wú treffen werden. — yoitem, yotem 
treffen, anhaken, anrühren. — yoiinem mom.; yoimedem: eiték vöt 
sor jaudémna %oimedtt sagát als sie vom raschen hauche des kalten 
windes berührt wurden. — yojedem, yoidem (f. yojettem) mozgatni, 
megérinteni | bewegen, anrühren, ou tarém sor vegna yoidem tünket 
(II : 38.) da ich von der schnellen kraft der starken strömung ge
troffen werde. —yojedajem (pass.): tuna kuntfat yojetá sie berührte 
sie (die krampe) mit den nágeln. 

yojem hamu | asche. — yöjem-jinl: lúg j lauge. — EO. yojem, 
KV. yulem. 

yoloy (K.) ? gyér, nem sűrű | undicbt (?): yoloy jót te-yanatai 
(II: 30.) der undichte saum trennt sich auf. 

yom kivájt fatörzs, koporsó | ausgehöhlter baum, sarg (in 
Sibirien bestehen die sárge aus zwei bálften eines ausgehöhlten 
baumes). — yom-fuy koporsó | sarg. — EO. yom grab, yom-juy sarg, 
KV. yomel grab; szamojéd-kamass. kom grab; minuss. tat. kom, 
komde grab. 

yomdd adv.: vid. yamda. 
yomd-ötem : vid. yamdadem. 
yomd'e (C.) : vid. yam&e. 
yömés, yümés koboz | tatarisches saiteninstrument. welches 

früher bei den tatárén u. süd-ostjaken im gebrauch war; violine. — 
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yomas C.— cf. min. tat., kenn.komes, tat. \*J&, kirg. o** eine art 
dudelsack od. pfeife ; jedes musikalische instrument. 

yompélem, yumpélem felfordulni, fölborulni | sich umdrehen, 
umkippen (intr.); tég rótna üdém mégdat-jaytat jiya yompélet (II : 
76.) die einfachen leute, die in dem boote waren, kippten ins 
wasser um. — yompélmem, yumpélmem (mom.). — yompél^em, 
yumpélmem, yampélgem felborítani, felfordítani j umdrehen, um
kippen (tr.), umwerfen (gewöhnl. einen gegenstand: ein boot, eine 
tasse etc). — yompleíem (KK.), yamplet'em, yamplit'em felborítani 
(ladikot, vedret), összedönteni (tárgyakat), a fejen keresztül föl
venni valamely ruhadarabot (pl. a maliczasubát, pánczélinget 
stb.) | umdrehen, umkippen (ein boot, einen eimer), umwerfen, 
umstürzen (viele gegenstánde); anziehen (von einem kleidungs-
stücke, das über den kopf angezogen wird, wie eine malitza. pan-
zerhemd (II : 96.) u. s. w.); yomplet'tdem frequ. — EO. yombéltlem 
umwerfen. 

yon, yan fejedelem, király, czár, khán | könig, kaiser, chan. — 
nouva-yon czár («fehér khán») | (der weisse kaiser) beiname des 
russischen kaisers. — yon-éva fejedelemleány | königstochter. — 
yon-pay (poy) fejedelemfi [ königssohn. — yon-tét (hivatalosan bé
lyegzett) ölmérték j (könig-faden) ein offizieller gestempelter faden 
(— 3 arschinen). —yon-vos királyi székváros | (könig-stadt) haupt-
stadt, — 8. kan ,• EO. yan, yon. — Cf. tat. yan. 

%on test, gyomor, has | leib, magén, bauch. - - yonai magén 
C. — yonop, yonpe testes, gyomros, hasas | mit einem leibe, magén, 
bauch versehen; nur-yonop (II : 88.) kopasz hasú j mit einem 
kahlen bauche; tundérj-yonpe ( I I : 198.) mit einem magén aus 
bőrke; notéy-yonpe yota vándér (II: 60.) gleich einer otter mit einem 
sich verjüngenden (eig. nasigen) leibe. — yonéy hasas, gyomros, 
terhes | mit einem grossen magén, tráchtig, schwanger. 
ÉO. yon. 

yonaga (I.) ünő junge kuh C. 
yondak komló | hopfen; atragene alpina, derén weíbliche 

blüten mit zweigen auch in der bierbrauerei der ostjaken ver-
wendet werden (vid. «Irt.-Ostj.» 1:111.). — Cf. tat. kumlak, alt. 
kumdak. 

yondem, yundem (fut. %onttem, yunttem) menekülni, elfutni 
entfliehen, die flucht ergreifen; yonttem (f. yonttedem) id. C. — 
yo'iidemem (mom.). — yondéptem (caus.) elrejteni, megőrizni | ver-
stecken, verwahren. — S. kondem; EO. yontlem, yondélem. — Cf. 
szamojéd-osztj. künak, künay ; jenis. huneo, kunebo. 

yönyam, yönyeyedem. yönymem : vid. yöyam. 
yönéy part, folyó széle j rand, ufer, strand. •— sárai-yönéy 

tengerpart | meerstrand. — yöt-yöne'y-vés a háztetőn levő füstnyí
lás | (haus-rand-öffnung) öffnung im oberen teile des hauses (der 
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erdhütte, des zeltes) für den ausgang des rauches, rauchfang. — 
EO. yöt-yunvés. 

yönéya postp. (lat.) mellé | nebenhin; yönéyna (loc.) mellett ' 
nebenan, neben. — EO. yönéy, loc. yönya. 

yonéy-pete hónalj | achselhöhle. — EO. yuyéy pat. 
yoni forró láz; betegség | hitziges íieber, krankheit.— yoniem 

(f. yontt'em) betegnek lenni; láztól gyötrődni | im íieber sein, krank 
sein; yontie-yoi beteg, láztól gyötört ember | mann der im íieber 
liegt, kranker mann. — EO. yonslem krank sein. 

yonem hunyorogni | blinzeln (mit den augen). — yoúemdem. 
EO. yantiem ; yunémtalem, vog. kuantem. 

yöyarn, yönyam (f. yönytam) mászni, fölhágni; a folyón föl
felé haladni | klettern, emporklimmen, eine treppe ersteigen; den 
fluss hinauffahren od. schwimmen; yonyta kera (II : 210.) (den 
fluss) hinaufsteigender Sterljád. — yöydép (KK.): vid. yáydep. — 
yöyeyedem, yonyeyedem (inchoat.) hinaufzusteigen anfangen. — S. 
küydem; EO. yoyalem. 

yöp ladik, csolnak | kahn, boot. — yöp-juy ladikfa | (kahn-
baum) starker zum bootzimmern tauglicher baumstamm, espe. — 
yöp-verda-yui (yoi) (II : 192.) ladikkészítő ember | (boot-machen-
mann) bootzimmerer. — EO. yöp, yap ; /öp-jü/. 

yor (II : 48.) kiáltás | schrei. 
yor kéreg, héj | rinde ; vid. yorey, yort. 
yor folyóvonal, a folyónak két forduló közt levő egyenes 

szakasza j sichtbare fláche eines flusses zwischen zwei krümmun-
gen (iuiéco). — EO. %or. 

yor rénökör ! rentierochs. — yör-jaran rénes szamojéd 
(rentier-samojede) beiname der samojeden; yör-jaran-lma, -nai, 
-ney szamojéd-asszony | samojedenfrau, samojedin. — yör-tant 
rémnoha | (rentier-korn) rentiermoos (cf. vata-tant). — yör-vöt 
mocsári áfonya ] (rentier-beere), moosbeere, sumpfbeere (vaccinium 
oxycoccus; KJiiOKBa). •— yörum-kurpe (poet.) (II: 24.) rénökörlábú j 
mit rentier-beinen, schnellfüssig. — S. kar ochse ; EO. yor mánn-
chen; rentierochs; hengst. — Cf. zürj. kör; szamojéd-jur. höra, 
osztj.-szam. kor-hyr sticr, hengst. 

yör, yür alak, kép | bild, gestalt, form, %Örat (instr.) in der 
gestalt: pai yördt (II : 38.) in der gestalt einer gewitterwolke; sört 
yörat (II : 38.) in der gestalt eines hechtes; tuvu-yoi ündéy yör 
(II: 90.) der mann selbst in seiner eigenen gestalt; yoi-yür-yanspe : 
vid. yancpe. 

yörape alakú, képű | von der form, von der gestalt; man-
vedem-yörape ved'iy nai (II : 24.) eine schöne jungfrau von solcher 
gestalt, die ich (zur frau) nehmen würde. — EO. yör, yörpi. 

yöraméy ékes, díszes, szép J schön, schmuck, geputzt. — EO. 
yördméy. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXX. 0 0 
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yorant': vid. még-yorant. 
yöras alak, kép j bild, gestalt, form; yörasat (instr.) in der 

gestalt: ái-tunt yörasat (II: 140.) in der gestalt einer jungen gans ; 
tuva-yui yorastat íoiumdöt in seiner eigenen gestalt wuchs der 
mann selbst vor ihm auf. — EO. yöras. 

Xordagöl n. pr. egy szellem neve [ schutzgeist derLymkojew'-
schen jurten an der Demjanka. 

yordem hámozni, nyúzni | schálen, schinden; nürém sáv 
sugota. te-yorájem (II : 90.) wie bei einer hainelster wurde mir das 
feli abgestreit't. — Cf. korolem. 

yordem ugatni | bélien; yordidem (frequ.). — Cf. yoredem. 
yoredem, yorodem, yordem kiáltani, ugatni | schreien, bél

ien. — EO. yor étiem, yorotlem. 
yorem (f. yordem) hámozni, nyúzni, verni \ schálen, schin

den, prügeln. — yoridem (frequ.); yorimem (mom.), yorimidem 
(frequ.). — Cf. yordem, yursadem. — EO. yorolem. — Cf. zürj. 
kirs-; szamoj. kerap; kam. kJiirlim, ost-s. kerap. 

yorerj ? kérges | rindig: yorey rit (II : 90.) fedett ladik ge-
decktes boot, boot mit einem dache aus bőrke. 

yort, yor héj, kéreg [ haut, rinde: sau-ney yorda tüköt (II: 
sie kroch in die elsterhaut; yordat nank (II : 24.) rindiger lár-
chenbaum. 

yört utcza, falu j strasse; dorf. •— pügot-yört dorfstrasse. — 
EO. kört, kürt ostjakische ansiedelung. — Cf. zürj. górt; votj. gurt 
haus, dorf. 

yos (egy növény neve) | ein einheimisches gewáchs (II: 190.). 
yös (I.) egy kacsafaj j entenart C. 
yos húgy | harn. — yos-jink^ (harn-wasser) harn. - yosem 

{í.yostem) hugyozni | harnen. EO. yos-jink; yoslem. 
yosar (— yos-drí) bölcső-moha [ moos in der wiege, das 

den harn einsaugt; yosare-pai (II: 158.) mooshaufen in der wiege. 
yocay éléskamra j speicher, kammer. 
yoéem (f. yotcamj érteni, tudni j verstehen, können; namset 

ent yot cet sein sinn versteht es nicht (d. h. seinem sinne ist es zu-
wider); tég ruí yotcet sie können russisch (sprechen). — EO. yoslem. 

yoéem, yucem (í. yotcam, yutcam) kószálni, kóborogni j herum-
bummeln; yoi yöt (yoi) yotca yoi ( I I : 206.) mann, der in fremden 
háusern sich herumtreibt, bummler : yocimem (mom). 

yögem, yöjém, yöéém, yösém forró | heiss (cf. yáéém) ; yögém-
jink forró lé, leves | (heiss-wasser) brühe, suppe. — yösmettem 
forralni, melegíteni, főzni J heiss machen, wármen, kochen; yös-
mettldem (frequ.). — EO. yösém, yasém, yösim-jink; yoéméltalem 
yasmétlem. 

yot nap j sonne, tag: vid. yat. 
yöt (KK., Dem.), I., AK. yat ház, sátor, földi kunyhó ! haus, 
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erdhütte, zelt. — még-yöt földház | (erde-haus) erdhütte. — sanya-
yöt (sand-haus) erdhütte. — Tony-yöt n. pr. (geist-haus) name der 
Tsehilikan'schen u. Jermakow'schen jurten (KI. Kond. wol.). — 
türum-"/öt egyház, templom | (gott-haus) kirche. •—• sam-yöt gyertya
tartó | (licht-haus) leuchter. — yöt-yönéy-vés : vid. yönéy. — %öt-
jiyet yoi ? (II : 86.) — yötoy (Dem.), KK. yötöy (= yot-oy, yöt-öy) 
ajtó j (haus-öffnung) tür (cf. AK. yatau) : vos-yötoy városkapu ! 
stadtpforte; yotoy-kéra (-téra Dem., KK.) ajtósarok | türhaken, 
türangel; yötoy-lok: vid. yatau-lok; yötoy-ödéy: vid. yátav-ödéy. — 
yöt-oyta, yödoyta háztető | (haus-oberes) dach. — yöt-suy házszög
let | hausecke. -— yöt-tayet háztető | hausdach. — yöt-tunda ház-
fedéshez használt nyírhéj-darabok \ (hausborke) zusammengenáhte 
borkenstücke, welche zum decken der zelte gebraucht werden.— 
yöt-üy házi úr | (haus-haupt) hausherr, familienhaupt. — yöt vér 
kurdem házi munkát végző ! im hause arbeitend, hausarbeiten 
verrichtend; y öt-vér kurdem (v. vérantem) ort nén-ima (11:46.) 
n. pr. hausarbeiten verrichtende sclavenmagd (ein beiname der 
sclavinnen). — Xötéy, yötay (KK.) házbeli | zum hause gehörig, 
haus-. - - S. kat; ÉO. yöt, yat; yöt-laygél. 

yot (Dem.) hat ' sechs : vid. yüt. 
yot, yota (pron.) mi? \ was? yota, yoda, yot (adv.) hogyan? ! 

was? wie? wie so? néyema yota verdém í (II : 158.) was mache ich 
mit meiner frau? tej anen yota néryet ? (II : 116.) was wollte diese 
tasse sagen? — yot-at, yod-at valami | etwas; you yotat jánylttan 
(II : 126.) du bist etwas lange ausgewesen; man yot-at jaytam ( I I : 
104.) ich gehe auf etliche zeit weg; yot-sagat (C.) adv. interrog. et 
relat. hogyan, a hogyan [ wie. — "/ota, yotai, yotaii, -yoda, yodai, 
yodait! hová? \ wohin ? yodait'-pa (II : 110.) ugyan hova? | wohin 
d e n n ? — yotán, yodan hol? wo? — yot'e (yoi) honnan? j von 
wo ? — S. kott, kotti, ÉO. yoda wo ?; S. kolnam, EO. yoi wohin ? 
yodé, yoti-sagat; S. koi, ÉO. yoltsa woher. 

yötem: vid. yodem. 
yotey (C): vid. yödéy. 
yotey yat (poet. yoteyet yat) holnap | morgen. — ÉO. 

yoleut yatl. 
yotémem (f. yotémdem) megszerezni, elérni, elnyerni j erlan-

gen. erwerben, in erfüllung bringen, können; jim nemet yoi yoté-
mötí ( I I : 12.) wodurch (eig. von wo) gewann er seinen schönen 
namen ? ómat yotémem bírni, módjában lenni | die möglichkeit 
habén, im standé sein : ómat en yotémem keine möglichkeit habén, 
nicht im standé sein; jaran menda ómat ent yotémdet (II : 64.) 
der samojede hat keine möglichkeit zu gehen (cf. ómat tajem). — 
yotémdem (f. yotémttem) megszerezni, előkeríteni | erlangen, erwer-
ben, erbeuten; yoi yotémdot, vegey yoi (II: 8.) einen kráftigen mann 
hat sie sich erworben ; at-yotémdem : vid. at. — ÉO. yolémtlem. 

28* 
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•yötéy : vid. yötay. 
yotérmay vad | wild. 
yotojányat (•= yot-janyat) holnap | morgen. 
yötoy vid. yöt-oy. 
ybttem (f. yóttedem, yöttadem) elfogyasztani, kiadni j verbrau-

chen, ausgeben ; yöttidem (frequ.); cf. %ödem. — EO. yöltéptalem. 
yoiem : vid. yoitem. 
you, yü hosszú, tartós j láng, langwierig; yoii-van hosszú, 

avagy rövid | láng oder kurz; you üdai, van üdai iá. — X0V'°X^P 
hosszacska, hosszas J etwas láng C. — yova (lat.) messze, soká j 
lange, weithin ; jit, nübot yova yantca, vana yantca yöta menőt (II : 
144.) er ging in das haus. wo langes od. kurzes zeitalter (der men-
schen) geschrieben stand. —• yovan, youven, youn, yoven (loc.) 
messze, régtől fogva [ fern, lángst, weit. — yovat (instr.) hosszan, tar
tósan | láng, gedehnt; yovat tovottem langsam rudern. — yovatta 
messziről J von weit her; yovatta (v. yovét) juvem yiii (II : 5í2.) von 
weit her gekommener mann. — yovatta hosszúságú | von der 
lángé. — youn, younpe hosszú j láng; tíUiype ar tabet younpe ár 
tabet janget (II : 108.) wie viel zahlreiche wochen der monat nicht 
záhlt, tranken sie (eig. mpnatliche viele wochen, lange viele wochen 
tranken sie). — S. kouy, EO. yü, yuv láng; S. kokko, Wd.yuva weit
hin ; S. kován, EO. yuvna fern; S. kovai weit, lange, EO. yuvat 
lángs ; S. kovalta, ~Ei0.yitvélta,yuvéta\r(myveit her; EO. yuvat lángé. 

youn, youvéy ? csengő (hang) | schellend: seley sei, youn sei 
janyat (II : 164.) ein Idingender, schellender laut ist hörbar 
(eig". geht). 

youtem, /ouvétem, /ovotem magától eltaszítani, a parttól el
taszítani; úsztatni j von sich stossen, wegstossen, vom ufer ab-
stossen ; flössen ; cf. yobodem (Dem.). — nék-youtem (yovétem) a 
parttól eltaszítani | vom ufer abstossen; noy-yontem (yovottm) 
fölbuktatni (a vízből) j auf die oberfláche bringen. — yovémem a 
víztől vitetni, úszni j vom wasser getragen werden: nék-yovémem 
a parttól magát eltaszítani | sich vom ufer stossen; no%-yovémen\, 
fölbukkanni, fölmerülni | an die oberfláche kommen; cf. yavéimem. 
— EO. yullem, yuvélilem flössen. 

youva : vid. you. — youvas : vid. yovas. — youven : vid. 
yovan. — youvéy : vid. youy. — youve'tem: vid. youtem. — yova> 
yovan: vid. you. 

yovarot (K.) ? sárga | gelb (?). 
yovas, youvas (II : 62.) ősz, őszhajú j weisshaarig(?). —yovas-

ügop mit einem weisshaarigen (?) haupte. 
yovat, yovatta : vid. you. 
yovén, /övét: vid. you. 
yovétem: vid. youtem. 
yü: vid. you. Xu saséltem tav tancem jütmay ürt n. pr. (II: 22.) 
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lange getrocknetes pferdebein brechender held, name eines beiden 
der Emderstadt. 

yudai-yuni = yodai-yani (C.) reghajnal | morgenröthe. 
yüdamet, yödamet D. hatodik | der sechste; vid. yut. 
yüdandem (C.): vid. yüdéndem. 
Xnday-pelek-pügot n. pr. ostjakiscber name der Belogorski-

schen jurten (Bérez, distr.). 
yüdat hatonként | je sechs C.: vid. yüt. 
yüdem három j drei. - - yüdem kes háromszor | dreimal. — 

Xüdem-yui-jianka n. pr. (II : 144.) drei-brüder-schwester, name 
einer márchenheldin. — Xüdem-pelek-tagétta iga n. pr. (drei-
gegenden-bewachender-greis) name eines geistes, der als patron 
der drei Zingalin'schen jurten angesehen wird. — Xüdem sagem 
videt vot dttentivem (II : 86.) n. pr. name des sohnes des helden 
Soy-yus-yoi. — Xüdém-söt öt tetidem iuley-móy, töytén moy kéney 
ürt-iga (II : 26.) n. pr. (dreihundert-jahre-faulender, junges von 
einem kleinen taucher, junges von einem grossen taucher, ver-
faulter helden-greis) name des fürsten der Karé-pö* stadt; yüdmet, 
yütmet harmadik j der dritte. — S. kölem, külem, ÉO. yülém. 

yüdem (f. yüttem) hallani; egy idegen nyelvet érteni; érezni | 
hören; eine fremde sprache verstehen; fühlen; yanémdam, yanéma 
yüdeden (II : 72.) meine freier(s leute), höret an den freier ! 

yüdéndem (f. yüdénttem) (AK., Dem.), yüdandem (C.) figyelni | 
horchen; yüdéndidem (frequ.); KK. yüdéntagem (II : 24.) id. — S. 
külem, ÉO. yullem, yulemalem ; S. kölendem, ÉO. yuléntlem hören, 
gehorchen. 

yüdmet: vid. yütmet. 
yuday : vid. yudiiy. 
yud'em szemöldök j augenbraue. yuimet nai: vid. yuimay nai. 

ÉO. yulém. 
yadíy, (K.) yud'ay halas, halban dús j fisch-, fischreich: 

yud'iy tür fischreiche quelle; Xuday Tayat nouva jink des fischrei-
chen Irtysch weisse (trübe) gewásser (epitheton des Irtysch); vid.yut'. 

yui (L, 0., AK.),Dem.,KK./oi férfi; hím j mann; mánnchen; 
-(uja ménem (II : 1.0.) férjhez menni | heirathen (von frauen), an 
den mann kommen. — yui-yajat: vid. yoi-yojet. — yui-naurem: 
vid. naurem. — yui-püm lolium perenne (ribipeii), überhaupt die 
loliumart. — yui-sos, yui-cavér: vid. yoi-sos, yoi-cavér. — yuip 
{KK., I.), KK. yojep, AK. yuipe férfias | mánner-. — yüdem söt-yuip 
tat (II : 72.) kriegsschaar aus 300 mann. — yujay, yujey, yujiy 
férfiúi | mánnlich, mánner-; nüm türum yujay jink ( I I : 130.) 
mánner gewásser der oberen welt (d. h. die gewásser der oberen 
welt, wo es leute giebt): vid. yoi. 

yüjem ívni, ikrát vetni | laichen. —yüjem- v. yui-tilis laich-
monat, april (der erste monat). 
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yul hasadék, nyílás; választék | spalt, loch; scheitel; yulat 
Tiy gescheitelter kopf. —yuléy adj. ; sémet yuléya yattet (II : 116.) 
er bewegte seme augen bis zu einer spalte; yuléy üy scheiteliger 
kopf.—yulpe adj.: tabet-yulpe siebenlöcherig, siebenspaltig, sie-
benschliindig; Tabet-yulpe érkép yoi ( I I : 192.) n. pr. der sieben-
schlündige himmelsmann (?); d. h. mann des 7-schlündigen him-
mels [?]; beiname des Tűrém- — EO. yul, yuli. 

yul ügy, dolog | sache, gescháft, angelegenheit; te yulen 
uimem-na (II : 130.) würde ich diese sache wissen; nuda tükum, 
yideden ent ujeten (II : 120.) sie kamen zusammen, als wüssten sie 
nicht, was sie tatén. 

yüla, yülé korom ; piszok J russ, schmutz; néy yül attem, yui 
yul attem péget-yöta, toyta tave in die frauen u. mánner schmutz-
tragende badstube dahin führe sie hin. —yülatem, yülatem feke
títeni, piszkolni | schwárzen, beschmutzen. — yuléy kormos, pisz
kos, fekete | russig, schmutzig; schwarz; yuléy súgom russiger 
(d. h. schwarzer) faden. — EO. yolé, yüle; yolétlem. 

yüloy (C.): vid. yüloy. 
yüloy holló | rabé -yülay C, FS. kölak, AS. kölank,'ÉO. 

yoléy, yuley, KV. yüloy. — Cf. szamojéd-tavgy. kúla; jeniss. kúluke; 
ostj.-s. kaJ!e, küld; kamas. khüli. 

yümet, yümét (K.) széles, terjedt J breit, weitfláchig (von land-
u. wasserfláchen). — S. komat. 

yümés: vid. yömés. 
yump hullám, hab I welle. — S. kump, EO. yump. — Cf. 

szamojéd-tavgy. koyfu; ost.-s. kómb ,• jur. hámba; jen. kába. 
yumpélmem : vid. yompélmem ; yumpél^em, yumpulgem : vid. 

yompel^em. 
yun ha, mikor | wenn, wann; yun mettat najlvet ent uimen 

togúi vankmöt (II : 128.) wenn irgendetwas davon aus dem feuer 
ungesehen forfcgekrochen ist. — yun-unda, -unta (L, AK.) meddig? | 
bis wann? —yuna-vanda, -vanta (KK.): vid.yun-unda. — S.ytmti. — 
Cf. szám.-jen. kun. 

yündem, yüntem (f. yünttem) hallani | hören; kakéy-ügop 
mertna yüntái vom krátzköpfigen koboldé ward es gehört; yüntedem 
(iter.) hören; sémet sayena aidajet, pétet sayna yünteddjet (II : 50.) 
von den scharfáugigen wurden sie erblickt, von den feinhörigen 
gehört. — Cf. yüdem. 

