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A vogul nép ősi hitvilága. 
(Nyolczadik közlemény.) 

Különös szeretettel foglalkozik a vogul-osztják népköltés a 
t e r e m t é s t ö r t é n e t é v e l . A mi a bálványistenségeknél a 
«hősének» (tirnin erV ) , ugyanaz az Egatyánál «az ég és föld 
teremtésének éneke» (máV tq,rmV sánkámlém éri), «a föld kelet
kezésének v. előbuktatásának regéi» (ma telem v. yutttém möjt) s 
az ezekkel kapcsolatos «tűzözön-regék» (jelpin sakw mojt). A hős
ének az illető bálványistenség személyének s szent helyének tisz
teletét igazolja, emezek Numi-Tqrém dicsőségét beszélik s midőn 
az ő világuralmának eredetére, az ember korabeli világ, az ember 
idejebeli világ ( élém.-yqlés jisin tqrém, elém-yqlés nqtin tqrém) meg
alkotására tanítanak, egyszersmind a mindenségről való hagyomá
nyos felfogást örökítik át nemzedékről nemzedékre. Eme regék s 
énekeü előadása, bár nincs különös alkalmakhoz kötve, mindenkor 
ünnepies s a hallgatóság részéről is komolyságot és áhítatos figyel
met követel. A föld keletkezésének az a regéje, melyet a Szigva 
vidékén volt alkalmam följegyezni (I: 1.), egyenesen «szent regéd
nek (jelpin möjt) neveződik s ezen jelzéssel közölték tartalmát 
GoNDATTinak is (34. 1). Bizonyos szertartások is kisérik e rege elő
adását, jelesen hogy az asztalra — nyilván a megbecsülés jeléül —• 
valamely ezüsttárgyat (pl. pénzt) helyeznek, a regélőt jó étellel s 
itallal vendéglik, továbbá hogy ott, a hol a Fáczánkacsa-orrú asz-
szony története kezdődik, mely «a regének tulajdonkép való szent 
helye» (mak jelpin máta I : 18.), az asszonyok a házból kimennek. 
GONDATTI szerint ennél a nem figyelmes hallgatót még büntetés is 
éri; nőknek pedig egyáltalában nincs megengedve hallgatása 
(34. L). A Pelső-Szoszva vidékén közölt déli eredetű kosmogoniai 
ének, «a föld égből való lebocsáttatásának éneke» (ma táratim 
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2 MUNKÁCSI BEENÁT. 

erV I : 77.) szintén «szent», melyet ép úgy mint a «medve égből 
való leszállásának énekét» három jó ruhába öltözködött férfi sapká
val fején s övvel derekán hajlongva s kezeiket egymáséval kis ujjuk
kal egybekapcsolva énekel. Kétségtelen, hogy a népköltés e termé
keinek főtartalma igen régi időknek hagyománya, a mint ez kitet
szik az egymástól messze eső vidékeken följegyzett változatok kö
zös költői kifejezéseiből is. PATKANOvnak egyik közleményében 
(II : 174—6.) «régi regék» (jis ai-ket) mondója a hősnő, midőn 
«az ég hogyan keletkezett, arról beszél; az ülő bőrös föld, szőrös 
föld hogyan keletkezett, arról beszél» (tűrum yota tivöt tu-lda 
padardet-, ömésta sögon még, punén még yota tivöt, tu-lda padardet). 
Tartalmuk szerint a följegyzett kosmogoniai népköltés szövegei 
kétfőtipus csoportjába sorakoznak. Egyik a déli, melyhez a EEGTJLY-

tól följegyzett teremtési ének (I : 100.) s ennek tőlem jegyzett 
változata (I : 77.) tartoznak; ezek az ösvízröl s a földnek innen 
való előbuktatásáról nem tudna.k, «egy méh szülte hét ősemberről» 
beszélnek, kiknek hirtelensége hozza létre a földön a czivódást, 
betegséget és halált, úgyszintén a medvét, mely állat a déli monda 
szerint a legidősebb ősembernek a dühtől elváltozott mása. A má
sik az éjszaki tipus csoportja, melyben a regék és énekek összekötő 
szálai az ösvíz, a tüzes özönvíz, az embernek földből való teremtése. 
Külön alcsoportkép közelednek itt egymáshoz egyrészt a szigvai 
szent rege (I : 1.), a tüzözön-ónek (1: 38.) s az egyik tüzözön-rege 
(I : 73.), másrészt «a föld körülövezésének regéje» (I : 33.) s «az 
ember teremtésének regéje» (I : 128.). Amazokban ugyanis az Ég-
atyán kívül a legifjabb Tarém-jinak, a Világ ügyelő-férfinak jut na
gyobb szerep a teremtésben, ezekben pedig a legidősebbnek, a 
«Tapél-öreg» névvel is jelölt pelimi istenségnek. A Tarém-űak he
lyett Xul'-atér közreműködését emlegetik a szintén éjszaki tipusi 
PiEGULY-féle teremtési rege (I : 135.), az «Ordögfejedelem-rege» 
(I : 160.) s a tűzözönregék egyike (I : 68.), mely démonról külöm-
ben szólnak a fentebbiek közül a tűzözön-ének s az ember terem
tésének regéje is. Bibliai elbeszélésnek pogány hagyományú kép
zetekkel való egybeszövése az «Atom ( = Ádám) nevű öreg em
berről és feleségéről)) közölt kondai monda. Mindezeknek tartalmát 
más források ide tartozó följegyzéseivel kiegészítve s tárgyak sze
rint csoportosítva a következő vázlatos összeállításban foglalhatjuk 
össze : 



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 

1. A k e z d e t k e z d e t e . 1. A déli hagyomány szerint: 
a) «A föld és ég ők megalakulnak, ők megteremtődnek; Xul'-qtér 
legkisebb fia nyílszárny-ragasztásra való ezüst enyvüstjének nagy
ságára teremtődik Numi-Tqrém atyánk; XuV-átér legkisebb leánya, 
az ő fonó ezüstorsója karikájának nagyságára teremtődik Kérges 
Föld anyánkw (Sqwén Ma ánküw I : 101.); más szóval: az ég és 
föld egyszerre alakultak. 

b) «Arany-Kwores apuska ezüst orsókarika nagyságában 
alkotódott; 'Sopér-mszony, .Kami-asszony anyát ( = Földanyát) ő 
bocsátotta alá, XuH-qtér-leányt (az emberek ősanyját) ő teremtette, 
Fönn-járó szárnyas Kalmot ő teremtette» (I : 77.). E szerint tehát 
kezdetben csupán az ég volt meg; a föld, az emberek ősanyja s az 
üzenethordó istenség onnan származtak. 

2. Az éjszaki hagyomány szerint: a) A felső-szoszvai közlés
ben : uJoli-Tqrém anyánk (-— Földanya) a két tqrém, két kworés 
( = ég és föld) között hétszeres vasláncz végén függő várában ül. 
Hosszú ideig ül, avagy rövid ideig ül, egyszer csak ím a föld meg
teremtésének kora eljött. Numi-Tqrém bátyja szól: ,Te' testvér 
most szállj le az alant levő földre, az ember korabeli, az ember 
idejebeli világot kell megteremteni!' A hétszeres vasláncz, melyen 
a vár függött, most levágódott s Joli- Tqrém anyánk ím alászállott» 
(I . 128.). E szerint, úgy mint a déli hagyomány b) változatában, 
kezdetben a föld is az égen volt s az Egatya akaratából jutott le az 
alsó világra. 

b) A lozvai közlésben: «Mielőtt a föld megteremtődött, a víz 
és ég egymásra borulva fedték egymást. A felső égen N. T. atyánk 
él, az alsó világon Xul'-qtér búvárkacsa alakjában úszkál» (1: 160.). 
Itt az ég és a föld helyén levő végtelen ősvíz alkotják a kezdet kez
detét; amott az Egatya, itt az Ör dögfej edelem él. 

c) A EEGüLY-féle szigvai közlésben: «Egy asszony s öreg 
ember élnek. Tqrém atya ezüstívű íves bölcsővel bocsátotta őket 
felülről alá. Vasláncz végén jöttek alá. N. T. atyjuk alvidéki zúgó 
szelet támaszt: a felső tenger végére viszi őket; felvidéki zúgó 
szelet támaszt: az alsó tenger végére emeli őket. Az öreg egy na
pon könyörög: N. T. apám nekem egy házkerület nagyságú szent 
földdarabot bocsáss alá. Miután egy napig éltek, miután két napot 
eltöltöttek N. T. atyjuk egy ház nagyságú szent földdarabot bocsá
tott neki alá» (I : 135.). Itt is az ég s alant az ősvíz állanak az idők 
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4 MUNKÁCSI BERNÁT. 

kezdetén; emitt azonban nem az Ördögfejedelem, hanem egy fölül
ről alábocsdtott emberpár él föl s alá hányatva a széltől. Az ember 
kértére bocsátja az Egatya alá az első uszent föld)) darabját. Ugyané 
regének egy másik helyéből (I : 139.) megtudjuk, hogy az ősvíz'is 
N. T. igézetével jött létre (cm satém jelpin vitém). — Szorosan 
csatlakozik ehhez a jugrai (szoszvafői) közlés, mely szerint: «Egy 
asszony s egy öreg ember élnek. Házuk a mily nagy, akkora föld
halmon (má-iayl) élnek. Hogy e földhalmot N. T. atyjuk bocsá-
totta-e alá, avagy alulról bukkant föl, ők teljességgel nem tudják» 
(I : 33.). A külömbség itt csupán az, hogy a rege nem tud az ős-
vizen hányódó földdarabka s a rajta élő emberpár előtörténetéről, 
melyet az előbbi rege közöl. 

d) A szigvai szent rege közlésében : «Tundra-halmi (Tunra-
éa%l) asszony s öreg ember élnek. Egy hófehér hollójuk van. A ház 
két oldala felől mindenütt víz van; föld nincsen sehol. Az öreg a 
házból ki nem megy; a külső világ (kwoni máj hogy milyen alakú, 
ő nem tudja» (I : 1.). A rege végén kiderül, hogy az öreg ember 
«az égen Numi-Tq,rem» s az asszony Kaltéé lesz (I : 32.); tehát itt 
van ugyan ég, de a későbbi Egatya eleinte a földön, illetőleg az ösvíz 
atundrahalmi várában)) ( Tunrá-sayl üs I : 21.) lakik. - Ehhez 
csatlakozik a tűzözön-ének felsőszoszvai közlése, mely avval kez
dődik, hogy «magától termett moszathalmi, tundrahalmi várukban 
(ness telem Tankiv-sayl, Tunrá-sayl üsént) Arany-'$ts s Arany-
Kworés asszony s öreg ember élnek» (I : 38.). Minthogy az ének 
végén arról van szó, hogy ez istenpár Ax&ny-Kaltéé s Arany-q,tér 
gyermekeiket aranyabroncsú két bölcsőben hét rojtos ezüstláncz-
czal «ezen alant levő földre bocsátották*) a fentemlített umoszat-
halmi, tundrahalmi várnak)), éppen ellenkezőleg az előbbi közlés 
felfogásával, az égen kellett lennie. 

Egyezik tehát valamennyi közlés abban, hogy kezdettől fogva 
van az ég, melyet a szigvai szent rege kivételével szintén vala
mennyien az Egatya ősi lakóhelyének ismernek. A föld csak a déli 
hagyomány egyik közlése szerint alakúit egyszerre a földdel; egyéb 
közlések, a mennyiben eredetéről szólnak, az égből származtatja!;. 
Az éjszaki hagyomány a föld keletkezését megelőzőleg végtelen ős-
vizet tud annak a helyén, melyen a föld kezdetben mint kicsiny 
tundrahalom jelentkezik. Az ősvíz, illetőleg a benne kiemelkedő 
földdarab legrégibb lakója több közlésben a Földanya, másokban 
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egy ősember-pár, végül egy közlés szerint Xul-qtér, kit — mint 
alább látni fogjuk - szintén az Egatya bocsátott mennyei lakából 
a földre. 

II. A v i l á g o s s á g s é g i t e s t e k t e r e m t é s e a felső-
szoszvai közlésben (I : 128.): «Midőn Joli-Tqrém anyánk lejutott, 
ez az ember lakó kérges föld egyre sötét. Fönn-járó-szárnyas-Kalmot 
N. T. bátyjához üzenetet vinni fölküldi. Fönn-járó-szárnyas-Kalm 
feljött s így szól: ,Joli-Tqrém anyám ezt az üzenetet küldi: a te 
rendelted kérges földre ím leszállottam, most az ember korabeli 
világ, az ember idejebeli világ hogyan fog megteremtődni, hiszen 
a föld egyre sötét; te bátyácskám, deríts föl napot, hozz elő hold
világot!' N. T. bátyja napot derített föl, holdvilágot hozott elö, a 
föld ím világossá lett)). — A szigvai szent rege az ifjú Világügyelő 
férfi hőskorában ismeri az ebeivel szánon nyargalászó s egyre kör
ben forgó Holdvilág-öreget (Ét-pos ajka), kinek házában a kárpittal 
elfödött szobarekeszben leánya fagyot alkot (1: 24.); ismeri továbbá 
a három lóval körben nyargaló s napot vivő Napasszonyt (Xqtél-
ekwá), kinek házában a kárpitos szobarekeszben szintén leány ül s 
ez égető hőséget alkot (I : 25.). GONDATTI szerint: «Kors-torum 
mindenelőtt az eget, földet, vizet, tüzet, napot, lioldat és csillagokat 
teremtette, még pedig olykép, hogy a fölül éggel borított s körös
körül vízzel környezett lapos föld mozdulatlan s a nap, valamint 
a hold körülötte forognak)) (45. 1.). 

III. A s z á r a z f ö l d t e r e m t é s e 1. a déli hagyomány 
szerint: «[N. T. atya Lábbal-alkotott-lábas Kaimhoz szól:] ,Te 
majd ha le fogsz érkezni, eleven kígyóostorral háromszor történöleg 
csapdosd meg Kérges-Föld anyát (Sqivén Má ánküw): nagyölü 
ember két öljenek szélességére fog kibontakozni földecske; étellel 
táplálkozó embere onnan fog teremtődni, egy méhbeli hét magza
tot fog ő szülni'» (I : 103.). Az így keletkezett földdarab felel meg 
az éjszaki hagyomány ősvízbeli, égből alábocsátott tundra
halmának. 

2. Az éjszaki hagyománynak a) jugrai közlésében a később 
pelimi istenséggé váló «ének embere, rege embere» nevelő bácsi
jának s nénijének tudtán kívül fölszáll Arany-Kworész atyjához s 
tőle a következő üzenetet hozza: «,Hét éjen át, hét napon át az 
ajtós ház ajtaját, tetőnyílásos ház tetőnyílását zárva tartsátok : 
bármi zaj is hallatszik künn, ki ne menjetek; Arany-Kworész 
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atyánk a földet bocsátja alá egéből'. Az ajtós ház ajtaját bezárták, 
a tetőnyilásos ház tetőnyílását befödték; egyszer csak valami 
dörgő, csattogó zaj támadt. Hét éjen, hét napon át egyre csattog 
az ég: Arany-Kworesz atyjuk a földet bocsátja alá» (I : 35.). Az itt 
szóban forgó ház az ősvíznek már meglevő földdarabkáján áll, az 
igazi föld tehát attól egészen függetlenül az égből bocsátódik alá. 

b) A szigvai szent rege közlésében (1:1—2.) az ősvíz tundra
halmán élő emberpárnak «egyszer csak a felső égből valami csat
togás hallik. Az öreg kinéz az ablakból: hát felülről, az égből egy 
vas-búvár-madcir (kér-ta^t) jön, földet keresni beereszkedett a vízbe. 
Csak járt, csak járt ott alant: fölbukkant, semmi földet nem talált. 
Lélekzetet vett s ismét aláereszkedett a vízbe. Járt, járt, fölbuk
kant : megint hiába, föld nincsen. Egy keveset lélekzett s harmad
szorra beleereszkedett a vízbe. A mint fölbukkant, olyat lélekzett, 
hogy a torka alja megrepedt belé ; de az orrán egy kis földmor-
zsácska van. Szárnyra kelt s avval az ég felé ment. Az asszony s 
örege lefeküdtek. Eeggel a mint fölkelnek, megint valami csatto
gás hallik az égből. A mint az öreg kifelé néz, az égből vas-vöcsök 
(kér-löli) jön alá, beleereszkedik a vízbe. Járt, járt ; midőn fölbuk
kant, nincsen semmije, éppenséggel semmije. Egy kevéssé lélek
zett s ismét a vízbe ereszkedett. Megint járt, járt; midőn fölbuk
kant, ismét nincs semmi. Keveset lélekzett s még egyszer, harmad
szorra beleereszkedett a vízbe. Midőn fölbukkant, olyat lélekzett, 
hogy a feje búbja megrepedt belé; de az orrán egy jókora nagysága 
földdarabka áll. Annak a tundrahalmi háznak szögletéhez oda dör
zsölte az orrát s azután az égbe repült. Az asszony s örege lefeküd
tek. Eeggel a mint fölkeltek, a föld talpszélességűvé lett. A második 
napon a mint fölkeltek, a jöld a látóhatárig jutott már, annyira 
megnagyobbodott; harmadnapon a mint az asszony s örege kinéz
nek az ablakból: víz nincsen, már mindenütt földdé vcdiozott. Hó
fehér hollójához szól az öreg : ,Eredj csak, nézd, mily nagygyá 
lett a föld !' A holló elment, egy kis órát járt, már oly nagygyá lett 
a föld. Az asszony s örege ismét lefeküdtek, ismét fölkeltek, a hó
fehér hollót ismét küldik megnézni a föld nagyságát. A hófehér 
holló jártából csak déltájt jött meg: oly nagygyá lett már a föld. 
Harmadnap fölkelnek, ismét szólnak a hollónak: ,Menj csak, 
nézd, a föld mily nagygyá lett!' Jártából éppenséggel nem kerül 
meg, a nap úgy esteledik le.» -— Tudomást szerzett e regéről 
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GONDATTI is, ki szerint (45. 1.) «Kors-tornm megparancsolta a kitű
nően bukdácsoló jiyjiH-madárnak, hogy hozzon elő az ősvíz fene
kéről valamicske földet. Ez háromszor merült alá; de a két első 
ízben sikertelenül, a harmadik alámerüléskor pedig fölkapott 
ugyan egy kis homokot, azonban midőn a madár a fölszínre ke
rülve megrázkódott, ez is szétszóródott minden irányban, úgy hogy 
csak egy kis csomócska maradt meg helyén. Ugyanekkor e madár
nak torkából a feszültségtől vér fakadt elő, mely kissé bemocskolta 
fejét s ez attól fogva mind e mai napig vörös. Odarepült most a 
búvárkacsa (rarapa) s nevetni kezdett a JIVJIH-madáron azt mond
ván, hogy csakugyan előhozhat-e efféle kis madár földet a víz 
alól ?! Erre maga merült két ízben alá, de sikertelenül; midőn 
harmadszor fölkerült, halva volt». A ayjiH életre támasztotta a 
búvárkacsát; «a tőle hozott homokcsomó pedig másnap oly nagy
ságú lett, hogy már egy lábat is rá lehetett helyezni. Azután a föld 
mind nagyobb és nagyobb lett, úgy hogy a madár csak egy üst 
felfőttének ideje alatt repülhette körül; majd annyira nőtt, hogy 
a második kísérletnél körülrepülóse déltől naplementéig, a har
madik kísérletnél pedig teljes három napig tartott. Végül elérte a 
föld rendes nagyságát, bár kis mértékben még most is gyarapszik. 
A túlságos terjeszkedés megakadályozására a vízi ördög (vit-kul) 
van rendelve, mely kizárólag földdel táplálkozik. A föld terhének 
megkönnyebbítésére N. T. az erdei pusztító tüzeket bocsátotta alá, 
mely ele nélkül a föld alámerülne a környező végtelen vízben)). 

c) A KEGULYÍÓI jegyzett szigvai közlés szerint (1: 139—141.) 
az ősember-pártól született fiú «karmos evet, fogas evet alakjában)) 
fölmegy N. T. atyjához s az az ősvízre alábocsátott «egy házterület-
nyi föld» örökös lebegésére czélozva ekkép panaszkodik: «Erre 
kérek én tőled tanácsot: ilyen szelet csinálsz, egyik tenger szögle
tébe viszen engem; más szelet alkotsz, más tenger ölébe fúv en
gem, ím ínségbe jutottam. Egykor, midőn ember korabeli világot 
fogsz rendelni, midőn ember idejebeli világot fogsz teremteni, a 
te igéddel előhozott szent vized fölött miképpen fog megélhetni 
az ember? Hogy valami módon létre hozhassam az ember lakó 
szent földet, erre jöttem én tanácsot kérni te hozzád». N. T. atyja 
erre szól: «,Gyöngéded kezű kis férfi, fiam, ha én hozzám az em
ber lakó szent föld előhozatalára tanácsot kérni jöttél, én szá
modra mit : háterőt rendeljek-e, vagy mellerőt ?' Egy búvárkacsa-
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bőrt adott neki (táyt-sawéi majwés), egy vöcsökbőrt adott neki 
(luli'-sqwél majwés). ,No halld csak, erőtlen kezű fiam, szállj a l á ; 
miután igémre termett szent vizemhez eljutottál, ha van háti erőd, 
hozd létre az ember lakó szent földet, buktasd elő az ember lakó 
kérges földet!'» Miután atyjához, anyjához lekerült, az ősfi öltöz-
ködék, kiment; búvárkacsa-bőrébe bújt, a végtelen mély fenekű, szent 
tenger (patitá martai jeipin sáris-vit) vizébe merült alá. Hosszú 
ideig, vagy rövid ideig járt, a lélekzete megszorult, fölmerült. 
Másodszorra belement; hosszú ideig, vagy rövid ideig járt.: oda, a 
hol alsó földje (joli mátá) van, nem ér el; lélekzete megszorult, 
fölmerült. Harmadszorra ismét belement: hiába járt, földet nem 
talált; lélekzete megszorult, ismét fölszállott. Atyjához, anyjához 
bement s szól: ^Halljátok atyám, anyám, bár hót éjen át, hét na
pon át jártam : az alsó földre nem juthatok el; elfogyott a hát
erőm, elfogyott a mellerőm'. Atyja mondja: ,Ha van részedre ren
delve erő, Numi-Tq,rém atya rendelte; ha meg vagy igézve tehet
séggel, Numi-Kworés atya igézett meg'. Azután kiment, felöltötte 
vöcsökbőrét, a szent tenger vizébe ismét aláereszkedett, belement. 
Soká, vagy rövid ideig járt, fölszállott. Egy teli marék földdarabot 
buktatott elő. A távolba hajította : folyó folyó alakjában támadt, az 
Ob Ob alakjában támadt. Másodszorra belement a vizbe. Soká, 
vagy rövid ideig járt, egy teli marékkal hozott fel földdarabot. 
A távolba hajította : a- tó tóvá támadt, a folyóér folyóérkép kezdett 
folyni. Harmadszorra belement a vizbe; ismét kihozott egy teli 
marék földdarabot. A távolba dobta : az erdő erdő alakúvá, a rét rét 
alakúvá termett. Előtermett az ember lakó szent föld». A lényeges 
külömbség tehát az előbbi s ezen rege közt, hogy míg amott ma
guk a búvárkacsa s a vöcsökmadarak igyekeznek a földnek elő-
buktatásán az ősvízből, emitt heh)ettük az ősfi szerepel, azonban 
szintén az előbbi madarak bőrében. Az előbbi regében a vöcsök 
csak egyszer hoz földet elő, itt az ősfi háromszor, a midőn mind
egyik homokcsomóból más-másnemű részét a földnek alkotja. 
A föld fokozatos növéséről itt nincs szó. 

d) A lozvai közlés szerint (I : 160—1.) «N. T. atyánk gon
dolkozni kezd: valami módon hadd teremtek földet, valami 
módon hadd hozok fel földet a vízből». Az ősvízen Xul'-atér 
búvárkacsa képében úszkál. N. T. leszáll, Xid'-q,tér-l magához 
hívja s szól: ,Légy te az én öcsém, teremtsünk mi ketten 
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együtt földet!' X. q. felel: .Micsoda ügyességgel hozhatok föl 
én neked földet? Ha tudod, hát te tudod!' N. T. atyánk szól: 
.Te búvárkodni tudsz, merülj a tenger fenekére s végy a szádba 
homokot!' X. q. búvárkacsa alakjában aláereszkedni kezdett a 
tenger fenekére. Soká járt, rövid ideig járt, nem jutott el a tenger 
fenekére s miután kifogyott a lélekzete, fölemelkedett. ,No, N. T.' — 
mondja -— ,én földet nem találtam'. N. T. felel: ,Merülj alá még 
egyszer, hogy nem találsz földet?!' X. q. ismét alámerül; soká, 
vagy rövid ideig járt, ismét kifogyott a lélekzete, ismét homok 
nélkül bukkant föl. ,No, N. T.' — mondja - ,lélekzetem nem 
futja ki, hogy a tenger fenekére leereszkedjem; talán a te bűvigéd 
útján találnék földet'. N. T. atyánk szól: ,No menj még egyszer, 
most már fogsz fölhozhatni földet'. Ár. q. ím ismét alábocsátkozott. 
Soká, vagy rövid ideig járt, egyszer csak a tenger fenekére érke
zett; homokot vett a szájába s felhozta N. T. atyánknak. N. T. és 
X. q. elkezdték a földet teremteni (ma ünttunkwé). X. q. hozott 
homokjának egy részét odaadja N. T. atyánknak. . . N. T. atyánk 
a X. q. adta liomokrészhöl egy kis földhalmot (má-sayl) teremt; 
azután így szól: .X. q. szájában hozott föld nőjj nagygyá, terjedj 
szélessé !' Ebben a pillanatban a N. T. teremtette földdarab terjedni 
kezdett)). Itt tehát Xiil-qtér végzi az előbbi rege ősfiának, illetőleg 
a vöcsökmadárnak szerepét. Látni fogjuk alább, hogy X. q. külön 
földet is igyekezett és tudott magának szerezni. 

Összefoglalva a szárazföld teremtésének regéit, ezekben álta
lános az a felfogás, hogy a föld fokozatos terjeszkedés útján nyerte 
jelen, nagyságát. Eendesen megkülömböztetik az ősember-pár lakta 
kicsiny földhalomtól a későbbi emberektől lakott nagy földet, 
mely az Egatya akaratából az ősvíz fenekéről került elő, míg az 
előbbi, a EEGULY-féle szigvai rege szerint, az égből. A földnek «elő-
buktatásában,)) a búvárkacsa és vöcsökmadarak, illetőleg az ö bőrükbe 
öltözködött ősf s egy változatban Xtd-qtér működnek közre. Csak a 
jugrai rege tudja olykép a dolgot, hogy az ősvízbeli földhalom 
után alkotott igazi földet az Egatya szintén az égből bocsátotta alá. 

IV. A f o r g ó f ö l d m e g á l l í t á s a a h e g y e k ö v é v e l . 
a) A EEGULY-féle szigvai rege közlésében (I: 143.): Az ősfi «karmos 
evet, fogas evet» alakjában ismét fölszáll N. T. atyjához s így szól: 
«Szavadra létre jött szent földedet előhoztam ugyan, igédre létre 
jött kérges földedet előbuktattam ugyan; de egy helyt meg nem 
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állapodik, egyre forog. Minő háterővel hozzam nyugalomba, minő 
mellerővel állítsam (ültessem) meg a földet?» N. T. atyja felel: 
«Fiacskám, neked most már minő háterőt rendeljek, minő mell
erőt adjak ? ! Ha ezen magam viselte ezüst gombos övemet elviszed 
s leméssz az alsó földre, helyezd azt rá a föld egész terjedelmében ! 
Ha igémre létre jött szent földem megállapodik : neked jó lesz ; ha 
nem állapodik meg: többé én tőlem háterőt ne kérj, mellerőt ne 
kérj!' Alászállott; ezüst gombos övét a föld körül vonta, a maga igé
zetével létre jött szent földje megállapodott. Ember lábának érinthe
tetlen szent Ural támadt, ember körmének érinthetetlen dicső (fé
nyességes) Ural keletkezett ( élém-yqlés la'il yantal jelpin nq>r tels, 
élém-yqlés kwoss yantal pasin úar üntyatés). — GONDATTI hallomása 
szerint (47. 1.) az Ural, mint a földet megerősítő öv nem mindjárt 
a föld teremtése után, hanem sokkal később, az özönvíz után, a 
föld fölszáradásakor keletkezett, még pedig merő véletlenül, annak 
következtében t. i. hogy Kors-torum valamikép leejtette az övét. 

b) A teremtési ének szerint az emberiség ősanyja, Xul'-q,ter-
leány Fenn-járó-szárnyas Kalmot fölküldi Arany-Kworész atyjához 
a következő üzenettel ( I : 79—82.): «,Arany-Kworész atyuska! 
Xul-atér-leány így szól: Ezt a '$opér-asszony anyát ( = Földanyát) 
ím lebocsátottad, ezt a Kami-asszony anyát ( = Földanyát) ím meg
teremtetted ; egy jövendőbeli napon ember korabeli, ember ideje-
beli világot fogsz teremteni, ugyan micsoda lába hegyén álló em
ber fogja majd kibírni, hiszen ez a 'Sopér-asszony, Kami-asszony 
anya egyre forog?! Te valamiféle erősségeddel erősítsd meg, valami
féle öveddel övezzed körül (matér-sir tákéntél voss tákméltáln, matér-
sir éntapél voss éntaptáln) /' Arany-Kworész atyuskája fejét le
eresztette, míg egy jeges hal, egy havas hal megfőhet, szó nélkül 
úgy ül. Midőn fejét fölemelte, így szól: ,'Sopér-asszony anyát, 
Kami-asszony anyáit körülövezni ím körülöveztem : Hét-hegy anyát 
teremtettem (Sát-ur ankív sankémtaslém), Paráp-asszony anyát 
bocsátottam alá (Paráp-náj ankw taratáslém)'*. A Paráp-náj nagy 
hegy a Túra forrásvidékén túl; tehát a föld övét -képező hegylánczo-
lat itt kétségtelenül az Ural hegység. 

c) A jugrai közlés szerint (I : 36- -37.), midőn az ősfi (a ké
sőbbi pelimi istenség) a föld egböl való lebocsátásának hete után 
kiment a házból s lovára ülve süvegét leemelte: «abban a pilla
natban, a mint süvegét leemelte, ő hét vidékre jut el, Arany-
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Kworész atyjának alábocsátott földje oly sebességgel forog. . . . Erre 
fölment az égbe s Arany-Kworész atyjához így szól: .Az ember 
lakó földjét lebocsátani már lebocsátottad; de ha egykor az ember 
korabeli, ember idejebeli világ meglesz, micsoda lába hegyén álló 
ember fogja majd kiállani?! Ezt a földecskédet erősítenéd meg 
valamilyen módon!» Arany-Kworész atyuskája felel: ,Hót éjen, 
hét napon át zárják be ismét az ajtós háznak ajtaját, födjék be 
ismét a tetőnyílásos háznak tetőnyílását; én a földet körülövezem 
(ma entaptilém.y. Hét éjen, hét napon át elzárkóztak; a minap a 
minő zaj és csattogás volt, most ahhoz képest még nagyobb zaj s 
csattogás támadt. A kiszabott hét eltelte után a mint kimennek; 
ha fölfelé néznek: az Uralbérczek, (ndr) végéig nem hat el a szem, 
világa ; ha lefelé néznek : az Uralbérczek végéig szintén nem hat 
el a szem világa. így állapodott meg a föld egyenes állásúvá (ma 
8o%tV toy ti ünttimé); most lett alkalmassá, hogy az ember rajta 
lakjék)). Míg az előbbi közlések az Ural hegység öv alakjára, ez az 
égből való lebocsáttatásának módjára helyezi a fősúlyt, csupán egy 
kifejezésével jelezvén, hogy itt a föld körülövezéséről van szo 
(innen a czím is: ma éntéptané möjt). — Egészen eltűnik az öv-
alakra való emlékezés a felső-szoszvai közlésben, mely szerint 
(1 : 129.) «Joli-Tq,rém anyánk Fönn-járó-szárnyas Kalmot ismét 
fölküldi: ,Num,i-Tarém bátyácska!' — mondja — ,a napot ím föl
derítetted, a holdvilágot ím előhoztad : az ember lakó kérges föld 
ha világossá lett is, egyre forog, helyt nem áll; ilyen módon hogyan 
bírja ki az ember?! Te ezt a forgó földet valamiféle módon állítsd 
meg (ültesd, ünttáln), hadd szűnjék meg forogni!' N. T. bátyja 
hét teli marék kovakövet vett, a forgó földre dobta: Uralbérczek, 
hegyek keletkeztek; a föld úgy hagyta el forgását, úgy vált mozdulat
lanná (ülővé, ünlé'pi?))). 

d) PÁPAI KÁROLY kézirati jegyzete szerint a Középob vidékén 
úgy tudják e regét, hogy Palm-türum öreg két ízben járt az Ég-
atyánál övért. Midőn ez az elsőt adta, a Nagy-Atlymtól Polnovatig 
terjedő Obvidéki hegység keletkezett, de ettől a föld ingása meg 
nem szűnt, mert a folyónak hegyes oldala nehezebb lévén a má
siknál, az egyensúly megbomlott. Másodszor ment, föl tehát az öreg 
Tfyrém-fi az Egatyához s tőle ingövet (jernas-éntép) kért: ebből 
támadt az igazi hegy, az Ural, melytől a föld tényleg megálla
podott. 



12 MUNKÁCSI BERNÁT. 

Az itt tárgyalt vogul-osztják monda, mely az Uralt a forgó 
föld megállítására, illetőleg megerősítésére égből alábocsátott övnek 
tartja, nyer kifejezést az Uralnak s részeinek régi orosz «3eMHOÍi 
IIOÍICT>» = aCingulus mundi», «KaMeHL Bojiwuero IIoaca» (= «a 
Nagy-öv-köve»), cKaMeHnoíi JÍOHCT.W ( = «Kő-öv») neveiben, me
lyekről HERBERSTEIN S utána GUAGNINO és WITSEN szólanak (1. 
fentebb). 

Egészen eltérő felfogását a hegyek keletkezésének találjuk a 
lozvai Ördögfejedelem-regében, mely szerint (I : 161—°2.) midőn 
N. T. és Xul'-ütér a földet teremteni kezdték, az utóbbi hozott 
homokjának csak egy részét adta át N. T. atyánknak, «másik 
részét azonban elrejti saját szája öblében; gondolja, majd én meg
nézem, hogy Tqrém minő szerrel teremt földet, azután én külön 
földet teremtek magamnak)). A mint N. T. igézete elhangzott e sza
vakkal: aXul-atér szájában hozott föld, nőjj nagygyá, terjedj szé
lessé!", abban a pillanatban ép úgy, mint a N. T. teremtette föld
darab, nőni kezd a X. a. szájában is az elrejtett ősvízi homok, 
elannyira, hogy már már kiforgatja állkapcsait. Bevallja erre tettét 
N. T.-nak könyörögvén : «Szám ím fölszakad; én szám öblében 
tőled földet rejtettem el, ugyan segíts rajtam valami módon, vedd 
ki a földet számból!» N. T. felel: «Ha elrejtettél belőle, köpd ki 
azt a szádban levő földet!» X. a. kénytelen volt engedelmeskedni 
s az ö «szájából kifröcscsent föld a N. T. atyánk teremtette sík föld 
fölé Uralbérczek, hegyek gyanánt rakódott le» (N. T. dsüw wnttém 
sastém ma numi-pálné nárél, urél üntyats). 