Xünda, Xanda n. pr. Konda (folyó) j Kondá (fluss), linker 
nebenfluss des Irtysch. — Xünda oy, Xunt-oy a Konda torkolata j 
konda-mündung; Xunt-oy-iga, -ima (II : 80.) n. pr. Konda torko
lati öreg és asszony (vízi szellemek) | Konda-mündung greis, ,-grei-
sin (wassergeister). — Xünda-pélek-vöt nyugati szél | (Konda-
gegead-wind) westwind (am Irtysch). — EO. Xontay, KV. Kondéy. 

yundem, yuntem (f. yunttem) : vid. yondem. 
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yundemem, yuntemem : vid. yondemem. 
yuní hajnal j morgenröte, röte am hímmel; yunt edöt die 

morgenrÖte hat sich gezeigt; etta/unti toréyna (II :{144.) v.tanénna 
zur zeit der aufgehenden morgenröte. — yudai-yuni reghajnal | 
morgenröte. — idai-yunt esthajnal | abendröte C. — S. kuni', EO. 
yondel, yuntél. 

yuní (K.) az íjj külső feléhez való nyírfa | birkenholz (aus dem 
die obere hálfte des bogens verfertigt wird); yunün (adj.) aus birken
holz. — Cf. ziirj. k\% birke. 

yunc (adv.) háton | auf dem rücken: yunc ádem auf dem 
rücken liegend. — yunga (adv.) hátra j auf den rücken (gegensatz 
von /amda) : yunga kérnem (II: 128.) auf den rücken fallen, rück-
wárts fallen; xun5a tükotn rücklings zurückspringen (nona-
THTLCH II : 120.) — ÉO. yon^a. -— Cf. zürj. gats, gatsön auf dem 
(den) rücken, rücklings hin. 

%ur alacsony, posványos hely az erdőben | niedrige, moorige 
stelle im walde (jibisa). — yur-jiba,jénk-jiba mooreule. —yurén (adj.) 
zu einer niederung gehörig; Xurén-jega n. pr. (moornuss) name eines 
fiusses in dem gebiete der Jesaul'schen jurten (KI. Kond. w.). 

yür: vid. yör. 
yuraidem óvakodni | sich hüten. — EO.;mriímsichfürchten, 
yuran istálló, ól | stall. [s. hüten. 
yurmem haragudni, bosszankodva nem enni s nem inni J 

zürnen, aus árger nichts essen u. trinken. — yurmépsa harag, 
bosszúság | groll, árger. 

yurpes (KK.) hír | gerücht; jim yurpes mari yütem (II: 26.) ein 
gutes gerücht ist mir zu ohren gekommen. 

yursadem nyúzni, a bőrt lehúzni j schinden, die haut abstrei-
fen; cf. yorem. 

yurudem, yurutem (f. yuruttem) kioltani | auslöschen. — EO. 
yortlem, yurtlem. 

yürup, yürép vasdarab; sróf I eisenstück, krampe, schraube, 
vay-yürup id. — Cf. sibir. russ. mypyn'B schraube. 

yüru/pedem ? nem szorosan rajta lenni, elállani | nicht fest 
anliegen, abstehen; vay-yürup noy yürupetöt (II: 170.) eine eiserne 
krampe stand (von der wand) ab (?). 

yüs húsz | zwanzig; yüs-penk-édem oydén tut ( I I : 28.) von 
20 záhnen bewachsener hohler mund (epitheton des mundes). — 
yüsmet huszadik | der zwanzigste. —- S. kös. 

yüs csillag j stern. — S. kös; EO. yös, yüs. 
yus-juy vén fa, régi fákból álló erdő | altér baum, wald aus 

altén geraden báumen. 
yus ein wort, welches in vielen ostjakischen eigennamen 

vorkommt, z. b. Nánk-yus-yoi, Soy-^us-yoi, Kever-yus-yoi u. s. w. 
(vgl. «Irt.-Ostj.» II : 225, Anm. 14.) 
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yjucem ; yucedem iter. járni, járkálni j gehen, herumgehen ; 
cutca pént at yucedet (II •" 56.) er wird dem wege, den er zu gehen 
hat, unaufhaítsam folgen ; vid, yocem. 

yuja tegez [ köcher. — rwt-yu^a nyíltegez | (pfeil-köcher) 
köcher. 

yüt köhögés j husten C. — S. köl; EO. yül. — Cf. szamojéd-
tavgy., jeniss. ku'; ostj. kot; jurák, hö'; kamas. kud, kan. 

yut (poet.) hajnal | morgenröthe (cf. yuní); yut-vöje (poet.) 
(morgenröte-tier); yut-vöje ságattai (II : 90.) wenn die morgentiere 
ihren gang beginnen. 

yut ? szerencse | gazdagság | glück, reichtum; tti tünet, t'u 
yutedat in-pa üttet, tana-pa üttet in diesem wohlstande u. glücke (?) 
lében sie jetzt u. werden nachher lében. 

yüt fenyő | tanne (pinus abies); fichte C. —yüt-kár fenyő
kéreg J fichtenrinde. — yüté-vöje, nanké-vöje (poet.) erdei állat 
(tannen-tier, lárchenbaum-tier) waldtiere. - S. köl, EO. yöl,yül. — 
Cf. zürj. koz; votj. kiz; szamojéd-jurák hadi; ostj. kdde, küt; tavgy. 
ku'a; kamas. ko'd, ko'n; kar. kade. 

yüt (L, K.), yöt Dem. hat | sechs. — yüt-jon hatvan j sechs-
zig. — yüt-ügop hatfejű | sechsköpfig. — -yüt-tete: vid. tété. 
S. küt. 

Xüt-vos n. pr. name einer ehemaligen ostjakischen erdfes-
tung, derén überreste neben den früheren Kolpuchow'schen und 
gegenüber den jetzigen Sawodin'schen jurten (Nar. wol.) zu sehen 
sind; Xüt-vos-iga n. pr. name eines fürsten dieser stadt. 

yütmet, yüdmet harmadik j der dritte; yütmeta (dat.) harmad
szorra j zum dritten male. — S. külmet, hűimet ya : vid. yüdem. 

yuttem (f. yuttedemj nappalodik, világosodik, fénylik j tagén, 
leuchten, hell werden; venca yuttet (II : 120.) seine stirn wird be-
leuchtet (eig. leuchtet), türum yuttöt es wurde tag; kimet yatt türum 
yuttöt (II : 108.) es graute der náchste tag; us türmem yuttetai 
tünet (II: 24.) noch wenn der tag kaum graut. —yuttidem (frequ.). — 
yuttéy nappalodó | dammernd; yaten yut yuttén pa wenn der rnor-
gende tag graut. — EO. yotlas (pnes. yotlalj. 

yüttem: vid. yőttem. 
yu{ hal | fisch. — yu( kéngem halászni ! (fisch-suchen) fische 

fangen; yut'-késta-yoi halász | fischer. —yut'-ui halzsír j fischtran; 
vid. yud'én. — S. kul; EO. yul. 

yut'map szemöldökös | mit augenbrauen versehen, mit gros-
sen augenbrauen; yuiman nai jungfrau mit grossen augenbrauen. 

yuvatta: vid. yovatta. 
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i ( = or. H) ÓS, is | auch, und. 
i egy | ein; vid. ei. — i-ges, i-kes (KK., Dem.) egyszer | ein-

mal; vid. ei-ges. — i-met, i-metta : vid. ei-met, ei-metta. — i-pis 
(AK.), i-pis (C.) egyszer | einmal; vid. ei-pié. 

-Ida hasonlatos, egynemű | gleich, gleichwie ; sortV-ida gold-
áhnlich (sorna gold); kungep-penk-ida gleich einem kammzahne 
(kungep-penk), t'u-ida so (iu dieser). — itt C. 

idaga (KK.) még j noch; vid. idaja. 
idai este j abend. — idaina, Dem. idén, idn (loc.) esti időben | 

abends; spát. — Idén jügattai (it moje simet tubái) kegey nar-
pundep ton% (II: 26.) n. pr. (spát kommender held mit einem sábel 
an der seite), naine eines sohnes des fiirsten der Karé-pos pat stadt 
(die in klammern gesetzten worte blieben unübersetzt, weil ihr 
sinn dunkel ist). —idén tevém abendbrod zu sich nehmen. — Cf. 
EO. ila-levépsa abendbrod. 

idaja (AK.) még | noch; vid. idaga. 
ideba (— itpa ?) alul levő, levert J der sich untén befmdende, 

der zu boden geschlagene; ideba-yni (II : 150.) mann, der sich 
untén befindet, der zu boden gescblagen, besiegt ist; idebajiy lenn 
fekvő, legyőzött ' am boden liegend, besiegt; idebaja págdájem zu 
boden geschleudert werden, besiegt werden; vid.: ida, it. 

idem gyalázatos j schimpílich C. — S. ilem. 
idem, item ? késedelmezni i ?sáumen, zögern: mari itmen, 

jartmen tétté jaytam (II : 112.) ich gehe so für mich hin (eig. sáu-
mend u. mich vergessend). — EO. ilamtlem id. 

idn (I.) alant | untén C. — idei alá | nach untén; vid. it, 
ideba. 

id'at, éd'at, eiat ellen, szemben, felé | entgegen, gegenwieder; 
jit-vöt id'at keredet (II : 24.) er wandte sich gegen norden; köt yoi 
man idatem töganeyen (II : 32.) zwei mánner kamen auf mich zu; 
id'at-jüvem (í.jitem) szemben jönni | entgegen kommen; id'at ömsem 
vlminek útjában állani | (entgegen-sitzen) am wege jemandes (He
gen) sich befinden, z. b. id'at ömésta yötenen, tabaseyena jüytöt 
(II : 110.) er kam zu einem am wege stehenden hause u. einem 
speicher. — S. jila, ÉO. jétatt, jisat. 

iga, ika (ige, iké) férfi, férj, öreg j mann, gernahl, greis. — 
S. iki, EO. igi, iki. — Cf. vog. ajka, zürj. aika. 

iy medve | bár; vid. jig. 
ima, imé asszony, öreg nő ; nőstény | weib, alté; weibchen; 

saram-ima, ciki-ima : vid. saram, ciki. — cavr-ima, v. nen-cavér 
nőstény nyúl | hasenweibchen, hasin. — ima-tunt (poet.) nőstény 
lúd | gánseweibchen, gans. — ima-vasa nőstény récze j enten-



442 PATKANOV SZ. 

weibchen, ente. — imili (dim.) anyóka j mütterchen C. — S. Imi, 
EO. ima, imi. — Cf. osztják-szam. ema, ima, tat. ema alté. 

imel esik (hal) | schlammpeizger (cobitis fossilis) C. 
in (AK.) ez | dieser; most J jetzt; in yuivet tüt-keveyen, tüt 

vageyen nerimet er nahm von diesem manne das feuerzeug weg. — 
Cf. zürj. önt jetzt; votj. ini schon; szamojéd-jeniss. inö dieser da. 

inga, inge (Dem.) most | jetzt; vid. in. 
inár nyereg | sattel. - Cf. zürj. önir; votj. ener. 
inilep (C.): vid. jíndep. 
inta, intam most, mindjárt j jetzt, gleich, jetzt eben (II: 112.) 

(inta auch: in der tat); cf. in. 
intéy : vid. jlntéy. 
in-us-perta (KK.) (II : 82.) jetzt nun immer, gegenwártig (?). 
intsem (f. inistam), eyisem kérdezni | fragen; jigetpeia iyiset 

er frug seinen vater; én eveyenna iyistdi (II : 152.) von den bei
den álteren schwestern wird sie gefragt; néyet lyistet (11:122.) 
er frágt seine frau. — iyisidem, éyisidem (frequ.). — EO. ingislem, 
insislem. 

is, és árnyék, szellem, járó lélek | schatten (eines der lebens-
elemente nach der meinung der ostjaken); geist, seele («Irt.-Ostj.» 
1:145.).— is-yör, és-yör halott árnyéka, szellem j (schatten, geist-
bild) schattenbild, trugbild; vör is-yör, vör-is-yör iga csaló ember j 
betrüger (als schimpfwort); vör is-yör-ima csaló asszony | betrüge-
rin. — EO. is-yör. 

isar ostoba j dumm; isar-yoi (pl. isar-ja/J dummkopf. -
Cf. tat. esár dumm, leichtsinnig. 

isem, isendem őrölni | mahlen C. 
isem malom, kézi őrlő | mühle, handmühle C. — Cf. zürj., 

votj. iz- mahlen, zürj. izan mühle. 
isen (L, AK.) ablak | fenster. — EO. isni, isni. — Cf. zürj. 

ősin. 
igém (I.) mozdítani, a helyéből eltávolítani j rücken, von der 

stelle rühren C. 
it (I., Dem.) egy I eins; vid. i, ei. 
it, jit alsó, alantlevő | untere, das untere. — idn (loc.) alant 

untén; it, idei alá | nach untén, nieder; itta alól | von untén; it-
pet'a alá j (in der richtung) nach untén; it-pet'ivet alól | (in der 
richtung) von untén. — it-tét ruhabéllés j futter (am kleide). — 
it-türum alsó világ | unterwelt. — it-kurép rövid lábú [ mit kurzen 
beinen. — itpa alsó, alja valaminek J untere, das untere C. — S. 
il; iln; üt a; EO. il, jü-, vid. jit; ilpa, ilpi das untere. •— Cf. 
szamojéd-jurák "yl unter, boden; ~yly das untere; tavgy. "ilea das 
untere; ostj. yl boden, ylgal unterer; ille nach untén. — Igekötői 
használatban: it-estem lebocsátani | herunterlassen. — it-yatém 
halott | todt. — it-keryem leesni | niederfallen. — it-kidem lékül-
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deni | herunterschicken. — it-kémptem, it-kémtem (pass. it-kémp-
tajem, it-kémtajem) überwáltigen, oberhand bekommen; Ima tuna 
it-kémptai (II: 126.) er überwáltigte die alté; ei metta tavna ent 
it-kémptdi.(II: 106.) kein pferd konnte (seinerhand) widerstehen.— 
it-menem lemenni, leszállani | hinuntergehen, niedersteigen. — 
it-mudem flehen, dass jemand herunterkommt. — it-ömdem letenni, 
leülni j niederlegen, sichniedersetzen; it-at-ömdidem, it ömdémdem 
leülni | sich setzen. — it-ouvem lefelé folyni | nach untén fiiessen.— 
it-págdem leverni, legyőzni | niederwerfen, zu boden werfen, über
wáltigen, tödten. — it-pétlöt elsötétült | es wurde dunkel; it-pétli-
men iítt (II: 120.) er (sie) ist heftig erzürnt. — it-pögotmem, it-poytem 
letaszitni | niederstossen. —• it-pösyémtem, -posémdem elönteni J 
vergiessen ; it ent posémttem ich werde nicht vergiessen. — it-taga-
•mem leverni | zu boden werfen; tuvat il tagamöt er warf sich zu 
boden. — it-tükom alámártózni | sich niederducken. — it-váytem 
(AK.), KK. it-véytem lejönni, leszállani; a folyó partja felé menni j 
herunterkommen, niedersteigen, vom lande zum flusse hinab-
gehen. — it-vaidem lefeküdni. | sich niederlegen. — it-vérem el
temetni | (niedermachen) beerdigen. 

item: vid. idem. 
itiy (KK.) ? tarka | bűnt: itiy lank (II: 28.) eine bunte decke. 
-iti (C.): vid. -ida. 
itpa, itpe elől levő, vlminek eleje j vordere, das vordere. — 

itpait (:= itpa-ait): vid. ait. — Voc-itpa n. pr. (stadtvordere) name 
der Zingalin'schen jurten, welche am fusse des hügels liegen, auf 
welchem die überreste einer altén erdfestung zu sehen sind. Sie 
heissen deshalb Voc-oyta n. pr. (stadt-obere). anders auch 'Tápa.r-
vos. — itpeja (AK., L), KK. itpega (itpea G.) (lat., adv. postp.) 
előre j vornhin, vor; narpan-vos itpega vor die landungsbrücke; 
man itpegma zu mir. — itpena, itpen (loc. adv. u. postp.) elől j 
vorne; itpena tarám kát jaran atteyen (II : 750.) vorne liegen zwei 
rüstige samojeden. — itpegiva KK.; AK., I. itpivct (abl.) elölről ! 
von vorne; narpay vos itpegiva tóra vatta sorúin sügom vatta táddi 
(II : 28.) vor der landungsbrücke war quer über den «Tor» ein 
goldener draht gezogen. — itpe pet'a előre | vornhin; itpe petivet 
elölről | von vorne. — S. ilpija, ilpina ilpiu/, iljtiji; EO. jelpa, jelpi 
das vordere, vorder. 

itta alulról j von untén; vid. it. 
itta, itte: itte kur, paide kar ? (II : 114.) mit alles nieder-

werfendem, gláttendem fusse; cf. item. 
ivday: vid. ivdéy. 
ivdimem megvizsgálni, vlminek híját érezni (?) j sich prüfen, 

etwas plötzlich vermissen (indem man darnach sucht); yüdem yui 
tégat ivdimet (II : 166.) die drei mánner besannen sich. — ivdéy, 
ivday, ivdéype megszámolt | gezáhlt, berechnet; ivdéype ei tabet 
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kus adöt (II : 86.) obschon (als) er eine ganze woche ge-
legen hatte. 

-ivet (L, AK.), Dem., KK. -iva, -eva -tői; mialatt, míg | l .ab-
lativendung; 2. conj. postp. wáhrend: tidet, kimdet pidertet-lvet 
( I I : 110.) wáhrend er die ármel u. die schösse (seiner kleider) 
zusammenrafffce; man jaytam-lvet (II : 146.) wáhrend ich gehen 
werde (d. h. aus sein werde). 

£. 
édem, étem : vid. edem. 
édat, éíat: vid. idat. 
éktem : vid. éktem. 
éktém yanc hímzés neme | eine art ausnaht, muster beim 

brodiren. 
én, ént (neg. part.): vid. en, ent. — énda nem i nein, nicht ; 

manchesmal wird es statt en, ent gebraucht: püm noten énda 
(= ent) ujem (II : 70.) deinen grasshalmpfeil habé ich nicht ge-
fühlt. — éndam nincs J ist nicht; dual. 3. éndameojen (II : 130.); 
plur. 3. éndamet (II: 30.); partic. éndam; ügot éndam üyta moi ji 
(II : 50.) es kommt der kopflose brautwerberzug (ügot éndam üyta 
ohne kopf, kopflos). 

érr, iirr (K.) fölös, túlhaladó | überfmssig, ausser. 
érra, ürra (lat.) kívül, még j ausser, mehr; tani yui manattem 

ürra éndam (II: 112.) dieser mann ist mir nicht überlegen. — AS. 
uruk, üry vid. erek, ery, — Cf. szamojéd-ostj. uruk, uruy, ürük. 

és, éss (0.) anya | mutter. — és-ta(-p) anyátlan, árva j ohne 
mutter, waise ; jig-tap és-ta(p) : vid. jig. 

es : vid. is. 

J . 

ja, (C.) egy | eins; vid. ei, i. —ja-^at'joy tizenegy ! eilf C. 
ja ! (interj.) nosza ! | ja, ei! nun ! wohlan ! 
-ja partikel, die in der poesie an einsylbige wörter wohllauts 

halber angehángt wird, z. b. man gebraucht: man-ja (II: 24.) statt 
man ich ; sir-ja statt sira früher; tég-ja távét (II: 30.) statt tég tavet 
sie brachten u. s. w. 

jadam, ;<?dam gyalom | zugnetz; jádam tádem gyalmot húzni | 
das zugnetz ziehen. — Cf. tat. jalim. 

jadan,jadana, jatan, jatana, jután honn, otthonn j zu hause.— 
S. jadan. 

jadem foltozni flicken C. 
jadoyindem (Dem.) megijedni j erschrecken (intr.). — Cf. 

jatyéptem. 
Jag n. pr. (II : 24.) eigenname bei den früheren ostjaken. 
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jagh bokacsont | knöchel (KOjrfcHHaa 6aóna). 
jagadem, jagatem (f. jdgattam) tolakodni, vkinek nyakán 

lenni | einem auf dem halse liegen, zudringlich sein; tuet toy 
jágattet (II : 106.) er liegt ihm auf dem halse. 

jagai a fej hátsó része, tarkója | hinterteil des kopfes C. 
jagal 1. lépés; 2, ág | 1. schritt; 2. ast C. 
jagam, jagém fövenyes terület, puszta, fenyőerdő | trockene,. 

sandige erdflache, heide, kiefernwald an sandigen stellen (6opt). — 
jdgam-pai mocsár szigetén levő fenyves | kiefernwaldinsel (im 
sumpfe). —jagam-pülek (heide-gegend od. seite) landstrecken am 
linken ufer der grossen flüsse (in Sibirien), welche aus mooren, 
wiesen u. mit kiefern bedeckten sandnáchen bestéhen (gegensatz 
zu unt-pélek). — aQ.jörém. — Cf. zürj., votj. jag. 

jdgarsa, jdgérsa, jayrsa ág; szarv-ág | zweig ; geweihende. — 
jágarsey, jagarseype villaalakú, ágas | gabelartig, gegabelt, in zwei 
teile geteilt; jágarsey röt, jagarsey-puip röt (II : 20.) grosses boot 
mit einem gegabelten hintersteven (alté boote der ostjaken u. sa-
mojeden). 

jagart ág; favilla | ast, holzgabel. — S. jogart ast, schritt; 
ÉO. jogart. — Cf. jdgarsa. 

jagatem : vid. jagadem. 
jdgem (f. jdktem) tánczolni | tanzen. — jdkta-'/ar táncztér 

tanzplatz. — S. jikum ; EO. jayUm, jay%lem. 
jagét-nerem (Dem.) ? mondani | sagen, fragen (II : 16.). 
jagéy népbeli ] volks-; vid. jay. 
ja% emberek, nép j leute, menschen, volk; tuvu jaytat pata 

agerna tagamét (II : 36.) seinen leuten warf er eine plötze hin. — 
Ás-jay obi nép, obvidéki osztjákság j (Ob-volk) Ob'sche ostjaken. — 
yanda-jay osztják nép j ostjakisches volk, ostjaken. — yatan-jay 
tatár nép | tatárén. — jaran-jay szamojéd nép | samojeden. — 
Södom-jay szalimi osztjákság | (Öalym-volk) Salym'sche ostjaken.— 
Taydt-jay irtisi osztjákság | (,Irtysch-volk) Irtysch-ostjaken (bei den 
Obostjaken). — íai-jay: vid. tai. —jagén népbeli, néphez tartozó I 
volks-, zum volke gehórig. — ÉO. jay. 

jayley ágas | ástig C. 
jayleiem, jaylép : vid. jdnyam. 
jaytem merni, meríteni; árút kirakni j schöpfen (II : 36.)r 

wasser schöpfen (mit einem kleinen gefásse C.); waaren ausladen 
C. —jdytadem (f. jdytattem) meríteni | schöpfen. — ÉO. jdkatlem,. 
jögotlem. 

jai: vid. jaja. 
jaide-ögot orosz teherszán | russischer lastschlitten. 
jaja, jai nagybátya; bátya | onkel, álterer brúder. — jaja-iga 

álterer oheim, álterer brúder (jajem-iga, jaim-iga mein altér oheim; 
jajid-iga, jaid-iga sein a. o.; jajev-iga, jaiv-iga unser a. o. u. s. w.). — 
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jáisayen (dual.) két fitestvér, két unokatestvér j zwei brüder, zwei 
vettem; jaisat (II: 30.) (pl.) több fitestvér, v. unokatestvér | mehrere 
brüder od. vettem. 

jak (C.) falusi jegyző J schreiber ( = ^baui.). 
jákta-yar: vid. jökta-yar. 
jalimem dörzsölni | reiben, streichen. 
Jam-voé n. pr. name einer altén ostjakischen erdí'estung, 

2 werst nördlich von den Winter-Puschta jurten, am rechten ufer 
des Ebétta flusses. 

jándem, jdngem (f. jdntümj inni j trinken; tránken (?), mit 
trank bewirten(P); toy menet, táptajet, jángdjet sie kamen dahin, 
man bewirtete sie mit speise u. trank. — jángedem (f. jángettem) 
itatni, itallal vendégelni [ mit trank bewirten, tránken; tabet táje-
fjen, jdngeddiyen sie wurden mit speise u. trank bewirtet; jángldem 
(frequ.). —jénd'em (C.) id. — 8. jvnd'em, EO. janslem, jaslem, jansl-
lem trinken; jaúthihm, jaéltalem trinken lassen, tránken. 

jányam, jdyam (f. jdytam ; partic. praet. janyem, ger. jaymen) 
járni, menni | gehen; tony janyem jeméy juy vom geiste besuchtes 
heiliges holz; jánytdem,jáv)%dem (frequ.); tav jisna janyidem táidan? 
(II : 104.) hast du ein lángst zugerittenes pferd? jdnyidájem, jdyi-
dajem (pass.) besuch erhalten: man mettena jdnyidájem (II: 146.) ich 
werde von jemandem besucht. — jayleiem lépni \ schreiten, treten 
C. — jdyléj) schreitend; éne-jaylép (II : 208.) mit grossen schritten 
gehend. - - jaymem (mom.). — jSyta (part. prses.) gehend; (pass.) 
worauf man geht; jáyta-luk (Dem.), jdyta-pent (L, K.) gebahnter 
weg. — jdytadem (f. jáytaitam) lépni, vkivel foglalkozni | schreiten, 
mit jemandem sich abgeben; ada tldéy tony, tldéy mérik kutna 

jaytattet ob er sich mit dem lebendigen guten od. bősen geiste ab-
giebt. —jányantem jayantem, járatni ; vezetni; kísérni | gehen, 
schreiten, ziehen lassen; führen; begleiten: janyautidem, jáyantidem 
(frequ.): ár iuntjem pendlva jdnyantidöt (II: 186.) zahlreiche gánse 
hat sie lángs dem schönen wege fortgeführt. •— EO. jaylem, jayy-
lem. — Cf. szamojéd-jurák jadam, jádadm gehen, jieya schritt. 

jánk (jdnok) szög; késpenge | nagel; messerklinge. — kége-
jdnk (janok) messerklinge. 

jantéy adj. spielsnd, spiel (cf. jantyem). 
jantyem, jantkem (C), jantem (í.janttam) játszani; suhintani 

spielen; schwingen; atte-kegeat jantta vetőt (II : 122.) er fing an 
den sábel zu schwingen; naurimet kamen jantmen jáytet die kinder 
gehen draussen spielend. umher ; üntem-voje jeméy jantéy tég tám 
jantet (II : 202.) das heilige spiel des bárén spielten sie dann; 
jantta-yar (spielendplatz) spiel-platz, turnplatz. -—jaynetn (KK.) ? 
játszani | spielen; jaynidem (frequ.) (II : 36.). — EO. jentlem, jont-
lem, juntlem ; jentta-ydr. 

jdncem (f. jantcem) inni j trinken; vid. jdnd'em. 
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jay tíz | zehn: vid. joy. 
jayaidem (C.) frequ.: vid. jáyam. 
jayaisa, jdnyaisa: vid. yat-jayaisa. 
jayam, jayantem, jayantldem, jayidem : vid. janyam, janyan-

tem, janyantidem. 
jaymet tizedik j zehnter: vid. joymet. 
jara más | anderer; jara-jara egyik-másik j der eine-der 

and ere. 
j arad cin, jardem (L, C), Dem. jorodem, KK. juritem felejteni! 

vergessen. — S. jorolem; ÉO. joremalem, joremilem. — Cf. jur. 
jurau, jurayü. 

jaran, jarén (L, K.), Dem. jargén szamojéd | samojede. — 
yör-jaran : vid. yör. — keu-jaran : vid. keu. — jaran-yoi (yui) 
szamojéd ember | ein samojede. — jaran-nai szamojéd asszony | 
samojedin. -—jaran-pelek szamojéd vidék | gebiet der samojeden ; 
vid. jorék, EO. jorrén, S. jargan. 

jardem : vid. jaradem. 
jargén (Dem.): vid. jaran. 
járma darakása j graupe, gerstengraupe. — Cf. ostjak-szam. 

<irmá gerste; alt.jarba, járma; tatár, árpa; mong. arbai. 
jasay szegény, nyomorult [ arm, elend C. 
jásey beszéd, szó ] wort, rede. — ÉO. jaséy. 
jaúem (f. jástedem, imp. jdsta) mondani, szólni | sagen; né-

ijeda jastöt v. néyet peía jástöt er sagte seiner frau. — jdstidem 
(frequ.); jástedem (iter.). — ÉO. jastalem. 

jat, jatt, jattai rest, lusta; (?) gyáva | fául, tráge C. — 
? feige. — Cf. szamojéd-jeniss. jadua. 

jatan, jatana : vid. jadan. 
jatyéptem (Dem.) ijeszteni | erschrecken (trans.). — Cf. jado-

yindem. 
jattay (jattayai) sark j ferse. — kur-jattay láb sarka [ (fuss-

ferse) ferse. — ÉO. jot-lay, jot-langél. 
jaudém, javdém himbálás; szélfuvalom ] schwung, wind-

liauch. 
jacdem, jávedem (f. jávettem) csapni, ütni, lőni | schwingen, 

schlagen, schiessen; jávdidem (frequ.). — jávetmem (mom.) egyet 
csapni, hajítani, ütni | (einmal) schwingen, schleudern, schlagen; 
javetmldem (frequ.); jdvetmedem (iter.). — Javetta-ketpe-yui n. pr. 
mann, mit der im schwingen (od. schiessen) geübten hand, name 
eines helden, des fürsten der 'Taparstadt, welche deshalb auch 
Jávetta-ketpe-/ui 'Tapar vos genannt wird (s. Voj-oyta, 'Tapar-vos); 
Javetta-kétpe-yui 'Tapar ney katpageyen n. pr. des mannes mit der 
im schwingen geübten hand u. der 'Tapar frau zwei söhne, name 
zweier ostjakenfürsten der stadt 'Tdvar-vos (II: 40.). — ÉO. javéi
lem, joullem ; javahnalem, joulmalem. —Cf. jurák- számoj. jutau. 
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jeaga (C.): vid. jega. 
jebél: vid. jipél. 
jédam : vid. jadam. 
jederyai fajd | auerhahn. — yui-jederyai auerhahn (tetrao-

urogallus). — AS. jeterni, FS. jeterki. 
jedémdajem: vid. edémdajem. 
jedép, jidép új, friss | neu, frisch. — jedep C. — ÉO. jalép,. 

jelép, jUép ; S. jilep. 
jega kis folyó ] kleiner fluss, baeh, nebenfluss. - jega-löy 

folyóöböl j (fluss-bucht); Jega-loy pügot n. pr. (fluss-bucht-dorf) 
ostjakischer name der Bogdanow'schen jurten (KI. Kond. wol.). — 
jega-tai (-tei, -téi) folyófő, forrás | (fluss-spitze) quelle eines flus-
ses; Jegatai-i génen n. pr. (fluss-quelle-altén) zwei heldengreise, 
welche jetzt von den ostjaken angebetet werden. Die seele eines 
von ihnen — Pétpoii-iga — soll unweit der Njurkojew'schen 
jurten (Pétpoupügot) bausen. Der andere soll in der altén erd-
festung Vas jegavos, bei den Scbumilow'scben jurten seinen sitz 
habén. - jeaga C. — Cf. szamojed-jurak jaha, jeniss. jóha. 

jegan I. (C), jogán gyékónykáka J schilfniatte. — ÉO. jikan, 
FS. jeki = alt. jeken. Bei den Atschirischen tatárén (Tob. kr.), 
welche ugrischen urspruDgs sind: jegan. 

jeliy. jiliy hidegség, hideg | kálte, kait; jeliy-oyép mit einer 
kalten öffnung (von der tür). 

jeni, jemm mag ) saame C. 
jem (I.), K. jim jó, szép, egészséges | gut, schön, gesund;^??* 

küttéblvet pitmen (II: 70.) als (er) gerade in die mitte getroffen wurde ; 
jemnat: jemnat, soinat (II: 130.) gut u. wohlergehend ; jima javem : 
vid. juvem. — jem jink a madárjáró déli táj vizei j (gutes wasser) 
gewásser der südlichen gegenden, auch morda-még-(yoi) jem-jink 
(s. morda-még). — Jem-pügot n. pr. (gutes-dorf) name der Tischi-
kow'schen jurten am Salym. — jem-ödém, jem-üdém jó életet! 
(üdvözlés távozáskor) | (gutes sein) lébe wohl! (ÉO. jim-ülém); 
jem-ödém uc búcsú [ abschied; ]em-ödém (üdém) uc verem (II: 
130.) búcsút venni j abschied nehmen. — jemsai = jim-sai 
jobb oldal | (gute seite) rechte seite, recht; jemsai ket rechte 
hand, jemsai kur rechter fuss (S. jemse); Jemsai pélka rechte 
seite. —Jem-sanka n. pr. «Jó-Világosság» ( = Égisten) | (gutes-licht) 
gott. —jem-sei szép ének j schöne melodie. — jem-tét drága öltö
zék; jeles étel J theueres gewand; vorzügliche kost; jem-tetpe 
tedén ana (II: 40.) eine volle schaale mit vorzüglicher kost. — jem-
váy (I., AK.), Dem.,KK jem-vöy ezüst j (gutes-metall)silber.—jem-
voje (AK.), KK. jim-voje medve; paripa j (gutes-tier) bár (besonders 
am unteren laufe der Konda); in der poesie manchesmal auch: 
ross, z. b. töytén-kurpe jim-vöje (II: 30.) schönes tier mit beílügelten 
beinen. - jemat bőven, jócskán | reichlich, im überfluss; kdm-vaga 
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payléta jemat tette (II: 46.) lege silberklumpen im überfluss hin. — 
jemde (poet.) == jem : pötpéy-oype jemde yamt ketna menai einen 
schönen borkenkorb mit einer öffnung, die einen reifen hatte, trugen 
sie in der hand. — jeméy szent | heilig; jeméy-yat, yatl ünnep j 
(heiliger-tag) feiertag; jemép-jink özönvíz j (heiliges-wasser) sünflut; 
jemén, péséy taga szent, dicsőséges hely | heiliger, ehrvoller ort (so 
werden einzelne plátze im walde genannt, welche als wohnsitze der 
geister betrachtet u. deshalb für heilig gehalten werden = vog. 
jelpiy ma) • jemén sört szent csuka | heiliger hecht (so werden alté 
grosse hechte genannt, welche in tiefen seen lében u. für heilig 
gilten; Jemén tör n. pr. heiliger see, name eines ki. see's östlich 
von den Krasnojarskischen jurten (KI. Kond. w.); jemén -vöje medve j 
(heiliges tier) bár (— vog. jelpiy üi) jemén vöina saptem togói ma-
nimasa mögé das heilige tier mir den hals abreissen ! d. h. falls ich 
den eid breche (ostjakischer schwur bei der eidablegung); jeméy-
vöje sémát mit dem bárenauge ! (ostjakischer schwur). — ÉO. jani, 
jem, jim ; jemén. 

jemettem szégyenkezni | sich schámen (von der braut, wenn 
sie ihr gesicht aus schamhaftigkeit verbirgt) C. 

jemés adv.: vid. jimes. 
jénd'em I. (C.): vid. jandem. 
jenk posványos mélyedés az erdőben j niederung im walde, 

wo sich das wasser lange hált (jitiBa); vid. yur. — jenk-jiba: vid. 
yur-jiba. 

jenk jég j eis. —jepen, jenkin jeges | eisig. — ÉO. jenk, jónk; 
S. jenk. 

jéntíem (I.) itatni, inni adni j tránken, zu trinken gebén C. 
jéndem I. fonni | spinnen C. — jénet orsó | spindel, spinn-

rocken. — AS. jándem, ÉO. jengétlem ; ^>.jeuyet, 'ÉO.jeygét. 
jénet (C.): vid. ilyet. 
jeyesem czivakodni, veszekedni | zanken, streiten. — Cf. alt. 

jeyis, jeyisü streit, wettstreit. 
jépél, jébél, jipél árnyék, árnykép j schattenbild, schatten. •— 

ÉO. jipel, S. jipel. 
jerán csűr, istálló | scheune, stall. — szamojéd-osztj. arán; 

tat. arán. 
jerdey esős | regnerisch C.; vid. jert. 
jerdesem makacskodni, csökönyössé lenni | halsstarrig, stör-

risch sein, nicht vom platze weichen. 
jerem, jirem (f. jer dem, jirdem) kötni, megkötni, csatolni j 

binden, anbinden, knüpfen; segerat jirta mittelst einer ketté an-
binden. — jeresem (aug.); jeridem (frequ.); pontiy tau téga (dat.) 
jeridai an den schwanz eines beflügelten rosses wurde er abgebun-
den (II: 4.); muyyol jerem einen bündel zusammenbinden (II: 110.); 
lép jerem: vid. lép. — ÉO. jerlem. 

NYELVTXJD. KÖZLEMRNYEK. XXX. -^9 
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jermak, jirmak selyem | seide. — jermak o/cám selyemkendő 
seidenes tuch (mit welchem die ostjakenhelden ihre augen zuban-
den, wenn ihnen gefahr bevorstand) = zürj. jermög. 

jermem szűk, szűkös, Ínséges ] eng, bedrángt; jermem türum 
suy (II : 46.) die beengte weltecke (d. h. die not im fremden 
lande). — Cf. EO. jermat; jerémlem gezwungen werden, in not 
geraten. 

jérnes: vid. jirnas. 
jert eső j regen. — iert-sém esőcsepp | regentropfen.—jerdey 

esős | regnerisch C. — EO. jert. 
jesli (conj.) ha j wenn = or. ecjra. 
jesna sógor, nőtestvérem férje j schwager (mann der schwe-

ster). — Cf.tat. byj, ÍÚO ált. schwager (mann d. ált. schwester). 
jes sírás, siralmi ének [ das weinen, klagelied; jei panem 

(klagelied zusammensetzen) weinen, heulen : yüdem-toype toyjéy jes, 
panda pldöt (II: 88.) ein dreigelenkiges (d. h. mit drei abschnitten) 
klagelied fing sie an zusammenzusetzen. — S. jlsem weinen. 

jetem (KK.): vid. jitem, jidem. 
jeseli (conj.) ha j wann = or. exte.ni. 
jeso (adv.) még j noch =< or. em,e. 
jecem (f. jetcem) elérni; elkészülni (a fövéssel), megfőni; meg

érni j erreichen; fertig werden (z. b. vom essen), reifen: put jecöt 
der késsel wurde fertig; put kavermen jecöt der késsel wurde im 
sieden fertig. — EO. je^alem, jetmlem, jetsalem. 

jecék tisztelt | geehrt. 
jeu,jeve sügér J barsch; jevéy (adj.) sügéres | barsch-; Jevéy-

jega n. pr. barsch-fluss, westlich von den Zingalin'schen jurten. — 
EO. jeu; S. jeuy. 

jeura, jevra, jevér farkas | wolf. — Jevér-ürt n. pr. (wolf-
held) name des fürsten der Xarda-stadt, welche am flusse Jevra 
lag (Tur.-Dist.; vgl. «Irt.-Ostj.» II, S. 224, Aum. 35.). - Jevra-
jega n. pr. (wolf-fluss) name eines íiusses im östlichen teile des 
Turin'schen kreises, welcher in den oberen (od. Satyschin'schen) 
tumán (see) einfállt. — S. jeurey; EO. jevér. 

jevdcm, jevedem (f. jévettem) lőni | schiessen (mit einer flinte 
od. einem bogén); jogodat (instr.) jévdem mit dem bogén schiessen; 
mattagat jevdem aus der flinte schiessen; pás jevdem (jevedem) (II: 
10.) ins ziel schiessen. — jevdéy lövő | schiessend; jévdéy %oi 
schütze. - - jévdldem, jévedidem, jevetidem (fut. -díttam, -tlttam; 
frequ.); — jevetdjem, jéveidjem (pass.) vom pfeile od. kugel ge-
troffen werden, durchschossen werden; tayr semdat mo%ta jeveíajet 
(II: 20.) die ringé (seines)rpanzerhemdes wurden durchschossen. — 
vid. jdvdem, javedem. — 'ÉO.joullem, joutUlem. — Cf. szamojéd-jur. 
jadau ; tavgy. jedaáma, jeniss. edabo, ledobó. 

jevéy : vid. jeu. 
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jevér, jevra : vid. jeura. 
ji: vid. jig; ji-anka, jiaya: vid. jigaya.—ji-boy, jiboy (J)em.): 

Yid. jiypoy. 
jiba, jibé füles bagoly | uhu (strix bubo), eule. — yur-jiba, 

jenk-jiba: vid. yur, jenk. •— sant-(seant-)jiba(?) (II : 24, 206.),r— 
jiba-söy bagolybőr | uhuhaut. — AS. jipey; FS. jivey, ÉO. 

jibel (C) : vid. jepél. [jipi, ipi. 
jibo% (Dem.): vid. jig-po%. 
jidem, jitem (futur.): vid. juvem. 
jidem-sui (poet.): vid. jit-sui. 
jidey alsó j der untere C. 
jidép : vid. jedép ; cf. jitpa. — S. jílep. 
jidép izzel való, ízeit | mit gelenken, abteilungen; tábet-jidép 

mit 7 gelenken, abteilungen; cf. jit. 
jig, jiy,jiv öreg, atya; medve j greis, vater; bár. — jig-aya, 

jiaya, jiv-aya nő-testvér | (vater-tochter) schwester. — jig-p^Z, 
jig-poy, vx-poy, jibo%, jiv-po% fi-testvér | (vater-sohn) brúder; jig-
poysayen, jiypoysayen, jiypaysayen (dual.) zwei brüder (tln jigpoy-
sayen teveyen die beiden brüder assen); jigpoysat. jiyjjoysat, jiy-
jKiysat (plur.) mehrere brüder (yüdem jigpoysat (II : 36.) die drei 
geschwister). — jiysayen (dual.) két fitestvér v. közeli rokon ] zwei 
brüder od. nahe verwandte; jiysat (plur.) mehrere brüder od. nahe 
verwandte; jíg-semape medveszívű, bátor | mit einem bárenherzen, 
tapfer. — jig-sby medvebőr | bárenfell; jig-söyta aus bárenfell; 
jig-(i%-)söyta, noy-söyta-kélep tony (II : 82.) in einer malitza aus 
bárén- u. elentierfelle gekleidete gott, name eines hausgottes. — 

jig-ta; (voealisok előtt:) jig-tap, v. jig-tab atyatlan, árva | ohne 
vater, waise; jigta(p)• ésta(p) atya-anya nélkül való; árva; isme
retlen eredetű (gyalázó szó) | (ohne vater-ohne mutter) elternlos, 
waise; von unbekannter herkunft (als schimpfwort); vör jigtap-
éstap eva üstén! (II : 6.) ein mádchen unbekannter herkunft bist 
du! (EO. jigla-asla). — jigta-ankeda árva | (ohne vater-ohne mut
ter) elternlos, waise; jigta-néy, ankeda néy (II : 72.) ein waises 
mádchen. — EO. jiv, jig, jé, jl; jiv-aygi, jiv-poy. 

jigdey mostoha atya | stiefvater ( = EO. jwleygi). 
jigem kifogni (lovat) | anspannen; kát ögota jigdiyen (II: 174.) 

sie wurden vor zwei schlitten gespannt; jigemtem id. —- Cf. tat. 
jik- einspannen. 

jiy-poy, jiy-poysayen : vid. jig-poy. 
jim, jimde : vid. jem. 
jimem (II : 128.) gyógyulni, fölépülni | gesund werden, ge-

nesen; páyet toy-jimot sein finger wurde heil. 
jimes, nimes KK. (II : 90. ; poet.) = jim, jem; jimes yorem 

úürém sav sügota (II : 94.) gleich der gut abgezogenen haut einer 
hainelster. — Cf. EO. jemas, KV. jemés. 