V. A t a v a k és f o l y ó k t e r e m t é s é n e k egyik regéjét, 
mely szerint ezek az ősfitől első és másodízben fölhozott marék 
föld szétszórásából keletkeztek, már fentebb láttuk. — A teremtési 
énekben (I : 80—81.) Arany-Kworész atya az üzenetvivő Kaimmal 
ugyané tárgyra vonatkozólag a következőkép szól: «Jobb oldali 
vállamra legyintem eleven kígyóostoromat (lilin nalV ^qmsim) : 
folyama futó számos patak nagy számban patakzik onnan; bal oldali 
vállamra legyintem eleven kígyóostoromat: sebesen folyó sok kis 
folyó nagy számban folyamik ki onnan». Az Arany-Kworész atyá
tól való teremtésre czéloz ez a jelzés is: Sorni-Kworés jáyén sátém 
voikén vitép yulin Ás «Arany-Kw. atyától igézett fehér vizű halas 
Ob» (II : 320.). — Egy más változat található a felső-szoszvai tűz-
özön-énekben, mely szerint (1: 40, 06.) midőn Arany-aíe'r «kikél a 
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házból s hajfonatdt szétereszti: egy torkolata hét Ob-folyam folyam
lik, egy torkolaté hét tenger merül fúl; a hét Obfolyam, a hét tenger 
fenekéről aranyos hátú hét csiborbogdr (%amlé/) merül föl». 
Ugyanígy dicsőíti ez ének Arany-Kait és hajfonatait is (I : 39.). 

VI. Á f á k s f ü v e k t e r e m t é s é r ő l a följegyzett népköl
tésben csak annyit találunk, hogy az ősvízbeli földhalom körül 
«hét télen, hét nyáron át nem termett sem fű, sem kóró; egyszer 
csak a mint az asszony kimegy, a vendégrekeszbeli házszögletben 
egy sárga virágú kóró (pori) termett)) (I : 33.). A szigvai szent 
regében e közlés változata (I : 3.): «Tundrahalmi házából kikél az 
asszony; amin t belép, így szól öregének: ,Öreg, a ház mögött 
valami cserje (jiw-saw) termett'. Az öreg szól: , A gyökere ahogyan 
volt, az ága a hogyan volt, úgy hozd be!' A felesége kiásta azt a 
fát, behozta, az öreg megismeri: hát egy czirbolyafenyö (iiHpá)». 
Ebből a kóróból, illetőleg czirbolyafenyőből támadt, mint a követ
kező pontban látjuk, az ősfi. — A lozvai Ördögfejedelem-rege sze
rint «van Tarém adta gyümölcs s van Xul-qtér adta gyümölcs» 
(I : 165.), mely utóbbitól az ember betegségbe esik. 

VII. Az ő s f i s z ü l e t é s e a) a jugrai közlésben (I : 33— 
34.): Az ősvízbeli földhalom asszonya észrevévén a ház szögleté
ben termett sárga virágú kórót, «bement a házba öregéhez s így 
szól: ,Hót tele, hét nyara, hogy itt élünk; ezalatt soha ilyes alakú 
kóró nem terem vala; nézd meg csak!' Az öreg felel: .Hozd csak 
be!' Az asszony kivitte kezében selyemkendőjót, a sárga virágú kis 
kórót selyemkendőjével betakarta, gyökerestid kihúzta ; a, mint föl
emeli : egy gyermek elsírta magát. A gyermeket örvendő kézzel, 
örvendő lábbal bevitte a házba. Az öreg szól: ,Mi hét tél, hét nyár 
óta gyermektelenül élt pár vagyunk; hát ezt hol találtad te ?' Az 
asszony felel: ,Hol találtam ? Ez az a kóró, melyet észrevettem'*). 
Ez a fiú közreműködik a föld teremtésében és megerősítésében s 
kiderül a rege végén, hogy «az a gyermek, ki bácsijához, nénijéhez 
sárga virágú kóró alakjában szállott le az égből (jola va'ilém), 
jelenleg Polém-isten néven uralkodik (űl). A Polém folyó alkotta tó 
partján levő szent helyén, ott imádják őt hajlongásokkal, ott nyúj
tanak neki áldozatételeket mind e mai napig» (I : 37.). Tehát az 
ősfi nem földi anyától született, hanem- az Egatyának égből alászál
lott legidősebb fa. PÁPAI KÁKOLY a Középob vidékén is úgy hallotta, 
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hogy a világ teremtésében résztvevő ősfi N. T. első fia: Pqlm-
türum iga. 

b) A szigvai szent rege közlésében (I : 4.): Midőn az öreg, a 
későbbi Numi-Tq,rém, czirbolyafenyőnek fölismerte a háza mögé-
ben termett cserjét, «a feleségéhez szól: ,Vidd ki, állítsd ugyanoda 
[a hol volt]!' Az öreg maga sohasem jár ki; lefeküdt a feleségével; 
a midőn fölkel, felesége nincsen sehol. Valahová elment, vagy mi; 
az öreg ki nem megy, továbbra is ugyancsak úgy él. Körülbelül 
négy-öt hét folyt le, akkor megunta magát. Habár kimennie nem 
szabad (at rq,wi), e napra feleségét keresni ím kimegy. Az ajtó
nyíláshoz ment, felesége künn megszólal, mondja: ,Ne gyere ki! 
Nekem fiacskám van; az én fiacskám oly nagy lett már, hogy evetet 
ölhet; én egy hét múlva majd hazamegyek, te ne gyere ki!' Egy 
hétig még künn volt, azután az asszony fiacskájával bement a 
házba; fiacskája olyan nagy lett, hogy már futkosni kezdett)). 
Látjuk, hogy e rege egyszersmind megokolása annak a törvénynek, 
mely szerint a liószámos és szülő nő külön házba (mán kwol) tarto
zik vonulni (1. fentebb), valamint annak, hogy a szülésnél férfi nem 
lehet jelen. — Később rákerül a sor, hogy a fiúnak nevet adjanak. 
«Az öreg szól: ,A fiunknak micsoda nevet adjunk?' A feleség felel: 
,Ha leányka volna, én nevezném el; de fiúgyermeknek nem atyjától 
kell-e nevet kapnia?' Az öreg szól: ,En micsoda nevet adjak neki?! 
Hadd legyen neve : Tari-pés nimáVá-sqw» (I : 4.). Itt is kiderül a 
rege végén (I : 32.), hogy az ősfi N. T. Egatyának fia, ki azonban 
itt nem a legidősbik, hanem a legifjabb, a Világ ügy elő férji. 

Máskép adja elő a Világügyelő-férfi születését egy felső-
szoszvai közlés (II : 98—99.), mely szerint N. T. «orosz nőt vett el 
feleségül (rus né vis); ez pedig Xul'-atér alvilági férfival keveredett 
viszonyba*). Midőn N. T. ezt észrevette, az asszonyt «fejebőrénél 
fogva háromszor a föld színéhez vágta, azután azon a lyukon, a 
melyen lefelé szokott nézni a földre, ledobta. Többé semmi köze 
hozzá. Kaités-ü,s8zony, N. T. testvére, egyszer csak lefelé hallgató
zik, hallja, hogy valami gyermek sírdogál. ,Hát az meg hol sír?' 
mondja. Ment s a lefelé néző lyukon lefelé pillantott: hát az ő 
ángya az Ob partjára esett, a jobb oldali hónalján két bordája 
kitört. Aranyos kezű-lábú gyermekecske jött a világra. Kaltes-
asszony szíve annyira megesett, hogy az aranyos kezű-lábú gyer
mek miatt a földre szállott. Leérkezett, ezen a földön ím fölnevelte. 



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 15 

Ama Kaltés-asszonytól fölnevelt asszony-fiúcska (ekwá-pV plris) 
Világot ügyelő férfivá lett ; mind e mai napig is a föld ím az ő ha
talmával áll fönn». — Egy jugrai közlés ugyané regét a következő 
változattal adja elő (II : 100.): «Nwmi-Tarém az ő feleségével czi-
vakodni kezdett. N. T. kardot emelt, hogy a feleségére csapjon; 
de a mint fölemeli, Polém-Tárém, az ő idősebb fia, a kardját le
fogja. N. T. megharagszik s nejét az alsó földre bűvölte (joli mán 
sátésta). A mint ez leszállott, látatlanul (szem mögött) aranyos 
kezű, aranyos lába gyermekecskéje világra jött* s ebből lett később 
a Világügyelő férfi. Itt el van hallgatva az asszonynak bűne, mely 
okot adott a czivódásra; de GONDATTI is hallott róla, hogy «N. T. 
neje, miután férjét hat fiúval megajándékozta, ledér életmódra adta 
magát s összeállott az égi szolgák egyikével. Ezért dobta őt le 
N. T. haragjában az égről, a midőn esése közben megszülte Mir-
siisné yum fiát» (27. 1.). Ez utóbbi változatok a Világügyelő férfi 
születése előtt már életben tudják N. T. többi fiait s így szerintük 
nem ő volt az első született magzat, mint a szigvai szent regéből 
gondolható. 

c) A KEGULY-féle teremtési rege az ősfi születését nevének 
megemlítése nélkül ekkép beszéli el (I : 136—7.): Miután az ősvíz 
kicsiny földterületén lakó emberpár «hosszú ideig, vagy rövid ideig 
élt, egy napon szól az asszony. ,Oreg, vénülő kézre jutottunk, vé
nült lábra jutottunk: egykor, az ember korabeli, az ember ideje-
beli világ beálltával, vájjon a nőnek kell kimenni (t. i. a tisztátlan
ság házába), avagy a férfinak kell kimenni?' Az öreg felel: ,0h 
nem, asszony! Egykor az ember korabeli világ beálltával Jiadd men
jen a nő ki, a férfi hadd maradjon benn!' Az asszony kiment; hét 
éjen, hót napon át nincs híre. Az öreg kifelé kiált: ,Asszon}r, te 
merre mentél; eleven vagy-e, vagy halott? Semmi híred nincsen'. 
Neje megszólal: ,Én, a mint beáll a nőt illető bizonyos idő ( = a 
gyermekviselés ideje), ím fiat szülök'. Ezt (t. i. a fiút méhében) ki
viseli ; az öreg hét éjen, hét napon át tovább fekszik. Ezután meg
jött nejének N. T. atyja rendelte meghatározott napja (— a szülés 
ideje). Fiát teli öllel emelve lépett be a meleg ház zugába. Az örege 
örvendő keze boldogságában, örvendő lába szerencséjében ül. 
,N. T. atyám fiat adott nekem, N. T. apánk fiúval ajándékozott 
meg bennünket'. Az asszony elbocsátja [kezéből a gyermeket], az 
öreg fölemeli; csókolgatják, ölelgetik". Megjegyzendő, hogy itt, 
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valamint az a) pont alatt idézett jugrai közlésben az ó'sji előbb 
születik meg a föld teremtésénél, sőt neki emebben tevékeny sze
repe van. 

VIII. Az e m b e r t e r e m t é s e . A vogul hitrege a földet 
lakó embereket nem származtatja vérségi kapcsolattal amaz. ősi 
embertől, mely a föld teremtésénél szerepel. Ez, mint több közlés
ből kitűnik, a vele együtt képzelt nővel s az éjszaki hagyományban 
szereplő ősfivel voltakép nem más, mint maga az Egatya es csa
ládja, melytől határozottan különválasztandó lény a halandó em
ber, a mint az ő keletkezésének története is egészen más. A kezdet-
beli ősember s az ősfi nem ősatyái az emberiségnek, hanem teremtői, 
mondhatnók csaknem gycvrtói. Az erre vonatkozólag följegyzesre 
jutott hagyományok a következők : 

a) A KEGüLY-féle szigvai teremtésregében (I : 144—7.): Az 
ősfi evet alakjában fölszáll ismét az Egatyához s így szól: «N. T. 
atyám, az ember lakó kérges földet létrehoztam, az ember lakó 
szent földet megállítottam ; de hát ki fog élni rajta? Miképpen 
kell megszületnie az ember fiának ? Erre nézve kérek én tőled taná
csot)). N. T. atyja felel: «Fiacskám, az ember származásának dol
gát én hogyan mondhatom meg neked?! Midőn egykor hideg orrú 
orros szelet fogok támasztani, széles szemű szemes hó alakjában 
fogok esni. Midőn apró szemű szemes hó fog esni, gyúrj a hóból 
emberlábas alakot, készíts emberkezes alakot! Készíts lábas állatnak 
alakját, készíts kezes állatnak alakját! Szárnyas fajta sok állatod
nak szárnyas állat szárnyas alakját készíts, karmos állat karmos 
alakjait készíts!)) Alászállott, hó esett. «Hóból embert csinál, gyár, 
tova dobja: darabokra omlik. Lábasállat-alakot csinál, tova dobja: 
nem válik elevenné, szétomlik. Szárnyasállat-alakot csinál, gyúr, 
tova dobja: darabokra omlik. Elment a kedve s bement a házba; 
atyjához s anyjához szól: ,Hiába bajlódtam, élőkké nem lesznek, 
adjatok nekem tanácsot!" Ezek ismét N. T. atyához utasítják 
tanácsért, föl is megy újra a fiú, előadja panaszát s erre a követ
kező választ kapja: «,Fiacskám, te én tőlem tanácsot kérsz: hát 
hogyan is mondjam már neked ? ! Szállj alá s egyik felét elegyítsd 
főiddel, másik darabját elegyítsd hóval! Emberalaké, úgy készíts, 
lába sállat-a lakot ugt/anétgy készíts, szárnyasállat-alakot ugyanúgy 
készíts! Van-e még neked mondandó valami szavam?!' Alászállott, 
aláérkezett. Egyik felét hóval elegyíti, másik felét földdel elegyíti. 
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Emberkezes alakot csinált, lábas alakját csinált. Szeme a miképpen 
támadt, szája a miképpen támadt, úgy csinálta. Tova dobta: nevet
gélve, játszva indult előre. Embert készített; a föld a mekkora, 
[mindenfelé] lett ember. — Lábasállat-alakot kezdett készíteni. 
Lába, keze a mint támadt, úgy készítette. Tova dobta őket : lábas
állat lábas alakjában indult meg, kezes állat kezes alakjában ment el. 
A föld egyik felét elárasztotta az erdei vad. — Szárnyas állatot 
kezdett készíteni. A szárnya, karma a mint támadt, ugy készítette. 
Tova dobta őket: a szárnyas állat szárnyával elröppen, a karmos 
állat karmával tova indul. Földje megtelt. Szárnyas fajta sok állata 
elkészült, lábas fajta sok állata elkészült, embere elkészült». Nincs 
tehát e rege szerint az emberiségnek egy közös ősatyja, mint ezt a 
biblia fő erkölcsi eszméjének, az egész emberiség testvéri egyesü
lésének igazolására tanítja; hanem egyszerre annyi ember termett, 
hogy a föld megtelt velük. Eredetükben nem külömböznek az embe
rek az állatoktól; egészen ugyanazon anyagból valók, egyszerre s 
egyformán teremtődtek. 

b) Hasonló tartalmú a lozvai Ördögfejedelem-rege közlése 
(I : 163.), mely szerint «az ég és föld megteremtődése után N. T. 
atyánk arra gondol, hogy embert teremt. Agyagot (rayj) vett, 
havat vett, egy asszonyt s egy öreg embert gyúrt belőlük, testeikre 
kezét-lábat készített, bőrüket pedig egész terjedelmében köröm minő
ségébea alakította». Azután elment, hogy lelket hozzon embereinek; 
mialatt azonban oda járt, XuH-^tér-nak sikerült megrontania az 
embert, úgy hogy ennek körömbőre csak az ujjak hegyén maradt 
meg ilyennek, egyebütt pedig lágygyá változott s egyszersmind 
fogékonynyá lett a betegségek iránt (1. erről bővebben alább). 

c) Bővebben szól az ember teremtésének viszontagságairól a 
felső-szoszvai rege ( I : 129—131.). Itt Joli-'Tq,rém Földanya föl
küldi szárnyas Kaim követét N. T. bátyjához a következő üzenet
tel : «,Az ember lakó kérges földet megteremtetted, világossá tet
ted ; de hát az embert hogyan kell megteremteni?' N. T. felel: 
,Én hét emberalakot fogok alábocsátani, te [Földanya] magad adj 
nelák lelket; Kworés atya részedre rendelte a lélek adományát, 'Sis 
anya részedre rendelte az életkor adományát (nanki lüijeptán; 
Kworés ásén nafi pultén UH láuwés, 'Sis sáriin nan páltén nat lau-
ivés)'. Szárnyas Kaim most aiászáll; N. T. pedig elküldi embereit, 
hogy csináljanak emberalakokat. Tapél-öreg egy veresfenyő-ligetbe 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. * 
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ment, veresfenyöböl hét emberalakot vágott. Míg ő oda járt, Xut-qtér 
fehér agyagból gyúrt hét emberalakot. A két helyről egyszerre érkez
tek haza. X. a. szól: ,Öcsiké, cseréljünk!' Tapél-öreg felel: ,Én 
nem cserélek, mert embereim majd életkor nélküliekké válnak'. 
,Oh nem,' mondja X. q., ,lelket majd én rendelek beléjük, úgy lesz 
életkoruk'. .Nem, én ezeket az én embereimet nem cserélem el', 
szól Tapél-öreg, ,én nekem lám, sok munkám volt velük'. Ismét 
felel X. q.: ,Hát én nekem ép oly sok munkám volt az én embe
reimmel ; azután meg te honnan veszel lelket, hiszen Kivores 
atyád részedre nem rendelt lélekadó [tehetséget]'. Tapél-öreg csak 
fejét tapogatva ül. ,Igaz', mondja X. a.-nek, délek nincsen birto
komban ; ezeket a faembereimet alkosd élő emberekké!' ,Hogy ne 
alkotnám élőkké!' szól X. a., ,bizony alkotom őket; ezek a gyúrt 
agyagembereim pedig manóknak (ménkw) lesznek alkalmasak'. 
Tapél-öreg ama vörösfenyőből csinált embereit most X. (t.-nek 
adta, amaz agyagemberek pedig 1 apel-öreghez jutottak. —• X. q. 
a vörösfenyőből készített embereket most N. T. kezébe juttatta. 
N. T. az asztal túlsó felére, maga felé háttal fordítva állította, 
rájuk fújt; hogy hová vetődtek, nem tudja. Tapél-öreg hiába nyúl 
azok felé kezével: eltűntek szem elől, nem foghatta meg őket. 
Egyszer csak a mint az alant levő földre néz: lúdbukdácsoló, récze-
bukdácsoló hét patak fején hét méhktv ordítva! fut erre, fut arra. 
Tapél-öreg csak a feje búbját vakarja. Megfogja most agyagembe
reit, nézegeti őket: azok, mind hiába; csak agyagdarabok. N. T. 
szól: , Agyagembereidet vidd le testvéredhez [a Földanyához/, Kwo-
rés atyánk ö részére rendelte a lélek adomémyát, 'Sié anyáink ö 
részére rendelte az életkor adományát'. Most Tapél-öreg agyag
embereit ím Joli-Tqrém anyánkhoz viszi. Mikor lejutott, így szól: 
,Testvér, ezek itt minő módon nyernek életet? Te adj nekik éle
tet!' Joli-Tqrém anyánk szól: ,Nohát én adok nekik életet; te menj 
innen félre /' Mai nap is, midőn a gyermek világra jön, ím azért 
nincs ott jelen férfiszemély. Joli-T. anyánk most az agyagembereket 
élőkké alkotta. Ezen agyagemberekből származott leányok s fiúk: 
orosz s mánysi egyetemben, ím mind e mai napig élünk. Gyarló 
kezünk a hova ér : azért törik; gyarló lábunk a hova ér: azért 
törik; ha vízbe esünk : azért sillyedünk alá. Ha fából lettünk volna 
alkotva: testünk erős volna, könnyű volna, vízbe nem sülyednénk 
alá». Mint látjuk, ez a hitrege is egyszerre keletkezett több őst tulaj-
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donit az emberi nemnek; az ember agyagból készült s ez a betegség 
és halál urának, Xul' átérnek műve. A lélek a Földanyától, minden 
élet adójától származik, ki azonban e ténykedését Numi- Tarém atya 
rendelkezése szerint gyakorolja. A ménkiv-ek is emberhez hasonló 
lények, voltakép az ember alkotásának sikertelen kísérletei. Mint az 
ősfi születésének fentebb idézett regéi, ez is kiemeli, hogy a szülés
nél férfi nem lehet jelen, az emberi lélek első adományozásának 
történetével igazolva a jelen idők vallási felfogását. 

Ugyané regének változatát GONDATTI a következőkép közli 
(47.1.): «Numi-Tomm hozzáfogván az ember alkotásához, min
denekelőtt két bábut faragott ki vörösfenyőből, melyeknek azonban az 
volt a bajuk, hogy fejük minduntalan a mellükre esett alá. Az Ég-
atya e hiba kijavítása czéljából szeggel támasztotta meg a bábul,-
nyakát, mely szegnek másik vége a mellre feszült. E művelet után 
magához háttal fordítva lábukra állította a bábukat s reájuk fútt. 
mire ezek életet nyertek, egyet fütyöltek s elfutottak az erdőbe, hol 
ménhv-ékké, erdei manókká változtak. A nyakukban levő szeg miatt 
a manók nem nézhetnek lefelé; ezért gyakran botlanak, elesnek 
s ennek következtében többnyire meghalnak, minthogy a szeg
fejükbe nyomul. — Látván, hogy nem helyesen járt el, az Egatya 
másodszor is hozzálát az ember teremtéséhez. Most vörösfenyöne]; 
beléből csontvázféle alakokat készít, azokat körülcsavarja a vörös-

fenyő gyökérszálaival, arczczal maga felé fordítva fölállítja s reájuk 
fuj. Ezek erre életet nyernek s létre jönnek a mostaniakhoz hasonló 
első emberek, melyek csak abban külömböztek, hogy szőrösek voltak. 
Az Egatya megengedte, hogy bárhol járhassanak, a hol csak kedvük 
tartja; megehessenek bármit, a mit csak látnak, kivéve a hamvas 
áfonyát (ménkiv-pil), mely a ,manö bogyója'. — Idők múltán az 
Egatyának kedve kerekedett, hogy megnézze a földön ennek új 
lakóit. Alászállott, tekint mindenfelé: sehol sem találja őket: ki
áltoz : senki nem felel. Végre észreveszi, hogy elrejtőztek egy 
bokorban; parancsolja, hogy jöjjenek elő onnan s ekkor csodálko
zással látja, hogy emberei elvesztettél' összes szőrüket, meztelenül 
állanak.. Kiderül, hogy nem engedelmeskedtek az Egatya tilalmá
nak s ettek a kárhozatos bogyóból (nem tudni az ördög közreműkö
désével-e, vagy a nélkül) s ettől hullott ki tssőrük. Fázni kezdtek s 
hogy a hidegtől és nedvességtől némileg védjék magukat, a bokorba 
bújtak. Mindezt látva és megtudva az Egatya összepirongatta őket, 

2* 
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azután meg belátva, hogy ezek a téli hidegektől amúgy is elpusz
tulnának s általában nem életrevalók, reájuk fútt, mire ezek dara
bokra szóródtak szét. — Harmadszor fog immár az Egatya az ember 
teremtéséhez. Fűzfából csontvázakat Jon, ezeket bemázolja agyaggal, 
maga elé állítja, reájuk fú s létrejönnek a jelen emberiség Ősei. 
Velük együtt megteremtette az Egatya fenyőágakból a szarvasféléket, 
erdei vadakat, madarakat, halakat. 

Érdekes új részlet e változatban, hogy benne az ember mez
telensége bizonyos tiltott gyümölcs élvezetének következése gyanánt je
lentkezik. Tudvalevőleg úgy tanítja a biblia is, hogy amint az ős
emberpár a tiltott gyümölcsből evett, «megnyílt mindkettőjüknek 
szeme s észrevették, hogy ők meztelenek)) (Móz. I : 3, 7.). Még 
inkább hasonlít a bibliai elbeszéléshez a kondai Atom-monda, 
melyben (I. 168—9.) az asszony a kígyó (pupi-khwor) csábításának 
enged, midőn eszik az ettől sokszorosan kinált «bogyóból)), noha 
előre megmondotta volt a náluk vendégségben járt«istenke» (törém-
siékivé): «Én nálatok ravasz dolgot hallok ( = sejtek): a kígyó valami 
ételt fog hozzátok hordani; de ti azt meg ne egyétek, mert ha abból 
esztek, valami dolog ( = baj) lesz». Amint az asszony e monda 
szerint a bogyót megette : ^meztelenül áll. ,Ezek', úgy mond, .mi
csoda enni való bogyóid, még a bőröm (squm) is eltűnt valahová'? V» 
Amint a távollevő férj megérkezik ; «az öreg is meztelen, az asszony 
is meztelen. Az öreg elkezdett veszekedni: ,Most már csupasz bő
rünkkel hogyan fogunk megélni ?' Szégyellik magukat, rejtekhelyet 
készítenek». Csak háromszoros hívásra jöttek az őket kereső istenke-
öreg szeme elé, ki látván meztelenségüket zsebeit kirázta; az egyik 
zsebéből amint rázott: az öregre inget dobott, másik zsebéből 
amint rázott: az asszonyra szoknyát dobott. ,Legyetek meg ezek
kel', mondja, 'régi bőrötöket ne remélljétek többé!' Előbb nem 
kellett számukra öltözék, most már öltözéket öltöttek magukra. 
így kezdett jelentkezni az ember öltözéke isteni ügyességgel (törém-
pisél))). A «régi bőr», melyről e monda nem szól, de reá 
két ízben is czéloz nyilván afféle állati «szőrös bőr» lehe
tett, milyennel GONDATTI közlése a mostan élő emberfaj elődét 
ismeri. 

d) A déli hagyomány két fontos eszmében külömbözik az 
éjszakitól, míg t. i. ez az ember első őseit mesterségesen készítteti 
s nem ismer egy közös ősatyát, a déliben az emberek ha nem is 
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közös ősatyától, de legalább egy közös ősanyától származnak s tőle 
nem «készíttetnek)), hanem annak módja szerint «méhből szület
nek)). Az ősanya neve a BEGULY-féle teremtési énekben: Kami-náj 
áfíkw, «Kami-asszony anya», ki itt meg van külömböztetve a ((Kér
ges-Föld anyától» (Sqwén Ma ankw); megfelelő személy a tőlem 
jegyzett változatban: Xul'-cfter áji«Ördögfejedelem-leány», mi egybe
hangzó az előbbi regék ama tudomásával, mely szerint XuH-qtér-nek 
tevékeny része van az ember teremtésében. «Xul!-<Mér leány» — 
így folytatja az ének a föld körülövezésének elbeszélését (1: 82— 
86.) — «ha leül: ülő helyén nincs nyugta; ha föláll: álló helyén 
nincs maradása. Fönn-járó-szárnyas Kaimhoz szól : ,Arany-Kwo-
resz atyádhoz menj föl ismét! Arany-Kw. atyácskádtól kérdd meg 
ezt: az ember korabeli, az ember idejebeli világot hogyan kell 
megteremteni?' A válasz, melyet a követ az Egatyától hozott: 
«, A mozdulatlanul álló erdeifa tövet, ha vessz/l termi be: veszejét 
tapossad; ha fű termi be : füvét tapossad ! Egy méhbeli hét fiú, hét 
leány fog abból teremtődni (au kakér sát pV, sat áyi tül sánkémle'it)'. 
Ezután Xul'-qtér leány a mozdulatlanul álló erdei fa tövét ha vessző 
termetté be: vesszejét taposta, ha fű termetté be: füvét taposta, 
egy méhbeli hét fiú, hét leány teremtődött abból». Megjegyzendő 
e közléshez, hogy a költői nyelv más helyütt is «vesszeje növesztett 
vesszőtermő útnak» (úird sdstén nirin l!q,n-/ IV : 297.) nevezi a nőnek 
azt a sétáját, melyben elrejtőzve a férfival szeretkezik s gyermeket 
szerez. Hogy itt is ilyen «vessző- és fűtaposásról» van szó az ének
mondó magyarázatában világosan megjegyezte. •— A EEGULY-féle 
változatban (1: 102—3.) «Kérges-Föld anyánk» türelmetlenkedik. 
«Lábbal-alkotott-lábas Kalmot» következő üzenettel küldi föl N. 
T. atyához: «Megalakúlni im megalakultunk, de étellel táplálkozó 
ember nélkül ülni nem futja ki erőm (tepél tépél átémtal ünlunkwé 
váyém at jo%ti)». N. T. atya válasza Kaimhoz : «Te ha majd le fogsz 
érkezni eleven kígyóostorral három ízben történőleg csapdosd meg 
Kérges-Föld anyát! Nagyölü ember két öljenek szélességére fog 
kibontakozni földecske : étellel táplálkozó embere abból (t. i. a föld
ből) foq teremtődni. Kami-asszony anya abból fog teremtődni, egy 
méhbeli hét magzatot fog ö kirázni ( = szülni; akivqntér sát sis taw 
re%ü)». Föltűnő mindakét itt idézett közlésben, hogy nincs szó 
bennük az ősemberek atyjáról, csupán anyjáról; ennek természetes 
magyarázata a nőnek helyzete az ősi társadalom családi életében, 
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melyben a gyermeknek csupán anyja kilétéről lehetett biztos tudo
mása, míg az apa rendesen bizonytalan volt. 

IX. Az á l l a t o k t e r e m t é s e a EEGULY-féle teremtési re
gében, mint láttuk, együtt s egyforma módon történik az emberé
vel. GONDATTI is úgy értesült, hogy az Egatya az emberrel együtt 
teremtette az állatokat csupán a szerkesztésükhöz vett más-más 
anyagot, jelesen amannál fűzfát, ezeknél fenyőfát (1. fentebb). 
Ezeken kívül külön regék szólnak a táplálékul szolgáló két leg
fontosabb állatnak, jelesen a jávornak és /iáinak teremtéséről. 
A jávorét a déli hagyományt tartalmazó teremtési ének követ
kezőkép adja elő (1:86—94.): Xul-qLtér-leánynak «egy méhből 
való hét fia, hét leánya miután sokáig, vagy rövid ideig éltek, 
hogy már hegyes fanyilakkal lőhetnek, akkorákká lettek. Fönn 
menő szárnyas állat szivét remegésbe hozzák; lenn járó lábas 
állat szivét kétségbe ejtik. Xul'-q,tér-leány anyjuk Fönn járó
szárnyas Kaimhoz ismét mondja: ,A.mny-Kivorés atyuskádhoz 
eredj föl ismét! Kérdezd meg ezt: egy méhbeli hét fiam, 
hét leányom ím megteremtődött; de most a megenni való 
vesszőbimbót, fübimbót ( = a betevő falatot) honnan vegyék, a 
szívcsúcsra való Ízletes falatot hol keressék ?'» Az Arany-Kivorés 
atyuskától hozott válasz : uSűrüfájtl fekete bozót oldalába hét jávo-
ünöt, hét jávortulkot bocsátok (táráU'im) ; midőn tavasztáji hosszú 
napot alkotok, elrejtő vessző, elrejtő fű mögül, — a megenni való 
vesszőbimbót, fübimbót onnan hadd keressék, a szívcsúcsra való 
ízletes falatot onnan hadd találják. Egyik része földem vidékének, 
egyik része vizem vidékének fája ritka, ritka láp; vize ritka, ritka 
láp; ász szó'rű sok szarvasborját bocsátok oda. Midőn tavasztáji 
hosszú napot alkotok, elrejtő vessző, elrejtő fü mögül, — a meg
enni való vesszőbimbót, fübimbót onnan hadd keressék, a szív
csúcsra való ízletes falatot onnan hadd találják! Másik része föl
dem vidékének, vizem vidékének a tápláléka bó halottas ország: 
(yqláü ma), a megenni való vesszőbimbót, fübimbót onnan hadd 
keressék, a szívcsúcsra való ízletes falatot onnan hadd találják!» — 
A EEGULY-féle változatban (I : 104—5.) a Kérges-Föld anya küldi 
föl N. T. atyjához az üzenetet: «Az étellel táplálkozó embert ím 
megteremtettük; de most valamely megenni való szíve csúcsára 
való ízletes falatot honnan fog venni?» Az Egatya válasza erre: 
aMajd ezen alant elterülő sűrű fajú lúczfenyves oldalában a hét 
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ünős jávortehenet fogom odabocsátani, az ünőt és tulkot fogom 
odabocsátani, a tarka jávorborjút az anyjával az ott elterülő bika-
nyelv keskeny ségíi lápra fogom odabocsátani ; étellel táplálkozó em
bere a szívcsúcsra való ízletes falatot onnan hadd keresse!» Tehát: 
a jávor az ember táplálékéul van teremtve, a mint a «jávorének» is 
mondja (IV: 301.): «N. T. atyám bocsátott alá engem, hosszú fülű 
füles állatkép, hosszú lábú lábas állatkép bocsátott engem; táplá
lékkal, táplálékkal [élő] emberének szív csúcsabeli ízletes falatjául: 
rendelt N. T. atyám engem». 

A jávor teremtését a haléval együtt adja elő a felső-szoszvai 
közlés (1:132—3.). Itt is a Földanya, Joli-Tcirém a közbenjáró N. T. 
Egatyánál, kihez Kalmot a következő üzenettel meneszti: «Ijja 
fogott hét férfidat megteremteni ím megteremtettem; de most 
megenni való vesszőbimbójuk mi lesz, megenni való fűbimbó-
jukat honnan keressék ? Te ezüstlétrát bocsáss alá, megenni 
való vesszőbimbójuk, fűbimbójuk ama létra hosszában szálljon 
alá! Éhező szívük nagyon éhezik; ha vesszőhöz érnek: a vesszőtől 
rogynak össze; ha fűhöz érnek, a fűtől rogynak össze». N. T. kérdi: 
«Az ezüstlétra hosszában micsodámat bocsássam alá?» Kaim felel: 
«Oszszel, midőn rövid napok állanak be, lúdfutkosó, réczefutkosó 
hét folyó cs]iádnak, lúdbukdácsoló, réczebukdácsoló hét foly ócskádnak 
hét halsereges vizéből kis hátszárnyú hátszáruyú hátszárnyas halat 
hozz elő! Mögös városunk mögébe hét jávorú jávoros mohlegelőt 
bocsáss alá!* Az őszszel erdőbe menő hét férfi «hét jávorú jávoros 
mohlegelőt talál; megenni való vesszőbimbót, fűbimbót onnan 
talál. A mint az Obra leereszkednek, hát ím a N. T. atyjuk ren
delte (láivém) hal arasznyi hosszúvá lett már». 

Külön szól a hal teremtéséről a EEGULY-féle szigvai rege 
(I : 148.), melyben az ősfi evet alakjában ujolag fölszáll az Égatyá-
hoz mondván: «Numi-Tqrém atyám, Numi-Kworés apám! Sza
vadra termett embered, erdei vadad, szárnyas fajta állatod meg
lett : hanem ezen ember részére mit rendelsz táplálékul; éhező 
szívüket mivel csillapítják, fázó testeiket mivel melegítik ? Én e 
végből jöttem föl hozzád tanácsot kérni: miképpen rendeled, hogy 
éljenek?)) Felel az Égatya: «Vízi halat fogsz előigézni (vit-yul 
sate'in), fiacskám; mit adjak neked ennél egyebet?!)) «Egyik fajta 
halból két halat adott neki, másik fajta halból ismét két halat adott 
neki. ,No halld, fiacskám !' — mondja — ,Szállj le az alsó földre; 
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obi fajta haladat bocsásd az Óbba, fölyóbeli ajta haladat bocsásd a 
folyóba, tóban éló haladat bocsásd a tóba! Ha az ember korabeli 
világ beáll, éhező sziveik ezzel csillapodjanak!')) 