29* 
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jimsai : vid. jemsai. 
jinda ideg, zsinór | schnur, strick, bogensehne. — jadam-

jinda hálóideg | netzschnur C. — jögot-jinda íjjideg j bogensehne; 
jögot-jinda-sei geráusch den eine bogensehne verursacht. — not-
jinda (pfeil-sehne) bogensehne C. — jindéy ideges, zsinóros | mit 
sehne versehen; jindéy jogot mit einer sehne versehener bogén. — 
S. jiindey; EO. jendé, jinta. — Cf. szamojéd : jurák jien, tavgy. jenti; 
jen. jeddi. 

jindep, indep tű j nadel; jinpet (jintpet) kattem tui tei ver-
may nai (II: 82.) nadelhaltende u. mit den íingerspitzen arbeitende 
jungfrau. — EO. jintép, jontép. 

jink, jiy víz | wasser. — %aita-jink, yojem-jink, jem-jink, 
jeméy-jink, mag-jink, pégde-jink, sar-jink, sém-jink, ürday-(ürdéy-) 
jink, us-jink, vegey-jink, cenk-jink: vid. yatta, yojem, jem, jeméy, 
mag, pégde, sar,sem, ürday (ürdéy), us, vegey, cenk. — Jink-yon 
(n. pr.): vid. Ás-yon. — jink-yut (poet.) vizihal j (wasser-fisch) 
fisch. — jink-oy (poet. jinket-oy) öffnung, schlund des wassers, — 
das wasser besitzt nach der meinung der ostjaken, wie auch der 
himmel u. die erde, 7 enden (tei, suy) u. 7 schlünde od. abgründe 
(tég, oy); jink-tei (téi) víz színe | (wasser-spitze) oberfláche des 
wassers; Jink-téi-tilis n. pr. (wasser-gipfel-monat) name des 2 mo-
nats, wenn das wasser seinen höhepunkt erreicht hat. — Jinka 
vegettai jink-yut táypey űrt n. pr. ins wasser steigender u. den 
(wasser-)fisch angeínder (od. stechender) held, name eines der 
fürsten der Karé-pospat stadt (II : 30.). — jink-vöje hód j (wasser-
tier) biber C. ( = EO. jiyk-voi). - - jinka-cigép vid. cigép. —jink-
siris; vid. siris. — Jinket ménem jega tei iga (II : 18.) der greis 
von der quelle des flusses, von wo das wasser strömt; name zweier 
ostjakenhelden. — jiyet-puipe vizes farú I mit einem wásserigen 
hinteren: jiyet-puipe nagat röt tiefsitzendes boot mit einem wásse
rigen hintersteven (epitheton des bootes). — jinkép, jinkpe, jiype 
vizes, vizű j mit — wasser; verde- (poet. vérdem-)jinkpe (II : 26.) 
mit rőtem wasser. — jiyey, jiyéy vizes, vizi | wásserig, wasser-; 
man-pa mane jiyéy yui (II : 134.) ich bin meiner gewásser herr. — 
EO. jiyk. — Cf. jurák ji'. 

jinktep elásott kincsnek a helye; elásott kincs | stelle, wo 
man verborgene schátze vermutét (C.); schatz. - EO. jeyklap, 
jiytép. 

jint pengéje a késnek { klinge, schneide.—jintape : peste-
jintape scharfschneidend, mit einer scharfen klinge. — jintéy, 
intéy pengés | zu klinge gehörig, mit einer klinge versehen; scharf. -
EO. jint, jentél, jont. 

jiy : vid. jink. 
jiyes lé, leves | brühe, suppe. 
ilyet kerek nyírhéjkosár ] runder korb, korb aus birkenrinde 
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(für beeren u. flüssigkeiten). — jeyet C. — S. jiyet. EO. jiyyel, 
jeyyél. 

jir véráldozat; ára, értéke vlminek | blutiges opfer, opfer, 
gabe; preis od. wert einer sache; söt ortjiret vagöt (II: 28.) er frug 
den preis von 100 sclaven; jir verem áldozni | opfern, ein opfer 
machen. -— jirip, jiréy véráldozatbeli j zum (blutigen) opfer gehö-
rig; jir-poré véres és vértelen áldozat j blutiges u. unblutiges opfer 
(opfer u. gabe). — EO. jir ; jir-pori. 

jir oldal, szél j seite, rand, kanté, facett. — két-jir band-
rand. —jiriy, jiréy széllel való, mit einem rande, mit einer kanté. 
— ÉO. jir. 

jxrem: vid. jerem. 
jiremdem kötni, rákötni | binden, anbinden. 
jirmak: vid. jermak. 
jirnas, jernes ing j hemd. — EO. jernas, jernás, S. jernes — 

zürj. jer nos. 
jiría; jvrca (C.) sógor, feleségem öccse J schwager (so wird 

der jüngere brúder der frau von derén manne genannt) = tob. tat. 

jis régi, öreg | alt; jisna (loc.) előbb, régen, egykor | früher, 
ehemals; jis-aiket régi mesebeszéd, rege, monda j alté sage (haupt-
sáchlich mythologischen kosmogonischen od. epischen cha-
rakters). 

ii%em vágni, karczolni | schneiden, ritzen C. —jifiep be
vágás, karczolat | einscbnitt, ritze C. 

jit életkor, idő | zeitalter, lebenszeit. — jit-nübot életidő 
(zeitalter-zeitalter) zeitalter, lebenszeit. 

jit izület; elkülönített rész, hely, szoba | gelenk : abteilung, 
zimmer; jidép mit — gelenken, abteilungen. — jitay, jittaij, jitéy 
izületes; elkülönített részekre osztott | gelenkig; mit abteilungen 
versehen. — EO. jit, jil. 

jit alanti rész; alvidék, éjszak | das untere; der norden. — 
jit-%öt pinczekamra j kammer unter dem erdgeschoss eines hauses 
C. — jit-kan vitorla | segél C, - - jit-perey-sa éjszak felől j (nord-
umgehend-seite) von der nördlichen seite (gegenteil zu yat-jan^ai-
sa). —jit-pélek éjszak j (nord-gegend, seite) die nördliche gegend, 
der norden. — jitsui (poet. jidem-sui, II : 24.) éjszak j nördliche 
seite, norden.—jit-vöt éjszaki szél [ nordwind; jit-vöt-pélek (pelka) 
éjszaki széltáj j nordseite, nördliche gegenden, norden. 

jiiern : vid. jidem. 
jltpa újból, ismét | von neuem, wiederum: vid. jidep. — 

EO. jilpa. 
jiv, jiv-aya, jiv-poy^ : vid. jig. 
jivem (fut. jidem) jönni; lenni kommen, werden; vid. 

juvem. — AS. jigem ; ÉO. jilem. 
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jogadem elveszni, meghalni [ verlieren (intr.) ; sterben; yatt-
yon-éva jogadöt (II : 144.) die sonnenkönigstochter ist gestorben. 

jogán: vid. jegan. 
jogot íjj | bogén (waffe). — jögot-jinda, pai-jögot: vid. jinda, 

pai. —jö/tén, jöytép íjjas, íjjhoz tartozó | bogén habend, zum bo
gén gehörig; jöytéy kedép yui, jöytén ketpe yui mann mit einer zum 
bogén haltén gewöhnter hand. — jögot-yar (?) : pagem yör tantén 
jögot-yar te-kidem (II : 94.) meinen burschen schickte ich auf den 
mit rentiermoos bedeckten platz. — jögot-yatt (?) : yoteyet yat 
yüttedai, jögot-yatna t'adíp kur pönémdeu (II : 96.) wenn der mor-
gende tag dámmern wird, werden wir uns (in dem bogenhause ?) 
auf kriegsfuss stellen. — AS. jaugol, FS. jögol; EO. joyol, juyol. 

jögotmem (f. jögotmed'em), jügotmem, jügutmem (mom.): vid. 
jö/tem. 

joy, juy; jogot, jugbi, jugüt' haza, vissza j nach hause, zurück. 
joy-janam haza menni | nach hause gehen, schreiten. — joy-jóytem 
(jüytem) haza- v. visszajönni | nach hause kommen, zurückkom-
men. —joy-menem hazamenni | nach hause gehen. — jo-y tanam 
a házba lépni J ins haus treten. — joy-tavem: vid. joy-tüvem, — 
joy-tükom & házba berontani | in sein haus hereinstürzen. — joy-
tüvem, joy-tavem haza hozni j nach hause bringen, führen. —joy-
ioníumdem nach hause bringen (eig. stellen, setzen). — EO. jogo,. 
joga, jogos; S. jok. 

joy, ju%: joy panem, ju% panem etw. über den kopf anziehen, 
z. b. einen zaum : sermat juy ügoda pánidét (II : 12.) er legte ihm 
den zaum über den kopf. — joy-tevém megenni j verzehren, auf-
essen; juy-töyr sem bezárni | einsperren; Jevérürtnavocajuytöyrsai 
(II : 34.) vom Jevér-helden wurde die stadt eingesperrt. 

joyta kevés j mangelhaft, wenig: tamyui manatten ürra éndam, 
joyta éndam (II : 112.) dieser mann ist weder mir überlegen, noch 
schwácher als ich. 

jöytem I., 0. jüytem K. (f. jögottam, jügottam, jüguttam) jönni j 
kommen; (pass.) jöytajem,jüytdjem (f. jögottajem, jüguttajem) besuch 
erhalten; ödéyet, pedet jügutta vos (II: 104.) eine end- u. bodenlos 
grosse stadt (eig. zu derén ende u. boden man nicht gelangen 
kann); vöje jügutta you mégá (II : 14_'.) in ein so entferntes land, 
wohin nicht mai ein tier zu gelangen im standé ist; sem jügutta 
lad'ek tor (II : 50.) eine so breite wasserfláche, dass sie das auge 
nicht umfasst. —jöytidem (frequ.) oft kommen, besuchen; zukom-
men; tineden jöytidem juganeten katna ördeden (II : 80.) den teil, 
der ihnen beiden zugekommen war, teilten sie in zwei; jöytidajem 
(pass.) oft besuch erhalten. — joytéptem, juytéptem, juytuptem (f. 
joytéptedem, juytéptedem) előhozni, elővezetni | herbeibringen, 
herbeiführen; joytéptidem (frequ.). — EO. jogotlem, joytélilem, joy-
téptalem; AS. jogodem; FS. jügocem. 
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jök (Dem., K.) táncz [ tanz. — jökem (f. jöktem ; imp. jöka ; 
Dem., K.) tánczolni ] tanzen (cf. jagem); pass. jökajem: nuy 
ankeuna jökeájem (~ jökajem) (II : 198.) deine mutter tanzte mir 
zu ehren. — Cf. zürj., votj. jökt-; joktan. 

jökta-yar tánczhely ! tanzplatz; vid. jakta-yar. - - ÉO. 
jak, jay. 

jokta: teu jokta, tör-jokta (II : 170.) so gross wie ein see, wie 
ein Tor. 

jon erős | stark; jona (adv.): ké$a jona (II : 120.) sehr stark, 
heftig. — Cf. zürj. jon (adv. jona), votj. jun stark, stárke. 

jöndem (f. jönttem) varrni j náhen. — jöndidem (frequ.); 
jöndesem (augm.) C. — FS. jündem. AS. jüntim, ÉO. jontlem ; jon-
taslem. 

jon, Dem. jay tiz | zehn; yüdem-joy, neda-joy, vét-joy, yüt-
joy, tabet-joy, nida-joy 13—18. — joymet tizedik | der zehnte. — 
AS. jewr) ; jeuymet. — Cf. szamojéd-jurák ju\ 

jör (II: 40.) fejedelem, úr, hős j fürst, lierr, held. — ÉO. jor. 
jorén, jorrén (0.) samojede, samojedisch; vid. jaran. — Jorén-

pügot n, pr. (samojeden-dorf) Aprinische jurten in der Teml. wol. 
(Tob. kr.), neben welchen sich samojeden aufhalten. 

jorodem (Dem.): vid. yaradem. 
jörogéy (Dem., KK.) adj. : vid. jöroy; jörogéya mengem, 

-manimem in (zwei) stücke zerreissen. 
jöroy (Dem., KK.) oldal, táj | seite, gegend; vid. jüray. 
jöt varrat, szegély | naht, saum ; jöndem jöt (genáhter saum) 

saum, naht (II : 40.). — ÉO. jol, jontém-jol. 
joura, jourai (L, 0.) ferde [ scbief C. — S. jagray, jogra%; 

ÉO. joura. — Cf. szamojéd-jurák jar'o. 
jourem forgatni, fúrni | drehen, bohren C. 
jouradem, jovordem forgatni, göngyölni, begöngyölni | dre

hen, wickeln, einwickeln; mant jouradem ich wickelte mich ein. 
tuvat jouradöt er wickelte sich ein. — jourayindem, jovoryéndem, 
jovoryumdem; jourayamdem (C.) geschwind drehen, wickeln ; 
saptema jovoryumde (II : 126.) wickele es um meinen hals; verde 
cenk-jiya jourayindöt (II: 128.) bis zum blutigen schweisse bemühte 
er sich. — pira, piraget jovoryéndem (II : 28.) sich umdrehen (ge
schwind). —jouréntem verwickeln, drehen. — ÉO. jourtlem, jovért-
lem wenden, wickeln. 

jovordem: vid. jouradem. 
judem (L, C) ; KK. jiitem dörgölni; bőrt kidolgozni | reiben ; 

gerben. — S. julem. 
jugan (0.) kis folyó | kleiner fluss; vid. jega. — ÉO. jogán, 

jugan. 
jugan, jukan rész, osztályrész | teil, anteil (naü). — ÉO. jugan, 

iukan. — Cf. zürj. juk, jukas • votj.jM/í. 
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jugéy,jugop (adj.): vid. juy. 
jugodem, jugutem : vid. joytem. 
jügotmem, jügutmem (mom.): vid. jögotmem. 
jugöi, juguí (adv.): vid. jogot. 
juy (K., Dem.), L, O.joy haza; vissza | nach hause; zurück 

vid. joy. 
juy : juy-panem, juy-tevem, juy-toyrsem : vid. joy. 
juy fa, erdő | baum, holz, wald. — anga-juy, %us-juy, jüm-

juy, narsa-juy, poi-juy, rép-juy, sut juy, tege-juy, teger-juy, tunk-juy, 
cok-juy. — juy-sem fabél j (baum-herz) mark (der baume). — juy-
tejay-vöt (K.) málna | (baum-gipfelig-beere) himbeere; jugéy fái, 
fás I zum baume gehörig; hölzern. — jugop fái, fás | hoiz-, báu-
mig; tiur-jugop kahlbáumig ; nur-jugop-tilis KK. monat der kahlen 
baume (d. 7-te mpnat); petlim-jugop, petlim-juype dunkellaubig 
(eig. -báumig). — ÉO. juy. 

jüytem (f. jügottam, jüguttam K., Dem.); jüytidem (frequ.) : 
juytéptem, juytuptem (f. juytéptedem, juytuptedem caus.): vid. jöytem. 

jukan (C.): vid. jugan. 
jüm zelnicze | faulbeere, traubenkirsche (prunus padus). — 

jüm-juy faulbeerbaum. — jüm-keu kern einer faulbeere. — jüm-
sem zelnicze-szem | eine faulbeere. — jürnéy (adj.): jürnéy ur zel-
niczés hegyhát | mit traubenkirschbáumen bewachsener niedriger 
(lánglicher) landrücken. — S. jöm, ÉO. jum, l'um. Cf. zürj., 
votj. l'om. 

jutna ? kellemes j angenehm ; ewma, .juma: vid. euma. 
jur vízi állatka neve j ein kleines rundliches wassertierchen 

von schwarzer od. rötlicher farbe, welches 6 füsse u. hörner (?) 
besitzen soll, wahrseheinlich ein wasserkáfer aus der dytiscus 
art. Dieses tierchen wird gewissermassen für heilig gehalten (cf. 
«Irt.-Ostj.» I : 133.) = KV. jur. — jur-sőrt alté hechte, welche 
einen grossen kopf besitzen u. in tiefen see'n lében. Sie werden 
auch für heilig angesehen; vid. jeméy-sört. 

jüray, júroy (AK., I.), Dem., KK. joroy oldal, táj, szél; dolog, 
ügy ' seite, gegend, rand; sache. angelegenheit: néyna anklvet 
tivda jürgat udeden-na, ent itdeden ? kennet ihr den umstand dass 
ihr von einer mutter geboren seid. 

juritem (KK.) feledni; magáról megfeledkezni, elalunni (?) j 
vergessen, sich vergessen ; einschlafen (?); savetj var tábet löy tum 
juritem (II: 96.) wie fest eine aus lehm erbaute vvehre mit 7 ecken 
(den fisch hált), so fest bin ich eingeschlafen; vid. jaradem. 

jus út, ösvény, nyom | weg, stég, spur. — jáyta-jus járó út | 
weg, auf dem man geht u. fáhrt. — kurat-jus gyalogút, ösvény I 
stég. — ÉO. jos, jus = zürj. j ué. 

jután (KK.): vid. jadan. 
jiitem (KK.) nyomni; dagasztani; szétmorzsolni j drücken, 
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kneten, zerbröckeln (mit den hánden); vid. judem.— jütetem (iter.) 
kneten, zerdrücken, zerbreckeln, zerbröchen (mit der hand). — 
jütmem (mom.); jütmay (II : 22.) zerdrückend, zerbröckelnd zer-
brechend. 

juvem (f. jidem, judem, jitem, KK. jetem) jönni; lenni, válni; 
készülni, akarni (vmit tenni) kommen; werden, sich bereiten 
(etw. zu tun), wollen; man mettena te-jidajem (II : 146.) ich werde 
von jemandem besuch erhalten. — eneja juvem gross werden, 
esjiga juvem alt werden; jima juvem gesund werden; man nürém-
vöje, unt-vöje kar evetta yui teda juvem (II : 146.) ich will den elen-
tier u. rentierjáger auffressen. —juvtdem (frequ.); juvmem (mom.); 
katlöyeja juvmemwa (II : 202.) als ich auf die beiden hunde los-
kam. — FS. jugam EO. jilem (part. preet. juvém, jüm): cf. jivem 

Elkövetkezik, abitum paro, valedico, veniam abeundi peto, MA. — 
A követ igét .CzF. (MNySz. III. 1139.) a kel, kői factitivumából származ
tatta, az l és v mássalhangzók cseréjével (vö. kilül, kivül; belül, hévül 
stb.) — BUDENZ (NyK. 6: 393) előbb a lp. cuovo-, cuovete- «követni, 
sequi» igével vetette egybe, később azonban (MUSz. 14.) ő is csatlakozott 
CzF. felfogásához ; magát a követ (legátus, nuncius) főnevet is a *kölet 
kopott végű igenévből származtatván. 

Az analógián s a jelentésbeli egyeztethetőségen kivűl egyéb bizo
nyítékra, jelesül nyelvtörténeti adatra egyikök sem hivatkozott. Egyikök 
sem vette észre a KRESZNERics-nél (1 : 310) följegyzett s minden bizony
nyal a Veszprém-Vas határszéli nép ajkáról vett adatot, mely szerint 
elkeletkezik a. m. elkövetkezik (abit). 

Érdekes lenne tudnunk, vájjon az elkeletkezik él-e még most is ott 
vagy egyebütt a nép ajakán. 

NAGYSZIGETHI KÁLMÁN. 



Miiller Miksa. 

(1823—1900.) 

I. 
Müller Miksa, a XIX. század tudományos íróinak azon kiválasztott 

csoportjába tartozik, kik leghathatósabban járultak hozzá, hogy azon 
nagy tudományos eredmények, melyek a nyelvészetet a szellemi tudo
mányok előkelő rangjára emelték, a század művelt köz szellemének 
tényezőjévé, elengedhetetlen alkotó részévé váljanak. 

Ezzel nem csak azt akarjuk mondani, hogy néki sikerült legjobban, 
a tőle és másoktól talált tudományos igazságokat előadói tehetségének 
fölülmúlhatatlan tökéletessége, beszédjének varázshatása által a hivatásos 
tudósok körén túl a műveltség közérdekévé tenni ; hanem különösen még 
azt is, hogy csak kevés embernek sikerült úgy mint ő neki, a legapróló-
kosabbnak látszó tudományos kérdések nagy vonatkozásait felismerni, 
reá mutatni azon pontokra, a hol a nyelvészet részletes kutatásai az 
emberi szellem történetének nagy kérdéseivel érintkeznek, mintegy ős
kori okmányait szolgáltatják az emberi szellem mibenlétének, nyilatko
zása kezdeteinek, fejlődése törvényeinek felismeréséhez. 

A nyelvtudomány kérdései az Ő elméjében és az ő tolla alatt a 
filozófiai és erkölcsi tudományok legmagasabb kérdéseivel kerültek kap
csolatba ; nyelvtudományi kutatásaiból sugároznak ki azon nagyszabású 
vallástudományi és metafizikai tanulmányok is, melyeket nagy előszere
tettel folytatott ós.melyeknek végső eredményeit aggkorának munkáiban 
vonta le : a híressé vált GIITOBD-előadások három kötetében, úgymint 
önálló filozófiai munkáiban. Mindezen munkáival mintegy önkéntelen 
bizonyítékait szolgáltatja annak, hogyan teszi Ő a nyelvtudományt és a 
filológiát a legmagasabb rendű kutatások eszközévé, mennyi rejtett prob
lémának megoldására tartja ő alkalmasnak sőt okvetlen tényezőnek a 
nyelvtudomány módszerét. Ama kedvelt bölcseleti tétele kifejtésével fog-
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lalkozik p. o., hogy a «végtelenség érzete* (sense of infinite) az emberi 
szellem legősiebb tulajdonát teszi, melybői a vallásra és a művészetre 
vezető ösztön pattant ki. Nem csupa metafizikai eszközökkel és föltevé
sekkel megy neki e finom kérdés elemezésének, hanem kérdőre vonja a 
nyelveket, belemerül ezek legősiebb tanuságtételeibe, reá nyit az embe
riség legnaivabb irodalmi emlékeire és mintegy positiv feleletre szólal
tatja meg őket azokban a dolgokban, melyek a metafizikust csupa speku
latív elmélyedés útvesztőjébe csábítják. A nyelvészetből kiindult kutatásai 
ekként mindinkább ki is szélesedtek és az emberiség szellemi lényegének 
a nyelvésztől vajmi távoleső pontjaira is kiterjedtek. Korunk nagy 
nyelvészeti gondolkodóinak egyike, MICHEL BREAL, azt írhatja rólar 

hogy «a tudomány egy világító pontja volt, a mely felé a művelt világ 
gondolkodói szívesen irányozzák tekintetüket*). («un point lumineux, 
vers lequel dans le monde entier, les hommes de pensóe aimaient á 
tourner leur regard).» 

S mégis minő szeszélyes jelensége az ellentétekben ós paradoxo
nokban gyönyörködni látszó irodalmi fátumnak! Ennek a f i l o z o f -
n y e l v é s z n e k a neve vált a XIX. század hatvanas és hetvenes éveiben 
mintegy jelszavává azoknak, kik abban a meglehetősen jelentőség nélküli 
szóharczban, hogy vájjon a nyelvtudományt s z e l l e m i vagy t e r 
m é s z e t i tudománynak kell-e tekintenünk, az utóbbi véleménynek 
voltak szószólói. A vita leginkább azon fordult meg, hogy a nyelvtudo
mányi kutatásokban a nyelv tenyészését mint afféle természeti produc-
tumot, a természettudomány módszerével, vagy pedig mint az emb eri 
s z e l l e m nyilatkozásának és fejlődésének tényét filozófiai és históriai 
eszközökkel vizsgálj uk-e ? 

Azokban a világraszóló Felolvasásokban a nyelvtudományról, 
melyeket MÜLLEE 1861-ben ós 1863-ban a Eoyal Institutionban tartott 
és melyeket 1875—76-ban SIMONYI ZSIGMOND ültetett át irodalmunkba*), 
e kérdésre nézve is színt kellé vallania. Nem túloz, a ki azt állítja, 
hogy e fölolvasások, melyek mindjárt megjelenésűk után kiadást kiadás 
után érve az összes művelt népek nyelvein megtették a világ körüli 
útjokat, alkották meg legelőször a kapcsolatot a nyelvtudomány kérdései 
és a közműveltség között, legelőször törtek utat ezen régebben a tudósok 

x) MÜLLER MIKSA Felolvasásainak legelső nyoma irodalmunkban 
HUNFALVY PÁLnak az Akadémia I. osztályában 1863 márczius 2-án tartott 
előadása «A nyelvtudományról)). Ez előadás, mely a Nyelvtudományi Köz
lemények II . köt. 69—95. lapjain látott napvilágot, kizárólag MÜLLEH 
MIKSA munkája ismertetésével ós méltatásával, úgymint az ural-altaji 
nyelvészet szempontjából való kiegészítésével foglalkozik. 



4 6 0 GOLDZIHER IGNÁCZ. 

kalamárisára szorított elmélkedéseknek az általános műveltségi tudatban. 
Ebben áll a Felolvasások legnagyobb és legmaradandóbb érdeme. 

Előadásait az imént említett vitás kérdés fejtegetésén kellett kez
denie, mintegy kijelölvén azon helyet, melyet a nyelvészet a tudományok 
összességében a maga számára igényel és mintegy kitűzvén azon szem
pontot is, melyek alatt a hozzá tartozó problémákat szemlélni kell. 

A nyelvtudomány eló'zmónyei leginkább a filozófiai szemléletnek 
kedveztek. Hiszen tudjuk, hogy a század elején és közepén a tudományos 
gondolat a német filozófia spekulativ irányában mozgott. ScHELLiNGgel 
még a természet jelenségeinek megértésére sem kerülték ki a filozófiai 
módszert. Nem csuda, hogy a szemlélet e módja a nyelvtudományba is 
sok a priori-ságot vitt bele és hogy e tudomány még'legexactabb kép
viselőinek kezében is leginkább a psychologia tőszomszédságába került. 
BEBNHAEDI A. F. szerint, kinek «Anfangsgründe der SprachwissenschafU 
czímű munkájáról POTT azt az ítéletet hozza, hogy a «legjelentősebb, leg
mélyebb ós legszellemesebb, a mit az általános nyelvtan terén alkottak*, 
a nyelv «az észnek allegóriája, mely általa természetének megfelelő módon 
tárja fel magát». A nyelvészeti gondolkodás legfényesebb magaslatát e 
korszakban HUMBOLDT VILMOS képviseli «Uber die Verschiedenheit des 
menschlichen Sprachbaues» czímű könyvével, melynek iránya és ered
ményei évtizedeken át uralkodnak az általános nyelvtudomány kutatá
saiban. A nyelvben «az ember szellemi erejének legfőbb működését» 
látja, «egy meghatározott czélra irányuló szellemi munkát», «egyikét 
-azon oldalaknak, melyek felől az ember általános szellemi ereje tartós 
tevékenységet fejt ki». ((Mindinkább abstrahálnunk kell attól, a mit a 
nyelv mint a tárgyak megjelölésének ós mint a kölcsönös megértésnek 
eszköze művel és inkább a belső szellemi tevékenységgel szorosan 
összekapcsolt eredetére és kölcsönös egymásra hatásukra kell vissza
mennünk ».*) Bár mindezek kétségtelen igazságok, mégsem kerülheti ki 
•a figyelmet, hogy a nyelv tenyészésében érvényesülő természeti mozza
natokat figyelmen kivül hagyják. 

A nyelvfilozófia egyoldalúsága ellen lépett sorompóba MÜLLER, 
midőn a nyelvtudományt a természettudományok számára reklamálja ós 
nyelv tenyószésének megfigyelésére a természettudomány módszerét 
jelöli ki. A régibb iskola a nyelvben csupán csak az emberi szellem 
hatását látván, a nyelv fejlődésében mint történelmi alakulásban, sok 
hatalmat engedett az emberi szellem szabadságának. Ily befolyást 

*) WILHELM von HUMBOLDT, Über clie Verschiedenheit des mensch
lichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des 
Menschengeschlechtes (Berlin, Calvary, 1876) 24., 25., 54. lapjain. 
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a természeti szemlélet legelejétől fogva visszautasít. «Fontoljuk meg" 
először is azt, hogy ámbár folyton változik a nyelv, e változást ember sem 
elő nem idézheti, sem el nem hánthatja. Épen úgy gondolhatnánk arra r 

hogy megváltoztatjuk a vérkeringés törvényeit, vagy hogy testünk magas
ságát megtoldjuk egy hüvelykkel, mint arra, hogy változtatunk a beszéd 
törvényein, vagy hogy feltalálunk új szavakat a magunk tetszése szerint.. 
Az ember csak úgy uralkodhatik a természeten, ha ismeri törvényeit és 
hódol nekik: a költő, a bölcsész, is csak úgy uralkodhatik a nyelven, 
ha ismeri törvényeit és ügyel rájuk*1). «Azon okok fölött, melyek a 
nyelvek növését eszközlik, vagy mások szerint történetét alkotják, 
embernek semmi hatalma nincs. A nyelvnek hangbeli romlása nem a 
véletlen eredménye: határozott törvények uralkodnak fölötte. Ezeket a 
törvényeket nem emberek szabják ; sőt ellenkezőleg az embernek enge
delmeskedni kell nekik, ha nem is tud felőlük semmit*.2) 

E szemlélet szerint a nyelv ki van véve a történelemben nyilvá
nuló szellemi szabadság köréből; tisztán a természeti tünemények szoros 
törvényszerűségének körébe van helyezve, mint a természet szerves 
productuma. S mai nap már alig tudunk számot adni azon lelkesítő 
hatásról, melyet e nagy határozottsággal formulázott tan nemcsak az 
általános nyelvtudományi szemléletre tett, hanem gyakorlati irányban, 
az élő nyelvvel való elbánásra is. A nyelv természeti szerves produc-
tum. Ahhoz nem nyúlhat az emberi önkény. «Mert ámbár költő alkot
hat akarva és szándékosan új szót, de elfogadása oly körülményektől függ,, 
melyek egyéni befolyást nem engednek.*3) 

Talán nem csalódunk, ha e természeti szempontok befolyása alá 
helyezzük azt az élénk nyelvtudományi mozgalmat is, mely nálunk az 
egyéni szabadság, az eleve feltett szándékos nyelvfejlesztés kiküszöbö
lését tűzte ki és a nyelv t e r m é s z e t e s tenyészését ismerte el a nyelv
történet egyedül jogosult nyilvánulásának. Argumentumait e mozgalom 
mindenesetre sikerrel erősíthette azon gondolatokból, melyeket MÜLLER 
MIKSA Felolvasásai ez elmélet javára közkézre adtak. 

így tehát nemzedékünk szemében MÜLLER MIKSA, a filozof nyel
vész, lett a természettudományi nyelvszemlélet apostolává, bár maga is-
hivatkozhatott elődökre, kik ugyanazon úton jártak és bár váltig han
goztatja későbbi vitázó irataiban, hogy elméletével az individualizmus 
önkénye elé óhajtott csak gátat vetni, nem pedig újabb egyoldalúságba
merülni. Határozottan tiltakozik azon föltevés ellen, melyet heves pole-

1) Felolvasások a nyelvtudományról, ford. SIMONYI ZSIGMNMD I, 35. L 
3) U, o. 61. 1. 
3) U. o. 62. 1. 
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mistái, különösen az amerikai WHITNEY, tulajdonítanak neki, hogy sze
rinte a nyelv olyan természeti productum mint «akár a tehén vagy a 
krumpli)).1) Midőn a filozófiai álláspont egyoldalúsága ellen lépett síkra, 
nem tagadta ki a nyelv jelenségeiből a szellemi élet tényezőit sem; a 
mérleg másik serpenyőjébe rakta a nyelvalakulás psychologiai tényeit. 
A régi iskola mindkét serpenyőt ezekkel rakta tele és figyelmen kívül 
hagyta a MüLLER-től rehabilitált természeti tenyészetet. 

Munkái több helyén nyilatkozik álláspontjának ily jelentőségéről. 
A ((Nyelvtudomány eredményeiről)) tartott előadásában,melylyel 1872-ben 
.az újonnan keletkezett strassburgi német egyetemen tartott cursusát 
bevezette, így nyilatkozik: «A nyelv egyik lábával a természet körében 
áll, a másikkal a szellem kerületében. Ha évekkel ezelőtt az volt szán
dékom, hogy a nyelv természeti elemét egész világosan hozzam érvényre, 
és ezért nagy nyomatékkal mutattam reá, mily értelemben kell a nyelv
tudományt a természettudományok legutolsójának és legmagasabbikának 
tekintenünk, nem kell mondanom, hogy azért nem tévesztettem szem 
elől szellemi és történelmi oldalát sem. Az a megyőződésem, hogy csupán 
csak a nyelvtudomány révén fogunk abba a helyzetbe jutni, hogy a dar-
vinisták fejlődéstanának terjedését megakaszszuk, és hogy élesen meg
vonjuk a határvonalat, mely a szellemet az anyagtól, az embert az állattól 
elválasztja.))2) Az egész definitio-vitát, melyet ellenfelei fölidéztek, a 
lényeget nem érintő szóharcznak nyilvánítja. A kérdés eldöntése attól 
íügg, hogy az ember tágasnak vagy szűknek készíti a természettudomá
nyok vagy a históriai tudományok ((Szekrényét)).3) «A nyelvtudománya 
természettudományok közé sorolandó, ha a t e r m é s z e t szó jelentését 
olyannyira kitágítjuk, hogy az emberi természet működésének némely 
sphasráit is magában foglalhatja, jelesül azokat, a melyekben az ember 
nem teljes szabadsággal cselekszik, hanem az összesség szükségképpeni 
közreműködésétől függ. Ellenben a nyelvtudomány meg egy históriai, 
egy — mint WHITNEY úr akarná — erkölcsi tudomány, ha a história 
fogalmát oly tágra szabjuk, hogy oly cselekedeteket is belé foglalunk, 
melyeket az egyén szándék nélkül és mintegy öntudatlanul végez, és 
melyek ennélfogva kivüle esnek az erkölcsi Ítéletnek. »*) 

r) Essays IV. köt. 268. 1-
M U. o. 124- 1. 
3) Meine Antwort an Her rn DARWIN. Essays IV. 214. 1. 
4) U. o. 217. 1. 
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II . 
MÜLLER MIKSA tudományos tevékenységének hátgerincze a s z a n 

s z k r i t f i l o l ó g i a volt. Ebből indult ki fiatal korában és ennek szol
gál számos munkái közül a legmonumentálisabb. 

A szanszkrit filológiának a múlt század második felében két leg
nagyobb alkotása: a p é t e r v á r i n a g y s z ó t á r és a Rigvéda teljes 
szövegének a Szájana kommentárjától kisért kiadása. Ez utóbbi MÜLLER 
MIKSA nevéhez van kapcsolva. 

E munkára az első serkentést Parisban nyerte nagy mesterétől, a 
Collége de Francé örökhírtí professzorától EUGÉNE BuRNOUF-tól, ki
nek iskolájából indult világgá, önálló tudományos cselekvésre ő is, 
mint e korszak számos más jelese.1) Bajosan tudott volna azonban valaki 
abban az időben ily évtizedeket igénylő munkára vállalkozni azon biztos 
előrelátás nélkül, hogy fáradtságának gyümölcse tényleg napvilágot is 
láthat és hogy teljes otiummal élhet ezen az ember teljes szellemi erejét 
évtizedeken át igénylő feladatnak. I t t csakhamar fenkölt szellemű barátja 
és pártfogója, a kinek eddig is tudományos munkatársa volt,2) a diplo
mata-tudós BUNSEN JÓSIÁS volt segítségére. E barátságnak állandó 
emléket állított MÜLLER azon elbájoló 82 levél kiadásával, melyeket 
1848—1859 a nagy tudós és államférfiú ő hozzá intézett.3) Az ő állandó 
érdeklődése ütötte csakhamar nyélbe a Bigvéda ügyét is. BUNSEN e vál
lalatnak megszerezte a Keletindiai Társaság igazgatóinak pártfogását, 
kik a kiadás teljes költségeit magukra vállalták. 

MÜLLER MIKSA most bátran és gondtalanul nekiindulhatott tudo
mányos terve végrehajtásának, mely a szanszkrit filológia akkori állása 
szempontjából a legidőszerűbb feladat volt. E vállalkozás egyúttal An
golországot jelölte ki MÜLLER állandó tartózkodó helyéül, mert csak i t t 
rendelkezhetett azokkal a kéziratokkal és segédeszközökkel, melyeket 
nagy munkája igényelt. Életrajzából, melyet ismételve előtárnom semmi 
szükség, mindenki tudja, hogy második hazájában mily gyorsan sikerült 
a tudós férfiúnak a tudományos társadalomban fokról fokra emelkednie, 
és hogy sohasem volt oka megbánni BUNSEN tanácsát, ki őt első sikerei-

1) BURNOUF tudományos hatásának jellemzéséről. 1. EENAN mint 
orientalista (Budapest, 1894) 15—19. 1. 

2) A BUNSEN nagy világtörténelmi munkájához (Outlines of the 
Philosophy of Universal History I. köt. London. 1854) í r t terjedelmes 
függelékében «On the Classification of the Turan ian Languagesw lép fel 
legelőször a «turáni» csoport, mint nyelvosztályozási fogalom. 

3) Essays I I I . köt. 383—513. 1. (Briefe von Bunsen an Max Müller 
aus den Jah ren 1848—1859). 
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nek tapasztaltára a szigetországban marasztalta ismételve és ismételve 
e mondással: Spartam quam nactus es orna.1) Midőn 1854-ben az. 
oxfordi Taylorian Professorshipre kinevezték, így üdvözli: «Most biztos 
alapja van földi existentiájának ós szép hatáskör tárul fel Ön előtt az 
istenáldotta, biztos és szabad szigeten, még pedig oly pillanatban, midőn 
nehezen mondhatnók, vájjon a fejedelmek trónjai vannak-e nagyobb 
veszélyben, vagy a népek szabadságai.))2) 

Ily biztos helyzetben huszonöt éven át dolgozott MÜLLEB a Eig-
védán és Szájanán, a század szanszkrit filológiája nagy monumentumán, 
mely végre 1875-ben hat nagy negyedrétű kötetben teljesen állott a 
tudományos világ előtt, és mely nemcsak Európában, a melynek tudósai
hoz szólt, hanem különösen a hinduk között is oly annyira elterjedt, 
hogy 1893-ban már második kiadást adhatott át a tudományos világnak 
e munkából, melylyel élete tulajdonképeni czólját vélte teljesíteni.3) 

Ez óriási munkával MÜLLER a szakembereknek legelőször adta 
kezébe az eszközt arra, hogy a régi ind nép eszmeköróbe hiteles ós 
biztos alapon behatoljanak, hogy az ind vallás mythoszi hagyományát 
legrégibb alakjában megismerhessék. 

Az igaz, valamint a nyelvészet sok részletében, úgy a véda-ismeret-
ben is időközben elhagyta a tudomány azt az álláspontot, melyből maga 
MÜLLER nézte a régi világ e bűbájos vallásos dalait, és nem hiába vetet
ték szemére, hogy második kiadásában a kritikai tudomány e rajta túl
menő vívmányait mintegy semmibe sem vette. 

Midőn a negyvenes évek végén e tanulmánynak nekifeküdt, az árja 
emberiség szellemi gyermekkorának megszólalását látták a Védákban, 
szózatot az emberi szellem legelső hajnalpírkadásának ősi korszakából,, 
midőn még nem volt szervezett kultusz, nem volt megrögzött papi tör
vény és szertartás, midőn a gyermek-ember közvetlen vágyakodással 
emelte fel tekintetét a végtelen természet isteni erőihez dalban és fo
hászban. Azóta nagyot fordult e himnusok chronologiája. Nagy részök-
ről lehullott a naiv közvetlenség zománcza. Ahhoz értő tudósok az úgy
nevezett hindu korszakba helyezik keletkezésük idejét; a kifejlett papi. 
szertartásra szánt énekekre ismertek fel bennük. Szétoszlott azok álma, 
kik az árja vallás derengésének tükrözését szemlélték a védákban. 

1) E mondás sokszor ismétlődik a levelezésben, az 1853. május 
30-áról kelt 29. sz. levéltől kezdve. 

2) 52. sz. 1854. febr. 8. 
3) A második kiadásnak, melyből M. egy példányt akadémiánknak 

is ajándékba küldött, bemutatása alkalmával a munká t igen szépen jelle
mezte FIÓK KÁROLY: Müller Miksa és a Eigvéda ez. dolgozatban (Buda
pesti Szemle 1894. LXXIX. köt. 161—139. 1,) 
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Az öregek persze nem tágítottak és közéjük tartozott azon férfiú 
is, kinek legfőbb érdeme, hogy a régi kor ez emlékét filológiai tekintet
ben tökéletes formában, a megértésére szolgáló eredeti segédeszközökkel 
együtt adta át a tudományos világnak keleten és nyugaton. 

I I I . 

Mikor BUNSEN a Carlton House Terrace könyvtárszobájában — 
így beszéli MÜLLBR M I K S A — «sugárzó szemmel» adta tudtára a fiatal 
tudósnak, hogy a Eigvéda kiadása immár biztosítva van, egyúttal a 
következő intelmet intézte hozzá: «Most nagyon szép életfeladat van 
Önre bízva és sokéves munkába fog kerülni, míg e hatalmas tuskót meg
dolgozza. De ne feledje el, hogy időről időre néhány szálkát is várunk 
mű helyéből». 

E tanács megfogadásának köszöni az irodalom azt a négy kötetes 
gyűjteményt, mely MÜLLEE változatos értekezéseit és essay-it egybefog
lalva e czímen Ghips from a Germán Workshop (Szálkák egy német mű
helyből) látott napvilágot1). E gyűjtemény felolvasásokat és revue-
czikke ket tartalmaz a legkülönfélébb tárgyakról: összehasonlító nyelv
tudományról, a vallások történetéről, összehasonlító mythológiáról, a 
népmesékről és vándorlásukról, a kultúrtörténet különféle kérdéseiről, 
modern franczia, német és angol irodalomtörténetről, sőt még actualis 
társadalmi kérdésekről is. 

Ez essaykben nyilatkozik meg leginkább MÜLLER szellemi érdekei
nek sokoldalúsága, lelki erejének határtalan kihatása, előadási képességé
nek mesteri fejlettsége és egyéni határozottsága. A legelvontabb tárgya
kat, a nagy közönségtől eddig félreesett kérdéseket a műveltség szellemi 
közérdekévé varázsolja át. «To write as for Ladies» - - úgy látszik — 
BUNSEN e tanácsát2) nem tévesztette szem elől. De a népszerű értelemre 
való törekvés egy hajszálnyira sem téríti el a tudomány lelkiismeretes 
követelményeitől. «A ki azt hiszi — úgymond — hogy népszerű elő
adásban oly dolgokat mondhat, melyeket tudós szaktársai előtt nem 
igen szeretne elmondani, annak nincsen se tudományos, se erkölcsi 
becsülete.»3) 

Legjelentősebb részei e változatos tartalmú essay-knek és felolva
sásoknak azon értekezések, melyek a kidolgozásuk alatt folyó Bigvéda-

*) Egyidejű német fordításban «Essays» czíni al att, I—IV. kötet 
Lipcse (Engelraann) 1868—1876. 

2) 1850. decz. 11-én kelt levelében. 
8) Essays IV. köt. 216. 1. 

NTELVTUD. KÖZLBMKNYBK XXX. 3 0 
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kiadással állanak szoros kapcsolatban, vele párhuzamosan indulnak és 
mintegy általános érdekű számadást nyújtanak azon eredményekről, 
melyeket az ind vallás e régi emlékének mindinkább elmélyedő tanul
mányozásából levont. 

MÜLLER ez essayk némelyikében alapította meg a Hasonlító mytho-
logia azon módszerét, mely ugyan igazság szerint KUHN AüALBERT-ben 
ismeri első megteremtőjét, de a melynek szélesebb alapköveit mégis csak 
ő rakta le, a kinek nevére keresztelték is a szaktudósok az új módszert. 
Legelőször a Nyelvtudományi Felolvasásokban szólott róla;*) teljesen 
azonban a Chips II . kötetében foglalt értekezésekben fejtette ki. 

Az ind és görög istenek és mythosi alakok neveinek és a hozzájuk 
kapcsolt hagyományoknak azonossága védai tanulmányai során mind
inkább kétségtelennek tűnt fel neki. A görög ós szanszkrit mythosokban 
ugyanazon személyekről beszélnek és róluk ugyanazon történeteket 
regélik; a személynevek nyelvi alakjai pedig azon hangtani viszonyban 
állanak egymáshoz, melyet a két nyelv hangtörvényei e nyelvek egész 
vonalán felmutatnak. Továbbá: a görög mythosokban előforduló tulaj
donnevek a szanszkritban sokszor még mint a természeti tünemények
nek megfelelő istennevek tulajdonságnevei, jelzői szerepelnek. A mythosi 
tulajdonnevek tehát eredetileg apellativ értelemmel birtak és csakis a 
nyelvfejlődés során veszett ki eredeti jelentésük az emberek tudatából; 
eredeti értelmük elmálása után mint tulajdonnevek jegeczesedtek meg. 
A szanszkrit nyelv megőrizte a görög mythosi nevek etymonját; ezeknek 
világossága mellett kiderült, hogy mindezen mythosokban a régi ember 
a természet mindennapi jelenségeiről és változásairól, a tünemények egy
más elleni harczárói szólt. A szóanyag elm állása okozta a mythosi alakok 
egyénítését.2) A mythos eredeti jelentésének, a benne szereplő alakok régi 
értelmének kulcsát egyedül az összehasonlító nyelvtudomány módszere 
nyújtja. MÜLLER összehasonlító mythologiáját ennélfogva ((nyelvtudo
mányi mythologiának» nevezték. Minthogy magyarázataiban egyfolytán 
a Nappal és a Hajnallal lehetett találkozni, ellenfelei e módszert némi 
gúnynyal kiváltképen «Mr. MAxMüLLERs'sSolarMythology»-nek szerették 
elnevezni. 

Mythologiai felfogásával csakhamar iskolát alapított. A mi igaz 
van magyarázó módszerében, az árja mythologián túl a sémi (STEIN-
THAL) és az egyiptomi valláshagyományokon (LE PAOE EENOUE) is igaznak 
bizonyult. Követőinek túlzásai (Cox és mások), kik tüskön-bokron át 

r) Második sorozat; IX—XII. felolvasások. 
2) Lásd «Az összehasonlító mythologia fejlődése*, a Budapesti 

Szemlében 1881; XXVIII. köt. 1—35. 1. 
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akár minden dajkamesében Solar Mythology-t szimatoltak, nagyon meg
ártottak az új módszer tekintélyének, melyet higgadt követői (BRÉAL, 
DARMESTETER) nem szűntek meg részletes kutatásaikkal igazolni. A túl
zásokat a különösen ANDREW LÁNG irataiban érvényre jutó a n t h r o -
p o 1 o g i a i módszer ellensúlyozza. Ez azonban ismét csak túlzó módon 
utasítja vissza a n y e l v t u d o m á n y i m ó d s z e r minden igazát. 
A józan mythos-kutatásnak szemben a két iskolának nem csekély elkese
redéssel vívott harczával, abba kell belenyugodnia, hogy mindegyik 
módszer túlhajtása tévedésekre és csalódásokra vezet és hogy oly bonyo
lódott jelentégnek magyarázatában és megértésében, minő a mythos ala
kulása és fejlődése, jogos része van mindazon világító eszközöknek, 
melyek az emberi szellem és társadalom őskorának homályosságára fényt 
deríthetnek. 

MÜLLER azonban végig kitartott elméletének orthodox formulázása 
mellett. Nem akart tudni arról, hogy az ő indjeinek és görögjeinek meg
értésére barbár emberfalók szokásainak felhordására szoruljunk. Mind
végig a szatira nyilaival lövöldöztek egymásra a MÜLLER és a LÁNG iratai-
Mindkét vezért tekintélyes táborkar szolgálta. A LANG-ét az utolsó év
tizedekben egyre erősödő anthropologiai és ethnographiai tudomány 
gyarapította. De még ők sem tagadhatták, hogy az összehasonlító mytho-
logia gondolatát, problémáinak kitűzését, abban a terjedelemben, a minő
ben most érvényesül, MÜLLER MiKSÁnak köszöni a tudomány. 

Mythologiai kutatásai MÜLLERÍ e téren még távolabbra is vitték. 
Az emberiség vallásos képzeteinek őskora körül búvárkodván megfogam
zott benne az ö s s z e h a s o n l í t ó v a l l á s t u d o m á n y gondolata, 
mely a mythologia fokán túl a vallásos élet jelenségeinek tudományos 
vizsgálódását tűzte ki feladatul: laikus theologia, mint EÉVILLE ALBERT 
nevezte, mely minden theologiai és dogmatikai feltételezések nélkül a 
vallást, mint az emberi szellem általános jelenségét teszi a tudományos 
vizsgálat tárgyává.1) Ez új független tudomány kifejtése körül MÜLLER 
nagy irodalmi tevékenységgel járt elül.8) 

Az ő hatása alatt csakhamar az új tudomány feladatairól felvilá
gosító nagyszabású előadási cyclusokat szerveztek Angliában és Ameriká
ban. Elavult felekezeti alapítványokat e czél szolgálatába helyeztek; értel
mes hazafiak buzgósága bo eszközöket teremtett az új tudomány terjesz
tésére, így keletkezett a Hibbert-Lectures, a Gifford-Lectures, a Burnett-

x) Lásd: «Az összehasonlító vallástudomány jelen állásáról* a 
Budapesti Szemlében (1881) XXVII. köt. 203—225. 1. 

9) Introduction to the Science of tleligion (Előadások a Royal Insti-
tution-ban) London 1873. 

30* 
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Lectures szervezete. Mindegyik kötetszámra terjedő előadások soroza
tára adott alkalmat a tudományos értelemben felfogott vallástudomány 
kifejtésére és módszerének részletes alkalmazására. MÜLLEB maga nyi
totta meg a Hibbert-előadásokat a régi India vallásainak a vallástudo
mány módszere szerint történő megvilágításával ;*) a glasgowi Grifford-
előadásoknak egymaga 1890—94-ig három cyclust nyújtott e czímeken: 
«Physical Keligion», «Anthropological Keligion», «Ethical Religion», 
mindegyik előadási sorozatot egy terjedelmes kötetben adván át a tága
sabb olvasóközönségnek. E mozgalom hatásának köszönhető, hogy 1878 
óta a vallástudomány országos törvénynyel nyert polgárjogot a hollandi 
egyetemeken, és hogy 1880 óta a Collége de Francé mellé is felállítottak 
egy vallástörténeti tanszéket, melyet csakhamar az Ecole des Hautes-
Etudes vallástudományi sectiójának alapítása követett. 