Valamint az ártalmas növényeket, úgy az ártalmas és haszna
vehetetlen állatokat is Xul-g,tér fondorlatai hozták létre. Erről a 
lozvai Ördögfejedelem-rege ( I : 162—3.) a következőket beszéli: 
Mintán Xnl'-atér-nek első kisérlete külön föld teremtésére meg
hiúsult, tovább is csak azon gondolkozik, hogy miként teremtse 
meg azt magának. «N. T.-hoz szól: ,Bátyácska, ugyan adj nekem 
oly nagy földet, melyre egy botot állíthatok!' ,Ha éppen oly nagy 
földdarabot kérsz, melyre egy botot állíthatsz, hát végy!' mond 
N. T. X. a. egy botot vág, leszúrja a földbe s szól: ,Habár kicsiny 
földem van is, de mégis a magam földje!'" Midőn később N. T. 
kíváncsi lesz, hogy vájjon mit csinál ellenfele a neki adott földdel 
s X. a. botját fölrántja, hát a ezen botból támadt lyukon által színük 
soha sem látott csúszómászók (qsá vátal nim-viré) kezdtek feljönni 
a föld alól. A mi béka, gyík, egér, földi giliszta, szúnyog, nagy bögöly 
s apró légy van, mind föl kezdett jönni. ,De már elég!' — mond 
N. T. ,Hogyan adtam volna én neked a földet ily ártalmas 
dologra?! Be kell dugni ezt a lyukat!' Erre tüzes fadarabbal a 
lyukat be is tömte». Ha ez nem történt volna «ezek a színük soha 
nem látott csúszómászók nem futnának a tűztől, nem félnének a 
füsttől s a köldöke vágott ember semmi szerrel nem bírná ki ve
lük)). Itt tehát N. T. szerepe nem maga a teremtés, hanem az 
ördögi törekvés ellensúlyozása, az ártalmas lények számának csök
kentése s az ellenük való védelemnyujtás. 

X. A f ő b b é l e t f o g l a l k o z á s o k e r e d e t e , jelesen a 
halászaté, vadászaté s a ruhakészítésé a néphit szerint szintén a 
teremtés korszakába esik s az Egatya jótékony gondoskodásának 
műve. A REGüLY-féle szigvai rege e részben a következőket tartal
mazza (I : 149—154.): Midőn az ősfi «obi fajta halát az Óbba, 
folyóban élő halát a folyóba, tóban élő halát a tóba bocsátotta, 
hét tél, hét nyár eltölte után az Obhoz ment. Obi fajta hala meg
nőtt, megkorosodott, a víz egész magasságában úszkál». Ismét égi 
atyjához fordul tehát: *N. T. atyám, Numi-Kivorés apám! Igédre 
termett embered elterjedt az egész földön, szárnyas állat szárnyas 
állat módjára nőtt meg, lábas állat lábas állat módjára korosodott 
meg, vízi halam vízi hal módjára szaporodott meg: hogy ezen 
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igédre termett embereid éhező szívüket mi módon csillapítsák, 
fázó testeiket mi módon melegítsék, hogy igédre termett vízi hala
dat, erdei vadadat minő halállal öljék meg, minő módon ejtsék kézbe, 
erre nézve jöttem én te hozzád tanácsot kérni; miképpen rende
led?)) Erre aztán az Egatya ekkép tanítja a vadász- és halász
szerszámok készítését: «Leérkezel az alant levő nép lakta kérges 
földre, ott van az ón igémre termett erdei fám. Kemény fának 
hasíts keményéből, rugékony fánál,, hasíts rugékony részéből, a két 
fát illeszd egybe ! Az Obon, igémre termett halaim között tok-fajta 
haladnak szerezd meg aztán hólyagát, főzd meg a tűzön, [kétféle] 
fádat ragaszd egybe, kötözd őket eggyüvé, ily mádon csinálj ijjat! 
Igémre termett erdei vadamat [az ember[ üldözni fogja, utoléri, a 
közelben nyíllal meglövi s ilyen szerrel jut kézbe. Ha szárnyas fajta 
állatod jut közelbe, készíts szintén azon módon nyilat, készíts 
fából nyelét, ama nyíllal öljék meg! — A mi igémre termett vízi 
halamat illeti, én nyárrá változom, ügy a folyóer éknek, mint a 
tavaknak torkolatát zárják el czégével (árpi). Igémre termett erdei 

fámból hadd hasítsanak pálczikákat; gyökeres fának hadd vegyék 
gyökerét, hasítsák vékonyra, fonjanak kis húpvars<ít (pos), [az em
ber [ bemártja a vízbe : igémre termett vízi halam maga megy belé. 
Télre változik az idő: úgy a folyókon, mint az Obon keresztül készít
senek czégét. Hadd fonjanak nagy varsát (kamká) : az ember vízbe 
helyezi, igémre termett vízi halam maga megy üregébe. Midőn az 
ember korabeli világ beáll, az ember korabeli világ létrejött: éhező 
szíveik avval csillapodjanak, fázó testeiket avval hadd melegítsék! 
Erdei vadat fognak ölni: ha lábas fajta állatot ölnek, lenyúzzák a 
bőrét. Kinek fázó teste subára szorul, készítsen subát ( sáyi), a küs-
szűrre szoruló ember hadd készítsen küé-szürt, a maliczabundára 
szoruló ember hadd készítsen m<diczabundát; a fázó testét avval 
melegíti, fázó keze avval melegedik». Ezután az ősíi leszállott s 
ment, «hogy széles e földön való népét tanítsa. íjjal vadászó embert 
ijjkészítésre, nyíllal vadászó embert nyílkészítésre tanítja. Vízi Italát 
fogó emberét nagy varsa, kis kúpvarsa fonására tanítja. Nyárra for
dul | az idő j : megtanítja a, nyári czégét csinálni/ télre fordul [az 
idő]: megtanítja téli czégét csinálni. A hálóvarsával (üsma) halászó 
embert megtanítja a hálóvarsával bánni, a gyalommal (tálé) halá
szó embert megtanította a gyalommal halászni. — A háló varsával 
halászó ember: a hegyen egy f'úszár (pori*) terem, azt kitépi, héját 
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lehántja, fonalat készít, hálóvarsát fon belőle, vízbe bocsátja, a vízi 
hal maga megy belé. A gyalommal halászó embert háncsot nyúz, 
kötelet fon, a sok fonalat egybefűzi, beleveti a vízbe, vízi halat húz 
föl; leányos ember leányának hasa megtelik, fias ember fiának éhe 
csillapúi». 

A felső-szoszvai közlésben (I : 133—4.) miután a N. T. atya 
«rendelte*) hal az Óbban «arasznyi hosszúvá lett, vesszögy almot 
(nir-tqlV ) csináltak. Vesszőgyalommal való gyalmozásuk közben 
a mint az Ob közepére néznek: hát ím egy öreg ember szakálát az 
Ob medrében, ennek egész széltében széteresztette. Az öreg ember 
szakáidból czége (arpij támadt. Immár keczézö ember keczézik 
(yultné yum yalti), hálóvarsával halászó ember Jtálóvarsával halá
szik (üsné yum üsi) ; lebocsátván hálóvarsáját tokhalat üt, nyelma-
lazaczot, mukszunlazaczot üt. Közönséges jószág ( = hal) ugyan
csak bőségben van; mind a mai napig ím az a jószág, az a halá
szati zsákmány halászódik folyton. Ezután kiderül, hogy az az öreg, 
ki az Ob medrében szakálát széteresztette, senki más, mint N. T. 
öccse, Tapél-öreg volt. Abroncskerék alakjára forgó kerek világ hét 
széle mind az ő vízből előhozott jószágával áll fönn». Tanulságos e 
regében a vesszögyalomnak, mint a gyalom legősibb alakjának emlí
tése, melyről a Kalevalában is szó van (47. rúnó 313-—8. vers; 
1. Ethnogr. IV : 195.), továbbá hogy a mesterségek tanításában a 
pelimi istenség (= Tapél-ajka) ugyanoly szereppel működik 
közre, mint az előbbi regében az ősfi. Ez tehát a déli mondakör
ből származó részlet. — GONDATTI értesülése szerint (48. 1.) Numi-
Tárém tanította meg az embereket a vadász- és halász-szerszámok 
készítésére s a velük való bánásmódra, a mint ugyancsak tőle ered 
a csónak-, hótalp-, szán- és ház-készítés tudománya. A lozvai Ördög-
fejedelem-rege is említi (I : 165.), hogy «N. T. megmutatta az 
embernek, mikep kell élnie, mikép erdei vadat keresnie, mikép 
vízi halat halásznia"). 

XI. A h á z a s s á g e r e d e t e a vogul vallási felfogás szerint 
is istentől való. A BüGüLY-féle szigvai rege beszél róla, mint a 
teremtés kapcsán létrejött intézményről. Az ősfiúnak e pontra 
nézve föltett kérdése (I : 155—6.): «N. T. atyám, a jövőben mi
képpen alkotod meg az embernek életkorral való világát, miképpen 
rendeled, hogy meglegyen az embernek életidővel való világa ? 
Annak az embernek, kinek leányának kell lenni, mi módon lesz 
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leánya; annak a nőnek, kinek fiának kell lenni, mi módon lesz Jiaf 
Erre nézve tanácsot kérni jöttem én el te hozzád». Hangzott pedig 
erre N. T. atya válasza: «Fiacskám, szállj alá, egy nőt s egy férfit 
szerezz egybe (akwán sq,pitáln) ; ha majd beáll az ember korabeli 
világ, ha majd megalkotom az ember korabeli világot: a leány 
abból fusson, a fiú abból járjon /» Miután az ősfi lejött, elment em
berei közé. «Széles e földön való népében, hogy egy nő s egy férfi 
együtt éljen, úgy intézi: Kezde leányuk lenni, kezde fiujok lenni.» — 
GONDATTI ide vonatkozó közlése (48. 1.): N. T. miután embereit az 
életfoglalkozásokra kitanította, «rá utalt arra, hogy gyermekeik 
fognak születni s egyszersmind megparancsolta, hogy tanítsák gyer
mekeiket a vadak és madarak vadászatára s a, halászatra, továbbá 
hogy közöljék hagyománykép velük mindazt a mit tőle hallottak. 
Ezután N. T. fölemelkedett az égbe s teremtési munkájával meg
elégedve pihenni tért». 

XII. A b e t e g s é g és h a l á l e r e d e t e a KEGULY-féle 
szigvai rege kosmogoniájában a teremtés befejező ténye s ép úgy 
áldása s jótékony gondoskodása az Egatyának, mint az eddigi 
müvek. Története a következő (I : 156—9.): Az ősfi miután be
vezette a házasság intézményét s embereinek gyermekeik kezdettek 
lenni, hót tél, hét nyár elteltével «elment széles e földön való 
népét megtekinteni. A leányos embernek a leánya megnőtt, a fí&s 
embernek a fia megkorosodott: a N. T. atyja igéjére termett szent 

földön kezdenek már el nem férni. Erdőben termett erdei fája, 
hegyen termett hegyi füve [hozzá képest] kevés : az ember fia-leánya 
ennél is több / mint sűrű szúnyograj nyüzsög, mint saru bögölyraj 
zúg. Az erdei vadat vadászó embereknek kevés a tér az erdei vad 
vadászatára, a vízi halat halászó embereknek kevés a tér a vízi hal 
halászatára. E bajon segítendő még egyszer s utoljára fölszáll evet 
alakjában N. T. atyjához s panaszára tőle a következő választ 
kapja: «Miképpen rendeljem immár én, hogy te élj ? ! Vidd le ezt 
a Xul'-atért! Ha majd leérkezel, ö kórt támaszt, betegséget alkot: 
ettől ugyanannyi néped pusztuljon el, a, mennyi néped fönnmaradjon ; 
[ez] hadd vadásszon erdei vadot, hadd halásszon vízi halat, földjük 
akkor tágassá lesz, vizük tágassá lesz. Vízi halat halászó ember vízi 
hal útja hadd legyen tágas, erdei vadat vadászó ember erdei vad 
útja hadd legyen tágas!» Alászállott az ősfi, levitte Xul'-q-tért s 
elbocsátotta a földön. «Hét tél, hét nyár lefolyta után elment, hogy 
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megtekintse széles e földön való népét. Ugyanannyi népe meghalt, 
a mennyi népe élö. A leányos embernek ugyanannyi leánya hal 
meg, a mennyi leányát fölnevel; a fias embernek ugyanannyi fia hal 
meg, a mennyi fiát nagyra neveh. Ezután a rege vége : «Az ember 
korabeli világ csak most állott be (us-ti ünttéyatés), az ember ideje-
beli világ csak most jön létre (us-ti téli). Ezen boldogságukkal élnek 
most az emberek]». 

Máskép fogja föl a betegség és halál eredetét a déli hagyo
mány. A ((tápláléka bő, vize bö halottas országot (yaldn má)» ugyan 
itt is az Égatya rendeli az emberiségnek; de hogy abból a vészhozó 
kór s következménye a halál előkerekedett, az pusztán a Xul-dtér 
Uányától származó ember erkölcsi bűnének, jelesen a mérsékletet 
nem ismerő versengésnek s az ifjabbak önhitt hevességének az oko
zata. Nem szükség, nem isteni áldás a betegség és halál, mint az 
előbbi regében : hanem baj, melyet maga az ember hozott önnön 
fejére s mely immár egész fajára átöröklődik. íme maga a rege 
(I : 94—97.): «Soká, vagy rövid ideig éltek, egyszer csak az egy 
anya szülte hét fiú Xul'zatér-leány anyjához így szól: ,Arany-
Kivorés atyuskánk tápláléka bö, vize bő halottas országot emleget, 
ezt keresni megyünk mi el. Míg mi visszaérkezünk, egy szádú hét 
üst [bozasört] főzz (kavarj)! Mi kezeinket, lábainkat pihentetjük. 
Az egy anya szülte hét férfi most a halottas országot fölkeresni 
megy. Soká, vagy rövid ideig jártak, egy fája ritka, füve ritka ritka 
vidékre, a Jdy-tumén tó partjára jutottak ki. A tóra tekintenek: 
vasmellű hét búvárkacsa (táyét), hét vöcsök (löW) hét felé bukdácsol. 
A legidősebb férfi közülök szól: ,Eejtő bokor, rejtő fű mögül ma
gam fogok hozzájuk lopózkodni; míg én nyilam, ijjam nem eresz
tettem, ti nyilat, ijjat ne ereszszetek !' 0 rejtő bokor, rejtő fü mögött 
lopózkodik most hozzájuk. Hajlatos ijj hajlatára alig teszi nyilát: 
mögötte a legifjabb férfi selyem idegének rezgő hangja hallik. A vas
mellű hét búvárkacsa, liét vöcsök mellét csak véresre horzsolta. Daru
idba sok folyót nagy számban futnak [most ezek] végig; a kortalan, 
betegségtelen föld környékét kórral, betegséggel árasztották ím el 
(téréntal má-kémpli térnél ti tá,rd,tésánl, yultal má-kmipli yul'él ti 
tárátésánl). A legidősebb férfi szidja: ,Ha én lőttem volna rájuk, 
ezt a vasmellű hét búvárkacsát, hét vöcsököt, mint tavaszi halat, 
őszi halat egy jó nyársbotra, úgy nyársoltani volna föl mind [nyi
lamra]. Most te a kortalan, betegségtelen föld környékét kórral, 
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betegséggel árasztottad ím eh.— Ugyané történetet mondja el a 
EEGULY-féle változat is (I : 110—113.) avval a külömbséggel, hogy 
itt a halottas ország tava szorosabban meghatározva a Loiis-tumenf 

a Felső-Konda melléke legnagyobb egyházas falujának, Leus-
poul-nak határában végződő nagy tó, melyen az Ach (ökhét) folyó 
megy keresztül, míg a Jay-turnén általában «folyó alkotta tó» (10. 
jé%a, FO. jéghe «folyó»). Ezenkívül itt meg van mondva a lelki 
állapot is, melyből folyólag az ifjabbak bátyjuk utasítását áthágják: 
«A legidősebb férfi ijja hajlatára háromcsúcsú ezüst horognyilát 
teszi, ijjat feszít. Míg egy fagyos hal az üstben megfő: [oly soká] 
igazítja az ijjat. A legifjabb két férfi hirtelen haragú volta miatt 
(portey yummY ma és) selyemidegnek rezgő hangja támad. A vas
mellű hét vöcsök az ezüst horognyíl csúcsától csak meghorzsolódik. 
A legidősebb férfi mondja: ,Mit csináltok?! A kortalan, betegség-
telén föléire kórt, betegséget bocsátottatok ." Bővizű torkolatos hót 
folyót hét véres vöcsök mind végig beinti). Többször figyelmeztette 
pedig már előbb az idősebb férfi öcscseit a mérsékletre, így midőn 
N. T. atyjuk tanácsára először indultak vadászatra: «Szíjnyaklós 
sok batyutartót készítenek, jó szerencse bizalmával útnak keltök. 
Soká járnak, rövid ideig járnak, leülnek. A legifjabb két férfi 
hirtelen haragú volta miatt selyemidegnek rezgő hangja támadt. 
A legidősebb férfi hátra pillant, szól: ,Hej férfiak, mit csináltok'? ! 
A bosszúság nélküli földnek bosszúságot csináltok ! (potmatal máné 
potmá varigin)». Tovább mendegélnek. Hosszú, vagy rövid ideig 
járnak: a legifjabb két férfi egy ott fekvő gyökér-darabot innen 
lövi, onnan lövi: a nyíl keresztül halad rajta. A legidősebb férfi 
ismét mondja: ,Ti mit csinálgattok ?! A bosszúság nélküli földnek 
bosszúságot csináltok!'» 

Nem merő önkény a regében, hogy az önnön erkölcsi hibái
val magára szerencsétlenséget és pusztulást hozó ember éppen 
Xul-atér leányának a gyermeke. Fentebb láttuk, hogy az ember 
gyarlósága s testi romlása nem volt eredetileg a teremtő Egatya 
tervében, hanem hogy ez állapot Xul'-atér-nek, a rossz kútfejének 
furfangos beleavatkozásából támadt s hogy tulajdonkép ő az oka, 
hogy az ember már születésében hozza magával betegsége s halála 
csiráit. Bővebben szemlélteti e felfogást a lozvai Ördögfejedelem
rege (I : 163-—5.), mely szerint N. T. atyánk, mint említve volt, 
eredetileg az ember bőrét «egész terjedelmében körömminőségben 
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alakította)), de X. á. mesterkedése folytán ez a «körömbőr» pusz
tán az ujjak hegyén maradt meg. A dolog így történt: Miután N. T. 
az ősi emberpárt megalkotta «így szól ebéhez: ,En most elmegyek, 
hogy lelket hozzak eme megteremtett embereimnek; te maradj itt, 
őrizd őket, senkit ide ne bocsáss!' Xul'-qtér N. T. távozása után 
azon töri eszét, hogy valami furfanggal ezen embereket megrontsa. 
Oda megy az ebhez s mondja neki: ,Micsodáid vannak itten'?' 
,Embereim', szól az eb. ,Bocsáss oda engem hozzájuk!' mond X. q. 
,Nem', szól az eb, ,engem N. T. azért rendelt ide, hogy őrizzem 
ezen embereit s megtiltotta, hogy bárkit is idebocsássak'. ,Ha nem 
bocsátasz, én oly hideget csinálok, hogy te megfagysz benne', 
mond X. q. s miután az eb többszörös fenyegetésre sem engedett, 
nagy hideget csinált. Az eb elkezdett nagyon fázni. X. q. szól: 
,En téged subával ajándékozlak meg; még ha a szabadban fogsz 
is feküdni, abban nem fogsz megfázni; csupán bocsáss engem oda!' 
Az ebet X. q. megajándékozta subával, XuV-qtért pedig amaz óda-
bocsátottá az emberekhez. X. q. az embereket szívük táján leköpte 
nyálával. Ebben a pillanatban körömminőségű bőreik lágyakká lettek, 
csupán a kéz- és lábujj hegyén maradt meg egy kevéske köröm. Ez a 
X. q. köpte nyál testi fájdalom s kör alakjában jelentkezik; a köldöke 
vágott ember ezen köpetből eredt testi fájdalom s kór miatt fek
szik betegen s miután hosszú, vagy rövid ideig élt, e miatt jut a 
halálba. Midőn N. T. a lelkekkel visszatért s ezeket embereibe 
bocsátja, valamiféle fekete folt látszik mellükön : abból fölismerte, 
hogy X. q. megrontotta őket. Megharagudott az ebre s így szólt 
hozzá: ,Ha nem tudtad megőrizni embereimet; azok a te egész 
életeden át gazdáid legyenek ; a minek tevésére kényszerítenek, azt 
tedd ; a minő falatot dobnak neked, avval lakjál jól!' Hogy a köl
döke vágott ember a X. q. köpte kórba, betegségbe (terén-%uHné) 
ne essék, N. T. megtanította, minő gyümölcsöt egyék s minőt ne 
egyék; van t. i. Tqrém adta gyümölcs s van Xul-qtér adta gyü
mölcs ». 

XIII. A v a l l á s i t ö r v é n y e k e r e d e t e . —Az itt sok
szor idézett EEGULY-féle szigvai rege előadása szerint az ősfiúnak 
éppen hét munkájára volt szükség, hogy «az e m b e r k o r a b e l i , 
e m b e r i d e j e b é l i v i l á g » (élém-yqlés jisin tqrém, élém-^qlés 
nqtán ttj/rém) létrejöjjön, ezek voltak ugyanis: 1. Az ember lakó 
földjének az ősvízből való előbuktatása; 2. a forgó földnek meg-
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szilárdítása, illetőleg körülövezése; 3. az ember és földi állatok 
teremtése; 4. az ember főeledelének, a halnak teremtése; 5. a va
dászat és halászat módjainak megismertetése; 6. a házasság intéz
ményének életbeléptetése ; 7. a betegség és halál lehozatala. Mind
ezekért ő külön-külön járt föl tanácsért az Egatyához, sőt az első 
ízben nem sikerült emberért kétszer is. Eme hét áldással meg
indulhatott immár az emberi társadalom fejlődése; de még nem 
történt arról gondoskodás, hogy az ember tudja is az ő javainak 
forrását és módot találjon arra, hogy szüksége szerint azt meg is 
közelíthesse. Ez a czélja a vallási intézményeknek, melyeknek em
lítésénél gyakran történik hivatkozás arra, hogy « Tqrém rendelése)); 
így a medveünnepre vonatkozólag: Tqrém láwém morsin étén ti 
tqulés «Istentől rendelt megillető éjjeled ím letelt» (III: 217.), pupV 
morsin akir' étén, Tqrém lawéin akiv' étén tot pattdin! «bálványt 
megillető egy éjjeledet, Istentől rendelt egy éjjeledet ott töltsd el!» 
(III : 218.). vagy a hószámos nőnek a jávorhústól való tartózkodá
sát illetőleg: sqrp Tqrémnél sq.wlém uj, Tqrémné to% sátwés: mán-
kwolin-tail ul voss téwé «a jávor Tqrém-tól jelzett állat, Tqrém 
igéje rendelte őt ugy, hogy ,kis házbeli' állapotban ne egyék» 
(IV : 415.). Különösen a bálványistenségek hangsúlyozzák gyakran 
mintegy a maguk s szent helyük tiszteletének igazolására, hogy 
őket «Numi-Tqrém atyjuk igézete rendelten szélűielyükre, így az 
Ajász-falvi isten: «Egy felülről való vizem: a vize tágas, tágas Ob, 
Eöntlevő-Aranyos fölséges atyám Ajász-isten öreget, ide rendelt 
engem (Niimi-Sorni ön ásémné Ajás-tqrém ajka tV joltwasém); 
másfelől való vizem : szent víz folyta szent tó, Eöntlevő-Aranyos 
fölséges atyám Ajász-isten öreget, ide igézett engem» (tV satwdsém 
I I : 1.) | a jugrai isten: «Fekete vizű táplálékos Szoszva forrásánál, 
fényes vizű szentséges tavad fenekén, fekete fajú szentséges liget 
közepében Tavi-hattyú, Obi-hattyú-fehérsógű fejedelemhős: N. T. 
atyád oda teremtett téged» (tü sátivasén II : 130.) | a vorjá-falvi 
istenek: «Sűrű fajú fás erdőben [élnünk] rendelt bennünket igéze
tével atyánk (jdyüwné sátwésquw), nőnek érinthetetlen vöcsök-
fészkes ritka fajú földdel áldva igézett bennünket, énekbeli három 
fejedelemhőssé igézett bennünket*) (11:205.) [ a pelimi isten: 
«Ezen tápláléka bő, hala bő Polém vizecském mellett futó felhő, 
menő felhő magasságú váracskámba Nagy- Tqrém atyácskám Polém-
isten öreget ide igézett engem (tV satwdsém), háromszáz apród-
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legénykémmel ide rendelt engem» (ti joltivasém II : 242.) | a 
szigvatorkolati Tqrém-fi: «Fölséges Aranyos Taréin atyám két 
folyónak ketté ágazó vidékére Tqrém-fi öreget, hajdan ím ide igé
zett engem» (Tqrém-ön-Sorúi aéérnné tV ti éatsawasém II : 256.) j 
a lopmuszi isten : « Tq,rém-szerű, Kivoré s-szerü. szent fejedelem, 
Tq,rém-f\ öregnek neveznek engem: ezen Lopmúsz nevű szent 
földrészemre Fentlévő-Aranyos atyácskám igézett ím ide engem» 
(tV ti satilalwasém II : 276.) ! a Paszét-bálvány hét m&nkW"öreg: 
«Erdőből alászállott erdei hét ménkív, Fentlevő-Aranyos felséges 
atyánk ezen szent földrészünkre, ide igézett, ide rendelt hajdan 
bennünket)) (tV satwésü, tV joltasawésü II : 415.). Az Égatya aka
rata rendeli a bálványistenségeknek fölszerelését is, mint a Világ
ügyelő férfi hymnusa mondja: «Sörényes állat szent alakjával, 
fényességes alakjával vagy te, király, igézve» (yan, joltilimén I I : 
354.). Még maga az istenidéző igének szövege is az Egatyától szár
mazott a földiekhez, a hogy ezt a Paszét-bálvány idéző igéjének 
következő szavai tanúsítják: «Kötélfonásra való kákát termő szent 
földemre, kákát, sást termő szent földemre helyeztem ím ezen 
Tdrém rendelte, Kworés rendelte igaz igézetemet)) (ti Tqrém joltém, 
Kivorés joltém sári mulém II : 417.). — A bálványistenségek, ille
tőleg Tqrém-fiak szétosztásának előzményeit már fentebb tárgyal
tuk ; ezekhez itt pótlólag fel kell említenünk a v i l á g ü g y e l ő 
f é r f i (mir susné %um) tisztségének létesítését, melynek kettős 
czélja volt, egyrészt hogy egy irányadó főszemély kijelölésével az 
égfiak örökös versengésének véget vessen, másrészt hogy az Ég-
atyának a világuralom s gondviselés terheiben egy vele folytonosan 
közlekedő s jelentéstevő munkatárs révén némi könnyebbsége 
legyen. Ketten tekintették magukat a Tarém-üük közül ez állásra 
hivatottnak, a legidősbik, Polém-tqrém s a legifjabbik, az Obmellé-
ken székelő Ékwa-pi piris («Asszony-fia fiúcskao). Az éjszaki vo-
gulok és osztjákok hitregói szerint az utóbbi volt a teremtés mun
kájában közreműködő ősfi s ezen érdemeinél, valamint egyéb 
kiválóságánál fogva számára jutott a világügyelet méltósága; a 
déli vogulok az elsőszülött pelimi istenséget tudják a teremtés 
ősfiujának s őt tisztelik első rangban (1. az ide vonatkozó regéket 
alább a két istenség külön tárgyalásában). 

XIV. A h a j n a l e r e d e t é t egy GoNDATTitól följegyzett 
(56. 1.) a következőkép adja elő : «A polovozsi jurtáknál valamivel 
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feljebb volt egy kis vár, melyben egy öreg hős lakott négy unoka-
öcscsével. Egyszer ezek valamennyien elmentek az Urálon túlra 
hadakozni; sok zsákmányt találtak ugyan, de egyet közülök meg
öltek. Visszatértük után a megöltnek a fia, ki a jószág őrizetére 
maradt otthonn, arra kezdte rábeszélni rokonait, hogy menjenek 
valamennyien vissza az ő atyja halálának megbosszulására. Bá-
állottak a vállalatra s elmentek. Alighogy az Ural túlsó felére 
érkeztek, a fiú elkezdett kímélet nélkül minden élőt öldösni: vada
kat, madarakat, halakat ép úgy mint embereket. Már rokonai is 
csendesítik, de ő tovább folytatja műveleteit. Erre őt egész magára 
hagyták; de ő erre sem hederít, hanem pusztít tovább. Egyszer 
csak látja, hogy valami öreg ember jön vele szemben, termete 
magasabb az erdőnél, feje nagyobb a sasfészeknél. Hősünk nem 
ijedt meg, elibe megy; rá akar ütni, de nem tud : a mint hogy 
feléje csap, az alak észrevétlenül eltűnik. Végre megszólal az öreg: 
,Elég volt, hadd abba dolgod, ne fáradj hiába! Én az égből való 
vagyok. Csakugyan kevésnek tartod-e a hány embert elpusztítot
tál'?!' ,Természetes, hogy kevésnek' — felel a hős — ,nekem több 
kell'. Kitépett erre egy vörösfenyőt, vállára vette, oda ment a hol 
sok népet látott, rávetette magát s üt jobbra balra. Sokat megölt, 
de a nép nem fogy; mert Numi-Tqrém atya akkép intézkedett, 
hogy két mennyei kovácsa izzó vasrudakat kalapáljon, két ácsa 
pedig faforgácsot gyaluljon s e szikrákból meg a forgácsból embe
rek támadjanak. Küzd a hős egy napig, két napig, harmad napra 
sem fárad : ekkor Numi- Tarém maga szállott a földre, ráfútt a 
hősre, mire ez az égbe repült s ott hajnallá változott. Mivelhogy 
pedig csupa vér volt : azért vörös a hajnal színe. Szólott ekkor az 
Egatya: ,így cselekedni nem szabad; mert elpusztulhatnak tőle 
az emberek s nekem ujakat kellene teremtenem')). 

XV. Az á l l a t o k ő s k o r a . A teremtés művének befejez
tével a vogul hitrege szerint még nem minden részletében nyerte 
a világ mai végleges kialakulását. Maradtak még rendezni valók, 
legyőzendő s eltávolítandó nehézségek, melyek különösen az em
beriség boldogulásának útját állották. Ezeknek munkájában a 
Világügyelő-férfi hősködik, miért is a rájuk vonatkozó regékkel 
ezen mithikai személy tárgyalásánál foglalkozunk; de itt kell szó
l n u n k az állatokat illető őskori változásokról, melyeket a rege a 

Nyelvtudományi Köziemé nyék. XXXI. ° 



34 MUNKÁCSI BEBNÁT. 

teremtés utóeseményei gyanánt az Egatya intézkedéseivel magya
ráz. Ilyenek: 

a) A medvének égből való leszállása, melyre a medvetisztelet 
leírása kapcsán térünk bővebben vissza, itt röviden csak annyit 
jegyezvén meg, hogy e «szent állat» őse X. T. dédelgetett, kedves 
leánya volt, kit atyja égi aranyos házában nevelt, mígnem egyszer 
áthágván ennek tilalmát, a reá zárt ház lakatait feltörte, aztán 
kiszökvén az égi pázsitra egy véletlenül támadt résen át tudomást 
szerzett az emberek lakó földjéről. E pillanattól fogva az égi leány
nak nincs maradása atyja házában s minden áron alá kívánkozik. 
Hiába kéri őt atyja maradásra s figyelmezteti a bekövetkező szen
vedésekre : a leány állhatatos marad követelésében, melynek vége 
az lett, hogy N. T. ezüstbölcsőben csakugyan a földre bocsátotta. 
Ettől fogva járnak ivadékai a földön «istenke» (pupakwé) minő
ségben, melynek különös rendeltetése az eskü szentsége fölött való 
őrködés. — A déli eredetű teremtési ének szerint (I : 98—99; 
125—7.) a medve a hét ősfi legidösbikének elváltozott alakja, kit a 
folott való bosszúságában, hogy öccsei tilalmának megszegésével 
a kortalan földre kórt es halált hoztak, vérmámor (lielp-sényw) 
fogott el. Kíméletlen öldöklés után végre düheben szótrágta pán-
czélruháját, tegzét és kardját s nyálát saját testéré, kezére es lábára 
köpte: medveszőre, félelmetes karma és foga abból támadt. ((Mi
dőn a deres erdő sűrűjébe elment, így szólt: ,Hamis eskü végre ne 
idézzenek, igaz eskü végre idézzenek engem! Ha hamis eskü végre 
idéznek: [az esküvőt mint sapkát, kesztyűt szaggatom rongyokra 
széllyel'». -—• Látnivaló, hogy e regék a medve isteni tiszteletének s 
a medveeskü szertartásának igazolását czélozzák. 

b) Az ősi hatlábú jávornak négylábúvá történt változása, mely
nek regéjét a «jávor csillag)) éneke (IV: 304—317.) tartalmazza. Esze
rint «a ,jávorcsillag' eredeti állatalakját N. T. atyánk a fold teremtése 
idején liat kézzel-lábbal küldötte igézetével ezen alsó földre (yat hat-
la'iUl sáticés ti Joli mán). Poczakja közepén volt még két előlába. 
Közönséges ember nem tudta őt üldözni, megölni; az ember azért 
az erdei manót (mos-yuinj» — kinek neve az ének egyik változata 
szerint «Szárnyas Paskér ( Tqalén Pqsher)», a másik szerint«Véres
kezű manóíi (Kélpin kátep moé~yum-pi)» volt — «kérte föl, hogy 
azt a hat lábú jávort üldözze*. Ez a manófinak sem volt csekély 
munka. Az üldözőbe vett jávorbika tehenével s «hó futó hét ávor-
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ünőjével, hét jávortulkával» oly gyorsan száguld, hogy a mint 
«eiőlábukat megvetik: a nyíres vidék marad el; a mint hátsó 
lábukat megvetik: a fenyves vidék marad el. Ama manófi hótalpain 
halad. Egyik fél lábát húzza: elmarad a nyíres vidék; másik fél 
lábát húzza: elmarad a fenyves vidék. Nyírfából való karikás hó-
botja végét a midőn oda állítja: tavi hal lakta tó támad». Sikerült 
a manófinak a jávortehenet megejtenie; de a bika ünőivel s tulkai
val kétségbeesetten fut tovább. Midőn a manófi őket is utóiérte, a 
jávorbikának «N. T. atyja felé irányúit gondolata: ,N. T. atyuskám, 
ha égbe tükröződő szent állatnak (tarémné kelem jelpin ujV) rendel
tél te igazán engem, most innen elfutok : a világ végén tükröző 
szent tengerhez engedd, hogy lefussak!' Most elkezdtek futni. 
N. T. atyjuk oly vastag hóréteget hullatott, hogy a ledőlt fatörzsre 
hullott hó, a midőn keresztül hatolnak rajta [a jávorok], nem 
omlott össze; hanem csak [kiszakított] résük áll [ottan a hófal-
ban]. Alig lett még déli idő, ama világvégén tükröző szent tenger
hez érkeztek; a tenger sima jégtükrén a merre kedvük tartotta, 
arra mentek el. Midőn a manófi utánuk ide jutott, ama jávorjainak 
útját behordta a hóvihar; hát csak visszafelé fordult. A mint a 
minap leölt állatához érkezett: a hat kezíí-lábtí állat oly nagyságú, 
hogy harmincz folyó-fövény parton, harmincz folyóvonalon terül el 
végig. Fölös lábait most ketté vágta, aztán N. T. at}^jához szól: 
,Ezt az állatot négy kezűvé-lábúvá változtasd igézeteddel! Én a 
férfi, mivel [igazi | férfi vagyok; azért ölhettem meg ezt az állatot ; 
de az ember korabeli, ember idejebeli világ a midőn támad, minő 
módon lehet majd őt megölni? Abban a nagyságban, melyben 
alkottad, a mi fórfiad csak van, egytől egyig mind megöli'. Ama 
csípője levágott négy lábú állat mostan [csillag képében/ az égre 
tükröződött; a manóember üző hótalp-útja szintén föltilkrőződött, a 
manóember teli háza szintéit látszik fönt Tq>rém-nál». A «jávor
csillag)) (sarp-saw) a gönczölszekérnek, a «manóember hótalp 
útja») (rnos-/um jósán Vcín/á) a tej útnak, a «manóember teli háza» 
(mos-/ii7n kwol ta'ilá) a fiastyúknak neve. 

Ugyané regének változatát hallotta PATKANOV az irtisi osztjá-
koknál is. Ebben (I : 118—9.) az üldöző mithikai személynek 
neve: Tunk-poy, ki még égi tartózkodásának idejében vadászatot 
kezdett a rendkívül gyorsan futó hatlábú jávorszarvasok ellen. 
Egy ilyet egyszer bűvös hótalpaival az egész égen keresztül üldö-

3* 
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zött, mígnem v&gre az állat az Irtis torkolata közelében, Szamarovo 
mellett a «Köves\Földfoknál» (haMeirabiíi MHCL) levetette magát 
az égről a földre. Ht utóiérte ugyan vadásza; de a halálra fáradt 
jávornak csak két hateó lábát sikerült levágnia. «Az emberi nem 
egyre kisebb és gyöngébb lesz», monda, «mikép ejtheti meg így 
ezt a hatlábú vadat, midőn nekem könnyű munka ? ! Legyen ettől 
fogva a jávornak s minden''egyéb vadnak csak négy lába!* Mosta 
jávor éjszak felé menekült; de Obdorszk közelében újra utóiérte 
vadásza. Minthogy már tovább futni nem bírt, Türumhoz könyör
gött mentségért, ki őt erre kővé változtatta. Ez a kő 5—7 ölnyi s 
egy térdén ülő jávort ábrázol. Az osztjákok azt hiszik felőle, hogy 
tudtul adhatja az embernek, vájjon hosszú, vagy rövid lesz-e élete. 
Ha t. i. kétszer egymásután megméri a követ s azt veszi észre, hogy 
a második mérésnél a kő nagysága kisebbedett, ez rövid életnek a 
jele; ha ellenkezőleg a második mérésnél nagyobbodott, hosszú 
élet remélhető. A leírt vadászatnak látható jele az égen a tejút, 
mely mintha két egymásba szögellő útból s az osztjákok képzelete 
szerint a Tunk-pox két hótalpának a távolságban egymáshoz foly
ton közeledő, végre a szemnek egybeeső nyomaiból állana. Ennek 
neve a déli osztjákoknál: Tunk-po-/ to-/-pént «Tünk-fiú hótalp-
nyoma», vagy rövidebben: Ttink-po% pént «Tunk-fiú útja». Az üldö
zött jávor nyoma a «nagy medve*, vagy «gönczölcsillagzat», me
lyet a déli osztjákok egyszerűen «jávornak* (no%) hínak, úgy 
mint a szibériai oroszoknál is «jávor» (JIOCB) a neve. A hét csillag, 
melyből a gönczöl áll: a jávor feje, két szeme, két elő s két hátsó 
lába; a gönczöl két nagyobb csillaga közelében látható két apró 
csillag volna a leütött két lábnak a nyoma. A tejút szolgál a vogu-
lok és osztjákok véleménye szerint a költöző madaraknak tájéko
zásul éjjeli útjokban, miért is másik neve : «réczék útja». — GEI-
GOEOVSZKIJ a vaszjugani osztjákoknál olykép értesült a hatlábú 
jávor regéjéről (60. 1.), hogy vadásza istenfi volt, kit atyja, mivel a 
jávor két lábát levágta, haragjában lefújt az égről s ez ekkor egy 
üres faoduba esvén ott megfagyott. 

A gönczölcsillagzatnak tudomásomra jutott nevei a vogul-
ságban : ÉV. sarp-sq,w «jávorcsillag», KLV. suorp-lqs (az utóbbi 
szó nyilván az orosz Jiocb), ALV. dia «zsákmánya (a jávor neve 
i t t : sqrp),KV. non ( = 1 0 . úo% «jávor»), TV. nü-khönsét (khöús 
«csillag)>). A felsőlozvai vogulok a gönczöl rúdját jorri'-nqutpi* 
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«gyalú» (KOTIHJIH) néven hívják, az alsólozvaiaknál ugyané csilla
gok: mojt-yum sipciXt «regebeli ember hüvelyei)). A «kis gönczöl» 
neve: ÉV. tárV-yuri-sqw «daru-alak csillag*. A tejút nevei a fen
tebb említetten kívül ennek rövidebb változata : ÉV. mos-yum lány 
«manóember útjai) és morfcma-uj tq/n% «délvidéki madár útja» ; 
ALV. uj-%ul minné l'o% wréczeféle állat menő útjai) ; KV. mort-vuj 
lafikh ((délvidéki állat útja», vagy toutén loüy «hótalpas út» (PAT-
KANOV); TV. pgt-l'qn «réczeút». Egyéb mithikai felfogást tükröző 
csillagnevek: ÉV. vas-piti «réczefészek» — fiastyúk; ALV. sol'-püüs 
«kerczerécze-fiastúb) = id.; KV. séll-pét1 «kerczerécze-fészek» == id.; 
TV. sal-khul khönsét «kerczerécze-ház csillagok*) = id.; ÉV. pupa-
kwé-saw, ALV. uj-sqw «medvecsillag)) ; ALV. noys-sqiv «czoboly-
csillag», lin-sqw «evetcsillag»; TV. khöns-töya «vízhordó -rúd csillag*) 
(KOpaMLICJIO). 

c) Az ebnek égből való leszállása. GONDATTI gyűjtéseiben 
(55. 1.) erre vonatkozólag következő közlést találjuk: «Az eb ere
detileg, épúgy mint a medve, az égben lakott. Midőn a,z Egatya 
őket alábocsátotta, az ebet föl akarta szerelni íjjal és nyíllal, hogy 
annál sikeresebben szolgálhassa az embert vadászatában. De erre 
a medve a maga részére egy ötödik ujjat követelt, hogy evvel annál 
könnyebben menekülhessen az ilykép fölfegyverzett ebtől. Az Eg
atya belátván e kérés méltányosságát, hogy ne kelljen azt teljesí
tenie, inkább elállott az ebre vonatkozó szándékától is s midőn 
búcsúzásra került a sor, csak annyit mondott az ebnek, hogy együtt 
fog étkezni az emberrel. De a figyelmetlen eb nem vette ki a szót 
s visszafordulva azt kérdezte : «mi?» Az Egatya megismételte sza
vát; de az eb ismét nem értette meg. Ekkor az Egatya meghara
gudván reá, a következő szavakkal bocsátotta útnak: Te semmit 
sem hallasz meg: ettől fogva te ugyanazt fogod enni, mit az em
ber ; de nem vele együtt. Takarodj V Az eb azóta mindig figyel a 
szóra; de sorsán változtatni nem képes». — Hasonló regéről érte
sült a kondai voguloknál INFANTJEV, mely szerint (III : 571.) ((mi
dőn Torm az ebet megteremtette, ijjat és nyilat adott neki, avval 
a rendeltetéssel, hogy ezekkel az ember segítségére legyen. De 
Torm-cuk, Tormnak anyja, megjegyezte erre, hogy ha az ebnek is 
lesz ijja, nyila, az ember nagyon gazdag lesz és elbizakodik. Vissza
vette e szóra Torm az ebtől a fegyvereket s elvette egyszersmind 
emlékező tehetségét arra kényszerítvén, hogy így szolgálja az em-
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bert». PÁPAI KÁROLYnak egy kézirati jegyzete szerint a kutya az 
Egatyától azért részesült büntetésben, mivel az ember teremtése 
alkalmával a reábízott vázakat megrontani engedte. «Nincs neked 
eszed», monda az Egatya, «téged majd véges végig tartanak az 
emberek, hogy ganajt egyél*. Ezért kénytelen az eb sokszor beérni 
az ember ürülékével, melynek átkára czéloz, úgy látszik, a GON-
DATTi-féle regében is az Egatya, midőn azt mondja, hogy az eb azt 
fogja megenni, mit az ember, de nem vele együtt. 

d) A fehér hollónak feketére való változása. A szigvai szent 
rege szerint (I : I.) már a tundrahalmi ősember-párnak házi állata 
volt egy hófehér holló (ján/ yulay). A föld teremtése alkalmával 
őt küldözgették ki, hogy nézze meg a folyton terjedő föld nagy
ságát. Az első és második nap rövid idő multán visszajött; de 
harmadnap «jártából éppenséggel nem kerül meg, a nap úgy eresz
kedik le. Lefekvés idején egyszer csak megjött a holló, még pedig 
feketére változva. Az öreg (a későbbi Numi-l'qrém) mondja holló
jának: ,Te jártodban valamit cselekedtél!' A holló szól: ,Én mit 
cselekedtem?! Egy ember meghalt, én abból ettem; azért lettem 

feketévé'. ,Ha embert ettél', mondja az öreg, ,félre innen! Az ember 
korabeli, az ember idejebeli világ beálltával te magad erdei állatot, 
vizi halat ölni ne bírj; a hol az ember valami erdei állatot megölt, 
azon a véres téren csillapítsd éhed, olyik napon pedig étlenűl 
feküdj le!' A holló erre az erdőbe ment s mind e napig ott él» 
(I : 3.). — GONDATTI értesülése szerint (28. 1.) a fehér holló a 
Világügyelő-férfi anyjának, 'San-torum-n&k szolgálatára volt ren
delve, midőn amazt N. T. büntetésből a földre dobta. «Az asszony 
naponta kiküldte madarát, hogy megfigyelje, mi történik körülötte ; 
de megtiltotta neki, hogy bármit is egyék az úton. Egyszer nagy 
késéssel jön a holló haza, még pedig feketére változva. Midőn az 
istenasszony tudakolni kezdte a jelenségnek okát, kiderült, hogy a 
holló holttesten lakmározott. Elűzte őt ezért s megátkozta avval, 
hogy mindig csak döggel éljen, húsa soha kövér ne legyen, hanem 
legyen a legrosszabb minden madáré közt». GRIGOROVSZKIJ a 
vaszjugáni osztrákoknak azt a hitét közli, hogy a holló Törom-poy, 
isten fiának elváltozott alakja. Az ő rendeltetése t. i. az volt, hogy 
az alvilágnak a földre vezető nyílását őrizze s az ördögnek feljövetelét 
megakadályozza. Ez az ördög furfangja következtében nekie nem 
sikerűit; ezért változtatta őt az Egatya haragjában döggel élő hollóvá. 
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e) A hattyúnak emberi alakból való keletkezése, melynek tör
ténetét GONDATTI a következőkép hallotta (54. 1.) : Az őskorban a 
hattyú ember volt; de mikor az égfiak háborúsága kitört s az Eg
atya őket részben szétosztotta, részben kövekké s más természeti 
jelenségekké változtatta, emberünk arra kérte teremtőjét, hogy igézze 
őt hattyúvá. Kívánsága teljesült; de megmaradt a hattyúnál az az 
emberi vonás, hogy mint a nőnek hószáma van. 

f) Az őskor dörgő hangú, óriási császármadarának elváltozása 
mai kicsiny másává GONDATTI szerint ekkép történt (41.1.): Kul'-
ijLtér vadászatra és halászatra adván magát, igen sok vadat, madarat' 
és halat megölt; de még többet megrontott avval, hogy bármely 
állat, a melynek húsából evett, feketévé változott s elvesztette táp
láló erejét. Az emberek ily módon az éhhalál veszedelmébe kerül
tek s N. T. Egatyához fordultak segítségért. Ez gyorsan lebocsát
kozott a földre s megölte a császármadarat, mely semmikép sem 
hagyta magát megejtetni Kul!-q,tér-től s eredeti alakja szerint áriái 
méretű állat volt mennydörgésszerű hanggal. N. T. a császármadarat 
apró darabokra vagdalta s szétosztotta húsát a megrontott állatok
nak, melyeknek teste ez által részben, vagy egészben fehérré s az 
embernek ehetővé vált. Az utolsó darabkát N. T. visszaváltoztatta 
császármadárrá, mely azonban ekkor tetemesen kisebb lett, úgy 
hogy már bármely vadász megölheti. — INFANTJEV a kondai vogu-
loknak következő regéjét közli e tárgyra vonatkozólag (IY : 258.): 

A császármadár Torm-nak kedvelt állata volt s régebben kitűnt 
óriási méreteivel. A kut nem mert hozzá nyúlni; miért is húsa 
mind e mai napig fehér maradt. Egyszer azonban, midőn Torm 
szekerével egy bokor mellett elhaladt, hirtelen előreppent ebből a 
császármadár s megijesztette Torm lovait. Ezért Torm megtépdeste 
őt s ettől fogva vált kicsinynyé alakja. 

XVI. A s z e n t t ű z ö z ö n . Más népek vízözön-mondájának 
megfelelőleg az éjszaki vogul-osztják hitregében egy őskori világ
pusztító tüzáradatnak maradt fenn emlékezete, mely az Egatya 
akaratából lávaözönként elborítva mindent, megsemmisítette csak
nem teljesen a földi életet, úgy hogy ember is csak igen kevés 
számban találhatott tőle menekülést. E rémes áradatnak mű-
nevei : jelpin sakív, v. sákív (I : 68, 74.) «szent óczeánw, jelpin vit 
«szent víz» (I : 69, 71.), alán vit «tüzes víz» (I : 45.) s a déli osz-
tjákban : jemén jink «szent víz» (PATK. I : 134.), melyeknek «szent» 
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jelzője egykép szolgál az «isteni eredeti) s a «rendkívüli erő» ki
fejezésére. A jelpin sakw a szigvai szent regében (I : 14.) mint 
állandó világjelenség szerepel, a táltoslovával kalandozó Világ
ügyelő férfiúnak már távolról hallatszik borzasztó zaja; a leirás 
szerint: az «égi tűz» (téirém-náj), «melynek egyik része fönn az 
égen (tq/rémt numén), másik része az ég két szögében (tqrém kit 
samt) ég, az ég és föld fölemésztetik tőle». A Világügyelő férfiú 
előtt az a feladat áll, hogy e tűzön keresztül hatoljon, mit csak 
ügygyel-bajjal tud táltoslova tanácsát követve véghez vinni. GON-
DATTI (31. 1.) szintén közli a Világügyelő regéi kapcsán ezt a rész
letet; de egyúttal azt a magyarázatot mellékli, hogy az a «tüzes 
tenger», melyen a hős táltoslovával is csak hét nap alatt vágtathat 
át, nem más, mint az éjszaki fény. Erről az égi jelenségről mond
ják, hogy ' Sis-náj teV, Tqrém-náj tei «az Istenanya tüze ég, az 
Isten tüze ég», valamint «tűznek» mondja az éjszaki osztják jilem-
tut kifejezés is. Az éjszaki fényben látható fehér csíkok a Világ
ügyelő fehér lovának volnának nyomai. 

Egy másik nyomát ama felfogásnak, hogy a jelpin saktv 
állandó világjelenség, a Világügyelő férfi egyik himnusában talál
juk, melyben ez istenséget akkép dicsőítik hívei, hogy a mint 
«ezüst ívű íves bölcsőjében hét éjen át, hét napon át üldögél: 
jobb kezecskéjének mozdulatával az ülő szent föld (unléné jelpin 
ma) reng egész nagyságában : bal kezecskéjének mozdulatával az 
ezüstszerű (qln-sirpá) jelpin sakw hullámzik egész nagyságában)) 
(II : 313.). Ugyancsak e himnusban hangzik a könyörgés: «A cson
tunkat pusztító kór ruhája szélét az állatod nyakát ijesztő hét 
rojtos szent ostorral űzzed a fekete hátú szent föld alá (pánkin 
sispd jelpin ma joli-pálén) ,• a húsunkat pusztító szent betegség 
ruhája szélét űzzed az arany-szerű (sqrni-sirpá) jelpin sakw alá!» 
(II : 318.). E helyekből az következik, hogy a jelpin sakw — mely 
utóbbi szó a közbeszédben nem használatos s a közlők előtt is 
homályos értelmű — képzeletben, vagy valóságban jelenleg is 
létező világjelenség, még pedig az «ülő földdel» szemben «hul
lámzó)) (yumplati), tehát körülbelül a világtenger, a mint egy má
sik helyen (II : 430.) tényleg ma és vit állanak egymással szemben 
ugyancsak az itt idézett mondásban. Számba véve ezekhez, hogy a 
szigvai szent regében a jelpin sakw más szavakkal tq,rém-naj-nak 
van magyarázva s ez az éjszaki fény, azt vélhetjük, hogy ama ho-
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mályos kifejezés az éjszak jeges óczeánján túl képzelt tűzóczeánra 
vonalkozik, melynek égbe csapó hullámai az éjszaki fény ragyogá
sában jelentkeznek ma is a szemlélő előtt. 

Egybehangzó e nézettel, hogy a «szent víznek» (jelpin vit) 
BEGULYtól jegyzett regéjében (1: 69.) a «víz» alatt értett tűz, ille
tőleg tüzes folyadék égbe tükröző lángjával tartós látványa az 
embernek, mely csak az által válik nyugtalanítóvá, hogy — mintha 
a világvégi tüzoczeán kicsapott volna medréből — egyre közeledik 
s nagyobbodik, a Hét tele-nyara ég a tűz; hét tele-nyara, emészti tűz 
a földetn ; de az embernek ez idő alatt semmi bántódása. Most 
már azonban «öreg nő, öreg férfi mondogatja: ,a mi világunk más
felé [változva! ím elöntődik (tármüw mötal'é ti sasyati) ,- hogyan 
menthetnők meg mi ezutánra életünket?' Egyik öreg ember, má
sik öreg ember, sok-kevés ember egybegyűl. Egy faluba gyűltek 
egybe; tanácsot kezdtek tartani: milyen módon fogunk ugyan mi 
megélni?*) Tehát éppenséggel nem hirtelen jön a vész; van idő 
gondolkozásra, gyülekezésre, tanácsra s óvó intézkedésekre. Az 
ember a jelpin vit-et folyton látja, tanulmányozhatja, ellenében 
úgy mint a tengerpart lakója a tenger ellen okszerűen védekez-
hetik. 

Más természetű a jelpin sakw a többi közlésekben. A felső -
szoszvai ének minden előzmény említése nélkül hirtelen eredtnek 
mutatja be (I : 45—46.): AYany-átér Arany-Költés nénjével táltos
lovukon haladnak az ég és föld között, «egy helyt a mint lefelé 
néznek, abroncskerék módjára forgó kerek földecskéjük tüzes vízzel 
van elborítva (vélán vitén yuíilimé), hét bélyeges öl magasságra csap
dos föl a tűz lángja*. Tovább mennek, «egyszer csak a mint nézik, 
aranyos előlábú szent állatkájuk lábainak vége a szent tűzözöntől 
(jelpin éakwén) egészen megnedvesedett. Arany-ater sapkáját 
leemelte, hajfonatait szétterjesztette s azzal ím tovább haladnak)). 
Hogy ez nem volt merő véletlen, hanem az Egatya jól megfontolt 
akaratának következése, kiderül egyéb regékből, melyek a tűzözön 
indító oka gyanánt háromféle tényt emlegetnek. Az egyik szerint 
N. T. az öskorbeli hősök folytonos torzsalkodásánál' s háborúinak 
akart véget vetni azzal, hogy leszállott a földre s mindent fölégetett 
(GONDATTI : 46.). Egy másik rege szerint a tűzözönnek az volt a 
hivatása, hogy az öreg és gyermektelen Egatyát megifjítsa, a 
mennyiben N. i. benne megfürödvén, visszanyerte rögtön ifjúi erejét 
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s atyja lett hét fiúnak (u. o. 47.). A harmadik megokolás szerint 
N. T. vele ősi ellenfelének, XuH-qtér-nek elpusztítását czélozta. 

Az Egatya fürdésévei kapcsolatba hozott tűzözön regéjét 
tárgyalja a jugrai közlés (I : 74—76.): Arany-Kworész atya házá
ban nagy izgalom van. A férfiak összegyülekeznek s nem tudnak 
tanácsot. Belép a Világügyelö férfi is s kérdi: «Ily sok nép miért 
gyűltetek ?» A háznép feleli: «Mi miért gyűltünk egybe? A miatt 
gyűltünk egybe, hogy Arany-Kworész atyánk szent tűzözönt 
(jelpin éakw) csinál». A Világügyelö mondja: «Még nem jött el 
ideje». A nép szól: «Jeli-városbeli öreg bácsink még nem jött el, 
öt is meg kell kérdeni». Hirtelen idézik az öreget, ki megjelenvén 
szintén úgy nyilatkozik, hogy még nincs itt az ideje; de nagyobb 
bizonyosság okáért utána akar nézni az írásokban. «Arany-Kworész 
atyánk vendégülö szobarekeszében hevernek az írások (népükét). 
Jeli-városbeli öreg oda bement, az írást megtalálta, felbontotta s 
oda mutatja a népnek: ,Nézzétek, csakugyan nincs még itt az 
ideje!'» Arany-Kworész atyát ez ellennézet nem ingatja meg hatá
rozatában. A fürdőkamrát befűtette s öreg testét egy férfival emel
tetve bevitette magát a fürdőkamrába. A fürdőhöz való víz a 
Világügyelő férfi házában három üstben forr. Egyszer csak a mint 

forr a víz, kifut az üstből s a mint az alant levő földre néznek, 
onnan jókora számú népet elvitt a kifutott víz. A Világügyelő férfi 
az üstök szádját kendővel meglegyintette s forrásuk lecsendesedett.. 
Kevés idő múlva másodszorra el kezdett forrni a víz s ismét ki
futott, újra jókora számú népet ragadván el magával. A Világügyelő 
férfi kendőjével másodszorra is lecsendesítette a forrást, mely 
harmadszorra is forráshoz fogott, a midőn azonban a Világügyelő 
férfi végkép megakadályozta a víz kifutását. Erre Arany-Kworész 
atyja visszajön a fürdőkamrából s szemrehányólag szól fiának: 
«Fiúcska, miért hiúsítod te meg az én törekvésemet?)) Felel a 
Világügyelő: «0h atya, hogyne hiúsítanám meg; sajnálom a sok 
emberemet?!)) Hogy az öreg új kísérletet ne tehessen a tűzözön 
alábocsátására, «fehér ruhás hét férfi lépett be kívülről s Arany-
Kworész atyjukat hét hágcsó legfelsőjére ültették)). így menekült 
meg az emberiség egy része a Világügyelö istenség kegyelméből a 
pusztulástól. 

Xul'-qter üldözésével magyarázza a tűzözön keletkezését a 
szigvatorkolati ttizözön-rege (1:68.) : «N. T. apuskánk» — így 
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hangzik a szöveg — X. q. megölésén gondolkozik; a X. q. lakta 
földet szent tűzözönnel szándékozik elpusztítani')). Az Ordögfejede-
lemnek minden törekvése az ártalom, az Egatya bölcs és jó intéz
kedéseinek meghiúsítása; ezért üldözi őt, mint örökös ellenségét 
N. T., bár teljesen legyőzni sohasem tudja. A tűzözön bosszúmű
vének előidézésénél X. q. különös «rossz fát tett a tűzre», meg
rontotta az Egatya családi békéjét, elszerette a feleségét: «Egy
szer csak a mint N. T. nézi, Â . q. alvilági férfival keveredett egybe 
neje (lui -jram X. q. jot perilém néta II : 98.). E miatt házi per
patvarok keletkeztek; N. T. feleségével czivódni kezdett, kardot is 
emelt reá s jó szerencse, hogy a csapást Polém-tqrém a legidősebb 
fiú elhárította (II : 100.). A dolog vége az lett, hogy egyszer félté
kenységi dühében N. T. «fejebőrénél fogva háromszor a föld színé
hez vágta feleségét, azután a lefelé néző lyukon ledobta a földre, 
a midőn esés közben az asszonynak aranykezű, aranylábú gyer
meke született)), a későbbi Világügyelő férfi (1:98, 100; GONDATTI: 

27.). Mielőtt idáig került volna azonban a sor, N. T. azt a tervet 
eszelte ki, hogy versenytársát tűzzel puszítja el a föld színéről; 
mivel pedig X. q. az Egatya haragja elől folytonosan bujkált s 
elrejtőzött, máskép ez nem volt lehetséges, mint oly tűzzel, mely
nek rombolása az egész földet minden élő teremtményével együtt 
föleméssze. Erre a nagy dologra határozza tehát el magát N. T. 

A szándékba vett világpusztulásból N. T. atya csak saját 
háza népét s embereinek egy részét óhajtaná megmenteni. E végből 
a szigvatorkolati rege szerint (I : 68.) «a saját népe számára vas
hajót, emberei számára hét rétegű nyárfa-tutajt készít, erre tűznek 
ellentálló ahétrétegü tokhalbörbol való takarásátort készít». Midőn 
'a mentő eszközök elkészültek, «a saját népét a vashajóba szállatta 
föl, mánysi-féle népe pedig a nyárfa-tutaj fölé készített tokhalbőr
sátorba bújt». — A ÜEGULY-féle tűzözön-rege bővebben értesít: 
Midőn a veszedelem közeledtével az emberek tanácsot tartanak, 
«egy koros férfi a következőkép szól: «A mint én hallottam, bélte-
len nyárfát ketté kell vágni, tutajt kell csinálni; ha azzal életünk 
megmenekül, hát csakis azzal, egyébként semmi módon. Ha ezen 
lakó földünkön akarunk élni : ötszáz öl kötelet kell fonni fűzfa-, 
gyökérből. Ha ez a kötelünk elkészül, egyik végét ölnyi mélységre 
kell lebocsátani, másik végét tutajunkhoz kell oda kötni. Ezen 
tutajunkra a sok leányu, sok gyermekű férfi szálljon rá. A tutaj 
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végére egy bödöny tiszta halzsírt kell állítani, a négy szöglete sze
rint négy bödönyt kell állítani. Aztán gyermekei fölé tokhal bőréből 
takarósátort kell varrnia, rájuk kell takarnia. Hét éj, hét nap lefo
lyására ennivalót, innivalót kell oda készíteni. Ha ilyen módon 
megmenekül az életünk: hát csakis így.)) Azután kiki a maga 
falujába haza ment, tutajt csinál, kötelet fon. Hét éjjel, hét nappal 
fáradoznak ím így. A melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az öreg
embertől kérdezgeti, ez megtanítja» (I : 70 71.). 

PATKANOV az irtisi osztjákoknál szintén megtalálta az özönvíz 
regéjét, még pedig a mentő hajó részletével, melynek történetébe 
érdekesen szövődik itt a menekülők ártalmára törekvő ördögnek 
(kul) szerepe. E szerint (I: 134.) «midőn Pairáyt'á ( = Világügyelő 
férfi) a földön élt, meghallotta Taréin atyjától, hogy nemsokára 
özönvíz (jemén jink) támad, mely a föld nagyobb részét el fogja 
borítani. Hogy magát, családját s embereit attól megmentse, nagy 
hajót kezdett építeni s e végből mindig távol volt hazulról. Neje, 
ki távollétének titkába nem volt beavatva, ezen nem kevéssé szo
morkodott. Vigasztalására megjelent egy kul', ki nem sokára vele 
közelebbi viszonyba is jutott. Ez azt tanácsolta az asszonynak, hogy 
búsulás helyett vendégelje meg férjét bőven borral és bozasörrel, 
hogy ez mámorában árulja el titkát. Az asszony úgy is cselekedett 
s megtudta, hogy a hajó, melyet férje már harmincz év óta készí
tett volt, csaknem kész. Az ajtó mögött hallgatózó kul meghallván 
e szavakat, azonnal a hajóhoz sietett s lerombolta Pairayjá-nak 
nagy fáradsággal alkotott müvét. Emez kialudván mámorát ismét 
hajójához ment s vigasztalan volt, hogy darabokra törve találta, 
főkép mivel az özönvíz kezdetének megszabott ideje már közelgett. 
Isteni atyjához könyörgött ezért segítségért, melylyel három nap 
alatt sikerült helyreállítania hajóját s így hozzátartozóival egye
temben mégis megmenekülhetett az özönvíztől. Némely emberek, 
kik látták hajójának építését, de maguk olyat ácsolni nem tudtak, 
tutajokat (-por) készítettek fatörzsekből s ezeken kísérlettek meg 
menekvésüket. 

Bekövetkezett a rémes világitélet. Hajójának s tutajának 
elkészülte után «N. T. fölment egébe s lebocsátotta a szent tűz-
özönt (jelpin sakw tárats) : tüzes vizet (nájin vit), eleven jür-
szőrnyetegeket, eleven sossél-sárkányokat bocsátott felülről alá» 
(I : 68.). Ez állatoknak az volt a rendeltetése, hogy minden élőt 
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fölfaljanak, a mely esetleg az áradat színén vagy belsejében úszva 
menekülést keresne. Míg a jelpin vit tartott — írja GONDATTI 
(46. 1.) — Kors-torum leszedte az égről a napot, holdat és csillago
kat, hogy a sűrű sötétség is útját állja a haláltól való szabadulás 
lehetőségének. A tűzözön nagy zajjal zúgva jött, mielőtt megérke
zett volna már két nappal előbb hallatszott irtóztató zúgása 
(1:71.). 

«Hét bélyeges öl magasságra csapdos fel a tűz lángja)) (1: 45.). 
«A kinek elkészült a tutaja, sietett rá a leányával, fiával. A kinek 
nem volt tutaja, azt a tüzes víz (ulan vit) úgy a hogy volt össze
roncsolta, összeégette. A melyik ember tutajának kötele [az áradat 
színének emelkedése közben] véget ért (mivel t. i. nem volt elég 
hosszú): az ketté vágta a kötelet, majdnem alámerült már; hogy 
a kötelet elvágta, rohanva viszi az ár. A kinek elég hosszú volt a 
kötele: az úgy a hogy van, himbálózik az ár színén. Ila a tutaj 
vége meggyídad: tiszta halzsírral öntik le, az az égést eloltja)) 
(I : 71—72.). A hét réteges tutajnak «hat rétege elhamvadt a tűztől, 
egy rétege megmaradt. A melyik ember keresztül bukott a !kiégett; 
tutajon, az meghalt; más épen maradt, élete megmenekült)) (1: 68.). 
«Bármerre levő hegyi fa, erdei fa földestől, mindenestől megsemmi
sült)) (u. o.). A fának, fűnek azöldje egy öl mélységre ki van égve, 
ki van [a tűztől) vájva» (I : 72.). «Erdei fa nem maradt meg» — 
mondja egy másik változat (1:46.) — «sőt éppenséggel a földje 
sem látszik)). 

GONDATTI szerint (46. 1.) N. T. előbb tűzzel pusztította a vilá
got, melyből csak kevés hős menekülhetett meg; de a csapás múl
tával ezek újra elkezdték a régi háborúságot s ekkor N. T. vízözön-
nel sújtotta őket, melyből csak a hét Tq,rém-fl maradt életben oly-
kép, hogy őket atyjuk a vízözön idejére az égbe fölvitte magához. — 
A tüzözön-énekben (1:46-—47.) a nénjével együtt magasban lovagló 
Világügyelő-férfi azt hiszi, hogy az emberiség az utolsóig kipusz
tult. «Anyját, atyját sírva idézgeti: ,Amny-Kworés atyuskám, 
Arany-'Sí's anyuskám, ember nélkül én ugyan miképpen marad
hatok ? !' Amrxy-Kaltés nénje szól: ,Öcsikém, mi lelt téged, miért 
sírsz ?' ,Azért sírok, nenécském', felel a kérdezett, ,az álló szent 
földön ím szent tűzözön kerekedett; nem maradt meg egy végső 
erdei fa, nem maradt meg egy ember; az emberke nélkül miképpen 
élhetek ?!' ,Öcsiké nézz csak lefelé !' szól Kaltés. A mint lefelé 
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pillant: hát egy kétrétű nyárfa-hajúban (sát pis yápyá-jhv yáyét) 
egy asszony s egy öreg ember vannak». E szerint tehát összesen egy 
emberpár menekült meg, a mint az ének vége is megjegyzi, hogy 
«amaz asszonytól s öreg embertől származó leányok és fiak ím 
mind e mai napig élnek s boldogok» (I : 67.), 

A ÜEGULY-féle tűzözön-rege szerint a tutajon kívül volt egy 
másik módja is a menekülésnek. «Némelyik ember nem tudva 
tutajt csinálni)* ~ így szól a szöveg -— «magas helyet kezd keresni. 
Hiába járkál, laknivaló alkalmas helyet nem talál. Az öreg embe
rektől kérdezősködik azután : ,Te nálunk előbb növekedtél föl, 
talán tudsz valahol valami 'megfelelő; vidéket?" Az öreg felel: ,Ha 
tudunk is, hogyan fértek el ott, mind a nép ott úgy sem férhet el!'» 
Kiegészíti e hely értelmét KEGULYnak az a jegyzete, hogy a Szigva-
videk lakói a Nánkis, vagy ' Nais-' Niltin nevű hegyre menekültek, 
mely a Szigvába ömlő Sukér-já folyó 'Sortan mellékvizének táján 
van. «Ez nem merült az áradat alá; hanem föléje emelkedett. 
Hattyúnyak magasságú, mintegy két arasz magasságú száraz földje 
maradt. Abban az időben Sukér-já, Xanlá és Mán-já népei éltek, 
életük ím ott menekült meg». Van tehát a vogul özönmondának 
is egy Ararat-féle hegye, melyen az emberiség maradéka, ha nem 
is hajóban, menekülést talált. 

Hiába volt a tűzözönnek minden szörnyűsége, a czélt, me
lyet az Egatya vele elérni akart, nem oldotta meg: Xul'-qtér élve 
maradt, megmenekült. Megmentette pedig maga az Egatya neje, az 
ő kedvese, a mint ennek történetét két változat is közli. Az egyik 
szerint (I : 69.) «mialatt N. T. a vashajót csinálni járt, Xul-qtér 
N. T. feleségéhez ment, mondja neki: ,A te férjed hova járkál 
mindig?' Az asszony szól: ,Hát én honnan tudjam?!' X. q. felel: 
,Itasd csak őt ebben a hordóban levő vízzel, ö lerészegszik, azután 
megmondja neked, hova megy'. N. T. haza érkezett, felesége afféle 
vízzel itatta, ő ettől lerészegedett s elmondta azt a szándékát, hogy 
tűzözönt csinálw. így tudta meg a fentebb idézett Pairáyt'á-iegében 
X. q. a hajóépítést is; de míg ott a hajót szétrombolja, itt bölcseb
ben a maga czéljára fölhasználja. «Xul'-qtért az asszony titokban 
egy varrószerszám-tartó ládikába tette, azután fölvitte a vashajóra 
s a szent tűzözön fölé emelte: Habár a föld összeroncsolódott, X. q. 
megölése nem sikerült; ez volt élete megmenekülései). — A másik 
változatban (I : 47.) a mint az egyetlen megmenekült emberpár 
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szárazra jutva kilép a hajóból, «Xul!-q,tér kikél az asszony liasábób). 
Hogy miként került oda, a közlő a következőkép magyarázta: 
«A midőn a szent tűzözön előfakadt, X. a. csakhamar rájött, hogy 
őt bizony megöli Tyrém. A menekülő párból! az öreg nem látja 
őt, az asszony látja. Az öreg raszállott hajójára; az asszony csak 
áll, pedig a szent áradat már előtört. Az öreg szól: ,Szállj föl!' 
0 egyre csak áll. Ismét mondja: .Szállj föl!' Nem száll föl. Har
madszor is odaszól: ,Szállj föl, te kul! (ördög)!' Erre a kul1 az asz-
szony hasába bújt bele s ilyen módon a hajóra jutott. Midőn a 
tüzes víz leapadt, az öreg és neje kiugrottak a hajóból s X. a. is 
kiugrott, eleven volt, megmenekült)) (1. ugyanez elbeszélést a 
votják vízözön-regében: Votj. Népkölt. Hagy. 52. 1.). 