Hogy a régi vallások okiratait hiteles fordításokban az érdeklődő 
szakembereknek és a nagy művelt közönségnek hozzáférhetővé tegye, 
megindította a S a c r e d B o o k s of t h e E a s t (a Kelet szent könyvei) 
vállalatot, melylyel a vallástörténeti kutatásnak mintegy okirattárát ala
pította meg. Ezen most már a 30 kötetet is meghaladó gyűjtemény szá
mára a legilletékesebb emberek fordítják és magyarázzák filológiai hű
séggel az emberiség szent irodalmát a legelső források alapján. E gyűj
temény egyik hathatós segédeszközévé vált a vallástörténeti tanulmányok
nak, melyek körében mind serényebben folyik a gyűjtő és feldolgozó 
munka az egész művelt világban. 

E tudománynak most már magas színvonalon mozgó folyóiratok 
is szolgálnak Németországban, Francziaországban és Amerikában. 1900 
őszén már V a l l á s t ö r t é n e t i c o n g r e s s u s , az első kísérlet e téren, 
hozta össze Parisban e tudomány különféle irányú művelőit. 

A congressus elnökének, az agg RÉVILLE ALBERT párisi professzor
nak első szava a hódolat szózata volt a vallástudomány atyja, a távollevő 
MÜLLER MIKSA iránt, ki már csak nagy betegen halálos ágyán fogadhatta 
megválasztatását a congressus tiszteletbeli elnökévé. 

GOLDZIHER IGNÁCZ. 

*•) Lecture on the Origin and growth of Eeligion as illustrated by 
the Eeligions of India. (London 1878.) 



Ismertetések és bírálatok. 

Indogermán nyelvészeti folyóirat. 

Indogermamscke Forschungen. Zeitschriffc für indogerm. Sprach- und 
Altertumskunde, herausg. von KARL BRUGMANN und WILHELM STREITBERG. 
XI. Bánd, Strassburg, Trübner, 1900. 344 1. 

E kötet czikkei közül általános indogermán nyelvészeti kérdéseket 
tárgyal H. M. CHADWICK értekezése: Ablaut Problerns in the Idg. Verb. 
E dolgozat 1. fejezete az e-tövekkel (pl. lat. vidére, ószl. vidhi, gót witan) 
foglalkozik. Ez igetövekre vonatkozólag az előző (X.) kötet ismertetése 
alkalmával említettük HÍRT véleményét (NyKözi. XXX, 232): ő ezeket 
ei-re végződő kétszótagu tövekből vagy akár ,gyökerek'-ből származtatta 
és szerinte az e nem suffixum, hanem a gyökérnek lényeges alkotórésze. 
CHADWICK nem fogadja el HiRT-nek, illetőleg BARTHOLOMAE-nek ezt az 
elméletét, szerinte az ei diphtbongus ez esetben valami képzős elemet 
tartalmaz. 0 más magyarázatot kisérel meg. Figyelmeztet BRUGMANN föl
tevésére, hogy ez igetövek é-je a conjunctivus e-képzŐjével azonos. Szer
zőnk szerint az indicativus- és conjunctivus-tövek különbsége bizonyos 
hangsulyozásbeli különbségeken alapszik. Pl. a szkr. áyati, áyat (idg. 
*eieti, *eiet) alakok *éietai, *éieto ősalakokból keletkeztek, a melyek 
erősebb hangsúlyozás esetén voltak használatosak (ekkor még a második 
szótagon is mellékhangsúly volt), míg a szkr. éti (idg. *eiii) alak a kevésbbé 
hangsúlyos *eietai alakból magyarázódik (ekkor az első szótagnak csak 
mellékhangsúlya volt, a második meg épen redukálódott). A conjunctivus 
mindig az erősebb hangsúlyozású alakokat mutatja, míg az indicativus 
esetében nem általános a gyöngült alakok használata. Az idg. igetövek 
e szempontok alapján következőleg csoportosíthatók: I. Oly tövek, a 
melyek a gyökérszótagon voltak hangsúlyozva: indicativusi alakjuk 
gyöngébb hangsúlyozással jár, pl. *eiti, a conj. alak erősebb hangsúlyo
zással *éiet(i). I I . Eredetileg ezekkel azonos tövek, a melyeknél azonban 
az erős hangsúlyozású helyzet volt a rendes: *bhéreti; ezeknek a formák
nak itt természetesen conjunctivus-értéke is volt. III . A tő végén hang-
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súlyozott igetövek, a melyek a mondatban rendszerint gyöngébb hang
súlyozása helyzetben fordultak elő, *uideti, *uidet; erősebb hangsúlyo -
zással: *uidéti, uidet. IV. A tő végén hangsúlyozott igetövek, a melyek 
rendszerint erősebb hangsúlyozású helyzetben fordultak elő: másodrendű 
raggal *mlget, elsőrendű raggal *mlgéti. (Látni való, hogy szerzőnk ez 
esetekben a hosszú ^keletkezését a ,Dehnstufe' ismeretes elmélete alap
ján magyarázza, *uidet egy régibb +uidéto alakból való.) Az úgyn. e-tövek 
már most e IV. osztálybeli igék secundar alakjainak felelnek meg. — 
E dolgozat 2. fejezete az idg. a-tövekkel foglalkozik. Ezeknek az a-ja 
nem nyújtás alapján keletkezett, hanem eredettől fogva hosszú, mint a 
velük közelebb vonatkozásban levő a végű nőnemű névszótöveknél (lat. 
fugare: gör. (poyrj, ófn.forscőn: szkr. prchá). Ez igetövek az idg. ősnyelv-
ben, úgy látszik, nemcsak másodrendű, hanem elsőrendő ragokkal is 
fordultak elő. — Az értekezés 3. fejezete az idg. e-töveknek a germán
ságban való történetét vizsgálja. Az ófn. habem ós gót haba, habais stb* 
alakokat illetőleg elveti BKUGMANN és HÍRT magyarázatait s a maga részé
ről az ófn. stán — stén, gán — gén alakokkal veti őket egybe. Az ófn. gr, 
gén stb. alakok szerinte a ghe-gyökér régi idg. optativus-formái: *ghdiem, 
*ghdimé (épúgy a síö-gyökérből +st9iem, *stdimé stb.), az optativus voca-
lismusa pedig behatolt az indicativusba. Hogy egyes igetöveknek kezdet
ben mind indicativusi, mind conj. értéke volt, arról már az 1. fejezetben 
szó volt; a conj. és opt. pedig nagy mértékben összezavarodott a ger
mánságban, így a gót 2. sz. habais, 3. sz. liabaip alakok is voltakép 
optativus-formák, melyek kiszorították az eredeti -ez, -e(p) végzetű ala
kokat, előbb conj., később indic. jelentéssel is ; az 1. személyben ellenben 
az eredeti conj. alak győzedelmeskedett. — A dolgozat 4. fejezete a gót 
némun, gébun alakok magyarázatát igyekszik adni. MiciiELs-nek (az. 
Idg. F. 4. kötetében) és STitEHBERG-nek (Idg. F. 6. köt.) kifejtett elmé
letével szemben CHADWICK a ^ghebh-alakot egy régibb *ghebhax-, a. 
*bher-alakot *bherax-, a *klep-eblakot *klepax-hó\ származtatja a ,deh-
nung' útján: ezek az alakok pedig eredetileg nem a perfectum-, hanem 
a prassens (vagy az aoristos-) rendszerbe tartoztak; ez említett tőalakok 
véghangzója pedig egyenesen a ,thematikus' tövek -e/o-ja lehetett. Bizo
nyos helyzetekben ily alakok középső szótagjának synkopéja állhatott be 
s evvel a tőszótag hangzójának meghosszabbodása; az e augmentummal 
kapcsolatban pl. egy *e ghébhome alakból *e ghébhme lett. Azon hang
törvény szerint, hogy i, u, m stb. hosszú szótagok után sonantikusokká 
váltak, a *ghebhme alakból később *ghebh<me lett s az ebből keletkezett 
germ. *getmme alak a perfectumnak akkor már czélszerütlenné vált for
máit helyettesítette s különböző analogikus hatások kiegészítették a 
paradigmát. — CHADWICK értekezésének utolsó (5.) fejezete a germán 
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gyönge praeterituni kérdésére vonatkozó egyes nehézségeket igyekszik 
eloszlatni. Az újabb kutatások valószínűvé tették, hogy ez alak eredetileg 
összetétel, melynek második tagját a dhe-ige egyes formái szolgáltatták. 
Szerzőnk a nasida-íéle alakra vonatkozólag elfogadja LOEWE elméletét, 
mely szerint az szótag-dissimilatio következtében keletkezett (germ. 
^naziaq egy eredetibb *nazi<iidq alakból). A többes g. -dédun, ófn. tdtun 
alak szerinte ugyanoly képzés mint pl. gábun. Szól azután az egyes ger
mán nyelvekben ez alakra vonatkozólag feltűnő discrepantiákról s végül 
a dhe-ige eredeti ablaut-viszonyairól. 

Louis H. GTRAY Zur indogermanisehen Syntax von * n á m a n 
czímű czikkében kifejti, hogy az idg. *nd,man, a mikor jelentése ,mit 
Namen, namens', eredetileg a nomen propriummal appositiókópen hasz
nált szó volt; nem szükséges tehát a *naman szót mindig accusativusúl 
(a ^vonatkozás accusativusá'-úl) felfogni, lehet az néha nominativus is. 
Pl. a Eig Védában: havír asmi nama a. m. ,Havi bin ich, mein Name'; 
a görögben: éytu b^övoim xXuvbq Átfreov, ÓTcXórepoq ysvef] (r 183. 184), 
azaz: ,ich, der berühmte Aithon mein Name, in Greschlecht mehr ange-
sehen'; vagy: iTzápzrjv ovofm xaXtZaeu aőrijv (Aristophanes, Aves 814), 
azaz : ,werden wir sie Sparta, ihren Namen, nenuen ?' A latinban; iuuén-
tus nomen índidit Scortő mihi (Plaut. Capt. 69) ,die Junker gaben mir, 
Scortum, den Namen'. A *naman szónak a tulajdonnév genitivusával 
való összekapcsolása (nomen insaniae) alig tekinthető idg. ősnyelvi 
sajátságnak. 

Az árja nyelvágra vonatkozik BARTHOLOMAE Arica czímű czikk-
sorozatának XIII. fojezete. 

Görög és latin nyelvészeti kérdésekkel e kötetnek több czikke fog
lalkozik. BEUGMANN Griechische und italisdie Miseellen czímű czikkében 
a gör. el£av, XáaQ, nsíafia, rcáoua, Ttécrfta, rrjoaioq, s a latin slitibus, 
cossim, gemipömus, auscultare (ennek első része aus-, a mint már BOPP 
kimutatta, a ,fül' jelentésű szó, második része azonban nem a /tiit-gyökór-
ből, hanem a klei- .anlehnen, anlegen, hinneigen' gyökérből származta
tandó ; az auscultare második része eredetileg *-ditare lehetett, az egész
nek jelentése ,aurem inclinare') és az oszk deketasiúí alakokat magya
rázza. — Ugyancsak BEUGMANN Zur griedáschen und italienischen Ety-
mologie und Stammbildungdelire a következő szóalakokat fejtegeti: 
1. A homerosi ^obXog, verderblich, perniciosus', a me ly—min t oöXó-
[isvoq is — az óXéadat gyökeréből van képezve, eredetileg elvont főnév
képzés lehetett, a hagyományban azonban már csak ,Unglücksstifter, 
unglückstiftend' jelentésben fordul elő (obXoq avíjp, mintegy:,der Un-
glücksmensch'). BEUGMANN megbeszéli az egyes helyeket, a melyeken a 
szó előfordul s mellékesen megemlíti a tőle különböző eredetű oüX^oc, 
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,kraus, wollig' (v. ö. lat. lana +vlana-ból), ouÁoq ,ganz' (régibb ^ookfoo,, 
v. ö. ói. sárvas), ob/e ,salve' (eredetileg vocat., később imperat.) alakokat 
is. •— 2. lat. abdömen, a mely szerinte *-dovemen-ből keletkezett s ety-
mologiai kapcsolatban van a gör. vrj-dúq ,Bauch' szó második részével, a 
gyökér a dúofiai ,ich gehe ein, tauche ein, dringe ein, verberge mich in 
etwas' igében is megvan. (A vrj- egy ,untén, nach untén, nieder' jelen
tésű adverbium.) —- 3. A vqdufxoQ, mely Homerosnál az álom mellék
neveképen fordul elő, szintén az előbb említett vq-dúq szóval rokon, e 
szerint az álom ,etwas, in das man untertaucht und versenkt wird, wobei 
es als Hülle einen umschliesst'. — 4. A gör. őáxruXoq, melyet hangtani 
okokból nem lehet a lat. digitus vagy az ófn. zeha alakokkal egybevetni 
(a latin és germ. szó tőszótagjának eredeti i-vocalismusa van), BRUGMANN 
már régebben (Griech. Gramm.2 74. 1.) *darxuÁoq-ból származtatta (v. ö. 
TC-TXCO: TIXTCO) s a kfn. zint és ófn. zinko, zinna ,Zinne, Zacke' szókkal 
egyeztette, a melyek valószínűleg az ói. dánt- gör. óSoóg stb. szókkal 
tartoznak együvé; a ÖáxtoXoq jelentésfejlődése tehát ez lett volna: 
?Zahn—Zacke—Finger'. Ez etymologiát támogatja egy nemrég felfede
zett tanagrai feliratnak daxxúhoq alakja, ennek **-ja a boeotiai nyelvjárás
ban nem keletkezhetett xr-hól, hanem legegyszerűbben r>r-ból magyaráz
ható. Megjegyzendő, hogy a ném. Zinke szó is egy Ősgerm. Hint-kö-hól 
magyarázható s ugyanazt a q-íéle képzőt mutatja, mint a gör. szó (a gör. 
•^darxoloq idg. tőalakja *dnt-qu-lo-, az ófn. zinko idg. ősalakja *dent-qo-
lehetett).—5. A homerosi *ayprj£Íq ,heftig andrángend, ungestüm' mellék
név az eypaou ,ich fiel an' aoristos-alakkal tartozik együvé s egy ghreu-
gyökérből származtatható; ide tartozik a lat. ingruo, litv. griávju is. — 
6. A DTzepxúdaq (melynek helyes értelmezése ,oiner, der übermássig 
Bühmens macht, prahlt'), ava$, ifjtdq (tulajdonkép ,der Fesseler, Anbin-
der', azután ,Biemen'), és ávőpeág (,Menschenbild, Standbild', eredetileg 
JDarsteller menschlicher Wesenheit') szók eredetileg nom. agentis féle 
képzések s a bennük rejlő -r-képző közel viszonyban van az ismeretes 
-za- képzővel {xXéizvrjq, xpizrjq) s a kettő váltakozik is {Mékaq: MeÁávzyq). 

HÜBSCHMANN a gör. porxóq ,krumm, gebogen' és pcxvóg ,gebogen, 
gekrümmt' alakokat már 1881-ben egy idg. vrik1 (a ma szokásos átírás 
szerint úrik) ,sich drehen, wenden' gyökérből származtatta s mostPRELL-
wiTK-czel (a ki ez alakokat a oíaxoq ,Kiste' szóval veti egybe) és másokkal 
szemben ismét erősítgeti ama magyarázatát. A poixóq, valamint a zend 
urvaesö ,Drehung', a németalf. wreeg alakok egy idg. vroi^os [*uroiícos], 
a gör. pixvóq germ. ivrikka alakok egy idg. vrilfnó- [*urikno-] alakból 
származtatandó. 

HATZIDAKIS Zur Ethnologie der altén Makedonier czímű dolgozatá
ban kifejti, hogy a macedónok nyelve az úgyn. centum-nyelvekhez (a 
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melyekben t. i. az idg. palatális-hangoknak k-, g-íé\e hangok felelnek 
meg) s nem a sa-ím-nyelvekhez (a melyekben a palatálisoknak s, z-iéle 
hangok felelnek meg) tartozik. Ama nyelv tehát nem az illyr, thrák, 
phryg nyelveknek, hanem a görögnek (a mely a Balkán-félsziget egyetlen 
centtim-nyelve) közelebb rokona. Ez kitetszik nemcsak a palatális-sor 
hangjainak megfeleléseiből (pl. magában a Maxedóueg szóban is ilyen Á: 
van), hanem a velárisok, továbbá a s, j , f spiránsok, a szótagképző r és 
a tj hangcsoport fejlődéséből is. Minthogy pedig e nyelvet nem lehet 
egész különálló nyelvnek tekintenünk, egyszerűen a görög nyelv egyik 
dialektusának mondhatjuk. 

A latin nyelvnek egy fontos kérdését fejtegeti SOMMER F. terjedel
mes értekezése Die Komparatíonssufjixe im Lateinischen. A dolgozat 
első része a k ö z é p f o k k é p z ő i t tárgyalja. Ezek közt elsőnek említi 
a io- képzőt, mely valószínűleg úgy keletkezett, hogy •% végzetű régi 
locativusokat az egyszerű -o képzővel továbbképeztek. így pl. az 1. szem
névmás úgyn. ,birtokos genitivus'- alakját *mei, *moi melléknévvé változ
tatták: *meio8, *moios (egy idg. ősnyelvi *ekuos mei kifejezésből *ekuos 
meios alakult). Az idg. *deksios (gör. (de&óq) egy *deksi- basisból van 
képezve, ez pedig voltakép egy *dekos-tőnek (lat. decus) locativusa lehe
tet t . Az *alios alakban is egy *ali (vagy *dli) ,ott' jelentésű loc. lappang
hat, *olios jelentésfejlődése e szerint ez lehetett: ,der dórt befindliche, — 
der andere'. (Talán ugyanez az *ali loc. rejlik az ali-quis, eredetileg 
,dort wer', alicubi ,dort wo' stb. kifejezésekben is.) Ez a io- képző csupán 
az illető szavak gyökérbeli jelentése alapján öltött magára bizonyos 
,comparativusi' árnyéklatot, de maga ez a fnnctiója is csak az összehason
lító szembeállításra (,vergleichende Gregenüberstellung') szorítkozott s 
a, io- igazán termékeny képzővé nem vált. 

Terrnényebbekké váltak az -r-es képzők: -ero- és -tero-. Ezek való
színűleg -er és -ter végű localis vagy temporalis adverbiumoknak az -o-
képzővel való továbbképzése útján keletkeztek (aliter adverbiumból *ali-
teros, *alte7'os, altér). A latinban vannak mindenekelőtt egyszerű -ero-
képzésű szók, pl. superus, inferus (idg. *ndherö8, Ősital. Hntheros, *en-
peros; v. ö. gót undar, ném. unter), posterus. A -tero- képző már az Ős-
nyelvben is szélesebb értelemben ,comparativusi' functiójú volt, a görög 
és árja nyelvekben azután a középfok rendes képzőjévé vált. Legrégibb 
képzéseknek itt is azok tekinthetők, a melyeknek névmástő vagy prae-
positio szolgált alapjául, efféle tövek a latinban: cí-tero-, extero- (a hang
törvények szerint *estero- volna a szabályos alak), in-tero-, idtero- stb.; 
ide sorolandók dexter (*dexiteros), noster és vester is. SOMMER ezzel a 
képzővel kapcsolja össze a -ster végzetű, helyet jelölő mellékneveket is 
(paluster, equester, campester), a melyeknek képzőjében mások az idg. 
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sta- ,állni' gyökérnek a -ter-, -tor- képzővel képezett nomen agentis-ét 
(st-tor-) látták. A -síer-rel való képzés szerinte oly esetekből indult ki, 
a melyekben az s-nek hangtani jogosultsága volt, pl. a *sequos- ,Seite' 
tőbó'l sequester eredetileg ,zur Seite, daneben befindlich'; equestris ere
detibb *equet-tris, palustris *palud-tris alakokból. Később azután az 
equestris-t az equus származékának kezdték érezni s így egy -ester, -estris 
képző vált termékenynyé. Hogy az így képzett melléknevek később jó
részt a ,harmadik' declinatióba csaptak át, az az -{e)stis végűek (agrestis 
stb.) hatásának tulajdonítható. 

Combinált képző az -is-tero-, melynek első része kétségkívül a -ies-
comparativusi képző gyöngült alakja (,Tiefstufe'); ide tartozik sinister, 
melynek gyökere, BRUGMANN szerint, sen ,ein erstrebtes Ziel erreichen'. 
BRUGMANN (legutóbb Grundr. I I , 179. 1.) arra is figyelmeztetett, hogy 
több idg. nyelv a .bal4 fogalmát egy ,jó'-féle jelentésű gyökérből ép amaz 
-is-tero- combinált képzővel képezett alakkal fejezi ki, pl. gör. áptavepós 
az ápioxoQ, ,legjobb' mellett, ófn. winis-tar a wini ,kedves' szóból stb. 
(A jelentésfejlődésre vonatkozólag BRUGMANN a gör. sddjvufÁog ,link' ana
lógiájára figyelmeztet; érdekes, hogy a magyarban viszont a, jobb mutat 
efféle jelentésváltozást.) Ezek alapján SOMMER is arra a következtetésre 
jut, hogy a ,bal' kifejezésére már az idg. ősnyelv is az -istero- combinált 
képzővel élt, hogy azonban az eg}7es nyelvi alakok közül melyik felel 
meg az ősnyelvinek, azt már nem lehet kimutatni (a többi azután ennek 
a hatása alatt keletkezhetett). — Ugyanez a képző mutatkozik a magister 
és minister szókban is (mindkettő legalább is ősitaliai eredetű), SOMMER 
a kettő közül régibbnek a magister-t tartja, ez befolyással lehetett a 
minister- alakulására (ennek t. i. voltakép *minuster-nok kellene hangoznia) 
SOMMER ezután még az -astro- deteriorativ-kópzŐ'-ről (a melyben ugyan
csak a -tero- képzővel való kapcsolatot igyekszik kimutatni) szól s bizo
nyos hangtani és ragozástani jelenségeket fejteget, a melyek az -ero- és 
-tero- képzőknél mutatkoznak. Hosszabb kitérésben szól a latin synkope 
törvényeiről (*vesperos, *vespers, *vesper, ellenben +agros, *agrs, *agr, 
ager), de maga is megvallja, hogy e fejtegetései egyelőre ,allzu unsichere 
Kombinationen'. 