A tűzözönnel hozza kapcsolatba a vogul-osztják hitrege a 
népvándorlást, illetőleg törzsek költözését: «Annak az embernek, 
ki hét éjjel, hét nappal lefolyta után a bajt kibírta, a vize leapadt; 
annak a ki nem bírta ki, a kötele elszakadt s elvitte az ár. A melyik 
ember kibírta, az a. maga földjén, ott ért szárazra; egyéb ember a 
iiova jutott, ott ért szárazra» (I : 72.). — PATKANOvnak Pairáyía-
regéjében (I : 134.) általában «azokat, kik nem az istenfi hajóján, 
hanem tutajon menekültek, külömbözö vidékekre hordta el az ára
dat)), így állítják a Szamarovo mellett lakó Trenkin-jurtabeliek, 
hogy őket tutajuk Szurgut vidékéről hozta erre, a miben P. szerint 
igazuk is lehet, mivel típusuk a környékbeli osztjákokétól külöm-
bözik. Hasonló népvándorlási hagyományt jegyzett föl POLJAKOV 

(147. 1.), mely szerint a Nádim mellékén lakó TapMacL-KaTOHL-
tól származó nemzetség őse, hajdan az Ob mellett lakott, Obdorsz-
kon alul; de a tüzes víz hullámaitól hajtatva a Nádim vidékére 
került s ott volt kénytelen magának s családjának halászó területet 
foglalni. 

Ugyancsak a tűzözönnel magyarázza a vogul-osztják nép
hagyomány a helyenként még most is látható földi kunyhókat : 
«A menekült emberek*) — mondja a rege (I : 72.) — «fát kerestek 
házépítéshez; de nincs sem fa, sem fű; semmit sem találnak, 
mivel házat lehetne építeni. Földi kunyhót (má-kwol) kezdtek tehát 
ásni; miután földi kunyhójuk elkészült, ottan kezdtek lakni. Bár
merre lehet hallani, hogy az a nép, mely [a szent áradat után] meg
maradt s a közelben volt falvakban élt, ott földi kunyhót ásott 
[lakásul])). Berjozov határában ma is földházakban lakik az ujab-
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ban odaköltözött szegény vogul-osztják nép. GONDATTI a Szoszva 
bal partján Sortin-ja egyházas falutól 3 versztnyire lejebb és 
2 versztnyire feljebb látott e fajta földházakat s azt hallotta felő
lük, hogy ezeket N. T. tűzpusztítása után a fenmaradt hősök ké
szítették erdei fa hiányában (46. 1.). Ilyeneken kívül állítólag kőből 
is készítettek házakat az özönvíz után élt földi lakók (u. o. 36. 1.). 
Évek multán, midőn a fa újból nőni kezdett, ismét faházak építé
séhez fogtak; de mivel ehhez a fa még nem volt elég nagy, a rövid 
fácskákat «ide oda toldozgatták)) s úgy szerkesztették össze épü
letté (I : 67.). 

GONDATTI közlései szerint a tűz- és vízözön után terjedő kor
szakig csupán az óriáserejű hősök emberi fajtája élt, míg a mai 
közönséges emberek teremtésének fentebb tárgyalt hármas kísér
lete csak ezután következett (46—47. 11.). E történeti időrendnek 
ellentmondanak a tőlem följegyzett regék; de hogy legalább az 
állatokra nézve meg kellett újítani a teremtést, arról a REGULY-féle 
jelpin vit regének befejezése tanúskodik, mely a következőket 
mondja (I : 73.): «Az .áradat után] megmaradt öregek egybegyűl-
tek s Tarem-hoz könyörögnek: ,Oh, minő módon csillapodik leá
nyunk éhe, fiunk éhe? Immár nincsen vízi hal, nincs erdei állat. 
N. T. atyánk, bocsáss le legalább vízi lialat s erdei állatot; a minap 
meghagyott emberfiad leánya, fia éhének csillapodó szerét onnan 
keresné. A vízi halat fogó embert áldd meg vízi hal szerencséjével, 
az erdőbe menő embert áldd meg erdei állat szerencséjével! 
Teremts ezután igéddel erdei fát, erdei fiivet! Bármerre levő föld
részen megmaradt embered törzsökösödjék meg további életre, 
elszaporodó fia, leánya hadd szaporodjék el!» Élénken emlékeztet 
e regerészlet a biblia előadására, mely szerint Noé, midőn kikelt a 
bárkából, áldozatot mutatott be Istennek, ki megáldotta Noét s 
fiait mondván: ((Szaporodjatok, sokasodjatok s töltsétek be a 
földet!« 

De míg a biblia azzal fejezi be a vízözön történetét, hogy 
Isten megállapította szövetségét az emberekkel s állatokkal, mely 
szerint nem fog támadni többé vízözön az egész föld elpusztítá
sára : a vogul hitrege egy újabb tűzözönnel fenyeget, mely majd az 
idők végén fog bekövetkezni s belőle nem kél többé új életre a világ-
E végitélet rajzát GONDATTI a következőkép vázolja (49—50. 11.): 
«A teremtett világ nem áll fönn örökké, hanem veget fog érni 
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annak következtében, hogy N. T., mint már egyszer sikerrel tette 
(1. fentebb), újból megifjodni szándékozván, ismét fürdeni fog, fürdő
vize pedig tüzes folyadékká, válva, elborítja az egész földet oly ma
gasságban, hogy csak egy hattyúnyak hosszúsága marad fenn az ég
boltig. Hét évvel ez esemény beállta előtt, mind a kul'-ok (ördögök) 
és ménkw-ek (manók) az előttük álló nagy munkára való előkészület 
czéljából a földalatti birodalomba távoznak s útközben fölfalnak 
mindent, a mi elibük akad. Hét nap folyamán a tűzözön előtt 
folyton mennydörgés hallik s fojtó kellemetlen szag érzik; maga a 
tűzözön azonban csak rövid ideig fog tartani, nem tovább, mint a 
meddig a halikra megfőhet, tehát legfeljebb egy óráig. A hirtelenül 
jövő veszedelemben az emberek csaknem valamennyien elpusztulnak; 
csupán azok menekülnek, kik ráértek, hogy hét sor nyárfából (má
sok szerint vörösfenyőből) maguknak tutajokat készítsenek; a hét 
sor fából hat megég, a hetedik megmarad. Ezen tutajoknak tokhal-
és sőreg-bőrből készült takarósátrakkal kell fölszerelve lenniök, 
ezenkívül háromszáz öl hosszú fűzfából fonott kötéllel. Abban az 
időben a szúnyogok, apró legyek és hangyáik czobolynagyságúvá nő
nek, a víz színén fognak úszkálni s elpusztítják azokat, kik nem gon
doskodtak maguk számára erős takarósátorról. A tíízözön után 
fiútámadnak halottaikból azok az árnyékok (jis), a melyehiek letelt 
az ily minőségben való lét kiszabott ideje, tehát a melyek annyi óv 
óta árnyék-lények, a hány évet éppen a földön éltek. Most pedig 
le Jog szállni N. T. az égből s ítélkezni fog a megmenekült élők s 

feltámadott halottak fölött; hogy minő lesz a jutalom és büntetés 
jámborok és bűnösök részére, ismeretlen. Ezután a föltámadtak 
másodszor is annyi évet élnek, a mennyit első ízben, a tűzözöntől 
menekültek pedig annyit, mennyit a tűzözönig; ezután azonban 
elváltoznak valamennyien a ker-yqmUi (szitakötő, vagy csibor) 
nevű bogárrá, majd idők teltével porrá s ez a viliig végen. Látni
való, hogy e rege tulajdonkép nem más, mint az őskori tűzözön 
képzetének átvitele a messze jövőbe egybefonva a túlvilági élet 
végső szakának némely képzetével (1. fentebb). 

Egyébként a világ leendő végpusztulására a vogul-osztják 
hitregék egyéb forrásaiban sehol sem találunk czélzást; tud azon
ban a felső-szoszvai tüzözön-ének magának a világ végokának, 
Arany-Kworesnek egyszer bekövetkezett haláláról s abból való fel-
ttímadásáról (I : 41—42, 66.): Arany-<ríer és Ar&ny-KaIteé «soká 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. 4 
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éltek, vagy rövid ideig éltek, egyszer csak Arany-Kworesz atyjuk 
ím elhunyt (Sqrni-Kw. jáyén ti pösals)». Amny-qtér fia kiment a 
házból, aranyos hátú hét bogara (sarnin sispá sat %amlé%) közül egy 
bogarat megfogott, a potrohát fölszakította, atyját a bogár belsejébe 
odatette)). Ugyanitt szó van az Egatya női párjának, Arany-'Síének 
a haláláról is: «Soká, vagy rövid ideig éltek, egyszer csak Arany-
'Sis anyjuk ím elhunyt. Arany-iíaiíes leánya kiment a házból, 
aranyos szárnyú, aranyos farkú két kakukja közül egyet megfogott. 
hasát fölszakította, anyját a kakuk belsejébe odatette)). Miután 
Amny-atér és nénje világra szóló kalandjaikból megtértek, lakoma 
után «kikél a néne a házból, hajfonatát szétereszti: egy torkolatú 
hét tenger merül föl, egy torkolatú hét Obfolyam folyamlik; az 
aranyos levelű, aranyos ágú nyírfára aranyos farkú, aranyos szár
nyú hét kakukmadár száll le; hét éjen át, hét napon át énekel
nek; éjjeli vigalmuk, nappali vigalmuk el nem múlik. Egy kakukot 
fölszakított, [odatemetett j Arany-Sis anyja ím fölül; Arany-'Sis 
anyjukkal bementek a házba. Erre az öcs kél ki a házból, hajfona
tát szétereszti; egy torkolatú hét tenger merül fel, egy torkolatú 
hét Obfolyam folyamlik. A hét Obfolyam, hét tenger fenekéről 
aranyos hátú hét bogár merül föl. Egy bogárt fölszakított, [oda
temetett/ Arany-Kworés atyja ím fölül. Arany-Ktoorés atyjukkal 
bementek a házba, aranyos lábú asztalhoz ültek; sört, mézes italt 
ettek, ittakw. Csak ezután történt a Világügyelő férfinak és Kaltéé-
nak földre bocsátása, tehát ez az esemény az «ember korabeli világ» 
legrégibb szakából való. 

Ezek a vogul-osztják Egatyának eddigelé följegyzésre jutott 
történeti hitregéi. Mithikai személyének leírásában meg kell még 
emlékeznünk a tiszteletét kifejező v a l l á s o s g y a k o r l a t r ó l . 
E pontra vonatkozólag ismételve volt alkalmunk kiemelni, hogy 
Numi-Tarém, vagy Sorni-Kwores névvel nem neveznek bálványt s 
nincs meghatározott szent terület, melyet az ö székhelye gyanánt 
tisztelnének, úgy mint ez a bálványistenségeknél kimutatható. 
A régiek még azt is állítják, hogy az ég istene egyáltalában nem 
részesül a vallásos tiszteletben; így írja WITSEN (632. 1.), hogy 
«az osztjákok tudnak ugyan égben lakó istenről beszélni, de az ő 
jóakaratáért s hogy bajt ne küldjön rájuk, nem imádkoznak hoz
zája)). Szintígy nyilatkozik YSBRANTS, ki szerint «az osztjákok vall
ják ugyan, hogy van egy mindenek fölött uralkodó isten az égben; 



A VOGUL NÉP ŐSI HITVILÁGA. 51 

de ez iránt semminemű tiszteletet nem tanúsítanak*) (1. fent). Még 
határozottabban fejezi ki e nézetet CASTKÉN, midőn azt mondja 
(Beisen: 335. 1.), hogy az osztjákoknak Turum nevű égistenét «az 
imádságok el nem érik)) s hogy «áldozat útján az ö kegye meg nem 
nyerhető)) ; mert ő előtte nem jöhet semmi egyéb tekintetbe, mint 
az embernek belső érdeme, melynek megfelelöleg osztogatja a 
szerencsejavakat, a nélkül hogy imádságokat s áldozatokat követelne». 
Legutóbb iNFANTJEvnél merül föl e felfogás, ki szerint (IV : 261.) 
«Torm, a világ teremtője közönséges halandó számára elérhetetlen 
istenség, a kihez a vogulok nemcsak hogy nem mernek semmiért sem 
fordulni, hanem érdemtelennek tartják magukat még arra is, hogy 
áldozatot hozzanak neki». Mindezekkel szemben a följegyzett val
lásos tartalmú vogul népköltés számos helye kétségtelenül iga
zolja, hogy N. T. atyához ép úgy fordulnak imádságokkal és áldo
zatokkal, mint a bálványistenségekhez, sőt hogy életbevágó fontos 
ügyekben csakis N. T. az, kitől könyörgés útján segítség remélhető. 
Neki szól a kondai Törém-éri («T.-ének») következő szavaival (II: 
377—8.): «Ember lakta hét világot körüljáró férfiú, emberélet hét 
szerencséjét hordó férfiú ! Én hozzád sírok, könyörgök, imádkozom: 
te a mint hét szögletes üvegházadban fekszel, az én sírásom látod, 
tudod. Te a szerencsétlen embernek szerencsét adsz; jó öltözékkel, 
jó táplálékkal áldod meg; jó lóra telepíted föl, jó tehénnel ajándé
kozod meg. Azért imádna],: téged, azért emlékeznek meg rólad. Az 
este lefekvő nő, a reggel fölkelő nő meggyújtott vörösfenyő-galy illa
tával kedveskedik néked ; a, lovas kezű férfi lófej jel, a tehenes kezíí 
tehénfejjel emlékezik meg rólad)). A Jevra-falubeli Törém-sátél («T. 
idéző ige») szavai ( I I : 379—80.): «Nagy Törém úr atyám, Ob-
szemű, tószemű nagy Törém apuskám . . . kezemben lovat, tehenet 
állítottam eléd . . . lóval, tehénnel bő házat rendelj !» A szoszva-
középi isten apródférfiai mondják (II : 161.): ((Numi-Sorúi atyánk
hoz hét éjjel, hét nap imádkozunk: szükségben levő elmés állat 
elménk, kebles állat keblünk ím szükségbe jutott». A medve is az 
P^gatyához imádkozik s neki igér áldozatot, mint az ének következő 
szavai mutatják ( I I I : 136.): «Numi-Sorni atyámhoz imádkozom 
ím : ,A minap véres fejű jeles Jiófajdot ölök vala, a fejes állat jeles 
fejét neked fogadom vala : Numi-Sorni atyuskám ezen jégszínszőrű 
lovas férfi ím utolér engem; ló lábát, állat lábát gátló gödrös föl
det bocsáss alá!» 

4* 
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Többször előfordul az énekekben és istehidéző igékben, hogy 
maguk a bálványistenségek utasítják az áldoz<>kat, hogy könyörgé
sükkel és áldozatukkal az Egatyához forduljanak. Ekkép szól pl. a 
Paszét-bálvány a nehéz kívánságával őt zaklató sámánhoz (II : 
426.): «0h nem, óh nem ! Én bár erdei manócska, hegyi manócska 
vagyok, megtenni ezt még sem bírom: Numi-Tárém atyácskámhoz, 
hozzá könyörögjetek, Numi-Sorni apuskámhoz, hozzá siránkozzatok ! 
Szarvasbika véráldozatos, patásbika ételáldozatos terecskét keresse
tek, egy kötélre kötött hét véráldozatocskát verjetek le ti oda! Leány 
élete attól fog majd megtoldódni, fiú élete attól fog majd meg
javulni)). A lopmúszi istenke az Egatya mellett magára is gondol, 
midőn a hozzá imádkozóknak ezt az utasítást adja (II : 282—3.): 
«Egy kötélre kötött hét szarvas állatotokat Numi-Sorni atyátoknak 
öljétek le! Gőzölgő edénynek gőze, füstölgő edénynek füstje hadd ha
toljon fel! Ezen szarvas állatok, patás állatok bőreit újonnan nőtt 
kis nyírfára akasszátok föl . . . Nekem pedig Juírom szarvas állat 
véráldozatját hozzátok)). Az Ajász-istenke máskép rendelkezik, ő 
háromszáz szarvasállatot követel; a leölt állatok fövő húsának 
gőzét magának veszi, bőrét pedig az Egatyának szánja, mint éne
kében mondja (II : 17.): «Egy akasztóíves hót üstöt akaszszatok ; 
gőzölgő edény gőzét veszem, füstölgő edény füstjét veszem. Azután 
a háromszáz szarvas állatom bőreit újonnan nőtt kis fára akasszá
tok föl, ezen tarka ló bőrét szintén oda akasszátok föl! Numi-
Sorni atyátok jó szemmel fogja nézni, N. S. apátok kegyes szemmel 

fogja nézni (portin sam, pamin sam, simsi)». 
Még maga a bálványistenségeknek bemutatott áldozat sem 

mindenkor nekik van szánva, hanem oly végből van eléjük állítva, 
hogy ők juttassák rendeltetésének helyére, az Egatya elé. Ily fel
fogásnak két adatban találjuk bizonyságát. Az egyik a pelimi 
istenke szoszvafői idéző igéjében fordul elő (II : 409.), hol t. i. a 
«fehér hóhoz hasonlatos szarvas állat véráldozatáról»> szólva ekkép 
kérik az imádkozok bálványszellemüket: «Fehér hóhoz hasonlatos 
szarvasállatodat csípője tarka szent állatod ( = lovad) oldala mellé 
bár kötnéd te oda, a Numi-Sqrni atyád birtokát tevő ezüst kereszt
gerendajú keresztgerendás ház ajtajához, hét fokú tiszta ezüst szent 
oszlopához bár kötnéd te oda ! Nyomorúságos subájú sok szegényed 
Numi-Sq,rni atyádhoz, oda könyörögnek)). — A másik adat a Világ
ügyelő férfi EEGULYtól jegyzett egyik középlozvai himnusában 
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található (II: 328—330.), melyben arra kérik a közvetö istenséget 
hogy a bemutatott áldozati lovat megtisztítva s fényesen fölnyer 
gelve hibátlan lépésekkel az égbe hágassa, «az aranyból való nag^ 
ajtót a jeles ló orra ott nyissa ki», az «ősz fejíí öregecske (t. i. a,. 
Egatya) emelkedjék föl a naphímes szép nyeregre, az oda állítót' 
orruk hasított hét táltoscsikó elé bocsássák s az abroncskerék mód' 
jára forgó hét ég körül futtassák». Eöviden kifejezve azt kívánjál 
itt az áldozók, hogy a bemutatott, nem éppen kiváló lovat változ
tassa a Világügyelő férfi remekké, vigye az Egatya eié s legyen a? 
az Egatyának minden táltoscsikaja előtt futó jeles paripája. 

GONDATTI azt jegyzi meg (11. ].), hogy «midőn Jiini-Tqrém-
nak áldoznak, az előkészületek befejeztével mind a résztvevői 
háromszor hangosan fölkiáltanak s az utolsó kiáltásnál ütik fejbe a 
fejsze fokával az áldozati állatot, még pedig a lovat elölről, a rénl 
hátúlról». E fölkiáltást említi az Ajász-istenke hőséneke is (II: 18/ 
leírván, hogy miután emberei a kívánt áldozatokat meghozták, a 
bőröket fölakasztották, «leeredtek a partra, a szent vízzel folyc 
szent tó közepére a mint eljutottak, éles hangú hangos kiáltást 
kiáltottak: Numi-Tq,rém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja 
meg, Numi-Sorni apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg /»> 

Az áldozati állatnak ezen fölkiáltása magyarázza meg a hős
énekekben említett ama régi harczi szokást, hogy midőn a győző 
ellenfelét levágta, az emennek a fejét, vagy feje bőrét, mint valami 
értékes áldozatot, szintén ilyen módon kitiltotta föl az Egatyának. 
Ily esetről történik említés a vorjabeli istenek hősi énekében 
(II : 219.), melyben a diadalmas fél leterített ellenén ülve ((kés
tokja közepéből vékony kést húzott elő, ezt Numi-Tq,rém atyjához 
felnyújtotta [így szólván] : ((Ilyenféle fényes szemű ( = ragyogású) 
napon, ilyenféle neves fejedelemhős feje bőrét kiáltom föl neked!)) 
Hasonló eljárásról emlékszik meg a kondai alvidék fejedelmeinek 
hősi éneke, melyben «a Három-ölnyi-erdei bálvány az ifjabb feje
delemhőst hanyatt vágta s most az ő melle fölött ül. Férfi torok
csutkáját keresztülszúrni való szent vasát kivette a zsebéből s már 
azon volt, hogy az ifjabb fejedelemhős torokcsutkáját keresztül 
szúrja. Emez ekkor felszólal: ,Te hogyan akarsz engem hitvány 
módra agyonszúrni t.' En Torém nemzette, liarmad napon született 
ember vagyok; te az én lelkemet Nom-Törém, atyámhoz kiáltva 
ajánld föl/' A Három-ölnyi-erdei bálvány fölfelé emelte fejét: az 
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ifjabb fejedelemhős azalatt őt hasba döfte. Amaz hanyatt esett, ez 
föléje telepedett. Megszólal most amaz : ,Te kiáltva ajánld föl az 
én lelkemet Ic Felel az ifjabb fejedelemhős: ,Magadféle tetűhússal 
táplálkozó, téged ugyan ki ismer ?! Törém téged nem ismer!' Azzal 
keresztüldöfte a torokcsutkáját s megölte». - - Ep úgy mint az 
áldozati állat bőrét szokás volt fára akasztani az ellenfél feje bőrét 
is (1. II : 86, 87, 166.). 

Hőshöz méltó nemes ellenfélnek tekinti a vogul ember a 
medvét is, azért ennek leteritésekor is megillető tisztelet az állat 
fejének áldozatkép ajánló felkiáltása, a mint ezt többször kiemelik 
a medveénekek, igy: «Állatleány fürtös fejemnek három kurjantását 
Numi-Tq,rém férfi, atyámnak kurjantják föl, állatleány fürtös fejem
nek négy kurjantását N. T. férfi apuskámnak kurjantják föl)) (III: 
320.). Itt nőstény medvéről van szó, melynél négy kiáltás a sza
bály, míg a hímnél öt, mint a kondai medveének mondja: «Kiál-
tásból ó'í kiáltást kiáltottak ők fel ottan felső eget lakó férfi atyjuk
nak* (III : 132.). Öt mellett a párhuzamos ismétlés hét kurjantást 
emleget a Tomily-énekben: «Alacsony hangú öt kurjantásomat, 
alacsony hangú hét kurjantásomat kurjantva tápláléka bő, vize bő 
bőséges házba visznek be engem» (III: 476.). Mind az ily fölkiáltás 
voltakép az Égatya kiengesztelését czélozza azért az alapjában 
bűnös tettért, hogy az ember keresztezve az isteni akaratot, egy 
életnek kiszabott határát megrövidíti. Az áldozatul való fölajánlás 
az elkövetett vérontásnak mintegy igazolása avval, hogy az az isten
ségnek kedveskedésül, egyenesen az ő érdekében történt. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



Irtisi-osztják szójegyzék. 
(Második közlemény.) 

K . 

kablük csizmasarok | stiefelabsatz ( = or. KaÖJiyKt). - - kah
lukop (adj.): yüdem sürt pedatta kahlukop (II: 140.) mit drei spannen 
hohen absátzen. 

kádérién (Dem.) fegyencz j ruchloser mann, zuchtháusler 
( = or. KaTOpjKHtiÉ). — Kadérsén-pan (Dem.) n. pr. name einer sand-
bank an der Demjanka, unweit von den Mirkuschin'schen jurten. 

kagert (I.) fehér gólya, gém | weisser S tor eh, reiher. — KV. 
kaurét. 

kaik nagy, fedett ladik | grosses, gewöhnlich gedecktes, boot 
am Irtysch und Ob. — Cf. tat. kajik, or. KaiOKi.. 

kaiyai, kaiyi szúnyog | müeke. 
kak (II : 144, 172.) mint j wie ( = or. Kaiít). 
kdk rüh, kosz | krátze, ráude, grind. — kdkéy rühes, ko

szos | ráudig, krátzig; kakéy-ügop grindköpfig. EO. kak; 
kakey. — Cf. kaz. <**S v̂-Lu schelber, ráude. 

kale-yui járó-kelő, folyton mozgó, sürgő-forgó férfi (Pairayta 
jelzője) | unsteter mann, einer der sich viel herumdreht, herum-
irrt (epitheton des Pairayta). 

kalem: vid. at-kalem. — kalimem (mom.). 
kani (K.) bizonytalan jelentésű szó a következő összetételek

ben : kdm-ney (kam-ix&w). — kam-vay (poet. kamet-vay) ezüst 
neme (?) | (kdm-metall) art silber (?); kam-vay, tit'-vay: vid. ti(-
vay. — L. e szó magyarázatára nézve: Irt. Ostj. II : 2 5 0 - 2 5 3 . 1. 

kama (K.): vid. kéma. 
Kamé, Kaméy-jega n. pr. Káma (folyó) | Kama, name des 

linken beifiusses der Konda.*) Kdméy-pügot, Kdmét-pügot n. pr. 
Kamow'sche jurten in der KI. Konda'schen wol. 

*) Más hasonló folyónevek Éjszak-Oroszországban: 1. Káma 
a Volga nagy mellékfolyója (votj. Kam); 2. Kama az Omj mellék-
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kámen (adv.) künn | draussen, aussen. — kametta, kámétta 
adv. von aussen (cf. kim). — kémen, S. kámelta. C. 

kaneitem morogni | brummen, knurren. 
kán jeges róka | eisfuchs, steinfuchs (canis lagopus). — Kan 

váúem ságéttai lepéy Sap~%oi jemép jink (II: 26) (az Irtis folyó dísz
jelzője) | das heilige wasser des gleich divergierenden (contouren) 
der schnauze eines steinfuchses gegabelten Irtysch (?) (einer der 
vielen beinamen des Irtysch). — Türum kán kát yoredaí. . .". . 
yönytet sagat (II: 32.) so wie er mit seinen zwei rentierböcken (das 
steile ufer) emporklettert (die ersten zwei worte blieben unüber-
setzt). — AS. kon, FS. kon. — Cf. zürj. kön. 

kayrás kanálkészitésnél használt szerszám [ instrument, wel-
ches bei der verí'ertigung der löffel angewandt wird. 

kaplat-yui sürgő-forgó ember ] unsteter, rühriger mann: Poi-
llpetta Kaplat-yui n. pr.; vid. Poi. 

kár kéreg | rinde, bőrke. — yüt-kar, tégat-kar: vid. yut, 
tegat. kárép, karey kérges j rindig, aus rinde: Káréy nánk 
pandéy avét (II: 94.).n. pr. aus rindigem larclienbaume gezimmerte 
stadt (name einer altén ostjakischenfestung); kárén önda/) nyirhéj-
bölcső 1 wiege aus birkenrinde. —• ÉO. ka?- rinde, káréy mit schorf 
bedeckt (AHLQ.). — Cf. zürj. kor, karié, votj. kar. 

kár: kár-moy tojás | ei. C. 
karabla hajó | schiff ( = or. KopaŐJíb). — Cf. kardp. 
karamsa bokor, cserje, cserjés fűz, vessző | strauch, strauch-

weide, ruthe. — keremxa, keremse (C). 
kardp, karep, kerdp, kerep hajó j schiff, fahrzeug ( = or. 

KopaŐJib). — SO. kerep. 
karaulittem leselkedni | lauern ( = or. KapayjiuTL). 
kardém a hó megfagyott gyönge kérge j schwache schnee-

kruste auf dem schnee ('inpt). 
kárey : vid. kar. 
karep (0.) : vid. karaj). 
karét (poet.): vid. kart. — karet-váy (poet.): vid. kart-váy. 
karimeni (mom.) KK.: vid. kérem. 
karimem (f. karimedem) fordítni | umdrehen, sich umdre-

hen ; tég-pa ügot karimetet, pul'at pögotmetái (II : 130.) dreht er 
hierher den kopf, so reicht er ihm einen bissen; vid. keredem. 

kari* (C.): vid. karés. 
karé (K.) kecsege [ sterljád (accipenser ruthenus). — Karé-pösép 

(?) (pőst) n. pr. (sterljád-seitenarm) name eines seitenarmes der 

folyója (a tobolszki kormányzóságban); 3. Kent] a Jeniszei mellék
folyója ; 4. Kern a Jeniszei felső folyásának neve az ősi lakók 
nyelveiben. 
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Konda. — Karé pöspat-nrdat vos (II: 26.) n. pr. (heldenstadt an dem 
sterljád-seitenarme) name einer ehemaligen ostjakischen erd-
festung am südlichen ufer der Konda, 7 werst von der Eedin'schen 
station (KI. Kond. wol.). — ÁS. kari, FS. kori, EO. kara, kari. — 
Cf. jurák-s/am. hlri. 

Kar és: vid. Töytén-Karés. 
karés apró kecsege | kleiner sterljád (etwazwei spannen láng) 

= szib. or. itapLiuit (cf. karé). 
karkam ügyes, élénk í flink, hurtig; kédet-karkam ügyes 

kezű | mit behenden armen, handen. — EO. karkam. 
karyem (KK.): vid. kérem (I.. AK.). 
kart (poet. karét) vas | eisen. — karda-yöt vasház j eisen-

haus, aus eisen gebautes haus (in márchen). — kart jévér vas
farkas | eisenwolf (in sagen). — karí-niirpe vasnyelű | mit einem 
eisengriffe. — kart-séger vasláncz | eisenkette; kart-váy vas j 
(eisenmetall) eisen; kart-vay tanúr vasnyél j eisengriff. — EO. 
karta, karti. — Cf. zürj. kört. 

kastem lépni, ide-oda járni | ausschreiten, nmziehen; kastem 
lépés, járás | das schreiten, das umziehen; kastem-tét volle pro-
cession. — EO. kaslem, kasllem ; kaxlém, kaslépsa. 

kagem (I.) nyelni | schlucken. C. — SO. haugnidem. 
kac, kas akarat, kedv, gyönyörűség | wille, lust, laune, ver-

gnügen (bei CASTRÉN, wol fehlerhaft: überdruss, langeweile). — 
kacem yötöt elment a kedvem, meguntam vAit, megunatkoztam ! 
mir verging die lust, ich bin überdrüssig geworden, ich empünde 
langeweile; tagisemen kacet yötöt (II : 110.) er wurde des wartens 
überdrüssig. - - kacem pidöt kedvem jött, kedvem van vmire j ich 
habé lust bekommen, mir fiel ein. — kac(et) éndam nincs kedve 
keine lust habén (eig. ist keine lust): yanémgetan még oytena cutca 
kacet éndamet (II : 54.) deine freiersleute habén keine lust auf der 
erde zu schreiten. — kac(em) tájem (f. taidem) kedvem, szándékom 
van vmire | lust habén, die absicht habén. •— EO. kas. — Cf. zürj. gaz. 

kasadem (AK.), KK. kasatem (f. kasattem) látni, megismerni 
sehen, erkennen; pass. kasadcijem (f. kasattá]em). EO. kaisala-
lem, kaislalem. 

kat, katn, kaden, kadn két; kettő | zwei. — kdt-yat-joy tizen
kettő [ zwölf. — kat kur sagdt zu beiden füssen. — kat-ügop zwei-
köpfig. — kátna (loc.) ketté | in zwei: hatna kenjem in zwei fallen; 
kdtna lanimem sich in zwei spalten; katna menemin zwei zerfallen, 
sich scheiden. — kádn-kut köz | (zwei-zwischenraum) zwischen-
raum von zwei dingen; kadn-kuda (lat.) közé | zwischenhin; kadn-
kutna (loc.) között | zwischen; Ladn-kudivet, -iva (abl.) közül ] aus: 
péttet kddn-kudiva kavejat sayittet (II : 14.) er schlágt (es) mit dem 
hammer zwischen den ohren. — kadenat kettenként | je zwei. C.— 
S. kat, kat-yen. 
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Katém-jega n. pr. Katém-üuss, rechter nebenfluss der Konda. 
katt a függő madárhálót tartó rudak egyike | jede der zwei 

stangen, welcbe das vogelnetz in ausgehauenen waldöffnungen auf-
recht haltén. katt-oyt,a oberteil der genannten stangen (?); 
katt-o/ta-ülis az első hónap neve (az Obvidéken), midőn a récze-
vadászat kezdődik | name des ersten mqnats (am Ob), wann der 
entenfang betrieben wird; vid. tUis. — ÉO. kait, kalt-uyti-télis. 

kattem (f. kattedem) fogni, megfogni, tartani; kikötni; vmi-
hez fogózkodni | greifen, fassen, haltén; landen; sich anfassen. — 
man üafjaytama us kattetem (II : 68.) soll ich mich noch mit mei-
nen eigenen kriegern fassen? kéttadiva kattamen (II : 150.) indem 
sie sích an den hánden fassten; notén röta jim úotet to/ta kattet 
(II : 196.) mit dem schönen vordersteven des spitzschnabeligen 
bootes stiessen sie da an's ufer. - nuda-(nut-)kattem egymást 
fogni | sioh fassen : yudem tank, '/üdém tété nut-katteden (II : 174.) 
sie hielten sich drei sommer und drei winter umarmt. — Katteda-
vdnda n. pr. steile landspitze, wo man landet (name einer landspitze 
in der Demjan'schen wolost am Irtysch, wo sich früher eine ostja-
kische Festung befand). V. ö. a közelfekvő orosz falu TOTEJIOBO 
nevét. — kattén kikötő hely, kikötő híd | landungsplatz, landungs-
brücke. - katttdem (frequ.). — kattimem (mom.); no*/ kattimem 
emelkedni | sich erheben. — kattemdem, kattemdem (intens.). — 
katteptem (caus.) nyújtani, adni, fogatni | gebén, reichen: sügom 
pöyat katteptai (II: 112.) sie reichte ihm einen knául zwirn. — kat-
tesem megfogni, tartani; dicsérni | greifen, fassen, haltén; lobén, 
rühmen, prahlen (C). — kattesidem (frequ.). — ÉO. katllem, katal-
lem; kallamtlem, katlemtlem; yattétem landen; SO. kilem; EO. 
kaltén landungsbrücke. — Cf. zürj., votj kut- fassen, haltén. 

káva kalapács | hammer (cf. ken). — AS. kevi, FS. kavi. 
kavala (S.) hajfürt J locke. C. 
kdvrem (f. kdvérdem; inf. kávérda; part. pr. kávrém; ger. 

kdvérmen) főni | kochen (intr.). — kavert, kavért (fut. 3.) es 
kocht. - - kdvrem forró, felfőtt | heiss, siedend, gekocht; kdvrém-
jink kochendes wasser. — kavérmem (f. kavrémdem) felfőni I auf-
kochen; kdvérmöo (pra?t. 3.) es kochte auf. — AS. kevert, F$.,köverl 
(fut. 3.); EO. kavérlem, kavar lem; kavérmalem; kavrémtlem; havrém, 
kaurém. 