A latin nyelnek rendes középfok-képzője -ior egy idg. -ios-nak 
felel meg, a mely eredetileg primter-képző volt, tehát egyenesen a gyökér
hez járult (pl. a latinban még maior = *mag-iö~s, a mag-nus ,positivue'-
szál szemben, sen-ior ellenben : senex stb.), de még az őskorban secundasr-
képzővé lett, mivel a középfok alakjait a meglevő positivusok mellett úgy 
fogták fel, mintha ezekből volnának képezve (1. BRUGMANN, Grundr. II, 
102. 1.). E képző keletkezésének eddigelé nincsen kielégítő magyarázata: 
BRUGMANN szerint az «eine Erweiterung des kompara tivisch fungierenden 
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•io- durch s- Suffix», de SOMMER evvel szemben helyesen megjegyzi, hogy 
nincsen biztos példánk arra, hogy a -io- és -ios- egyazon szóban egymás 
mellett meglettek volna. Az azonban bizonyos, hogy a -ios- képző már 
az idg. Ősnyelvben comparativusi jelentésű volt. Sok vita folyt arról, 
vájjon e képző alakja -ions- vagy -ios- volt-e. Ma általában a nasalis 
nélküli alakot tartják eredetinek (a gör. -uov magyarázatára vonatkozó
lag 1. THURNEYSEN, Zeitschr. f. vergl. Sprachforschung 33. k. 551. 1.), a 
képző különböző ablaut-formái: -ies-, -ios, nyújtással -ies-, -iős-, gyön
güléssel -is-. A mi a latint illeti, a régi grammatikusok s-es alakokat is 
említenek (VARRÓ: meliosem, meliorem); a neutr. -ius régibb -iős-nak 
felel meg (a régibb latinságban erre is kiterjedt a kiegyenlítésre való 
törekvés: prior bellum, foedus prior), később itt megint eltűnt az -r, 
talán plus hatása alatt ? A középfok nőnemű alakjának végzete eredetileg 
-iésl volt, utolsó nyoma talán a mulier szóban maradt meg, melyet mái-
régen comparativusnak magyaráztak: ISIDORXJS szerint mulier = mollior 
és most SOMMER is a mel ,weich machen' gyökérből képezett *ml-iési 
alakot lát benne, a melynek eredeti jelentése ,die weichere, weniger 
widerstandsfáhige, die schwáchere' lehetett. Az ide tartozó -is végű ad-
verbiumok (magis) az ősnyelvi neutr. sing. nom. és acc. alakjának felel
hetnek meg, ép így plus is eredetileg *plö-is, *plois. SOMMER ezután az 
-ior képzőnél mutatkozó anomáliákat beszéli meg. A minor, minus alakok 
szerinte nem igazi comparativusok: e jelentésük már az alapul szolgáló 
mei- ,kisebbíteni' gyökérben rejlett, e gyökérnek mi- alakjából a -nu-
képzővel egy minu- tő (v. ö. minu-ere, gör. fitvó-fiai, gót minniza *minu-
iza-ból) s ebből képződött a rendes -es-, -os- neutr. képzővel egy *minuos 
főnév ,kisebbség', a mely *minos, mimts-szá vált. Azután — mint azt 
már BRUGMANN föltételezte, Grundr. II, 406 — a főnév melléknévvé vált 
(v. ö. vetus), ellentétbe került maius-Bz&l s a maior mintájára keletkezett 
a minor. — A primores alak SOMMER szerint a prior- és primo- tövek 
contaminatiójából magyarázódik. — A frugalior, frugalissimu-i alakok 
egy régi *frugalis positivusnak felelnek meg, a melyet később frugi szo
rított ki, ez tudvalevőleg %frux sing. dat.-a, a mely efféle kifejezésekben: 
frugi est, adverbiummá, azután pedig ragozhatatlan melléknévvé (servus 
frugi) lett. Ép így a nequior és nequissimus alakok egy *nequo- tőből 
képezvék, a megfelelő positivust a nequam adv. szorította ki. A • dicen-
tior, -ficentior, -volentior alakok is eredetibb -dicens stb. ,positivus'-oknak 
feleltek meg, ezeket a positivusokat azonban kiszorították a -dicus, -ficus, 
-volus-íéle alakok. A maior alak SOMMER szerint, régibb *magiös-hól 
való stb. Végül a két-képzŐs comparativusokról szól szerzőnk, a latin 
nyelvnek efféle alakjai részben az idg. ősnyelv korából valók (-is-
tero-), későbbi keletkezésűek a superior, dexterior-félék; a kései latin-
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ság termékei egyrészt plurior, másrészt extremior, infimior, novissi-
mior stb. 

SOMMEK dolgozatának második része a f e l s ő f o k k é p z ő i r ő l 
szól. Az idg. ősnyelvben ilyes képzőkül egyrészt -(m)mo-, -tmmo-, más
részt -isto- szerepelnek. Emez kétségkívül a comparativusi -ies- képző 
gyöngült alakjának (-is-) a -to- képzővel való bővülése, az -m-es alakok 
képzése ellenben a rendszámnevekből indult ki (idg. *dekmmó- ,a tize
dik' voltakép a *defan ,tíz' számnévből az egyszerű -o- képzővel képző
dött, ebből azután egy -(m)mo-íéle egységes képző válhatott le). 

A latinban van egy pár -mo-, illetőleg -ümo-, -ímo- képzős alak, a 
melyekben amaz ősnyelvi -mo-, -mmo- képviselőit láthatjuk: summus, 
infimus, imus (ennek az eredete még homályos, talán Hdh-s-mos, a mely 
a gör. Idúq-hzel tartozhatnék együvé), eleműm, postumus, minimus 
(*mwü-mos), ferme (*ferime), brűma {+breui-má, azaz ,brevissimus dies'). 
A lat. -tümo-, -timo-féle képzésmód az ősnyelvi -tmmo- (ói. -tama-, gót 
-duma-, -tuma-) képzésnek felel meg, pl.: citimo-, intimo-, idtimo-; ide 
tartoznak finitirrms, legitimus, maritimus és optumus is (SOMMER szerint 
az ops, opes-ből: *opi-tmmos ,in engster Beziehung zur Hülfe stehend = 
am geeignetsten zur Hülfe', ,der beste'). 

Az idg. -isto- superlativusképző (ói. svádisthas, gör. 7}ŐI<TTOS, gót 
sutists, ófn. suo^isto) a latinban egészen kihalt, egyetlen nyoma talán a 
iuxta adv. illetőleg praspositio (Hugista ,am engsten verbunden'). Az 
-isto-íéle képzésmód helyébe új alakulatok léptek. Ilyenek mindenekelőtt 
plurimus ( = *plö-is-mmo-s) és primus (== *p)ri-is-mo-s); ez az -is-mmo-
kópző a kelta nyelvben rendes superlativus-képzővé lett. Ezt a képzőt 
láthatni az -er végű melléknevek -errimus-íéle superl. végzetében is 
(pigerrimus ebből: *pigr-is-mmo-s, *pígrsemos, *pigerremos. Afacilis-
féle melléknevek facillimus felsőfoka is *facl-isinmos-ból magyarázódik. 
Néhány -símus képzésű superlativusban (maximus, proximus stb.) azon
ban szerzőnk nem ezt az -is-mmo- képzőt látja, hanem csupán -s-mmo-t, 
ez a képzésmód pedig — a mint azt már BRTXGMANN is magya
rázta — régi s- tövekből indult ki; a maximtis-ra, vonatkozólag 1. pl. 
ói. mállás- nagy', ama superlativus töve tehát eredetileg *mag-s-mmo-
lehetett. 

A latin nyelv rendes superlativusképző] ének, az -issimus-nak kelet
kezése eddigelé nincsen még teljesen megmagyarázva: nehézséget okoz 
a kettős s, némelyek -sth-bö\ (ói. -istha-), mások -ts-ből származ
tatták; BRUGMANN a vicenssimtis-féle rendszámnevek hatásából ma
gyarázta, ehhez járulhatott a pessimus hatása is. SOMMER is ezeknek a 
tényezőknek hajlandó az -ismmos, -isemos végzetnek -issemos-szá való 
átalakulását tulajdonítani. — Az extremus, postremus, supremus alakokat 
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itgy magyarázza, hogy ezekben az extero-íé\e tő a superl. képzővel *extre-
sraos-szá bővült. 

A dolgozat íüggelékében SOMMER a fokozó képzők functiójának 
fejlődéséről szól. Magát a comparatiót — BRUGMANN alapján — így hatá
rozza meg: «Komparation ist im wesentlichen der formelle Ausdruck 
für den Begriff der vergleichenden Gegenüberstellung und der nur rela-
tiven Gültigkeit dessen, was ein Adjectiv besagt». A két szó között levő 
comparativusi viszonyt különfélekép fejezheti ki a nyelv, pl. ha két fáról 
(A és B) van szó, jelentésre nézve mindegy vájjon a német ember azt 
mondja, hogy a A übertrifft B an Höhe», vagy: «A ist hoeh im Verhált-
nis zu B», vagy: «B ist nicht so hoch als A», vagy pedig: a A ist höher 
als B», — a «comparatiós alak* (Komparationsform)névre azonban csak 
az utolsó kifejezésmód tarthat számot. Az idg. nyelv már most emez 
.összehasonlító szembeállítás' külső kifejezésének eszközéül az illető 
mellékneveknek bizonyos képzőkkel való ellátását választotta: ezek a 
képzők egész véletlenül kinálkoztak, még pedig oly szókon, a melyek 
már alapjelentésüknél fogva (,ihrem etymologischenWerte nach') valami 
comparativusi viszonyt fejeztek ki, ez a jelentés azután a képzőre is 
rászállt s ez aztán mint ,comparativus-képző' tova terjeszkedett. SOMMER 
azután ily szempontból tekinti át az előbb tárgyalt latin képzőket. Az 
*uper adverbiumból képződött pl. egy *uper-os melléknév ,a fent lévő', 
ez, mivel egy ,alant levő' jelentésű melléknév (*ndheros) állott vele 
szemben, már magában véve is ,comparativusi' viszonyt, bizonyos térbeli 
összehasonlítást fejezett ki s ez a jelentés azután magához az -ero képző
höz fűződhetett. Az összehasonlító szembeállítás azután nemcsak az 
absolut ellentétben levő melléknevekre (pl. ,új' : ,régi') terjedt ki, hanem 
oly esetekre is, a mikor csak bizonyos korlátolt ellentét forog fenn (,113̂  
valamivel szemben, a mi nem annyira új) s így fejlődött az összehason
lításból a fokozás jelentése (comparatio — gradatio). Egyes idg. nyelvek
ben ezekből még egyéb jelentések is fejlődhettek, a hasonlóság vagy 
azonosság jelentése (pl. az ír nyelv aequalis nevű alakja). A superlativus-
képzőknek a rendszámnevek képzőiből való keletkezése jelentéstanilag 
is érthető : itt egy fogalomnak különböző másokkal szemben való kieme
lése forog fenn. A superlativusi jelentésnek bizonyos esetekben való 
elhalaványodása is könnyen megmagyarázható: maritimus tulajdonkép 
,in náchster Náhe des Meeres' azután ,am Meere befindlich'. A tulajdon
ság normális mértékét jelentő ,gradus positivus'-nak alakulása oly mellék
neveknél, a melyekhez már gyökérbeli jelentésüknél fogva valami össze
hasonlító értelem fűződött, természetesen aránylag késő időbe esik. Ezért 
van az, hogy az ilyeneknek positivusa gyakran egész más gyökérből való 
(midtiis, — plus, plurimvs), vagy hogy nem a puszta gyökeret tünteti 
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fel, hanem annak valami továbbképzését (magnós, — *mag-iös, *mag-
semos). 

A latin nyelv egyes hangtani kérdéseit tárgyalja ugyancsak SOMMER 
FERDiNÁND-nak Lateinischer Vocahtmlant in haupttonigen Silben czímű 
értekezése. Azokat az eseteket foglalja össze, a melyekben hangsúlyos 
vocalisokra bizonyos assimiláló hatással vannak szomszéd szótagok voca-
lisai. Megkülönbözteti az utóbbi vocalisoknak conserváló és átalakító 
hatását. Az első esetnek, a voealis színezete megóvásának példája a nürus 
szó (régibb *snusus): a tó'szótag tí-jának egy s-bó'l keletkezett r előtt o-vá 
kellett volna válnia (v. ö. *fu-se : főre), de a másik szótag w-jának hatása 
megakadályozta e hangváltozást. A másik esetre vonatkozó szabályt 
ekkép fogalmazza SOMMER : Nyilt szótagban levő e egy rákövetkező i ha
tása alatt í-vé, o hatása alatt o-vá válik, ha a két magánhangzó között 
zöngés mássalhangzó vagy a h hehezet van. Példák: I. e> t: *ptelia 
(gör. TtzeXéa): tilia ; *8celiqua: siliqua; *semilis: similis; *negű:; vigil 
{a ueg- gyökérből, v. ö. ném. ivachen, weckeri); Hebei: tibi, *sebei: sibi; 
*mehei: mihi; *nehíl(om): nihil. Az assimilatiót megakadályozta inter-
vocalikus v (brevis, levis), s-bó'l keletkezett r (heri), a melior, venio, me-
dius stb. esetekben pedig az a körülmény, hogy az i gyors ejtéskor z-nek 
hangozhatott: mel-ior [ekkor az e voltakép zárt szótagba is került]. — 
I I . e>ö: *velö: volö; +d'tjenÖs: bonos, bonus; *hemö (v. ö. *nehemö, 
némo): homo. Ez az o-umlaut r előtt abbamaradt :Jé~ru8, merus. Számos 
esetben analogikus hatások keresztezték a hangtörvényt, pl. peritus 
(*piritus helyett! vagy a régi *perior praes. hatása alatt, vagy mivel a 
per- praepositiót látták benne; cedo (*codo helyett, mivel régebben érez
ték még benne a ce partikulát, azonkívül a többes cetté alakban az e-nek 
a hangtörvények szerint úgyis meg kellett maradnia. Ez a latin nyelv
beli ,umlaut' tehát csupán az e hangot illette s csakis az említett hely
zetekben, a többi vocalisra és az egyéb helyzetben levő e-re vonatkozólag 
nem lehet ily hatást kimutatni. 

A latin mille szóra vonatkozó újabb magyarázatokról már volt szó 
e folyóiratban, 1. NyK. 23,4-18 és 30,235. Most FAY E. W. Latin m i l l e 
again czímű czikkében ellenvetéseket tesz SOMMER magyarázatára, őslatin 
vagy itáliai formának ismét a *sm-(h)ilia alakot mondja, idg. alapformá
nak pedig egy *sm ghes-liyo-féle képzést. Erre megint SOMMER válaszol 
s arra utal, hogy FAY emez idg. formájából a latin hangtörvények szerint 
csakis *singelium válhatott volna, — a mi ugyan kevéssé hasonlít a meg
levő mille alakhoz! 

GRIENBERGER Zur Duenosinschrift czímű kis czikkében e felirat
nak egy pár alakjához fűz magyarázatokat, iouesat szerinte — iürat, 
iouesat deiuos ,iurat deos', azaz .iurat per deos', az alany a következő 
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mondatban rejlik: qoi med mitat, tehát: ,es schwört bei den Göttern, 
der mich sendet' stb. — Az itáliai nyelvészet körébe tartozik végül 
EHRLICH HUGÓ czikke: tlber die sekundáre Aktivendung der 3. Person 
Plurális im Oskisch-Umbrischen. 

Germán nyelvészeti kérdésekkel ezúttal csak egy dolgozat fog
lalkozik: JELLINEK M. H. Die Endung der 2. Person Plur. Praes. 
im Althochdeutschen czímű czikke, mely BERNEKER E. ugyané tárgyú 
czikke (IdgF. 9, 355) ellen irányul. BERNEKER a szóban levő ófn. ala
kok (-et, -at, -it) közül az -it végzetet tartotta eredetinek, a többit 
analogikus képzésnek magyarázta; JELLINEK szerint a hangtörvényeknek 
megfelelő alak az -et, míg az -it analogikus képzés, melynek mintája az 
egyes 3. szem. végzete veit; okul az szolgált, hogy a II. és I I I . ragozású 
gyönge igéknél is egyforma volt a két alak (salbőt, habét); hasonló eset 
az, ha pl. ma Ausztriában ihr fahrt-íéle alakokat lehet hallani a művel
tebbek beszédében, a közbeszédben wirdts, gibts, nimts-fé\e alakok is 
hallhatók. 

A szláv nyelvészet körébe tartozik BRTJGMANN K. Aksl. z u p a 
,Bezirkl czímű kis czikke. A szó szerinte az ói. göpa- ,Hüter, Wáchter', 
göpayá-ti ,er behütet, bewahrt' stb. alakokkal tartozik együvé, jelentése 
eredetileg ,die Hut' , azután ,das, was in Hut und Pflege genommen ist', 

a helyre való vonatkozással is. Osszláv alakja *geupa lehetett, i t t is 
érvényesült az a hangtörvény, hogy idg. eu az ősszlávban it-vá vált az 
előző mássalhangzó lágyulásával (1. NyK. 30, 238). A szónak továbbkép
zése a közös szláv zupan'h ,Vorsteher einer zupa'-. — SOMMER F. Das 
slavische Iterativsufjix -v a t i czímű czikke e képző keletkezését ekkép 
magyarázza : -«- végű gyökerekhez az egyszerű -ati képző járult abban 
az időben, mikor az ü > y hangváltozás még nem ment végbe, pl. *mü-
ati; e helyzetben azután egy u-íé\e átmeneti hang fejlődött: *mü-u-ati, 
ez utóbbit az egyszerű *müti mellett ^mü-j-uati-nsik elemezték és a -uati 
(== vati)-t képzőnek érezték. Ez a kópzésmód azután (főleg byvati hatása 
alatt) termékenynyé vált. Ep így magyarázódik a -jati képző keletkezése 
i- végű igéknél (üti : pre-li-j-ati) s így az -ati, -vati és -jati typusok 
voltakép egyazon -ati iterativképzőnek különböző hangtani módosulásai. 

PETZ GEDEON. 

A szavak j e l e n t é s e . 
JOH. STÖCKLEIN. Bedeutungswandel der Wörter. Seine Entstelmng und 

Entwickehmg. München. J. Lindauersche Buchhandlung. 1898. 
K. 0. ERDMANN. Die Bedeutung des Wortes. Leipzig. Avenarius. 1900. 

A nyelvtudománynak egyik legérdekesebb s eddigelé még ki nem 
aknázott része az, a mely a szavak jelentésével, a jelentések változásával 
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foglalkozik. Ha fogalom és szó mindig födné egymást, mennyi haszon
talan szóvita, irodalmi tollharcz lett volna fölöslegessé, s mennyi időt 
nyerne ma is a tudomány komoly és hasznos munkára. Csakhogy a szó 
gyenge és tökéletlen mása a gondolatnak ; tartalma határozatlan, inga
dozó, és szükségünk van sok egyéb segító' eszközre, ha azt akarjuk, hogy 
beszédünket világosan megértsék. A ki idegen nyelvek tanításával, fordí
tással foglalkozik, vagy ha abba a helyzetbe került, hogy egy-egy szó 
jelentését kellett megmagyaráznia, tudja, mily nehéz dolog egy-egy szó 
tartalmát, jelentését világossá tenni mások előtt. 

A szavak jelentésének e határozatlanságával s a jelentésváltozások 
okainak kutatásával foglalkozik e két könyv, s mind a kettőnek olvasása 
érdekes és igen sok tekintetben tanulságos. 

STÖCKLEIN könyve czéljául ezt a kérdést tűzi k i : Mi az oka, hogy a 
szavak jelentése változik ? S mielőtt e kérdésre a feleletet keresné, előbb 
utal arra, hogy az egyes szónak nincs állandó, határozott jelentése, hanem 
folytonos ingadozásban van, s határozott jelentéshez csakis a mondatban 
jut. Valósággal egyjelentósű szó alig van a nyelvben, mindegyiknek van 
több jelentése, s beszed közben a jelentésárnyalatok, a finomságok még 
szaporodnak. Igen helyes EsDMANNnak az a megjegyzése, hogy rendesen a 
két vagy többértelmű szót tartják kivételnek, pedig a nyelvben az igazán 
egyértelmű szó a ritka kivétel; ilyenek pl. a számnevek, egyes tudomá
nyos műszók, a kémiában az elemek nevei, míg a közhasználatú szavak
nak mindig igen sokféle az értelmük, (i. m. 17. 1.) Erre a megfigyelésre 
alapítja STÖCKLEIN is az ő további fejtegetépeit, A jelentésváltozás szerinte 
három fokon megy át : 1. A szót olyan összefüggésben, kapcsolatban hasz
náljuk, a melyben valami új jelentésárnyalat fűződik hozzá. 2. Többször 
ismételjük a szót ez újabb összefüggésben, mi által a jelentés új árnya
lata megerősödik és kiemelkedik. 3. Idővel az új jelentés kerekedik fölül, 
s így a jelentésváltozás megtörtént. Például említi a német Tisch szó-
jelentésének változását. Ez eredetileg csak az asztalt, mint bútort jelenti ; 
de már az ilyen kifejezésekben : einen zu Tisch laden, bei Tisch sein, zu 
Tisch kominen, hozzá csatlakozik az étkezés mellékórtelme is, s az ilyen 
kifejezések útján jutott e szó idővel az eredetitől egészen eltérő jelentés
hez ezekben a kifejezésekben : die Familie hat einen guten Tisch ; der 
Arme geniesst einen Freitisch. Minden szónak van a főjelentése mellett 
több mellékjelentése is, s ez mind okúi vagy alkalmul szolgálhat újabb 
jelentések fejlesztésére. 

A jelentésváltozás leggyakoribb okát STÖCKLEIN a d a e q u a t i o -
nak nevezi, midőn a szó jelentése alkalmazkodik egy-egy különös hasz
nálathoz, így pl. az anziehen igének egész más a jelentése, ha czipőrol 
vagy ha ruháról használjuk; ismét más az ilyen összefüggésben: die 
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Sehne des Bogens anziehen, der Magnet zieht etwas an, stb. Ha az ily 
kifejezéseket más nyelvre fordítjuk, mindjárt kitűnik, mily nagy különb
ség van ugyanazon egy szónak különböző használata között. 

A jelentés a l k a l m a z k o d á sának (így nevezhetjük magyarul 
az a d a e q u a t i ó t ) egyik gyakori oka az, hogy a szó gyakran nem födi 
a fogalmat, a melyet meg kell jelölnie. Ilyenek pl. a szabó és varrónő 
elnevezések; a szabó nemcsak szab, s a varrónő nem csak varr; ilyen 
kifejezések még az asztalos, lakatos, a szülők (gyakran még az atyát is 
szülőnek nevezzük); németben : der Zwicker, der Schnitter, der Jünger 
(a. m. tanítvány), die Jungfrau, der Junggeselle stb. A jelentésváltozásnak 
másik, szintén elég gyakori oka, hogy a tárgy vagy a fogalom változik, 
a név pedig megmarad. Ennek legvilágosabb példája a toll, mely erede
tileg csak a madár tollát jelentette, a melylyel írtak is ; s most a mikor 
aczélszerszámmal irunk, ezt is tollnak nevezzük. Ilyen változott jelen
tésű szók a németben : König, Marsehall, Herzog, Minister; továbbá 
ilyen szók a tragédia és komédia, s gyakori az ilyen jelentésváltozás a 
pénzek nevében is. A legvilágosabb példa erre a mi /latosunk, melynek 
értéke hat krajczár volt; később a tízkrajczáros lett a hatos, s most már 
a húszfillérest kezdjük hatosnak nevezni. i 

A jelentésváltozásra alkalmul szolgál az is, ha a dolgot nem akar
juk a maga nevén nevezni, s egy más, illendőbb szót használunk helyette 
(euphemismus). Ilyenkor aztán ez az új szó sülyed mintegy értékben, s 
obsccen értelművé válik egészen ártatlanul. Ilyen a német Glied, latin 
penis, továbbá a németben abseits gehen (magyarban': hátra, megy) s ilyen 
az emberi dolgokra vonatkozó többi kifejezés is mind. A német stinken 
s a magyar bűz, bűzlik szók jelentése eredetileg csak az, hogy valaminek 
valamilyen, akár jó, akár rossz szaga van, s csak utóbb sülyedt rossz 
jelentésűvé. — A szavak jelentését mintegy elkoptatja s ez által aztán át 
is alakítja a túlzás, mely a beszédben gyakran megfigyelhető. Egész 
közönséges eseményekre mondjuk, hogy borzasztó, rettenetes, rémítő, s 
ilyen a legújabban fölkapott rém szó (remnagy, rémsokan stb.); mily 
könnyen mondjuk, hogy valamit ezerszer mondtunk, százszor megparan
csoltunk, így keletkezett az a kifejezés is, hogy valami több mint bizonyos. 

A jelentésváltozásnak ez a módja már a képes beszédhez vezet, s 
a nyelvnek ez a költői ereje a leggazdagabb forrása új szavak és új 
jelentések keletkezésének. Nem kisérhetjük végig STöcKLEiNt a jelentés
változások összes tárgyalt esetein, csak be akartam mutatni a főbb szem
pontokat, a melyek szerint ő a szavak jelentésváltozásait tárgyalni 
óhajtja. 

EEDMANN könyve nem rendszeres tárgyalása a szavak jelentéstaná
nak, hanem inkább az a czélja, hogy könnyen érthető és élvezhető for-
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mában foglalkozzék a jelentésváltozások érdekesebb eseteivel s keresse a 
változások okait. A könyv egyes fejezetei külön is megjelentek egy-egy 
szaklapban. 

A jelentésváltozások okát ó' is abban látja, hogy majdnem minden 
szónak sokféle jelentése van, s mi beszéd közben majd az egyik, majd a 
másik jelentést használjuk ; így pl. ez az elnevezés német (der Deutsche) 
jelentheti 1. a német birodalom kötelékébe tartozó polgárt; 2. minden 
német származású egyént; 3. minden német anyanyelvű egyént. Beszél
hetünk tehát olyanokról, a kikre mind a három szempontból ráillik az 
elnevezés, másokra csak két szempont illik, míg igen sokan lehetnek, a 
kiket csak egy-egy szempontból nevezhetünk németeknek. Van tehát a 
szó jelentésének egy bizonyos magva, s ezt körülveszi egy nagy elmosódó 
terület, mely a jelentések sokféleségének ád helyet. S mivel a szavak 
jelentése ennyire ingadozó, természetes, hogy bó' alkalom nyílik a félre
értésre s a szavak jelentésének sokféle magyarázatára. S ép a közszájon 
forgó szavak azok, melyeket a legkülönfélébb módon értelmeznek. Helye
sen hivatkozik rá E., hogy egy népgyűlésen a szónokok legkülönbözőbb 
tartalommal fogják fel a demokratia, socialismus, evolutio stb. hangzatos 
szavakat, s nálunk is hányféle különböző' tartalommal ruházták fel az 
egységes középiskola elnevezést barátai épúgy, mint az elleoségei. 

De ha a szó jelentése ily sokféle, hogy lehetséges mégis a kölcsönös 
megértés ? kérdi EEDMANN. Hogy tudja a hallgató, hogy a szónak szám
talan jelentése közül ép melyikre gondol a beszélő ? Legtöbb esetben a 
beszéd tartalma, összefüggése adja meg a fölvilágosítást, továbbá a kör
nyezet s a tárgy, a melyről szó van, szintén útbaigazításul szolgál. Mind
amellett megesik, hogy a vitatkozók nem értik meg egymást, mert mind
egyik más tartalommal ruházza föl a szóban forgó kifejezéseket. 

EEDMANN a többértelmű szavaknak három fokát, illetőleg fajtáját 
különbözteti meg. Az első csoportban suppositió-ról beszél, vagyis azt 
mutatja ki, hogy a beszéd közben használt szó alkalmi jelentését mindig 
a mondatból alkotjuk meg. Vessük pl. össze a következő mondatokat: 
,A pápa latin eredetű szó.' ,A pápa küldte szt. Istvánnak a koronát.' 
,A pápa ma fogadta a zarándokokat/ ,A pápa a katholiczizmus feje'. 
E mondatokban a közös pdpa szó mindig mást meg mást jelent. — 
A szavaknak ez a sokfelé elágazó jelentése gyakran szükségessé teszi a 
szavak magyarázatát, a fogalmak meghatározását, a mi a legtöbb esetben 
igen nehéz dolog. Néhány találó példával világítja ezt meg E. könyve 3. 
szakaszában. (Wortanalyse und Wortbegrenzung.) A második csoportba 
s, ,relatív' jelentésű szavak tartoznak, vagyis azok, a melyeknek igaz 
értelmét csakis az összefüggésből ismerhetjük meg. így pl. ha új levél
bélyegről beszélünk, ez lehet még el nem használt bélyeg, vagy egy újon-
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nan készült, új rajzzal biró, vagy pedig a gyűjteménybe legutóbb szerzett 
bélyeg. Végre a harmadik csoportba tartoznak az igazán többertelmu 
szók, mint pl. a németben Schloss vagy Strauss, a magyarban ár, sír stb. 

A szavak jelentésének megértésére igen fontos, a mit EKDMANN a 
4. szakaszban tárgyal (Nebensinn und Gefühlswerth der Worte). Minden 
szónak van a maga fogalmi tartalmán kívül egy vagy több mellékértelme 
s gyakran némi érzelmi tartalma is, vagyis az a tulajdonsága, hogy az 
emberben bizonyos érzelmet, hangulatot kélt. így pl. a kikelet és tavasz, 
másrészt harczos és katona egyet jelentenek ugyan, de más-más mellék-
értelemmel. Viszont más meg más érzelmi tartalmuk van e szavaknak : 
Weib, Frau, Gattin, Gemahlin, Ehefra,u; vagy a magyarban : asszony, 
nő, hölgy, fehércseléd. A szavak jelentésének ezen a sajátosságán alapszik 
a prózai és költői stilus különbözősége s az is, a mit gyakran tapasztal
hatunk, hogy költeményeket nem lehet ugyanazokkal a szavakkal át
tenni prózába. 

S a midőn a szerző így megvilágította a szavak különböző értelmét, 
áttér arra a kérdésre, hogy vannak-e egyjelentésű szavak is.Természetes, 
hogy csak a legritkább esetben mondhatjuk, hogy egy nyelvnek két vagy 
több szava teljesen födi egymást; a synonymák is csak részben egyező 
jelentésűek. A fogalom tartalma lehet közös, de a mellékértelem vagy 
pedig az érzelmi tartalom már különböző. S ugyan az áll az idegen sza-i 
vakra is, a melyeket csak ritkán lehet teljesen ugyanolyan értelmű eredeti 
szóval helyettesíteni, s a szerző különbséget is tesz föltétlenül és föltéte
lesen nélkülözhető idegen szavak közt. A következő szakasz a szavak 
megértésével foglalkozik s részletesen tárgyalja azt a kérdést, vájjon 
vannak-e a dolgokról elvont, általános fogalmaink ; végül utal arra, hogy 
a szavak, melyeket hallunk, igen különböző s egymástól erejükre, minő
ségükre nézve nagyon eltérő lelki hatásokat keltenek bennünk, melyeknek 
elemzése rendkívül nehéz. Külön szakaszban tárgyalja a nyelv szemléle-
tessógét, különösen a költői előadásban. 

Az utolsó szakaszban (Gedankenloser Wortgebrauch und sein 
Nutzen) igen érdekes példákkal világítja meg EKDMAIMN, hogy beszéd 
közben mennyire nem gondolunk a szavak eredeti jelentésére, hanem 
mindig csak az az értelem lebeg előttünk, a melyhez a szó használat 
közben jutott. A nyelvek története számtalan példával bizonyítja, hogy 
a szó eredeti jelentése lassanként elvész, mihelyt új értelemárnyalat 
fűződik hozzá; s ép ez az alapja és magyarázata a nyelvek folytonos fej
lődésének, gazdagodásának. 

BALASSA JÓZSEF. 
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Kisebb közlések. 

Szómagyarázatok. 

I. 
írmag. Ezen összetétel előtagját, az ír szót SZILY KÁLMÁN tudva

levőleg g y ö k é r n e k magyarázta (Adal. 429.). Azonban a szó török 
származású és eredeti jelentése ugyancsak m a g , továbbá c s a l á d , 
n e m z e t s é g . Az adatok a következők: ur-luk ,same'; kaz. t. grlgk id. 
BADL. ; or-lok ,magszem, vetőmag' BÁL. ; kaz. t. or-luk cf>MH, 3epHO 
BUD. Más képzővel: alt. iiren ,mag, nemzetség'; koib-kar. üran, iiren 
,same' CASTE. — csag. uruk ,familie, kern, samen, mandel (einer Frucht)'; — 
Cod. Cum. uru ,semen', uruh ,proles'; kaz. t. gru ,geschlecht, stamm, 
familie'; oszm. irk ,race, génération'. Végre csuv. wur, wurlö% ,mag, 
cfeMfl, mely átment a cseremiszbe: wefa ,nemzetség, származás'; wwrlek. 
W67'lek ,mag'. Ezen adatokból világosan kiválik egy ur, iir, or, or, ir tő
szó, melynek a mi ír szavunk felel meg. Sőt tán nem csalódom, ha ide vo
nom a következő szókat: vogK. L. oar ,anyai részről való rokon; finn 
oras (töve oraha- s analógiával orakse-, v. ö. orainen) ,vetőmag, saatkeim'. 

így tehát ír-mag magyarázó összetétel volna, a minő áspis-kigyó, 
bú-bánat. De miként értsük a likasír szót, a melyről SZILY, mint látszik, 
biztosan kimutatta, hogy h é z a g g y ö k é r a jelentése ? Azt gondolom, 
hogy eredetileg likas-ér volt, a mint a NSz.-ban is olvasható, s ezt bizo
nyítja még talán az ér-fű is (Nyr. XIII. 287.), állítólag a. m. ,pimpinella', 
tehát másfajta növény, mint az aristolochia. Magában véve ez nem volna 
nyomatékos ellenbizonyíték, különösen miután érfíí jelentése sincs na
gyon biztosítva; s végre ér ,vena' esetleg gyökeret is jelenthet vagy 
jelenthetett. Sőt még az is lehetséges, hogy likasír nem is a h o h l -
w u r z e l szószerinti fordítása. Különben így vagy úgy, a bizonytalan 
likasír aligha változtat az ír szónak szinte kétségtelen származtatásán 
és jelentésén. 

Fér-fl, férj. Ezt a szót a MUSz. tudvalevőleg a cser. pörgő, piierge 
szóval azonosítja, s helyesen; azonban sok & talán fontos kérdést hagy 
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függőben. A cser. szónak is most pontosabban ismerjük a változatait. 
Ezek: pör, pörgő, püerge, püerga,püergé,püerga,pörgén, továbbá pör -jiy, 
jwrgojiy, pör-jey, pör-jöy, pörjey jey (megjegyzendő, hogy a legjobban 
megbízható, t. i. a GENETZ S PoRKKA-fóle szövegek útmutatása szerint 
olvassuk g-nak a g-t a föntebbi szavakban, v. ö. erge Gn. 2.). A cser. 
(s a magyar) szóösszetétel s előtagja legteljesebb alakjában pü co m. fi, a 
melynek azonban a magánhangzója &pör szóban már összeolvadt az utótag 
kezdő hangzójával, v. ö. pörgő copü-erge. A teljesebb alakú szóknak 
különben ismeretes az utótagja is, t. i. erge fiu, s ebből következik, 
hogy a pör utótagja is, mely csak er lehetett, szintén ilyen jelen
tésű. Mégpedig önállój'szó volt, mert az lehetetlen, hogy pör a pörgő 
alakból rövidült volna. Bizonyossá is válik ez a föltevés, mivel az er 
szót az ural-altáji nyelvek nagy csoportjában megtalálhatjuk. A tatái-
nyelvjárásokban ar ,mann, ehemann, gatte, held'; er id. s ,felnőtt ember', 
ir id. BADL., BUD. ; csag. er, ir ,férfi, hős'; ir bála ,fiu' BUD.; khiv. t. er, 
kaz. t. ir ,férj'; kún er ,mas, masculus, masculinus, maritus'; alt. er 
jak. ar; kojb.-kar. ir, er, er, ier ,mann'GASTR.; oszm. er ,homme, mann' ; 
csuv. ar ,férfi', ara MyjKecTBO ZOL. — Végre mong. ere ,mann, mánn-
lich, mannhaft' SCHM. 

Ha már így bebizonyult az ér szó ural-altaji rokonsága, nagyon való
színűnek látszik, hogy az erge szó is ebbe a családba tartozik. S csakugyan 
megtaláljuk az idézett nyelvekben a neki megfelelő kicsinyítő képzős szó
kat is. A tatárban ar-kák, kaz. ir-kak ,férfi, hím4; kirg. er-kák bála ,knabe, 
tíolange er auf dem ar'me getragen wird' BADL. ; tat., oszm. irkek ,hím, férj' 
BUD. ; alt. erkek .hím'; kojb.-kar. irgak, érgak, ergak ,mánnchen' CASTR. ; 
oszm. erkek ,mále, homme'; kún erka ,férfi, férj, hím'; — mong. erekéin 
,das mánnchen beimfedervieh und den vögeln überhaupt'. (Egyéb szárma
zékok : tat. erlik, irlik MyaiecTBO, kirg. erese ,14 éves fiú' BUD.; csag. 
erket YÁMB. ; oszm. ergen, erken ,junggesell'). Az említett szókban tehát 
világos a -kük kicsinyítő képző, a mely viszont nem lehet más mint össze
tétel -M-f/Í. a mint a kún er-ka még föl is tünteti az egyszerű kicsinyítő 
képzőt s valamint oszm. erken, csag. erket szókból is csak *erke követ
keztethető. Ezen erka (< *erká) megfelelője pedig a cser. erge, erga. 

így aztán a magyar kettős alak is megvilágosodik, úgyhogy fér co 
cser. pör ; férj(e) cser. pörgő, mert hogy fér, férj valamikép egymásból 
keletkeztek, arra, azt hiszem, nem igen lehet gondolni. Különben egy 
ilyen ge, ga, ge, ga (g co g váltakozás a szomszéd megelőző hangtól függ) 
kicsinyítő képző, a mely az erge szón mutatkozik, még találkozik a csere
miszben, de minden jel arra mutat, hogy egyebütt is csuv.-tatár eredetű, 
pl. cser. kopsayge < csuv. kopsanga, ,bogár'; cser. karzayga, korsayge < 
csuv. korzanga, korzanak ,lapu'; cser. olange < csuv. olanga ,sügér'; 
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cser. pareijge < csuv. paranga, tat. báráyge ,krumpli' stb., a melyek 
mind állat- s növényneveken fordulnak elő. Világosan látható még a 
képző cser. éarlan, carlayge co csuv. carlan ,gólya'; cser. orlánge .va
kondok', arlán ,patkány' esc- csuv. arlan, tat. árián, alt. erlen; cser. jos-
kar co joxkarge ,vörös'; cser. kasar co kasarge ,hegyes'; cser. kusteUk 
,könnyűség' oo kustelgo ,könnyű'; cser. sereygo co csuv. sárén ,barna'; 
cser. sibá, sobaga co csuv. sóba, tat. síbaga ,sors', cser. luwurga co csuv. 
lugur ,iszap' szavakban. Sőt még a tat. -ka kicsinyítő képző megfelelője 
is találkozik : cser. lap, lapka co csuv. lap ,alacsony'; cser. laksa OJ lak-
saka ,mélyedés, üreg'; cser. kopa co kopka ,tenyér'; cser. kűtká, ,buta' oe 
tat. kötii ,schlecht'. Ha végre tekintetbe veszünk még ilyen világosan 
kicsinyített madárnevet: cser. sogorcok, soygorcok co csuv. soygors, tat. 
sigircik,seregély', a föntebbiekkel összevetve valószínűleg kicsinyítő kép
zőt tételezhetünk föl ezekben is: cser. nerge ,borz', pütürange ,denevér', 
södanga ,búza', salepe ,harkály'; sőt úgy sejtem, hogy -se is kicsinyítő 
képző a preie co csuv. pru ,borjú' szóban, melyet a Cser. Szótárban még 
összetételnek gondoltam (csuv. pru -f tat. bizau, bzau); továbbá -co, -co 
képző ebben puldorto, puldurco ,fürj', v. ö. vogk. poltá AL. poVta ,fajd', 
v. ö. még cser. mrgenée co mrgehco co sargene ,sörte'. 

Térjünk most ismét vissza a pörgő s erge szavakra. Az eddigiek
ből, úgy hiszem, eléggé bebizonyult, hogy a -ge itt kicsinyítő képző, meg 
valószínűvé vált az is, hogy nem cseremisz eredetű képző, hanem hogy 
az erge mindenestül a tat. *erke megfelelője. Erre a következtetésre utal 
bennünket még a következő megfontolás is. Látjuk, hogy A férj egészen 
megfelel a cser. pörgő szónak; ha most már a kicsinyítő képző eredeti 
cseremisz volnn, a magyarban is eredeti képzőt kellene elvárnunk, mert 
azt nem lehet föltételezni, hogy a magyar szó kölcsönvétel a cseremisz
ből. Akkor periig a magyarban -ke volna okvetetlenül a képző, annyival 
is inkább, mivel, ha eredeti, a cseremisz -ge, -ge <-ke-bő\ származik akár 
hangzóközi helyzetben, akár a megelőző sonans illet. I, r miatt (v. ö. tat. 
ka co ga), míg a magyarban ez a változás ismeretlen. A magyar férj-ben 
a j , ha nem eredeti, csakis egy g-íéle hangból keletkezhetett, de k hang
ból még közvetve sem. Nincs tehát más mód a megfejtésre, mint az,, 
hogy már valamelyik tat. dialektusban *erge volt a szó alakja (v. ö. kojb.-
kar. irgák) s így kapta a cseremisz is meg a magyar is. Ezt könnyen el 
lehet fogadni e ez a legvalószínűbb is, de akkor meg egy újabb s még 
nehezebb, előttem még megfejthetetlen kérdés merül fel. Ugyanis azt 
bátran elhihetjük, hogy er, erge a cseremiszben s a magyarban is jöve
vényszó, melyet mind a két nyelv akár együtt, akár külön vett át a 
tatárból. Lehet, hogy megvolt az utóbbi mint jövevényszó az egész 
finn-ugorságban, ha igaz, hogy a finn yrká, lp. irke ,vőlegény' is ide 
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iartoznak, mint a MUSz. állítja. De nincs tudomásunk róla, hogy a cse-
Temiszek s a magyarok valaha többi rokonaiktól elválva együtt laktak 
volna; hogyan történt tehát, hogy a fér -fi, férj szóra ugyanazon össze
tételt, sőt változataiban is egyformán alkalmazták. Lehet ez véletlen 
találkozás, vagy miE egyéb ? Azt már kevésbbé, sőt épen nem tartom 
figyelemre méltónak, hogy valamint a magyarban a fér-fi tulajdonkóp 
tautológia, ugyanez mutatkozik a cser. pör jiy, sőt még jobban túlozva 
pörjetj jer) kifejezésekben. 

Ehhez hasonló még a cser.-ben ergo-aza ,knabe', tkp. ,hím gye
rek', mint a kirg. erkak bála; sőt még előfordul aza-püerge is szintén 
,knabe' értelemmel, a mi azt bizonyítja, hogy a szók itt is kétféle jelen
tésűek (,hím, férfi'), valamint a tat. nyelvekben. 

Végre van még egy ide tartozó összetétel a cseremiszben: erbeze 
,gyermek, fiatal', irveze id.; orweée,kicsi, fiatal'; erweze,gyermek', érwez'é 
id.; urweée, urbeée, rweie, rweza, rweze ugyanazon jelentéssel, mint az 
előbbiek. A különböző alakok külön nyelvjárásokból valók, a mint a 
CserSzt.-ból kiki meggyőződhetik. Mindezek pedig a fönn említett ergo-
aza mintájára alakult összetételek, de megemlítendő, hogy aza még ajía, 
ajzá, áza változatokban is használatos. Mikor aztán az összetétel tagjai 
annyira összeforrtak, hogy önállóságát mindegyik elvesztette, megtörtént 
legvégül a ^ oc «,' változás (v. ö. sügö o^> sihvö; csuv. lugur co cser. lu-
wurga) s ezzel beállt a teljes szakítás az új szó s alkotó tagjai között. 

S Z I L A S I MÓRICZ. 

II . 
Bakcsó : ,gémfajta vízimadár, vakvarjú', (ardea nycticorax) MTsz. 

— Csak hozzávetóskép állítom vele szembe a sori (kara-) pakci ,der 
staar' alakot (EADL. Wb. II. 135.). 

Csárdák: ,hajón levő házikó' (Szeged): csérdak: ,pitvar' (Moldvai 
csáng.) MTsz. — Mind a kettő oszmanli eredetű szó, de az előbbit 
szerb, az utóbbit oláh közvetítéssel kaptuk. V. ö. 1. oszm. vLkuLa* vagy 

vtavU* (cardag; tártak) ,á quatre colonnes; petité chambre carrée 
ouverte de tous cötés, placóe sur la terasse et servant communément á 
sécher le linge ou á prendre le frais. Pavillon, belvódére, loge sur le de-
vant d'une maison'. (Perzsa eredetű szó; v. ö. ^L .̂ (cár) négy; ZBNK. 
I. 339. c. tkp." négy oszlopos). 2 szerb. uap^aK*. ,diewarte, eine wacht-
hütte auf pfáhlen an der grenze; beháltniss für diejkukuruzkolben' (KA-
RADZ. 819.). 

A csárdák szó, úgylátszik, szerb hajósok révén került Szegedre. 
A moldvai cserddk oláh eredetije cerdac: ,dans les maisons paysannes k 
la montagne petit pavillon en saillie audessus auquel se trouve l'entrée 
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de la cave.' (DÁMÉ, I.) A csárda alak mindenesetre régibb átvétel, de 
megjegyzendő, hogy a nép nyelvében még mindig él az oszm. cardak-
nak pontosan megfelelő jelentéssel: 1. az álló bárka farán levő elzárt 
hely, a melyben szerszámot tartanak ; 2. vándor halászok gyékénysátra 
(MTsz.). 

Kar: BUDENZ (VÁMBÉitY-vel szemben) finn-ugor szónak tartja 
(MUSz. 5.); szerinte (NyK X; 85.) ebben az esetben nem átvétellel, ha
nem ősrokonsággal van dolgunk. Adatai, a melyekre támaszkodik : votj. 
gir, gir-pur) ,ellenbogen, elle' (MŰNK. Votj. Sz.-ban : gir-pum (Sar.) gér-
puy (Kaz.) .könyök, rőf; elle1: gir-pwrjki (Sar.) ,könyökleni' | zürj. gir ja 
id. ! IpF. garúel ,könyök'; Ip. kardnel id. A lapp alakok szerinte így ta
golódnak : gar-nel, kar-dnel (dn : n úgy mint bm : m ; nyomatékos ejtés
sel.) A nel szó értéke nyilván az, a mi a votj. púpé: ,vég, kiálló vég.' 

Ezzel szemben a következő alakilag és jelentésileg is közelebb álló 
török alakokat idézhetjük : kirg. kar ,der oberarm' (EADL. Wb. II . 132.) | 
ujg. kari ,der arm' | bar., tel., alt. kari ,der oberarm'; kos kari ,der un-
terarm' | kún. kar ,brachium' (Cod. Cum. 262.) | (EADL. Wb. II. 167.) 
csag. ( Ő J U (kari) c U U ; cL* (karaj) ..Ls (karú) ,arm, ellenbogen' 
(EADL. Wb. II . 167., 150., 187.) J oszm. X£»Li' (karaja) ,der oberarm' 
(ungebr.) xs*55U (karúba) (veralt.) id. (EADL. Wb. II . fi62., 189.) | jak.. 
yar% die gegend oberhalb des handgelenkes. (BÖHTL. 81.) || mong. ghar 
,die hand, der ganze arm' (SCHMIDT. 193 a.) 

Kar török eredete mellett szól: 1. az a körülmény, hogy a BUDENZ. 
felhozta zürj.. girga alak képzőstül a törökségből került s nem eredeti 
zűrjén szó (v. ö. az idézett oszm. karúba, karaja alakokat.); 2. HALÁSZ 
déli lapp szótárának adatai BUDENZ feltevését a lapp alakok tagolódását 
illetőleg kétségessé teszik: karaygera, karáyger P. kareúare U. kardnel, 
karrdúel,könyök, ellenbogen' (Ug. Füz. X. 35.). 

Csak mint feltevést említem, hogy talán a MTsz. idézte karjos, kar-
jus (— karos), karvas ,az aratók karvédő ujja', karó-to (tréf'. ?) ,kartő' egy 
régebben megvolt kary alak maradványai. A török alakok nem monda
nának ellen e feltevésnek. 

Koslat: 1. ,párosodik'; 2. (átvitt értelemben) ,ide-oda jár, jön-
megy, lót-fut, kóborol, csatangol' (MTsz.) — V. ö. oszm. t&rH.r^' ' 
(kocla-mak) 1. ,mit den Hörnern stossen, mit, den Köpfen aneinander 
rennen (auch von Menschen)', 2. ,die Schafe bespringen (vom Widder)^ 
(EADL. II. 617-). 

(XOMBOCZ ZOLTÁN. 



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. Tizenegyedik kötet. 1900. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, 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 éa 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—X. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fül. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XX. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Ilampel 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 fül. 

A t h e n a e u i i i . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbizásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Kilenczedik 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 . Tizedik évfolyam. 
Szerkeszti Szüó.dtj 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. 



Matheinatikai és Természettudományi Értesítő. 
XVIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőn/g Gyula osztálytitkár. 

A «Matheinatikai és Természettudományi Értesítő* 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. Harminczadik kötet. A 
Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának meg
bízásából szerkeszti Szinnyei József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj 1900. folyam. I. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András 

A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizott
ságának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is, a 
mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
hevertek a bizottság kézirattáriban. 

Egy-egy füzet bolti ára 2 kor,, az egész évfolyamé 8 kor. 

M e g r e n d e l h e t ő k 

aM. Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V, kerület, Akadémía-utcza 2, szám. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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