kavrdk (I.) gyönge, laza | schwach, locker, schlaff. C. 
kedr KK. (poet.): vid. kar. 
kebdn (I.) szénaboglya [ heuschober. C. — Cf. tat. kében, 

kibán. 
kedan istálló, csűr | stall, scheune. 
kedat (conj. postp.) miután J nachdem; ist es einmal so, 

dass . . . : %oi yotémden kedat (II : 8.) ist es dir einmal gelungen 
einen mann zu erwerben; Sos-türum-iga soi völban ügot-sö% yorum 
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kedat (11:64.) dass es dir gelang(dem) Sos-türum-iga seine farbig-
schimmernde (?) kopfhaut abzuziehen. — Xotan pogeten tür-séi 
seimedöt kedat (II : 136.) kaum erklang die stimme ihres sohnes. 

kedémtem megjelenni, szem elé kerülni, mutatkozni | vor die 
augen kommen, sich wieder finden, sich zeigen kat jaran totta 
kedémteyeii (II : 76.) die beiden samojeden fanden sich da wieder; 
kégem kedémtot mein messer kam mir vor die augen, fand sich 
wieder. — ÉO. kétémlem anrühren, beleidigen. 

kédéy \ vid. két. — kédéy tet: vid. tet. 
kedéy : vid. ket. 
kekadem, kekatem (f. kekattem) rendelni, előírni | vorschrei-

ben : nuy néyen kekate (II : 74.) schreibe deiner frau vor. 
kelé maliczasuba; medvebőr (a medveénekben) j malitza, ein 

rentier- oder hundepelz, der mit der haarseite nach innen getragen 
wird ; báreníéll (im bárenliede). •— kelep maliczasubás | mit einer 
malitza: iy-siiyta, úoy-süyta kelep tony (II : 82.) n. pr. in malitza 
aus bárenfellen und elentierfellen gekleideter gott (name eines ost-
jakischen götzen). 

keim csabakhal | barbe, iie6aKri> (cyprinus barbus). C. SO. 
kilsi, ÉO. kelsi leuciscus rutilus. - Cf. zürj. keltéi rotfeder (c. ruti-
lus), plötze (c. idus); tat. keltek name eines fisches. 

kein bizonyos mérték, szám, időpont [ ein gewisses maass, 
eine gewisse zahl, zeit: metta-kem : vid. metta; úala-pete-kem so 
viel der boden eines löffels (flüssigkeit) enthalten kann; yaéyai-kem 
so zahlreich wie die ameisen; yudéndem kem ar iga ( I I : 138.) 
jeder von den zahlreichen mánnern, derzugehört hat. — kema (dat.) 
abban az állapotban, hogy. . . ; úgy mint; hasonlóan | (mit dem 
infinitiv) in dem zustande, dass . . . ; so wie; gleich: /öytitta kema 
(II: 116.) so (schnell), wie im trabe ; yatedem kema veráiyen (II: 78.) 
sie sind (tdk. waren)nahe darán zu erliegen; in ima mért lepeséyeta 
kemajuvöt (II: 136.) diese frau ist so (alt) geworden, dass sie kaum 
sich regt; vetta kema vérajem ich war dem tode nahe. — kemna, 
kemne (loc.) miután | nachdem als: tu ver perem kemne (II : 106.) 
als diese sache zu ende war. ÉO. kam, kem. — Cf. votj. kem: 
ta-kem so viel; tat. kem. 

kem : vid. kim ; kémivet: vid. kimivet. 
kémen (C.): vid. kámen. 
kemetna (poet.) KK.: vid. kemne. 
kendey : vid. kéndéy. 
kéne könnyű j leicht. — kéne-püip (KK.) mit einem leichten 

hintem (vom haasen). — ÉO. kén, kéna, AS. kenne/. 
kenmdjem (C.): vid. kénmájem. 
kenjem (C.): vid. kényem. 
kenc puha rénbőr-harisnya | strumpf von weichem rentier-

leder. C. — ÉO. kenj, kés. 
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ker dohánytörésre való í'amozsár | holzmörser fürtabakC.— 
Cf. zürj., votj. gir. 

ker a vörös kecsege J roter sterljád (C.): vid. kéra. 
kerdp, kerep (I.): vid. harap. 
keredem (f. kerettam) fordítni; fordulni; húros hangszeren 

játszani umdrehen, umkehren; sich umdrehen; auf einem saiten-
instrumente spielen(?). - joy-keredem, pira-keredem visszafordí
tani j zurückkehren. •— keredidem (frequ.). — keremem, karimem 
(mom.); pira karimem zurückkehren. - SO. kiriglem, EO. kerlalem 
umkehren, kertlem wenden, drehen. - Cf. zürj. gart-. 

kérem, kergém, kerkem (I., Dem.), K. keryem (f. keredem), KK. 
karyem esni j fallen. — kát kur sagdt kerygen (II : 132.) sie fielen 
zu seinen beiden füssen; tavem oyteja keryem ich schwang mich 
auf's ross; yajamatay jiget, ankét kelteyen it-kereteyen (II: 170.) sein 
pflegevater und seine pflegemutter weinen, fallen nieder. — %ata,v-
otéya keremen tai vér pöséy etem ( I I : 112.) als ich gegen die hinter-
wand fiel, vergoss ich rotes(?) blut. - - keredem (iter.). — keremem, 
KK. karimem (mom.). — kereptem (caus.) ejteni j falién. — kerkl-
dem (frequ.): yotdn toka kerkidet (II : 4.) wenn er stark fiel. -
keryemtem ledobni; leesni | fallen lassen, werfen ; niederfallen. 
keryemtidem (frequ.; I I : 120.). SO. korgem ; EO. kérelem, kerilem, 
korilem. Cf. zürj. leirt- ab fallen. 

keremsa, keremse vessző | ruthe. C.: vid. karamsa. 
kerep : vid. karep. 
keres : vid. kérés. [náhen. 
kerém-yanc hímzés-fajta j eine art ausnabt, muster im aus-
kerkem : vid. kérem; kerkidem (frequ.). 
hérmret tégla I ziegelstein. verde kermeí roter ziegelstein, 

gebrannter z. — Cf. KupiiHTL. 
keryem, keryemtem, keryemtidem : vid. kérem. 
kes (Dem., KK.) -szór, -szer | -mai: ei-kes, i-kes, i-ges egyszer | 

einmal (cf. pis); ei kesa, i kesa (dat.) mit einem male. — yüdem-kes 
háromszor | dreimal. -— metta-kes valamikor | irgend einmal. 

kesa, kesa, kese, kese (C.) zseb | tasche. — Cf. tat. kesa. 
kesém szakítani; húzni; dörzsölni J reissen, ziehen, reiben. 

C. — SO. kössem. 
késem versenyt futni j um die wette laufen. C. 
ké$e kés, kard | messer, schwert. - ké^e-jank (-janok) kés 

pengéje j messerklinge. kége-nét (K.) kés nyele | messerstiel. — 
kége-vanem a penge éles széle | (messer-gesicht) scharfer rand der 
messerklinge : kéje-vdnem-tampa (II: 116.) dem scharfen rande des 
messers gleich. ké%ey késes | mit einem messer, schwerte, zu 
einem messer, schwerte gehörig; kéjey-yoi (yjii) mit einem messer 
oder schwerte bewafmeter mann. — ÁS. kdcey, FS. köcey, EO. kési, 
kési, KY. kasé. 
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kéje, köge (I.) C : vid. ké^a; hegedem, kögedém: vid. ké^idem. 
ke$ep, kögey beteg j krank. C. — EO. kaéap. 
ken (I.) (úgy nevezi egymást a férj és feleség) [ (gegenseitige 

benennung des mannes und des weibes). C. 
bet kötél I tau, strick (CASTEÉNnál bizonyára hibásan : thau). 

SO. kala, kala; EO. kel. — Cf. zürj. kői. 
ket szó, beszéd, hír | wort, rede, nachricht. kedéy a be

szédhez tartozó, beszédes | zur rede gehörig, gespráehig. SO. 
hol; ÉO. kel, ket, — Cf. zürj., votj. Ml. 

Ket kéz; kar | arm, hand. — ket-ésemép (II : 72.) kéz-csecsű [ 
aus der hand mit milch gefüttert. ket-jit kéztő | handwurzel. -
két-lás: vid. las. — ket-pdy kézujj j handfinger. — ket-pete tenyér 
handfiáche. - ket-sot armkraft(?). — két-tüp kézi evező, kormány
evező | (hand-ruder) steuerruder. —- kedéy kezes, kézzel bíró | mit 
hánden oder armen versehen; kedéy tet: vid. tet. — kétpeiá.: 
javetta-kétpe mit einem im (schwert) schwingen geübten arme. -
SO. köt. 

ketnay: ketnay-aya (I.) anyós | schwiegermutter (so wird die 
mutter des bráutigams oder mannes von der braut oder frau ge-. 
nannt). — ketnay-jig (I.) após, ipa J schwiegervater (so wird der 
vater des bráutigams oder mannes von der braut oder frau 
genannt). 

keu, kev kő ; szikla; hegy; üveggyöngy ; gyümölcs magva 
stein, felsen, berg; glasperlen ; kern einer frucht. •— Keu, Kev 
n. pr. Uralgebirge (cf. régi orosz .KaineHfc). —jüm-keu : yiá.jüm. •— 
tüt-keu: vid. tüt. — Kev-ima n. pr. (stein-alte) ein enormer stein, 
der sich in dem orte Pet-meg (KI. Kond. wol.) befindet und als 
ein fetisch angebetet wird. Die danebén befindlichen kleineren 
steinblöcke werden als ihre kinder (naurimet) angesehen. — Keu-
Jaran, Dem. Keuda-Jargan uralvidéki szamojéd j stein- oder berg-
samojede, d. h. Ural-samojede. — keu-pagal kőszál | steinblock. — 
keU'Sem gyümölcs magva | (stein-same) kern einer frucht, körn-
chen. - - keu-vöt nyugati szél | (Ural-wind) west-wind (EO. keu-
vat). — kevey, kevéy kövi, köves; uralbeli; gyöngyös | steinern; 
Ural-; aus glasperlen; kevey-jert jégeső | (steinerner regen) hagel C ; 
kevey iür mit glasperlen verzierter stiefel; kevey say mit glasperlen 
verziertes kleid. — EO. keu, kev; AS. kauy, FS. kou%. 

Keum, n. pr. Kéum, name eines rechten nebenflusses der 
Demjanka. 

kever (K.) a tenyérnek a hüvelykujj és mutatóujj közötti 
része, ököl | handfiáche zwischen dem daumen und dem zeige-
fmger, hohle hand, griff, faust. Cf. zürj. gabir. 

Kéver-'/us-yoi n. pr.: Vérdem-jinkpe Kever-yus-yoi ürday fink 
a Konda jelzője j beiname der Konda (II : Ü6.) : vid. verde. 

kevéy : vid. kevey. 
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kid a (I.) sógor, sógornő j schwager, schwágerin. G. — 80, 
Midi, ÉO. kili. 

kidem-, hitem (f. kittem) küldeni; űzni | schicken, senden; 
jagen. EO. kitlem. 

kidem (f. kittam) fölkelni, fölébredni | aufstehen, erwachen; 
pass. kidajem (f. kittajem) geweckt werden ; yoje nénna, yoje yuina 
iioy-kütajemí (II : 172.) von welcher frau, von welchem manne 
werde ich aufgeweckt? kittem emelni | heben. — EO. killem. 

kidem válni, vmivé lenni | werden (?); Ás untét nouv unt kidöt 
der Ob-berg (steiles ufer) ist weiss geworden. 

kila mánnliches geschlechts-glied. C. — Cf. zürj. köt. 
kim, kimet, kimii, kém ki, kifelé | hinaus, heraus, weg. — kim-

aytem (f. agattem) kiokádni | sich erbrechen. kim-edem kiállani, 
kinyúlni | nicht hineingehen, hervorragen, ausgehen. — kim-estem, 
kim-estemdem kibocsátni ! herauslassen.— kim-Jankám (f. jaytam) 
kimenni hinausgehen. kim-kidem kiküldeni j hinausschicken. 
kim-lattem (Dem. -lőttem) kimenni | hinausgehen. — kim-lonimtem 
(K.) kirohanni, kinyomúlni | herausrennen, herausstürzen (von 
einer masse menschen). — kim-menem kimenni ! hinausgehen. — 
kim-navérmem kiugrani j herausspringen. — kim-nerimem elvenni | 
wegnehmen. kim-partem elparancsolni, elküldeni | (weg-
befehlen) wegschicken. — kim-tddem kihúzni | herausziehen. 
kim-tagamem ki-, eldobni | hinauswerfen, wegwerfen. — kim-
tegetmem kiröpülni | herausfliegen. — kim-tivdem kijönni | her-
auskommen. — kim-tapkem kifutni | herauslaufen. — kim-
vantem kivezetni | herausführen. — kim-vejem ki-, elvenni j her-
ausnehmen, wegnehmen. kim-veradem el-, ki akarni, sza
badulni igyekezni j fortgekommen suchen, sich fortreissen. 
kim-cusmem kilépni | heraustreten, herausschreiten. — kim-sirtem 
el-, kiseperni wegschieben, wegfegen. — kimpa külső | das áussere ; 
kimpeja (lat.) kifelé; mögé j nach aussen, hinter (einen gegen-
stand); kimpena (loc.) mögött > hinter (einem gegenstande); löm-
pivet (abl.) mögől | von aussen: tune yadoy kimpivet mayta sajem-
ddjet er umging die leute von hinten. — EO. kim'; kimpa, kimpi; 
kimpija. 

kimda: vid. kémda. 
kimet második, más ! zweiter, anderer; himeta (lat.) zum 

zweiten male. — Kimetye (I.) das zweite mai. C. 
kimet ruha öle, alja | schoss, saum (am kleide); falté (C). — 

SO. kiméi; EO. kimel. — Cf. tavgi-szamojéd kamsa. 
kimet, kimit': vid. kim. 
Kindal-jega n. pr. Kindal-fmss (name eines binnemiusses 

unweit vom linken ufer der Konda, zwischen den Jermakow'schen 
und Jesaul'schen jurten (KI. Kond. wol.). 

kirem vetni (gabonát) sáen. C. - kirendem id. C. 
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kiser já tékkártya | spielkarte ( = or. K03Hpi> trumpf). C. -
AS. keser ; ÉO. kasér, kiser. 

kis a fának kinövése, gumója, boga | baumknollen, auswuchs 
am baume. - - kis-pdype : kis-páype payéy tüp (II : 68.) mit einem 
querholze (finger) aus einem baumknol len versehenes befingertes 
ruder (epitheton eines ruders ; die früheren Irtysch-Ostjaken ruder-

f ten námlich mit einem ruder, welches am oberen ende ein quer-
holz [?] pay hatte). - SO. kié. 

kismar (C.) = kis. — SO. kicmar. 
kit ( = kat, kadn) két (összetételekben) j zwei (in zusammen-

setzungen): véraij %oi kit cupot totta panai (II : 30.) da wurden die 
beiden hálften des blutenden mannes hmgelegt ; kít-pui aus zwei 
teilen bestehender h in t e re ; klt-panpe zweimal zusammengelegt ; 
kit-panpe pandéy ai zweimal zusammengelegte zusammenlegbare 
nachricht (epitheton einer rede, nachr icht) ; kit-taran, tarén n. pr . 
zweifache tarn (ihr volles epitheton ist ei-vetpe kit-taran vid. 
ei-vet'pe). 

kitérni vid. kidem (1.). 
kitmem (f. kidemdem) vlki előtt könyörögve meghajolni, ájta-

tosan imádkozni j sich vor j emandem bit tend verneigen, andáchtig 
bitten, anflehen : Sanka jigeda kidemda vetőt (II : 64.) er fing an 
seinen vater Sanka anzufliehen. — kitmesem (I., C) , K. kitmesem 
einen anflehen, instándig bitten : tu kitmesöt Sorúi-sanka jigeda néy 
vérat, yui vérat oudajega ( I I : 64.) er flehte seinen vater, das goldene 
licht an u m einen von frauen- und mánnerblu te fiiessenden fluss. 

kittan-vos (Dem.) landungsgerüst (?); cf. kattérj. 
kittem emelni | heben, vid. noy'-kittem. — Cf. kidem-. 
kittem (f. kittedem) 1. hozni | holen, b r ingen ; jink kittetai 

éi imejat mejajet (II : 52.) u m wasser zu holen gab man ihnen 
eine frau; — 2. inni (?) j trinken(?). zu sich nehmen (poet.): éva 
ömést. . . saréy ü%, magéy ü/ kittemen ( I I : 170.) es sitzt eine jung-
frau, die bier und met zu sich n immt. 

Kitvor, Kitvor-ürt n. pr. name eines berühmten wogulen-
fürsten (wog. Kitvor-otér) aus der gegend des Satéga flusses 
(Tur. distr.). 

kii (poet. kita) nyírhéjkosár j birkenrindenkorb für beeren. 
Cf. jeniszei-szam. kidé trogáhnliches gefáss, osztják-szam. kieda. 

kébérsa (I.) samen der einheimischen pasonie, welche von den 
kindern zur verfertigung von halsbándern benutzt werden. — Cf. 
zürj. kibertsa odermennig (agrimonia eupatorium). 

kédet, kédöt: vid. kétöt. 
kégam embercsoport j haufen (v. menschen). 
kéma, kama, kuma hambár ! speicher, rumpelkammer. 

Cf. zürj. kum. 
kémda, Limda rozomák | vielfrass (gulo borealis).— SO. kimdek. 
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Kénaném-anka n. pr. tochter des beiden Xüt-vos-iga. 
kendey, kender), kéntéy haragos, j zornig, bőse. - - kéndasem 

(f. kéndaétam) haragudni, bosszankodni | sich árgern, zürnen (c. 
instr.); mida mokta ütta vérat kéndasten ? (II: 120.) weshalb zürnst 
du umsonst (über eine vergebliche sache). — kéndasidem (frequ.). — 
kénmdjem, kenmajem (mom.) haragudni [ zürnen, sich árgern; yöda-
met jiypogot kénmai (II : 8.) der sechste brúder wurde zornig ; uhet 
kénmai der schwiegervater árgerte sich. - ként harag | zorn. — 
EO. kant: kandéy, kantép ; kandaélem, kantaélem, kanmattaleni. 

kéney (K.) rothadt j verwest. Cf. EO. kuntlem anfangen zu 
fanlen. 

kénig könyv ! buch ( = Kunra). 
kén ja (ké$a) : még \ noch mehr (dient zur bildung des com-

paratWs)-. tavetna atmai pét )uyna héngq kérsna ( I I : 15.) vom rosse 
Avurde er böher als der hohe wald ist emporgehoben; pirna kénga 
mehr als nachher, sima kénja (II : 130.) mehr als früber. - - EO. 
kinéa. — Cf. zürj. kindéa ausser. 

kéngem (f. kéntcem, késtem) keresni j suchen, haschen; yu,f 
kenjem fisch fangen ; yid-késta-yoi (fisch-haschender-mann) fischer. 
—- kéngedem (iter.). — kén jeniem (mom.). SO. kiujem; EO. kanj-
lem, kanslem, kas lem. 

ként: vid. kéndéy. 
kéyen(í): röy rés kéyen szeméremöv (?) j jungferngürtel (?), 

schamgürtel (?). — Cf. EO. vörép, ürép (AHLQ.). 
kéyet (K., Dem.) süveg j hut. 
kér, kér a, téra ajtósark; csomó, karika (kulcsok számára) | tür-

angel; bündel, ring (fúr sehlüssel); yötoy-kér, kér a türangel; tujit(e)-
kér bund ringé. 

kéra, kérd, kera teljes nagyságú kecsege j erwachsener sterljád 
(cf. karé, kar és). 

kérép harkály i specht. — kérpéy adj.: kérpéy-néy nőstény 
harkály | spechtweibchen. — Cf. zürj., votj. kir. 

kéréi, kereémagas j hoch.-- kéréia, kérsa (lat.) a magasba j in 
die höhe. — kérésna (loc.) magasban | in der höhe. — EO. karéi. — 
Cf. zürj. kerös berg, anhöhe. 

kérna posztókabát j rock aus tuch. 
késa: vid. Icesd. 
ke ja erős j stark. heftig. — Cf. kén ja. 
kéja, kéca betegség | krankheit. — éne-kéja bujakór j (grosse 

krankheit) siphilis. - - öyél-kéca (K.), péyél-kéca (K.; II : 48.) (na-
men unbekannter krankheiten).— kéjey, kécey adj. — kéjidem (f. 
kéjittam) betegeskedni, betegnek lenni j krank sein; ügem kéjittet 
(mein kopf ist krank) ich habé kopfweh.— héjey, kéjén beíeg j 
krank. — heje, kője; köjedem; kejey, köjey C. - - SO. kice; EO. 
kas, káéi; kasétlem. 
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késem (f. késtam): vid. kényem. — yut'-késta-^oi halász | 
fischer. 

késtan gyékény j matté (UJUHOBKH). 
késtek (?) I. unalmas, szomorú ; langweilig, traurig. 
kééót, kédet (f. sing. 3. kétt; plur. kéttet; fut. pass. sing. 3. 

kéttai) látszani, jelentkezni, mutatkozni | sichtbar sein, werden, 
erscheinen : ei yatna nai kétt (II : 152.) in einem hause ist feuer zu 
sehen ; yatt pat'a muyté kéttet (II : 36.) gegen die sonne (gesehen) 
sind sie durchsichtig; Nank-yus-yoi vérér) ürt tör(a) kéttai (II: 50.) 
der tör des blutigen helden Nank-yus-yoi wird sichtbar werden. — 
Cf. k$n$a. — Cf. kedémtem. — EO. katlem. 

Kon-avét, Kun-ávét n. pr.: vid. avét; Kon-(Kun- javét-pögor 
n. pr. Kun-avét-insel (II : 287.). 

koúar (I.) szegény, nyomorult | arm, elend. C. AS. keúer, 
FS. köner, EO. kenar, koúar. — Cf. zürj. koner (votj. kivaúer). 

Kop'-iga n. pr. ( = IIpoKoniü; name eines ostjaken aus den 
Siglin'schen jurten [KI. Kond. wol.], welcher im anfange dieses 
jahrhunderts lebte und sich durch seine kámpfe mit den Tavda-
jay, wogulischen abenteuerern, in der gegend der unteren Konda 
ruhm erworben hat). 

kör kemencze j ofen. - SO. kor; EO. kör, kür. — Cf. zürj. 
<jor (votj. gur). 

kóropja szekrény | kasten. — Cf. zürj. korobja (or. KopOKÖa). 
korsan válú | trog. C. 
Kosarj-pügot n. pr. (ostjakischer name der Kosarew'schen 

jurten am Salym). 
kot'em, kut&m nyomát követni vlkinek, nyomozni, követni, 

üldözni vkit folgen, verfolgen, nachspüren, den spuren nach-
folgen. — koüdem (frequ.). — EO. kuslem. 

koulin : vid. kovlan. 
kova kakuk | kuckuk. - - üy-tei-kova kuckuk vom scheitel 

des kopfes (so nannten die ostjakenhelden manchesmal ihre hüte, 
welche sie in kuckuke zu verwandeln verstanden, indem sie sie in 
die höhe warfen. Diese kuckuke konnten ihnen verschiedene auf-
tráge ausrichten). — AS. kagi, kavi. 

kövei, küvel csengetyű | glöckchen, schelle. — kövlay, küvlaij, 
kóvlén, kőidét; adj. glöckchen-, schellen-, kövlay sai (glöckchen-
vorhang) mit glöckchen versehener vorhang; kövléy sümet (glöck-
chen-birke) mit glöckchen behángte birke. 

kö$e (C): vid. kéga ; kö§edem (C.): ké~idem ; kö§ey (C.): vid. 
kéjen. 

kostar kétágú kapa (3acTynT>) | hacke, karst. — zürj. kustan. 
kosulla suba | pelz ( = Komyjiíi). - kosul'a-rök subagallér | 

pelzkragen. 
kuba, kupa vajköpü j butterfass. C. 

Nyelvtudományi Közieményal:. XXXI. • ° 
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kuda: vid. kut. 
kudéy : vid. kutéy. 
kudn : vid. kutna. 
kud'ar, kutar repülő evet | tíiegendes eichhorn C. — SO. kut'ker; 

ÉO. kuúar. 
kugur kosár [ korb. C. — SO. kukkur. 
kui mocsár, posvány j sumpf, morast. kui-müruy : vid. 

műray; kui-teger: vid. téger. — Kui müruyta sévey ürt, kui müruyta 
vegey ürt (II : 2.) n. pr. gleich der moltebeere zopfiger held, gleicb 
der moltebeere rüstiger held (name eines ostjakenbelden). 

kujanda(l.,T)em.) vízhordó rúd (KopOMHCJio); mérleg | schulter-
joch, waage. — ÉO. kujan-ju%. — Cf. tat. kujanta. 

kukuk-ima kakuk J kuckuk (eig. kukuk-frau). — ÉO. kuka, 
k ukuk. 

kuladideiu duzzadni, telve lenni j voll sein, strotzen. 
kulla könnyen mozgó, sikló (ladik) | schlüpfrig, leicht (vom 

boote); kulla rit ein leichter kahn. — ÉO. kulla. 
kultúk, keltük (I.) ja j ! | wehe! (1:132.) — Cf. türk. qaltaq webe ! 
kui' ördög, vízi manó [ teuí'el, wassergeist. — pégde kui' 

(schwarzer teufel) teufel (als schimpfwort). - - ÉO. kui, kut — Cf. 
zürj. kut. 

kuma : vid. kama. 
Kun-avét n. pr.: vid. Kon-ávét. 
kunem (II : 142.) beleegyezni | einwilligen, übereinstimmen. 
kuné köröm, karom; marok | nagel, kralle, klaue, hohle hand, 

handvoll. - potem pedar kuncedat ar at temajet (II : 92.) gleicb 
einer handvoll gefrorener eberescbbeeren (wenn sie zu boden ge-
worfen werden) zerstreuten sie sich. kungalay (I., C.) marok
nyi | eine handvoll. - kunjey, kuncéy, kuncéy körmös, karmos | 
mit nágeln, krallen, klauen versehen ; kuncéy ai (kralliges wort) 
stichelei. kun$ey ika medve | (kralliger greis) bár. C. — kunjey-
tuy gereblye J rechen, harke. — kuntfem (f. kuntcem) fésülni, gereb-
lyélni kámmen, barken; ügem kuntcem ich kámme den kopf. -
kungimem (f. kungimedem,; mom.) megragadni, megfogni | ergrei-
fen, fassen. — kun$ep fésű J kamm; kunfiep-penk fésűfog | kamm-
zahn. — EO. kun$, kuné, kus ; kunglem, kunslem, kuslem; kungta-juy, 
kusta-juy rechen; kungemalem ; kungép. — Cf. zürj. giZ. 

kuncéy adj.: vid. kuné. 
kungéy (kuncéy) könyök j ellbogen; ai kungéyem yuliva etti-

tagem (II : 92.) ich schaute durch den zwischenraum meines ellen-
bogens (bei zusammengebogenem arme). 

kuydem soványodni | abmagern, faulen (?): öyet pelek táje-
vöje mogota yui tuia kuydem (II : 184.) gleicb dem geweihe eines 
rentiers magerte ich dann ab. 

kuynai könyök j ellenbogen. — SO. kunyyi. 



IRTIS1-0SZTJÁK SZÓJEGYZÉK. 67 

kupa (C.): vid. kuba. 
kur láb, lábszár bein, fuss. - - kur-evedem nagy vadat űzni, 

vadászni | (bein schneiden) grosswild verfolgen, jagen ; kur-evetta-
yui vadász | jáger; vid. evedem. — kur-jattay : vid. jattay. — kur-
jit lábizület j fussgelenk. — kur-las: vid. las. — kur-páy lábujj j 
(fuss-finger) zehe, fussspitze; kur-pede, -pete talp | fusssohle. -
kur-peíek sánta | (bein-hálfte) hinkend. C. kur-pura lábikra j 
wade. — kur-sögoi id. — kur-tay : vid. kur-jattay. — kur-tui láb
ujj | zehe. — kuray, karét}, knruy lábas j bein-, fuss-, auf beinen 
stehend, mit (langen) beinen versehen; kuray-yui-tUis fussgánger-
monat (der 8-te monat), da die menschen, wenn das eis stehen 
bleibt, zu fuss nach hause gehen. C. — kurép, kurup, kurpe 
lábú | -füssig, -beinig; it-kurép rövidlábú j mit kurzen beinen; 
vat-kurép vékony lábú | mit dünnen beinen ; yorum-kurpe (II : 24.) 
mit rentier-(ochsen-)beinen; neda-kurpé négylábú | vierfüssig; 
töytéy-kurpe szárnyas lábú | mit benügelten beinen; toré-kurpe 
darulábú J mit kranichsbeinen. EO. kur. Cf. tavgy-
szamojéd kür. 

kurai, kuvrai lék (a jégben) | wuhne, loch im eise. S. kiuri. 
kurdem dolgozni | arbeiten, sich überarbeiten. - - yöt vér 

kurdem ort néy ima hausarbeiten verrichtende sklavenmagd (epi-
theton der sclavinnen). — Cf. zürj. ker-, votj. kar- machen. 

kurek (I.) vadrécze neme j entenart (anas acuta). C. - - EO. 
kurek. 

kurek (I.) gőz | dampf, dunst. C. 
kurek, kurük sas | adler. — kurúk-tilis (K.) adler-monat, name 

des 12 monats, wenn die adler aus dem süden ankommen. — EO. 
kurek. 

kurém, kurum lépés I schritt. - kurémat, kurumat cugem 
lépést haladni [ schritt gehen (vom pferde). — kurém-ves láb
nyom [ (schritt-loch) fussspur. — kurmadem lépni | schreiten, tre-
ten. C. - kurmay gyorslábú | schnellfüssig. C. - - EO. kurém, 
kurémalem. — Cf. osztj.-szamoj. kurénnay gehen. 

kuréy : vid. kuray. 
kurük: vid. kur ék. 
kurum: vid. kurém. 
kuruy : vid. kuray. 
kus felső rénbőr-suba | oberpelz aus rentierfellen mit der 

haarseite nach aussen, der über der malitza getragen wird (ryct). — 
EO. kus, küvés; AS. kuyus; FS. kuyas. 

kuse csabakhal J plötze (ujiOTBa, ^eöaKi.). - - EO. kaseu leu-
ciscus rutilus. 

kujal (K.) tőzeg | torf. 
kucűm nyírhéjkosár | korb aus birkenrinde. 
kus habár ] obgleich ! obschon ( = or. prov. xouib). — kus-

5* 
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YOÍ (-yui) valaki | irgend ein mann. kus-metta wer es auch sei, 
welcher es auch sei. — kus-metta-yoi (-yui) bárki | was für ein 
mann es auch sei.— SO. kuc; EO. kus-yoi; kns-matta-yoi. — Cf. 
osztj.-szamoj. kos, kos; kamaszin. kos. 

kusmem égni | brennen (intr.). C. — kuimettem (caus.) égetni | 
verbrennen (trans.). C. 

kut vastag | dick; kuta (dat.) adv. — EO. kid. — Cf. zürj., 
votj. kyz. 

kut köz í zwischenraum, zwischenzeit, mitte. — kuda, kuta 
(lat.) közé j zwischenhin; in yadoy kuda jugateyen (II : 122.) sie 
kamen in die mitte dieses volkes. kutna, kudn (loc.) in dem 
zwischenraume, in der zwischenzeit.' nwnat kudn tevém, kudn jdn-

* (/'em(II: 130.) ich werde dich in der zwischenzeit aufessen und (dein 
blut) austrinken. — kudivet (abl.) közül j aus der mitte, aus dem 
zwischenraum. kut-ödém (mitte-schlaf) tiefer schlaf; kut-ödém 
vaidem ich schlafe einen tiefen schlaf. — kütép, küttep, küttep, 
küttup közép | mitte ; in yui küttépetivet cupa severmet (II: 122.) er 
zerhieb diesen mann in der mitte in stücke. — kütteba (lat.) kö
zépre j in die mitte; küttepna (loc.) közepett | in der mitte; kütte-
bivet (abl.) középről j aus der mitte : küttep eva középső leány | die 
mittlere tochter; küttep-jiypoy der mittlere brúder. — küttep-poy 
der mittlere sohn. — kütpén, küttpép középső | zur mitte gehörig: 
kütpéy rot mit einer mitte versehenes boot. - EO. hitt; kütép, 
kütlép ; kütlápér/. — Cf. votj. kusip; osztj.-szamoj. kodé. 

kutén, kotorj (?), hűdén ellenséges | feindlich (?), zánkisch (?); 
ana még tantét) tür, dna még kutéy tür veda yojet ein mann, wel
cher die kornreichen quellen des fremden landes, welcher die 
feindlichen (?) quellen des fremden landes einzunehmen (ge-
denkt). - ÉO. hitén. 

I utt'em (C.): vid. koiem. 
kut részegség ] rausch. EO. kuú; kutfém, ktdsém, betranken. 

— Cf. zürj. kod, ko$- sich antrinken, votj. kn$-. 
kutar (C): vid. kudar. 
kutem : vid. kotem. 
kut'en férges j wurmstichig. 
küvel: vid. kövei; küvlan : vid. kövlan. 
kuvrai (K.): vid. kurai. 

K . 

kavon (KK.) dörgő j dröhnend; kavoij sei (II: 24.) ein durch-
dringender laut. 

kel sírás | weinen. — kelem (f. íceldam, keltem) sírni, jaj
gatni j weinen, jammern, heulen. - - líelenedem (inch.) zu weinen 
anfangen. — kelidem (frequ.); vid. telem. 
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kelmém elromlani; elhasználódni, elenyészni | verderben 
(intr.); verbraucht werden, untergehen. — íoras téti jim jitet totta 
kelmay (II : 54.) mögen die tausend knochen in schönen gelenken 
da verderben. - kelemdem elviselődni, elnyűni, elhasználódni \ 
vertragén, verbraucht werden, verderben (intr.); man ugem kelem-
<löt meine kleidung ist vertragén. 

Jcénak, Unok (I.) szemölcs | warze. C. 

L . 

ladek bő, tágas j breit, geráumig. 
lanyajem, lanyamtem, lanyatem, lanyimem : vid. layadem. 
lank: vid. layem. 
lay-juy: vid. layadem. 
layadem, layatem ,• lanyatem hasítani j spalten ; layadem-, 

layatem-juy hasított fa, fenyőszilánk j (gespalten-holz) gespaltenes 
holz (zum heizen), kienspan. — layajem, lanyajem hasadni j sich 
spalten: vajét iotindem-juy kema péra layajöt (II : 70.) sein schaft 
spaltete sich gleich einem spielholz der kinder in kleine stücke. — 
layamdem, lanyamtem (f. layamttem, lanyamttem ; mom.) hasítani, 
áttörni (egy gátat stb.) | spalten, durchbrechen (einen damm). -
layimem, loyimem, lanyimem (mom.) hasadni | spalten, sich spal
ten : yadoy katna layimöt (II : 56.) das volk trennte sich in zwei 
(teile); pata layimem: vid. pata. lay-juy (Dem.) = layatem-juy 
kienspan, leuchtspan (jyiMHa). — layaep (C); layep hasadék, 
lék I ritze, spalte, loch. — EO. loygéthm ,- loy-juy, loygém-juy ; 
S. lenkep. 

layem, loyem befedni; ruházni | bedecken; kleiden. — 
layesem, loyesem (augm.) bedecken, sich kleiden. — layldem 
(frequ.). — lank szánborító szőnyeg j (schlitten-)decke; may-lank 
biberfelldecke, nögos-lank decke aus zobelfellen. - EO. layylem, 
SO. linkem, lünkim; EO. layyslem, laykéúalem sich decken; 
laygép deckel, schlittendecke. 

lapsay (K.) széles és vékony, lapos j breit und dünn, flach, 
platt; lapsay-puipe (II : 206.) mit einem breiten und dünnen (Aa
chen) hintem (z. b. von enten). — EO. toptay. 

las tágas ('?), szabad (?) [ geráumig (?), frei(?); ket-las, kar-las 
(II : 52.) einer, der die arme und beine frei(?) bewegt, sorglos (of. 
ladek). — EO. lasel (cf. leé-kam). 

lőttem (ger. latiamén), Dem. lőttem kimenni | hinausgehen; 
kim-lattem : vid. kim; — lattidem (frequ.). 

lau, lav (K.) takaró | decke: idiy lau, yangey narai oyteja 
ötmet (II : 96.) er legte sich auf eine bunte decke (tautologisch 
zweimal gebraucht). 
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lauttem, lövettem . (caus.): vid. lavéptem. — noy-lauttem : 
vid. no/. 

lavéptem, lavéttem, lauttem (caus.) kivenni, kihúzni, há
mozni ) herausnehmen, herausziehen; schálen. C. — lavéptqjem, 
lavéptajem (pass.) herausgenommen werden. — lavimem (f. lavi-
medem; mom.). — ÉO. lautlem. 

lavum szén | kohle. C. — ÉO. laum, lavim. — Cf. 
zürj. Ion. 

leg (?) : leg-agerne (II : 36.). 
lemak vastag, sűrű | dick, dicht. C. 
lenka, leya szegény, nyomorult j armer, elender mensch ; 

éva-leya armes mádchen, pay-leya armer knabe, bursche. 
lep: vid. lép. 
lep kéthegyü nyíl ] zweispitziger pfeil. — lep-vai kéthegyű 

nyíl nyele | schaft eines zweispitzigen pfeiles. — lepéy zu einem 
zweispitzigen pfeile gehörig, gegabelt; Lepéy-Sdp(-yoi) jemén jink 
(II : 26.) des gegabelten Irtysch's heiliges wasser (epitheton des 
Irtysch). 

lepeséyedem, lepeséyetem (f. lepeséyettemj reszketni | zittern, 
zappeln; in ima mért lépeséyeta kema juvöt ( I I : 136.) diese frau 
zappelte kaum (vor altér). - lepéy reszkető | zittern d; lepéy na 
vejájem (cf. toréyna v.) zu zittern anfangen, zittern; tidet tei lepéyna 
veddjet (II : 96.) bei ihnen zittern die enden der ármel. 

-li (fragepartikel) vájjon, -e? | ob (-JIH ?). • ent-li (neg.) 
nem-e? j ob nicht (He-JIH'?); muyat en partten-li ney éttitta, yui 
éttitta? (II : 152.) gestattest du uns nicht uns frauen und mánner 
anzusehen ? nineden pa% ent-li most ? (II : 124.) braucht ihr nicht 
einen sohn? 

li-li vagy-vagy | oder-oder (-JIH-JIH). 
libet (C.): vid. lipet. 
ligép folyó öble |. flussbucht. 
linda, lénda (kis madár neve) | kleiner vogel; dompfaff (C), 

schneeammer (AHL.). — lindiy, léndéy (adj.); lindiy-ügop (II : 20.) 
vogelköpfig (schimpfwort). — SO. lünti; ÉO. lénta, lenti. 

lipa-lipa vagy-vagy | entweder-oder (JIHŐO-JIHŐO). C. 
lipet, libet levél | blatt. — lipet-tilis lombhónap | laub-

monat oder blatt-monat, der dritte monat bei den Ob'schen ostja-
ken. — ÉO. libet, lipet. 

lis, lié üvegtábla | glasscheibe. — teraga lis (K., Dem.) ablak
üveg j fensterscheibe. — Cf. russ. JIHCTT. (zürj. lis blatt). 

lislup (I.) hóvihar | schneegestöber. C. 
lénda : vid. linda. 
lép, lep közel j nahe, ganz. — lép-eytem beakasztani, oda-

akasztással eltakarni j zuhángen. — lép-ékéndem gyorsan gyűlni | 
schnell zusammensammeln, schnell sich sammeln (II : 116.); 
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türmem at lép-ékéndöt (II : 32.) mein licht verdunkelte sich (d. h. 
ich fiel in ohnmaeht). - - lép-jerem, -jirem, lép-jiremdem bekötni | 
festbinden, zubinden, z. b. die augen (Harjiyxo 3aBíi3aTi>). - lép-
jouradem betakarózni | ganz einhüllen, verhüllen; mant lép-
jowadem ich verhüllte mich ganz. — lép-kattemdem egészen meg
fogni, erősen fogni j fest fassen, ganz umfassen. — lép-loyumdem 
egeszén befödni | ganz bedecken. lépa menajem egészen elbori-
tódni | ganz bedeckt, verhüllt werden: taverna pedet lépa menai 
(II: 36.) ihm wurden die ohren von dem panzerhemde fest bedeckt.— 
lep-tagamem auf eine sache etwas (instructiv) werfen, dass es die
selbe ganz bedeckt; (mit e.pron.person.) sich verhüllen: mant tagatat 
lep tagaméra ich habé auf mich ein leinwandtuch geworfen (so dass 
es mich ganz bedeckt); yanfiey narat tuat lép tagamot (II : 28.) mit 
einer bunten decke hat er sich ganz bedeckt. — lép-vejem ( I I : 56.) 
egészen elfoglalni | ganz einnehmen (z. b. einen weg). — lép-vérem 
erősíteni | fest machen (yKplmHTL). — lép-éoémem teli tölteni | voll-
giessen. — ÉO. lap, lep ; lap-jirlem ; lap-jouv értlem umzáunen. — 
Cf. alt. laj) dicht bei (von oben). 

lögéy: vid. löy. 
lógom (I.) csendes | ruhig, still. C. 
löy (II : 78.) meredek part(?) | steiles ufer(?); jega-löy folyó

part ] ui'er eines fiusses. 
lb~1 szöglet, zug; folyóöböl j ecke; bucht, (fluss-)busen. — 

Türum tabet tabet löy die siebenmal sieben ecken der welt.—jega-
lö% folyóöböl | fiussbucht. - Högol-löy tűzhely (hol a fát tartják) j 
(holz-ecke) freier raum zwischen der wand und dem herde (wo 
man holz aufbewahrt). — löy-peta, -pete szöglet vagy kuczkó 
feneke, legbelsőjrésze | boden eines winkels, einer ecke ; löy-pet-iga 
(II: 106.) igen szegény, mséges ember, koldus | (ecke-boden-mann) 
ein ganz armer, elender mann, bettler; lö/-pet-lma (ecke-boden-
frau) eine ganz arme frau, bettierin. — Lb~%-pügot n. pr. bucht-
dorf (ostjakischer name der Kelsin'schen jurten, KI. Kond. wol.). — 
lögéy (adj.). — EO. loy. 

Vök (K.) karika | (grosser) ring, yat-au-lök(l., A.K.),KK. yöt-oy-
lok kilincs helyett való ajtókarika j türring. — tav-lök (K.) 
lóiga | (pferde-ring) kummet (XOMVTI.). — EO. lak. 

lok, lök (Dem.) út, ösvény, nyom | weg, stég, spur. — yoi-lok 
(Dem.) férfi nyoma | (mann-spur) menschen-spur. — jayta-lok 
(Dem.): vid. jayta. — tav-lok (Dem.) íónyom j pferdespur. 
vaysar-lok (Dem.) rókanyom [ fuchsspur. — EO. lek; AS. lek; FS. 
lok; KV. liony, tony. 

lök (KK.) csomó, kötés, marok (pl. kender) | haufen, bündel-
ehen, handvoll (z. b. hanf). — vet tét lök patla véred (II: 182.) fünf 
ganze bündelchen sind dazu verwendet worden. — Cf. votj. l'uk 
haufen, schar. 
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lonimtem, hmimtem rohanni j stürzen (von einer masse men-
schen). — kim-lunimtem (II : 34.) herausstürzen. 

lony néptömeg zajongása | aufruhr, lárm eines volkshaufens. 
löya (KK.) eb, vadászeb; farkatlan eb | hund, jagdhund, 

schwanzloser hund. 
loyem, loyesem befedni | bedecken: vid. layem. 
löspittem (?) szétvenni, egymástól elválasztani | auseinander-

nehmen, losmachen. — EO. lösltlem. 
löt darabka föld, gödör | fleck erde, grube. — SO. lat; EO. 

lat, löt. Cf. jen.-szám. lota. 
lőttem (Bem.): vid. lattem ; kim lőttem : vid. kim. 
lőttem (I.) eltemetni ! beerdigen. C. — EO. löttalem. 
ludajem (KK.) torkollani (folyó) | einfallen (von flüssen): ton.% 

civ pidem jeméy tör to% ludajöt (= toyta pidöt) (II : 26.) in den 
heiligen tor, auf den sieh der göttliche nebel niederliess, dahin 
fiel er ein. 

luk fajd [ auerhuhn, birkhuhn. — Luk-jega n. pr. waldhubn-
fluss (südlich von den ehemaligen Schemlinschen jurten KI. K. woU. 
— yanfjeíj-hik : vid. yanfiey. —ytá-luk nyirfajd | (mánnchen-wald-
hulin) nuerhahn, birkhahn. — néyduk, pégdeduk (pégda-luk, piget-
lukj : vid. ney,pégde. — EO. l'uk tetrao tetrix. — Cf. jurák-szam. l'uk. 

lúkimem (f. lukimedem), tukimem eldugni, félretolni | ein-
stecken. verstecken, bei seite schieben; tavet ei pelega lukimet 
(II : 112.) er schob sein pferd bei seite. — lukimidem (frequ.). — 
EO. lukemalem, lukemilem. 

lula egy vöcsökfaj | eine taucherart (colymbus auritus Pal.). — 
tör-lula tavi vöcsök | see-taucher. — luley (adj.): luley-möy vöcsök
fiók | junges vom taucher. — EO. líile. 

lulneij (— hda-ney?) béka J frosch; hdney-yanc béka-
hímzés | eine art ausnaht. — Lulney-métey frosch-wasserpfuhl 
(name eines ortes 1 lh werst oberhalb der Bogdanow'schen jurten 
[KI. Kond. wol.l, wo die Konda eine biegung macht, russisch wird 
er jmrynieMiü saBopon. genannt). 

hmimtem: vid. lonimtem. 
lunt langyos | warm. — EO. luúse. 

L . 

l'anek fekete áfonya j blaubeere, trunkelbeere (vaccinium 
uliginosum, rojiyŐMKa). 

L'atik-még n. pr. früherer name einer gegend des Tobolski-
schen (?) kreises. L'atik hiess auch ein sibirischer Dynast, welcher 
um 1483 in der stadt Sibir herrschte; vid. THIIT. OCT. 6or. 6. 

L'ukét'pügot n. pr. ostjakischer name der Alekin'schen jurten 
Temlj. wol.). 
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hittem (f. luttedem) föléledni j aufieben, auferstehen. — noy-
Uuttem: vid.no/.— l'iittéptem(Ll'uttéptedem) föléleszteni | zum lében 
bringen; noy-l'nttéptem : vid. noy. 

M . 

ma (L, 0.), K., Dem. man én | ich; manattem én Maya, jiga 
verdém (II : 116.) ist er altér als ich, mache ich ihn zu meinen 
vater; mana, mane (K>) ich, ich selbst; man-pa (K.) auch ich, was 
mich anbetrifft: man-pa mane mégéy yui (II : 134.) was mich an-
belangt, bin ich meines landes herr. — EO. ma. 

madamdem mutatni | zeigen. C. )nadépiem,modéptem(f.ma-
déptedem,modéptedem) mutatni | zeigen. — madéptidem,modéptidem 
(frequ.); néya, yvja (dat.) tégat madéptittet ( I I : 154.) sie zeigen 
sich weibern und mánnern. 

madem, matem (L, AK.), modem, motem főzni (BapnTt) | ko-
chen, madidem, matldem (L, AK.), modidem, motitem (frequ.). 

mag méz: méhsör j honig; met.—mag-jinkméhsöt | (honig-
wasser) met. — napa-mag nyers méz | (roh-honig) honig. —magén 
mézes, méhsörrel való aus honig, met; mit honig, met; magéy 
üy: saréy üy kittetet, magéy üy kittetet (II: 172.) sie trinken(?) bier 
und met. — EO. mavé; mavéy. — Cf. zürj. ma, votj. mu, mii,. 

magát előbbi; előbb | früher seiend; vorherig; früher; 
magdtna (loc.) adv. früher, vorher. magát (0. magatl) yatt teg
nap | gestern. 

may hód; patkány biber; ratte, auch lemming, myodes 
obensis (ueCTpyuiKa). may-lank: vid. lank. -- may-teyer pat
kány j ratte (sib. prov. KpOTTb); lemming, iiecTpyniiía (myodes 
obensis). — EO. moy, moyy, moyk maulwurf.*) -• - Cf. zürj. moj, 
mojoi; votj. mij, möi biber. 

ma^imem: vid. moyimem. 
mayta (I.) fűzfa | weide (salix pentandra). C. — SO. magdi. 
mayta, KK. mögat körül | herum. — mayta-éttidem körül

nézni | sich umsehen, um sich sehen; mayta-saiyem körüljárni 
herumgehen, umgehen ; mayta-sajemdem id. 

mdytem (f. magattem) kioldani, kikötni | losknöpfen, los-
binden, ausspannen; röy vés kéyen mdytem (oder eyyem) (II : 62.) 
den jungferngürtel lösen. — EO. mogétlem, mugotlem. 

mai (K.), met (I., C.) mély | tief. - EO. mai, S. met. 
mcdém (KK.), AK. mulém füst, gőz j rauch, dampf. — mdléméy 

*) AHLQvrsTnak e fordítása valószínűleg a KpoTT. szónak félre
értésén alapúi, melyet a szibériai oroszban kulömböző fajú rágcsáló 
állatra alkalmaznak. 
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(KK.), AK. müléméy füstös, gőzölgő j rauchend, dampfend; málé-
mén-onép (KK.), mülémérf-oyép (AK.) mit einer dampfenden öff-
nung. inalémdöt(.i) hóvihar j schneegestöber. 

man (K., Dem.): vid. ma. 
maridéi: maridéi-yandél (II : 56.) : vid. yandél. 
mánedem, mánejem, mánejidem: vid. menede/m, menejem, mé

né jidem. 
manem, manimem (mom.), manimidem (fr.) KK.: vid. ménem, 

menmem (menimem). * 
manimem (KK.) szakitni j reissen : vid. menimem. 
mantál (K.) csomó, boglya | haufen, schober, packen; püm-

mantal szénarakás | heuhaufen (KOnna). EO. mondai bündel, 
packen, last. 

manjem, mancem (KK.): vid. mengem. 
mana (K.), Dem. mona, mone öcs; unokaöcs j jüngerer brú

der, jüngerer vetter, jüngerer neffe; maneka (K.) dim.; íada, 
mánekem te-pégemdái (II: 1G0.) váterchen, mein (jüngeres) brüder-
lein wird erfrieren. — SO. moíd ; ÉO. mone. 

manet ezüstpénz j silbergeld, münze ( = MOHCTH). 
ma?-, mára (K., Dem.) bizonyos hossz- vagy időmérték (az a 

távolság, melyet a rén pihenés nélkül megfuthat, lövésnyi távol
ság) | gewisses maass der lángé und zeit (strecke weges, welche ein 
rentier ohne rast durchlaufen kann; schussweite, d. h. entfernung, 
die ein schütze mit einem pfeile oder mit der kugel erreichen 
kann); vöje nijay ei mar menmeu kemne, ai jiypogem aplök iont 
kuteda tanöt (II : 90.) nachdem wir eme strecke, die ein rentier 
ohne rast durchlaufen kann, durcheilt hatten, fiel mein jüngerer 
brúder in den weichen schnee; jévdén yjd jevettai you marai 
(II : 52.) wie weit ein schütze zu treffen vermag. — marat}, marén 
(adj.); vöje marén ei nini menmem kemne (II: 90.) als ich die strecke 
durcheilt hatte, die ein rentier bis zur rast laufen kann; mdréy 
atna (II : 4.) wáhrend der langen nacht. — maranpe (K.) id. — 
EO. mára; vog. maré zeit (AHLQ.). — Cf. tobolszki-tat. merej, alt. 
moraj, kaz. tat. mere ziel zum schiessen. A már, mára eredeti ér
telme talán : ziel zum schiessen; cf. tib. (̂ Iwo, kaz. s^o, alt. möröj 
id. (II : 52.). ^ 7 ' [murtal: 

mardadem mérni | messen. — EO. mortalalem. — Cf. zürj. 
Marda-még : vid. Morda-még. 
margan vadász j jáger; margan-ket mesteri kéz | meister-

hand. — Cf. tat. mérgen (innen : szibériai orosz MepreHb braver 
schütze). 

morém, mörom ráncz, redő j falté ; ui márém yoi (II : 22.) 
mann mit fett in den (körper)falten (d. h. wohlbeleibt). — SO. 
máram, EO. morém. 

marén halikra j rogen (MKpa). 
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mása: yör neda cánc-masteja it at ömdidöt (II: 166.) der ren-
tierochs íiel auf seine vier kniee; neda cánc-mas tinin tei coken 
veinket (II : 200.) sie krochen kaum auf den teuren spitzen ihrer 
vier kniee fórt. — másén (adj.). 

matem, matidem (frequ.): vid. madem. 
matlóyindem: vid. motloyindem. 
mattay puska, fegyver | flinte, gewehr. mattay-yér puska

tok | (flintensack) fiintenfutteral (er wird aus der haut von rentier-
oder kalbsfüssen verfertigt und über den kőiben gezogen, welcher 
beim tragen nach oben gerichtet ist). — Cf. tat. maitok. 

maiter mesteri ügyességű, mester- | meister (in irgend einer 
sache, in einem handwerke oder überhaupt in einer bescháftigung) 
= MacTepi>. — masterkét mesterkéz | meisterhand. 

medagem, medat, medivet (C.): vid. met, metta. 
medöi, medoje, metoje (pron. interr. et relat.) mi? miért? 

was, zuwas, weshalb? néyna tattá jeni, man medoje togui vérattamí 
(II : 120.) von einem weibe werde ich (herein)gezogen, wozu be-
mühe ich mich fortzukommen? - medbi-peda miért? j wes
halb ? C. — Cf. met. 

meg, mey: vid. még. C. 
megal: megal nink sayape tea néy ort-ima (II : 86.) epitheton 

einer sclavenmagd. 
megda, megde vmi előtt el, folytonosan | vorüber, vorbei C.; 

immerfort, unaufhaltsam: megde ment (II : 170.) er (sie) geht un-
aufhaltsam ; megda it ent öméttáiyen (II: 70.) sie fallen immer nicht 
zu boden. 

megden dobancs-hal | döbel (art leuciscus); innen szibériai 
orosz Mertein, (máskép: enen'b). — EO. meudan, meudén. 

mégdép : vid. méget. 
megder (C.): vid. még-ter. 
mégdén : vid. meget. 
méger ívalakra hajlított fa | bogén, krummholz; jümet-juyta 

ár méger mdnejöi (II : 46.) er bog sich gleich vielen bogén (reifen) 
aus faulbeerbaum(zweigen). •— Cf. zürj. megír. 

meget mell | brust. — méget-esem: vid. ésém. — mégdép 
mellű j mit einer brust; notén-mégdép mit einer spitz zulaufenden 
brust (epitheton der otter; auch notéy-%onpe); cipéy-mégdép mit 
einer höckerigen brust (von gánsen).— mégdéy (adj.) melles : mégdéy-
pete (brustfláche) brust (gegensatz zu cenc rücken). — SO. maugel ; 
EO. meét, mevél, megél; meéléy. — Cf. votj. méta; jurák má\ 
osztják-szam. miit busen; mü\ 

mei,. mi ? (pr. int.) mi, melyik ? | was ? welcher? pöytey 
nögenat mei verdém ? (II : 90.) was mache ich mit deinem kotigen 
fleische? mei (oder metta) most nuyení was brauchst du? (was ist 
dir nöthig ?). 
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meinjag, meinay, minjay (KK.; poet.)?: jemjüm édem jümép 
urtu einja% édöt ( I I : 192.) schöne faulbeeren erzeugender faulbeer-
baumhügel erhob sich (hier). 

mejem (f. medem) adni | gebén. — Két szerkezettel: 1. mari 
nuyat kejeat medem ich werde dir ein messer gebén; 2. sémen 
naja meimen ömastan (II : 172.) du sitzest dein auge in's feuer ge-
richtet (tkp. dem feuer gebend). •— mejidem (frequ.); ji%poy, taim&n 
matiem mejide (II : 146.) brúder, gib mir dein beil. — EO. malem, 
miiem. — Cf. jur.-szam. mi'idm,• tavgi miji'éma; osztj.-szam. 
migam. 

mélek meleg; melegség | warm, wárme, tauwetter. C. — F8. 
mellek; AS. mellénk ; EO. mélék. 

mendem,, menedem, manedem hajlítani | biegen. — sapet (üy) 
menedem köszönni; főt, nyakat hajtani | den hals (das haupt) ver
beugen, sich zum grusse verbeugen, vor jemandem aus hoch-
nchtung das haupt senken. — ménejem, manejem meghajolni | sich 
biegen, sich verbeugen. - menijidem, manejidem (frequ.). — mendot 
főhajtás (köszöntésül) | gruss (mit dem kopfe); mendot panem einen 
gruss (mit dem kopfe) abstatten, sich verbeugen. — ménét) sich 
biegend, neigend, nickend; ü/ tabet jirn ménét) mendot panem 
(II : 96.) ich machte sieben gute (verbeugende) kopfbeugungen. — 
EO. mentlem, menetiem; menelem, minlalem. •— Cf. osztj.-szam. 
menam, rnénap. 

ménem (f. mendam) menni j gehen, fortgehen, fahrem fort-
fahren. - /uja ménem férjhez menni | an den mann kommen, 
heiraten (von frauen). — kátna-menem: vid. katna. — mojat ménem 
lakodalmi népséggel menni J mit einem hochzeitszuge schreiten 
(von dem brautigam, welcher freien geht). — togoi ménem elmenni j 
fortgehen (imp. mena togoi scheere didi!). — cuba-menajem (pass.) 
darabokra oszolni, szétmenni | in stücke zerfallen, brechen (intr.).— 
menekedem (inch.). — menimem, menmem, KK. manimem (mom.). — 
KK. manimidem (fr.). — mentéy gehend: űrt cutca sei, mentét) sei 
(II: 44.) der larm von dem schreitenden, gehenden helden. — EO. 
manlem, mandlem. - Cf. zürj. mun-; votj. min-; tavgí-szamoj. 
mendem ; osztj.-szam. mandak vorbeigehen. 

menimem (AK.), KK. manimem tépni, le-, kitépni | reissen, 
abreissen, herausreissen. — menimidem (AK.), KK. manimidem (fr.); 
vid. mennem. — EO. menémlem herausreissen, abreissen. 

ménk manó, erdei szellem | waldgeist (jiímiíi, JIIÍCOBHK'L), 
böser geist, teufel. — ménk-iga (waldgeist-mann, greis) waldgeist, 
teufel. ménk-ima boszorkány j (waldgeist-frau, -alté) teufelin, 
hexe. — Ménkei-pügot n. pr. waldgeist-dorf (ostjakischer name der 
Altaischen jurten (KI. Kond. wol.). - - Ménket-tör n. pr. waldgeist-
see (kleiner see unweit der Altaischen jurten). — ménkét), méyét) 
zum waldgeiste gehörig, teuíiisch ; Ménkét) jagam n. pr. waldgeist-
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forst (name eines kiefernforstes unweit der Tschilikanow'sohen 
jurten; KI. Kond. wol.); Ménkéy pai tor n. pr. waldgeist-hügel-
see (name eines sees nördlich von den Jesaul'schen jurten; KI. 
K. wol.). — ÉO. meyk; meyk-ima. 

mencem, mengern (I., AK., f. mentcem), KK. inancem, mangetn 
(f. mantcem) szakítni, tépni | reissen, zupfen; reiben C. —jöroyeya 
mennem: vid. jöroy. — Cf. manimem. — EO. mangalem, manfjilem. 

men meny, sógorné ) schwiegertochter, schwágerin (so wird 
hauptsáchlieh die frau des jüngeren bruders von der des álteren 
genannt). — men-néy menyasszony | braut. EO. men; men
ne. — Cf. zürj. men ; jur.-szam. méjea. 

meney (= men-néy ?) meny | schwiegertochter. C. 
mey (C.): vid. mtiy. 
meyéy : vid. menk. 
meredem merülni, alámerülni | tauchen, untertauchen. C. -

meredldem, merdidem (freq.) C. — EO. martlem, maremilem. 
merek (pl. mérget) szárny; felkar | flügel, schwinge; vorder-

arm. — mérgey, mérgéy szárnyas | beflügelt; mérgéy-vöje madár 
(beflügelt-tier) vogel. — mergép : neda-mérgép mit vier schwingen ; 
nedajoy mergép tau ross mit 40 schwingen. — EO. marék. 

merem: vid. mérem. 
meridem mennydörögni J donnern. C.—pai meridet menny

dörög | es donnert. C. - EO. maratlem ; marilem. 
mért manócska | kobold. - kakéy-ügop mért krátzkopfiger 

kobold. — Cf. zürj. mórt mann, mensch; pers. mard. 
mesiy tenyér j handfláche, handbreite; mesiyat (instr., 

II : 104.) auf eine handbreite. 
messir, mecir, mecirat (C): vid. metsir. 
mec, rnecet (KK.; poet.) íz(?) j gelenk(?): tarém kur meceda 

yojem vörmöt? (II : 22.) was für ein (mann) mit starken bein-
gelenken ist mir aufgewachsen ? 

megek ököl | faust. C. — AS. mecek, EO. masék. — Cf. votj. 
mizik. 

met, metta (magánhangzós kezdetű szavak előtt | vor worten 
mit anlautenden vocalen: mettab, mettap: mettap ürt ? was für ein 
held? I I : 4.), mét, métta, médda 1. (pron. interr. et relat.): melyik; 
a melyik | welcher (e, es), was für ein, was, wie; 2. (conj.) hogy; 
vagy | dass, damit (C); oder, ob (EO. mala; SO. muguli) ; süttat 
met ottet (II : 36.) wie seine eíngeweide liegen; at sevranttemen-na, 
metta at poytavittemen? ( I I : 124.) werden wir fechten oder uns 
stossen? metta en voden 1 (II : 92.) weisst du denn nicht? - - met 
(metta) ent ob nicht; metta y aj adat ent ndidayen (II : 128.) ob du 
nicht mit einem manne gelebt hast. — mettena (locat.): nuy kak 
mendan, man mettena te-jidajem (II: 146.) sobald du nur weggehen 
wirst, werde ich von jemandem besuch erhalten. - - medivet (abl.) 
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weshalb C. — ei-met, i-met valamely, valami | irgend ein, irgend 
was; ei met (metta) ent senki j keiner, nichts. — metta yot(a) 
az . . . a mit; hogyan | das was, wie : metta yoteu tégna patld vejdi 
(II : 162.) alles was wir hatten wurde von ihnen genommen; metta 
yota attan ? (II : 38.) wie ist dir zu liegen ? — metta énda ? avagy 
nem? | oder nicht? eva tait-ta, metta énda? hat er eine tochter 
oder nicht? — metta-kem (medagem C.) a mennyi | wie viel: metta 
kem nai süttem keryet (II : 122.) jedesmal, wenn ein feuerfunke 
fiel; — metta-kes egyszer [ irgend einmal. — medoi, medoje, metoje 
(=z met-yoi C ) : vid. medoi. — met-omat hogyan | wie, auf welche 
art (tkp. was für eine möglichkeit). — met-sagat, metta-sagdt ho
gyan ? ! wie ? -— met-sir, metta-sir, messir (mecir C. = met-sir) 
minő; valaminő | (welcher art brauch), wie beschaffen? was für 
ein ? irgend ein (S. mugusirj : mena metta-sir jara tagivet kénceda 
(II: 108.) gehe in irgend einem anderen orte zu suchen. — metsira 
mikép | auf welche art? wie? — ei metsir valaminő | irgend ein; 
ei metsir ent semminő j keiner: ei metsir severmem juy ent ujöt 
(II : 164.) keinen gefállten baum hat er gesehen. tam metsir 
(dieser was für ein) was ist das für ein? tam metsir tau? adem tau 
(II : 14.) was ist das für ein ross, ein máhre ist das. — mettesirat 
(mecirat C.) minő j wie beschaffen, irgend was; ei mettesirat id.; 
ei mettesirat-ent semmi j nichts. -—• met-(metta-) tag aj a (vid. taga) 
hova ? [ wohin ? (eig. nach welchem orte ?), irgend wohin; met-
( metta-) tag and hol ? valahol | wo? (an welchen orte ?); irgendwo (II : 
44.); met-tagajivet honnan? j woher? (von welchem orte?); ei met-
tag<tjaYR\üho\á irgend wohin; ei-met-tagana valahol | irgendwo; ei 
met-tagana-ent sehol | nirgends (eig. in keinem orte): eimet-tagand 
éndam ist nirgends; ei met-tagand éndamet sie sind nirgends.— 
met-tatna ( = vid. tat) mikor? zu welcher zeit? wann? ei-met-tatna 
valamikor | irgend einmal, einst; ei met-tatna ent soha | niemals. 
—-mettat (medat C.) valami | irgend was; '/un mettat najivet ent 
aimen togúi vankmot (II : 128.) wenn irgend was (von ihnen) un-
gesehen aus dem feuer fortgekrochen ist; ei-mettat egy-valami 
irgendwas; ei mettat-ent semmi | nichts: ei-mettat ent /eiáöt 
( I I : 166.) nichts ist übrig geblieben. - - mettatna (C.): vid. met-
tatna. - mettida (=• metta-ida) mintha valaki, valami | als ob 
wer, als ob was; irgend ein; mettida, yajdt intam menímöt (II: 112.) 
als ob (hier) irgend ein mann eben fortgeritten sei; öténet, pedet 
jügutta voc üdöt mettida nübotna (II: 104.) eine end- und bodenlos 
grosse stadt befand sich (hier) in irgend einem jahrhunderte. 

met (C.) mély | tief: vid. mai. 
metay KK. (? = méte'n-see): metan-tant (II : 90.). 
metoje : vid. medoi. 
•metta, mettat, mettatna, mettida: vid. met. 
mettena (II : 34.) íme | siehe, sieh da, in der tat : jüytöt, 
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metteua: menk-ima ömést (II : 126.) er kam und siehe : eine hexe 
sitzt da; mettena, iga ar kamet najat panet (II : 102.) siehe da, ein 
altér legte an seine zahlreichen speicher feuer. 

mi (pron.) mi, mely | welcher (es, e)? was? — mi ai, mi ket? 
(II: 92.) was für ein wort, welche rede? mijastet? was sagte er? — 
Cf. mei. — EO. mui. 

mida (K.), Dem. mija miért? j warum? weshalb? — EO. muja. 
midadem : vid. mit. 
mija (Dem.): vid. mida. 
Mikul-iga n. pr. Sz. Miklós | Nikolaus-greis (bei den Konda-

wogulen Mikul-ancé/ id.); ostjakischer name des im ostjakischen 
norden weitgepriesenen Nikolaus, des wundertáters. 

mii (I., 0.) sapka, kalap j mütze, hut. — mil-ta, mil-te ohne 
Imt. — miley sapkás, kalapos j zu einem hute gehörig, mit einem 
hute versehen; miley-üype mit einem hute auf dem haupte. — 
80. rniil; EO. mii. — Cf. osztj.-szam., kam. mola sommermütze. 

mm (pr. pers. dual.) mi ketten j wir beidé. 
mir község, kerületközség | gémein de, wolostgemeinde ( = 

MÍp'b). 
mis tehén | kuh. C. — mis-sayse vaj | (kuh-fett) butter. -

kar-mis (C.): vid. kar. — EO. mis. — Cf. zürj. muös, mös ; 
votj. mös. 

mit bér, jutalom | lohn, preis. — mit-yui bérmunkás [ lohn-
arbeiter. C. — mit-ney bérmunkásnő | lohnarbeiterin. — midadem 
bérelni | mieten C. — midasem (C.) vermieten. — EO. mitathm ; 

S. mitelem; EO. mitaélem sich vermieten; mit, mit-yo. — Cf. zürj. 
medala ,• zürj., votj. med. 

médda, métta (Dem.): vid. metta. 
még föld; ország [ erde; land, besitztum. - - még yui (-yoi) 

helyben lakó ; földes gazda j (land-mann) einheimischer; eigen-
tümer eines besitztums (in der poesie); varé?) még-yoi besitzer 
eines landes, wo fischwehren aufgestellt sind; in der poesie auch: 
jáger (mit vorhergehenden adjectiven der tier- und vogelnamen): 
tuntéy még-yui gánsejáger; vaséy még-yui entenjáger). — Ár-még-
yoi: vid. ar. — még-/oránt' földi eper, szeder j erdbeere (fragaria 
vesca, seMJiíiHMKa); nordische himbeere (rubus arcticus, KHAJKM-
HMKa). — még-ybt földkunyhó | (erde-haus) erdhütte. - még-oy 
(poet. méget-oy) a föld nyílása | öffnung der erde (cf. jink-oy). — 
még-80/ földfelület | (erde-haut, feli) oberfláche der erde (die be-
waldete erdoberfláche erinnert den ostjaken das mit haar bedeckte 
feli). — még-ter (megder C.) földi giliszta | (erde-wurzel [?]) regen-
wurm. Még-cenc-pélka (K.) n. pr. erde-rücken-gegend (name 
eines hügeligen ortes im N. W. von den Weifc-Sogonischen jurten 
[ki. Kond. wol.j, wo einst helden gelebt habén sollten). ~ megdat-
yni, -yoi (pl. mégdat-jay) egyszerű ember, közharczos | einfacher 
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mann, einfacher krieger (in den heldensagen, als gegensatz zum 
helden; cf. még-yui). — méget-puipe : vid. puipe. — megida (— 
még-ida) földszerű, porszerű | erdartig, staubartig; tu jöroda 
éttidet-na, pégde megida edemidet (II : 14.) als er nach seiner seite 
hinblickte, etwas wie dunkler staub stieg empor. — mégéy földi, 
földes | aus erde, vom lande; mégéy-pá (-%oi) földes gazda, mann 
des landes, eigentümer des landes; mane mégéij yui (II : 134.) ich 
bin herr meines landes; Mégéij jinket iga n. pr. erde-wasser-greis 
(ein geist, der als beschützer cler erde und^des wassers angesehen 
wird). — ÉO. me, mér, mu, mü; vog. may, EO. mi-le?'; méy adj. 

ménem : vid. ménem. 
mér bizonyos mérték (melyet pl. vki megehet, fölemelhet 

stb.) | ein gewisses mass (z. b. wie viel einer aufessen, aufheben 
u. s. w. kann); cf. mar. - mérérj (adj.): méréy put méret otrake 
(II : 40.) zögere nicht bis der langwierige (?) késsel fertig wird. — 
mérem (f. mértem), merem képesnek lenni (vaiaminek tevésére); 
elkészülni j im standé sein etwas zu tun; fertig werden; mérem 
kem a mennyit csak tudtam j so viel ich vermochte; mérem kem 
jángem ich trank, so viel ich vermochte; ima mért janyát (II: 136.) 
die alté geht kaum (tkp. so wie sie kann); ima mért jdyta-kema 
juvöt (II : 136.) die frau ist so (alt) geworden, dass sie kaum gehen 
kann. 

mét, métta : vid. met, metta. 
méter) (K.) kis tó, posvány, mély hely a folyóban j kleiner 

see, wasserpfuh', tiefe stelle eines flusses, wo es wasserwirbeln 
giebt (cf. met). — Lidnéw-méten: vid. Lidnéy. — EO. malay, maléy. 

méseli, mesék, möiek macska | katze. — Cf. tat. ?nisak. 
modem, motem (f. mottém) : vid. madem. 
modéptem, nmdéptidem (fr.): vid. madéptem. 
mogat (KK.) körül | herum : vid. mayta. 
mögo kárász | karausche (cyprinus carassius). — mögoy, 

mökoT) (adj.): Mögoy-teu n. pr. Karauschen-see (name eines see's 
südlich von den Njurkojew'schen jurten, KI. Kond. wol.). 
Mögoy-tör n. pr. Karauschen-see (name vieler kleiner seen in der 
KI. Kond. wolost). ÉO. mugi; S. mügi. 

mogoda, mogota (muoyota) módjára, -kép (postp.) | in der 
art, in der weise, wie, gleich wie: ydyrajey néy mogota (II : 22.) 
gleich einem kreuzschnabelweibchen. 

•mogot nyele, fogója vmely tárgynak | stiel, griff: mogot lanya-
tem ta.jem (II : 160,) ein beil mit einem gespaltenem stiele. 

mogüt (Dem.) csomó ! haufen (z. b. heu). — Cf. tat. mogöl. 
möy fiók, kölyök; gyermek | junges; kind. — ám-möy (= 

dmp-möy) : vid. amp. — kar-möy (C.), pai-möy, sagar-möy, os-mo%, 
cuka-möy : vid. kar, pai, ságar, os, cuka. — mögoy viselős, terhes 
tráchtig. C. — 8. mök; möky. 
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mo%imem, ma%imem megmenekülni, kifutni (vmely szűk hely
ről, veszedelemből) J durchkommen, entscblüpfen (aus einem 
engen orte, aus einer gefahr). 

m'oyléy ferde, görbe | schief, krumm; möyléy pént (II : 98.) 
krummer weg. 

moyjay, moysey, muysay mokszunlazacz | muksún, eine 
coregonus art (salmo muksun); innen: or. MyiícyHi.. - - muysay-
tjlis muksún-monat, name des 6. monats am Ob (Temlj. wol.), 
ÉO. muysay, muysey. 

moyta, muyta át, keresztül | durch, hindurch; tüet moyta 
tüet kétt (II : 102.) durch seine knochen sieht man das mark; 
teray vet moyta tüköt (II : 118.) sie kam durch's fenster heréin. 
moyta pedem átszűrődni | durchgestochen werden; moyta pettem 
átszúrni | durchstechen. — SO. mugda, EO. moyta, miiyti. 

moytesem gyülekezni | sich an einem ort versammeln (von 
einer masse menschen). 

moi lakodalom, lakodalmi népség, lakodalmi menet, vendég
ség [ hochzeit, hochzeitsteilnehmer, hochzeitszug, gastmahl; moi 
jit es náhert sich ein hochzeitszug; tabet sat-yojep moi (II : 96.) 
hochzeitszug aus 700 mann. — moi (iaí) tankta öne yot (II : 42.) 
vendégségnek való nagy ház | grosses haus für hochzeits- (krieger-) 
versammlungen (wohin die hochzeitsteilnehmer od. die krieger hin-
eingehen); grosse gemeindegebáude der früheren ostjaken, welche 
für gastmábler und kriegsversammlungen bestimmt waren. — 
moi-yoi, -yui nászoló vőfély; vendég j (hochzeits-mann) freiwerber 
(für andere, CBaTt); gast. — moi-üy násznagy | (hochzeit-haupt) 
urheber und anführer des hochzeitszuges. - - moi-yui tilis gast-
oder freier-monat, name des 9-ten monats am Ob (Temlj. wol.). •—-
moiy (adj.) lakodalmi, vendégi | hochzeitlich, gastlich: inoiy-^oi 
(;*yui) vendég J gast; moiya jöytem (jüytem) zu gast kommen. — 
EO. moi; moi-yo ; moiy. 

moiteg (C.); moitek szappan j seife. — EO. moitek; SO. mai-
tek. — Cf. zürj. maitöc/, votj. maital. 

mojem ütni | schlagen: váy tankét váy sayébat moimen 
(II: 84.), als der eisenkeil mit dem eisenstabe geschlagen wurde. -
naurimeyen t'ey mojaiyen die beiden kinder wurden zu tode ge
schlagen. 

möjep, müjep, müjip találós mese [ rátsel. — möjeptem, mü-
jiptem találós mesét föladni | rátsel aufgeben. — EO. muijipta; 
muijiptalem. 

mokta hiába, ok nélkül | umsonst. — mokta-ütta (umsonst-
seiend) umsonst, ohne ursache; mida mokta ütta verat kéndasten? 
(II : 120.) weshalb zürnest du ohne ursache (tkp. wegen einer um
sonst seienden sache)? 

moi: nuypa te-not mole notat ei-i'u-pa téviden (II : 148.) 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. y 
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hast du nicht wirklieh mit diesem stumpfen(?) náschen ge-
gessen? 

mölekna maliczasuba | malitza (vid. kue). - EO. molsay, 
molepsa. — Cf. jurák-szam. maliié, malicea pelz. 

raönt márchen, erzáhlung; mbní-yui márchenhafter mann. — 
mond'em elbeszélni, mesélni | erzáhlen, marchen sagen; pass. mön-
d'ájem von mir erzáhlte man márchen. — ÉO. moús, mos; SO. marii"; 
ÉO. monslem, moslem, montlem; SO. münd'em. — Cf. zürj. mod'au, 
moid ; votj. mad'em, mad'on. 

moni éhség, szükség | hunger, not. — mond'em, mosem szük
séget szenvedni, szükségleni | not leiden, bedürfen; mond'em (part. 
prset.) inséges,'szükségben levő | dürftig; mond'em türum suy (II: 46.) 
die dürftige weltecke (d. h. die not im fremden lande). - - ÉO. 
moslem. 

monyotmem : vid. moyotmem. 
mona, mone (Dem.): vid. marla. 
moyasem dörgölni, simítani | reiben, glátten. C. möyot-

mem, mörr/otmem (mom.) letörölni, lesöpörni, lesimítani j ab-
wischen, wegfegen, abstreifen (mit der hand, z. b. den schnee oder 
staub vom kleide). — EO. muygaslem, muyylem ; SO. muydem. 

moynidem (fr.) szenderegni | schlummern C. - moynJdájem 
mörajem: vid. morém. [(pass.). 
morasta (K.) magától (?) j von selbst('?): morasta yateyen 

(II : 80.) sie starben von selbst. 
Morda-még, Morta-még (Marda-még, Marté-meg) a költöző 

madarak déli vidéke j südliche lander, wohin im herbst die enten 
und gánse fortziehen (szibériai orosz Tenjiwa BO;I;EI ; II : 284.). 
Morda-(Morta-)még-yoi délvidéki | südlánder. — Morda-még-yoi 
sorúi-sém yuimet (v. yut'may) nai (II : 30.) des südlánders gold-
áugige tochter mit (schönen) augenbrauen (epitbeton der ostjaki-
kiscben fürstentöchter). — SO. morti-mey. 

mörem, mörájem törni, széttörni (intr.) | brechen, zerbreohen 
(intr.). — möret unda yore (II : 118.) schlage (mit ihnen) bis sie 
brechen; vajét íoíindem jiry-kema morajét (II: 70.) dein schaft brach 
gleich einem spielholze der kinder in stücke. — mörimem (f. möri-
medem, mörimetem; mom.); müremem (C.) le-, széttörni | brechen, 
abbrechen, zerbrechen. — mörtem (f. mörtedem) törni, eltörni 
(trans.) | brechen (tr.). — cuba-mörtem in stücke brechen; pérd 
mörtem : vid. péra. — mörtidem (frequ.). - - mürtem (C). — EO. 
moritlem, moritéalem sich zerstückeln. 

möroy: vid. müray. 
mórom (C): vid. mdrém. 
Mort-jega (v. Morda) n. pr. (name des linken beiflusses 

der Konda, Morda): Mort-oy-pügot n. pr. Morda-mündung-dorf 
(ostjakischer name der Siglin'schen jurten; KI. Kond. wol.). 
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niörtem: vid. mörem. 
mosem (f. mostem) szeretni, ölelkezni, csókolni | lieben, lieb-

kosen, küssen. - mosem t'apal vejem egymást átölelni, csókolni 
sich umarmen, sich küssen; cf. evem t'apal vejem. — mosta 
(part. prset.) kedves, szeretett j lieb; mosta-nén kedvelt nő | liebli ngs-
frau (früher hielten reiche ostjaken mehrere frauen). - mostem 
(f. mostedem) szeretni, ölelni, csókolni j lieben, liebkosen, um
armen, küssen ; man mostedem nuyat ich liebe dich. — mosüdem 
(f. mostittam) frequ. EO. mostlem lieben; mosltalem küssen ; 
mosta, masta. 

mosem (f. mostem) szükségleni vmit, rászorulni vlmire | nötig 
habén, bedürftig sein; cf. mondem. — mosót (imperf. sing. 3.) war 
möglich; war nötig; most (prass. sing. 8.) ist möglich (C.) ist nötig ; 
ömésta most man muss sich setzen. — EO. nwslem ; SO. mo$i, moci. 

mosenlc kén j schwefel. C. — Cf. tob.-tat. musi. 
Mösém n. pr. Nasym, nebenfluss des Ob von der rechten 

seite (sein unterer lauf gehört dem Tobolskischen district an). — 
Mősém-pügot n. pr. Nasym-dorf (Tschutschelin'sche jurten in der 
Temljatschew'schen wolost). 

mosta; mostedem, mostem, mostidem: vid. mosem. 
motem: vid. madem. 
motlem sereg, csoport | haufen, masse. — tara motlem kasé 

motlem eine masse von kaulbarschen und barben. — motloyindem, 
matloyindem seregleni, egybegyűlni j sich anháufen, sich zusammen-
háufen; yu( motloyindot die fische habén sich angeháuft (so sagt 
man wenn an einem orte sich viele fische gesammelt habén, die 
blasen aufsteigen lassen und das wasser bewegen). — EO. moltas 
überschuss, überflüssig. — Cf. votj. multás überfluss. 

moca (K.) kis bogár (hangya ?) | kleiner insekt (ameise ?). -
cék ai moca (II : 208.), cék ai naurem ein sehr kleines winziges 
insect, ein sehr kleines kind. — EO. musi ameise. — Cf. kirg. mása 
culex pipiens (mücke). 

mösek (C.): vid. mések. 
mudem kérni, könyörögni | bitten, flehen; it-mudem: vid. 

it. — EO. multlem schwören, fluchen. 
műdén (AK.); műdén (KK.): vid. müt. 
mügot máj | leber. C. — SO. mügol ,• EO. mogol, mügol. — 

Cf. zürj., votj. mu8; jurák mued, műid, tavgy. rnita, osztj.-szam. 
midé, mit; kamasz, mit, jenisz. mudo. 

mu%san : vid. mo/san. 
mu/ta: vid. mo%ta. 
müjep, müjip : vid. möjép ; müjeptem : vid. möjeptem. 
mukér púp | buckel. C. — mukrén (C.) adj. mit einem buckel 

versehen. •— EO. makér. 
mülem, mülém (AK., I.) füst, gőz | rauch, dampf; cf. málém 

6* 



84 PATKANOV SZ. 

(KK.). - - müladem (AK.) füstölni, gőzölni | rauchen, dampfen, 
langsam emporsteigen (vom rauche, dampf). — müleméy (L, AK.) 
füstölgő, gőzölgő j rauchend, dampfend: mtdéméy-oyép mit einer 
rauchenden, dampfenden öffnung. 

mun/léjem: vid. muy^léjem. 
munkla (KK.) fejsze foka, kalapács | axtrücken, hammer, axt-

hammer. - - tdjem-munkla (KK.) axtrücken, axthammer. — EO. 
muy%, lajem-muy%. — Cf. osztj.-szam. makká hammer; mokal rü-
cken, axtrücken. 

muy mi | wir; mtiya mi magunk | wir selbst. 
muygol, muyyol, muyol csomó, bog, kötés | knoten, bündel. — 

muygolgem, muyoljem bogozni, csomóba kötni, gombolyítani, össze
bonyolítani | zu knoten zusammenwickeln, knüpfen, binden. — 
muy/lejem, muylejem bonyolúlni, gombolyaggá válni | sich zu 
knoten zusammenwickeln. — EO. muygél bündel, büschel; moygol 
knoten; AS. munylodem; FS. manyla/tim. — Cf. osztj.-szam. 
mükol. 

muogoda, muogota (KK.): vid. mogoda. 
mura/, müréy (= mü-rey) földi eper | erdbeere. — EO. 

müruy, möro/ moltebeere (Moponma); AS. rnörak; FS. morénk; 
EO. müro%, müréy ; moray (AHLQ.). - - Cf. jur. maraya ,• jenisz. 
molagga, tavgi murá'ka, tob. tat. vt*./o. 

müremem (mom.), mürUm (L, C.): vid. mörtém. 
murt (poet. muret) dér (HHCM) ] reif. — saiteu, murtea tattedeu 

(II : 52.) woilen wir unseren reif auftauen lassen. - - murtdjem 
dérrel beborítódni | mit reif bedeckt werden, sich mit reif be
dé cken. 

müt (AK.), KK. müt a lakóhely (ház, szoba) előrésze | vorder-
teil eines hauses, eines zimmers oder einer burg; vorderseite oder 
facade eines hauses (gegensatz zu: %atav-ödéy oder yötoy-ödéy 
hinterteil des hauses oder des zimmers, wo sich die tür befindet). — 
yot-müt a ház előrésze | vorderteil eines hauses. — müt-(müt-)suy 
a ház előszöglete | eine der vorderecken des hauses oder zimmers; 
müdéy, müdéy zur vorderseite des hauses (der stadt) gehörig: 
müdéy yöt müdeda (II : 96.) zur vorderseite des mit einer vorder
seite versehenen hauses. 

musnd zacskó | beutel. C. ( = MOIIIHH), — SO. mosni. 
PATKANOV SZERAFIM. 



Az Érdy- és a Jordánszky-ködex kétbetűs magán
hangzói. 

(Első közlemény.) 

Az Érdy- és a Jordánszky-kódexet nyelvészeti irodalmunk rendesen 
•együtt szokta említeni, részint azért, mert egy vidéken, sőt lehetséges, 
hogy egy helyen is keletkeztek, részint pedig azért, mert írásmódjuk a 
magánhangzók jelölésében megegyezik. Ezen írásmódot illetőleg általá
nosan meggyökerezett az a nézet, hogy a magánhangzók hosszúságát 
meglehetős következetességgel jelöli e két kódex; nem ékezettel vagy 
más mellékjegygyel, hanem a betűk megkettőzésével, s a kódex-írónak 
ezen jelölésmódja különösen az e, azután az a, o betűkre terjed ki, ámbár 
az utóbbiaknál a jelölést igen sokszor elhanyagolja, úgyhogy a kettős 
betűvel való írás, különösen az o-nál majdnem a kivételek közé tartozik. 

Ha a dolog csakugyan így áll, akkor e két kódex megbecsülhetetlen 
segítséget nyújt a nyelvésznek, mert míg a Bécsi- és a Müncheni-kódex
ből a mai e-féle hangok egykori megelőzőinek zártsági fokát ismer
hetjük meg, addig az Érdy- ós a Jordánszky-kódex ugyanazoknak az idő
mórtékét tünteti föl. Ezért e két kódex pontos földolgozása múlhatatlan 
szükség volna. De igen sajnos dolog, hogy kódex-irodalmunk eddigelé 
nincsen még kellőképen méltatva, hogy alig van egy-két számbavehető 
nyelvemléktanulmányunk, s az Érdy- és a Jordánszky-kódex-szel is csak 
kevesen foglalkoztak eddigelé behatóbban. 

Ezen kevesek közé tartozik SZIGETHY ISTVÁN, a ki a NyK. XV. kö
tetében (55—73. 11.) értekezett Az Erdy-kódex némely hangtani saját-
sáfiai-völ. Mint a czímből is látható, csupán az Érdy-kódex kettős betű
vel jelölt magánhangzóival foglalkozik, s arra az eredményre jut, hogy 
ez a kódex a magánhangzók hosszúságát meglehetős következetességgel 
jelöli, még pedig úgy, hogy a hosszú magánhangzókat kettős betűvel 
írja; hogy számos, a mainál testesebb, eredetibb alakot tartott fenn, 
mert a kódexben igen sok hosszú, illetőleg kettős magánhangzóval irott 
szó van, mely ma rövid magánhangzó]ú. Ezeknek eredetibb voltát azután 
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a rokon finn-ugor nyelvek adataival is bizonyítja, a mely adatok szerinte 
csakugyan arra vallanak, hogy a vocalis-nyújtás még az illető szók haj
dani teljesebb alakjából maradt meg. Azonban az adatok nagy számá
hoz képest csak igen kevés az, a mit ekkép magyaráz, s maga is meg
vallja, hogy «nem az a baja ezen kísérletnek, hogy keveset tudott meg
fejteni, hanem, hogy azt a keveset sem tudta kellő világosságba hozni». 
Az etymologia szerinte is sokat hagy homályban, sok helyütt pedig csak 
tapogatódzik. 

A hol az etymologia nem nyújt semmi magyarázatot, ott egy másik 
segédeszközhöz, a hangsúlyhoz folyamodik, a melylyel szintén meg lehet 
magyarázni a vocalis nyújtást, s lehetségesnek tartja, hogy az Erdy-
kódex azon hosszú alapvocalissal való tövei, a melyek ma röviden hang
zanak, ilyen úton nyújtották meg a többi finn-ugor nyelvekben is talál
ható rövid magánhangzójukat. Tanulmányának második részében a szó
végi feltűnő hosszú vocalisokkal foglalkozik. E dolgozatot MUNKÁCSI 
BERNÁT ismertette Nyr. 8 : 553—556. 11., etymologiai magyarázatait itt-
ott kibővítve. 

Már a Jordánszky-kódex egynéhány hosszú, illetőleg kettős magán
hangzóval irott szavával is foglalkozik SIMONYI ZSIGMOND : A régi magyar 
nyelvemiekek olvasásáról. II. A hosszú magánhangzók czímű dolgozatá
ban (Nyr. 9 : 4.). Szintén igen tanulságosnak tartja e két kódexet, mert 
legtöbb gondot fordítanak a hosszúság megjelölésére, s így oly szavakat 
is, a melyekben ma sehol semmi nyoma a hosszú hangnak, hosszú voca-
lissal jelölnek. így gondolkozik ebben a dologban BALASSA JÓZSEF is 
A magyar hangzók törtenete czímű tanulmányában (NyK. 24: 257, 869.). 

Kételkedve fogadja el ezt az elméletet IMRE SÁNDOR A magyar 
nyelv és nyelvtudomány rövid története czímű munkájában. «Lehetséges, 
— úgy mond — hogy az Erdy- és a Jordánszky-kódexben jelölt hangokat 
itt röviden, ott hosszabban ejtették, de a kettős leírásból se eredeti tör
vényes hosszúságot következtetni, se ebből a származásra nézve valamely 
nézetet lehozni nem mernénk. Mert ez az írásmód az utóbbi nyelv
szokásban nem lelhető és általán véve semmit sem jelent.» iMRÉ-nek 
tehát már feltűnt, hogy e kódexek igen sok szót írnak kettős magán
hangzóval, a hol már a következő korban, a kódex íratása után 20—30 
évvel rövid magánhangzót használtak; hogy sokszor sem a hangsúly, sem 
az etymologia, sem más nyelvészeti segédeszköz számbavételével sem 
lehet megmagyarázni a hang hosszúságát, s hogy viszont vannak azután 
más szavak, melyeket ma hosszú hangzóval írunk és ejtünk, s a melyek
nek hosszúsága a finn-ugor nyelvek közös alakjaiban is megvan (pl. kéz oo 
vog. kát, osztj. két, osztjS. köt, lpE. kiét, kieta, lpF. giet, gietta stb.), s 
ezeket a kódex következetesen egyszerű magánhangzóval írja. Ha tehát 
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a két kódexnek, bár csak megközelítőleg pontos liosszúságbeli jelölését 
elfogadjuk, akkor egy úgyszólván lehetetlen dologgal állunk szemben, a 
mennyiben az eredmény az, hogy kódexeink korában röviden ejtettek 
oly hangokat, a melyek a rokon nyelvek bizonysága szerint már a törté
nelem előtti korban is hosszúk voltak, úgy szintén a kódexek kora ntán 
is ; s viszont hosszan ejtettek oly hangokat, a melyeknek hosszúsága sem 
a rokon nyelvekből, sem a későbbi korból nem mutatható ki. 

Semmi esetre sem fogadható el azonban iMRÉ-nek azon állítása, 
hogy a két kódex hangzóinak kettős betűvel való jelölése semmit sem 
jelent. Igaz, hogy kódexeink helyesírása bizonyára eredetileg is tökéletlen 
volt, s a tökéletlenséget még inkább fokozta a másolók figyelmetlensége, 
vigyázatlansága. YOLF GYÖRGY bizonyítókai szerint pedig az Erdy- és a 
Jordánszky-kódex (az előbbi csak nagy részben) másolatok. A kódex 
leírója vagy betűről-betűre másolta le az eredetit, vagy nem ragaszko
dott nagyon az eredeti szöveghez, hanem, ha figyelt, lemásolta betűről -
betűre, ha pedig látása fáradt, ha gondolatai a hosszú másolás alatt más
felé kalandoztak, elolvasta az előtte fekvő kézirat néhány szavát s azután 
leírta a maga helyesírása szerint. Kódexeink helyesírásának szempontjá
ból azonban teljesen mindegy, akármelyik esetet veszszük fel; mert ha 
betűről-betűre másolja a kéziratot, akkor a hangok jelölésben' különb
ségének már az eredeti kéziratban is meg kellett lennie, vagyis a másoló 
előtt fekvő kézirat írója kétféle e, a, o hangot különböztetett meg; mert 
lehetetlenség, hogy a másoló csak bizonyos szavakban követte volna el 
a hibát, még pedig elég következetesen; ha pedig a helyesírás az övé, 
akkor megint érthetetlen, hogy a szavak bizonyos csoportját miért vá
lasztja el a szavak egy másik csoportjától az e kétféle jelölése által ott. a 
hol ma mindkét esetben hosszú hangzót találunk. Természetes, hogy a 
két csoport igen sokszor átnyúlik egymásba, s ez itt már valósággal a 
másoló hibája; de az adatok nagy sokasága egyfelől, másfelől csekély 
számuk mutatja, hogyan kellett írva lennie az eredetiben, vagy hogy a 
másoló csakugyan valami különbséget akart tenni a két hang között. 
Ezt a kétféleséget tehát nem a leírók ügyetlenségének kell felrónunk, 
mert míg a helyesírás tekintetében a legnagyobb változatossággal hal
moznak hibát hibára, ebben az esetben a jelölésben bizonyos rendszer 
van, t. i. az ee és e meglehetősen szabályos váltakozása bizonyos szavak
ban. Másrészt az adatok ily nagy tömegével szemben lehetetlenség is 
feltennünk, hogy ez a jelölés itt egyáltalában semmit sem jelent. 

IMEE művének bírálója, ALBERT JÁNOS (Nyr. 22: 314.) szintén nem 
fogadja el ezen állítást. A kódexek behatóbb megvizsgálása őt is az 
ellenkezőről győzte meg. ígéri, hogy nemsokára alkalmat vesz magának 
a dolog részletes kifejtésére s az igazság kiderítésére; átlátja, hogy az 
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eddigi munkálatokkal ez a kérdés még egyáltalában nincsen tisztázva; 
azonban Ígérete csak igéret maradt. 

Azok sorában, kik a két kódex-szel foglalkoztak vagy feltűnőbb 
hosszú magánhangzóiról véleményt mondtak, nem érdektelen SZILASI 
MÓRICZ (A szótövek elmélete a magyarban, Nyr. 11 : 68.) nézete, mely 
szerint kódexeink azon hosszúmagánhangzós szavai, a melyek ma röviden 
hangzanak (pl. lieeg, cheep, vaas stb.), rövid tó'végi hangzójuk elvesztését 
olyformán pótolták, hogy a megelőző szótag rövid magánhangzóját meg
nyújtották a nyilt szótagban (azaz midőn a ragtalan névszó e g y mással
hangzón végződik), s az így meghosszabbodott a, e régebben nyilt a, é 
volt. Ez a szabály tehát az Erdy- és a Jordánszky-kódex hosszú magán
hangzóinak zártsági fokára nézve is adhat felvilágosítást, azon csekély kör
ben legalább, a melyre vonatkozik, vagyis ezen szabály szerint kódexeink 
ilyen szavainak: cheep, eeb, heegy, heely, meen (coelum), meen (nurus), zeeg 
(clavus, angulus), zeer, baal, haat ( = 6), kaar, naap, vaas stb. régebben 
é-vel, illetőleg cí-val kellett hangzaniuk. Ezt a meghosszabbodási folya
matot azonban, ha csakugyan végbe ment valaha, igen messzire kell 
visszahelyeznünk, jóval messzebbre nyelvemlékeinknek és okleveleinknek 
— mint a melyek szintén szános nyelvemlékben" adatot tartottak fenn — 

keletkezése elé. Az a hangra nézve a zártság vagy a nyíltság fokát meg
állapítani nem tudjuk, mert nincs nyelvemlékünk, a melyik ezt jelölné. 
A mi az e hangot illeti, már a Bécsi- és a Müncheni-kódex is éb, heg, mén, 
zér-t ír, okleveleink némelyikében pedig a hegy szó Idg alakban fordul 
elő, a mely, ámbár csak mint nyelvjárási mellékalak is, de a hangzó zárt 
volta mellett bizonyít. Sőt MUNKÁCSI feltevése szerint {A magyar magán
hangzók történetéhez, NyK. 25 : 262—263. 1.) a mai é'-k tetemes része 
kezdettől fogva ilyen hangfokú volt vagy pedig a magyarság egyes részei
ben az g hang mellett a még zártabb é hang fejlődött, mely azután 
könnyen csaphatott át i-he, mint a hig szóban látjuk. SZILASI feltevése 
tehát kódexeink fentemlített hosszú vocalisú szavaira nem vonatkoz-
hatik, mivelhogy azok nyelvemlékeink korában már zárt magánhangzó-
júak; de ráillik mindazon szavakra, melyek tővégi magánhangzójukat 
elvesztvén, csakugyan nyilt é-vel jelöltetnek a Bécsi- és a Müncheni
kódexben, valamint első gondosabb helyesírása nyomtatványainkban, 
tehát kéz, mész, név, két (ketten), tél, jég, egyéb stb. Ezek azonban az 
Érdy- és a Jordánszky-kódexben, mindamellett, hogy hosszan hangzot
tak s hosszan kellett hangzaniuk, egyszerű e-vel vannak jelölve. 

A két kódex hangtani sajátságainak kifejtésében szintén csak az 
ígéretnél maradt VEINSTEIN-HEVESS KORNÉL A Jordánszky- és Erdy-
kódex czímű dolgozatában (Nyr. 23 : 220. 1.), de már kimondja, hogy a 
hosszúságot bizony meglehetős pontatlansággal jelölik, hogy az ú. n. 
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hosszú hangzókban nem bizakodhatunk, mert igen gyakran cserben 
hagynak. A hosszúság elméleténél marad ő is, de már azon megszorí
tással, hogy a kettős betűk igen gyakran rövid, széles ejtésű hangokat is 
jelölnek, tehát sok helyütt a, e, e, o-t kell olvasnunk aa, ee, oo helyett. 
Hogy mily alapon, azt dolgozatának egy következő részében szándékozik 
kifejteni, a melyben a két nyelvemlék kéziratát össze akarja hasonlítani; 
ez a rész azonban, sajnálatunkra, mindeddig nem jelent meg. De hogy 
ez a magánhangzó-kettőztetés valami graphikai sajátság volna, hogy 
pl. sorvég-töltelékül szolgálna, arról szó sem lehet. Előfordul ugyan 
igen sok esetben a sor végén is a kettős magánhangzó, de sokszor 
olyan esetben is, a mikor már alig fér oda, másrészt pedig ugyan
azon szó, ugyanazon alakjában a sor közepén is kettős vocalissal van 
írva. A két kódex hangtana tekintetében tehát VEINSTEIN-HEVESS KORNÉL, 
semmivel sem vitte előbbre a dolgot, mindamellett már kételkedik abban, 
hogy a kettőzés kizárólagos hosszúság-jelölés volna. (E helyen akarom 
egyúttal helyre igazítani azon állítását, hogy az Erdy- és a Jordánszky-
kódexben az ö betű egyetlen egy esetben sincs kettőztetve, mert bizony 
van rá néhány eset; ilyenek az Erdy-kódexből: eléét 320s8, elsoőt 8664, 
erőSth II. 29012, ydSSt 257*7, 479i9, II . 2997, ydSSklI. 269so, yewendoot 
312ie, mezéén 195e; a Jordánszky-kódexből: zéléohnék bora 275ai, 
őőz ember 10Ö23.) 

A közelmúltban végül egy tekintélyes hang is kétségbe vonta a 
két kódex hosszúság-jelölésbeli pontosságát. SZINNYEI JÓZSEF Hogy hang
zott a magyar nyelv az Árpádok kordban czímű dolgozatában (Nyr. 24: 
149) azon meggyőződésének ad kifejezést, hogy a két kódex hosszú ma
gánhangzóinak szigorú vizsgálat alá vétele az eddigi nézetet megdöntő 
eredményre fog vezetni, t. i. hogy az a sokat emlegetett hosszúság-jelölés
beli következetesség bizony igen fogyatékos és ingatag, mert nemcsak 
hogy számtalan esetben el van hanyagolva a hosszúság megjelölése, hanem 
arra is akárhány példa van, hogy hosszúnak van jelölve olyan hang, a 
mely hosszú nem lehetett; az állítólagos hosszúság-jelölés helyes meg
ítélése szempontjából különösen számba veendőnek tartja azt a körül
ményt, hogy a szó végén előforduló ee-k számához képest az aa-k száma 
aránytalanul csekély. «Egy szóval — folytatja — a két kódex gondosabb 
átvizsgálása után arra az eredményre kell jutnunk, hogy tévedtünk, 
mikor helyesírásukból azt következtettük, hogy bizonyos szóvégi ma
gánhangzók abban a korban vagy akárcsak abban a nyelvjárásban 
is még hosszúk voltak.» 

Tehát két nézettel állunk szemben. Az egyik a betűkettőzésben 
hosszúság-jelölést lát, a másik csak bizonyos megszorítással és kritikával 
vagy pedig egyáltalában nem fogadja el ezt a föltevést, de új elméletet 
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nem állít fel, ámbár meg van győződve róla, hogy az eddigi felfogás csak 
balhiedelem. 

A hosszúság-elmélet biztos alapjául tűnik fel a betűkettőztetés. 
Hiszen semmi sem látszik természetesebbnek, mint hogy azt a hangot, 
mely kettős betűvel van írva, hosszan ejtették, annál inkább, mert a 
későbbi korban is sokszor találunk kettőztetést hosszúság jelölésére, kü
lönösen a tulajdonnevekben: Gaal, Poos, Soos stb. De előfordul ez a 
kettőztetés más kódexekben is, így pl. a Peer- és a Sándor-kódexben, s 
itt valóban a hosszúság jelölésére szolgál. Továbbá a feltevés támogatá
sára szolgál az a körülmény, hogy a kettőztetett betűnek igen sok eset
ben a mai nyelvben is hosszú magánhangzó felel meg, s még inkább az, 
hogy hosszú magánhangzót találunk oly esetekben is, a hol ma rövidet 
ejtünk ugyan, de a nyelvtudományi vizsgálódások kiderítették, hogy 
egykor hosszúnak kellett lennie, vagy ha nem volt is hosszú, minden
esetre bővebb volt az alak a mainál. 

Csakhogy mindezen igen természetesnek mondható feltevések 
mellett más körülményeket is tekintetbe kell venni. Nem szabad figyel
men kívül hagynunk először azt a fontos körülményt, hogy kódexeink
ben a szavaknak csak bizonyos csoportja van az esetek túlnyomó több
ségében ee-vel írva, s van egy más csoport, a mely — nem számítva ide a 
másoló ügyetlenségének és figyelmetlenségének betudható igen csekély 
számú eltérést — egyszerű e-vel van írva, noha annak a hangnak mai 
képviselője hosszan hangzik. Sőt a mi még feltűnőbb, ugyanazon szóban 
a mai, rövid magánhangzó megelőzője kettős, a hosszúé pedig egyszerű 
e-vel van jelölve, pl. eersebet JordC. 51619; Helt. Kr. 122 Erseltet; eegyel = 
egyél JordC. 48&IÍ, 348, 242» stb. BC. égel °2%*, MC. 345 égel; eegyeb = 
egyéb JordC. 108ai», 404™, 76832 stb, Helt. Kr. egyé, BC. 3T égel, MC. 
238Ü5 egeb; felee = féle, mindenféle JordC. 266is, 485io stb. Helt. Kr. 
fele; peeczet = pecsét JordC. 450i; 893m, 923o stb. Helt. pecsét stb. 

Azt a feltevést, hogy ezen szavaknak egyszerű e-vel jelölt hangja 
a szóbanforgó kódexek korában röviden hangzott, egyáltalában nem 
lehet elfogadni. Először is azért nem, mert épen a másoló hibái, a kettős 
ee-vel írott kevés számú példák mutatják, hogy hosszan kellett hangza-
niuk, s csak a leíró tévesztette el a jelölést. De nem lehet elfogadni má
sodszor azért sem, mert ezen egyszerű e-vel irott szavak közt vannak 
olyanok is, a melyeknek megfelelőit a legközelebbi rokon nyelvekben 
hosszú magánhangzóval ejtik, pl. kez JordC. 3624, 257a, 50731 stb. Helt. 
Kr. 18 kez, MC. kézzel co vog. kat, osztj. ket, osztjS. köt stb. 

Figyelemre méltó dolog továbbá az is, hogy a többi magánhangzók, 
nevezetesen az a, 0, 0 kettőzése az ee mellett elenyésző csekély, a miből 
kitűnik, hogy a kódex-író vagy másoló csakis az e-féle hangok között akart 
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valami különbséget tenni. Mert hiszen, ha már egyszer az e-féle hangok 
idó'mértékbeli különbségét észreveszi és jelöli, miért ne tenné meg ugyan
ezt oly terjedelemben az a és az o nál is, a hol a nyújtás csak olyan fel
tűnő jelenség, mint amazoknál. Es hogyha a mellett adatok bizonyíta
nak, hogy ezen utóbbi magánhangzók hosszúságának jelölését elhanya
golja ott, a hol azoknak csakugyan hosszúknak kellett lenniük, nem 
lehet másra gondolnunk, mint hogy az e-féle hangoknak ezen kétféle 
jelölése által nem időmértékbeli különbséget, hanem az illető hangoknak 
valami más sajátságát akarta feltüntetni. 

A mint vannak példák arra, hogy hosszú magánhangzókat, külö
nösen ^-féléket, egyes betűvel jelöl, úgy vannak arra is, hogy betűkettő-
zóssel (g£-vel) jelöl oly magánhangzókat, melyek ma röviden hangzanak 
s a melyekről nem tarthatjuk valószínűnek, hogy abban a korban hosszan 
hangzottak (nem értve ide minden esetet, hanem főleg toszótagbeli fel
tűnő kettőzést). 

Pl. haad (had) ÉrdC. 386s, II. 90M ; haat (— 6) ÉrdC. 348ia, 35322 
stb. JordC. 124io, IIO29 stb.; haab, az hajoczka kedeg az tengher közepet 
hanyattatyk vala ah haab miat. JordC. 39926, tenghernek kegyethlen 
haaba JordC. 88110; haad el mastan mert ig kell leenny ÉrdC. II. 2O30; 
erek elettre meegyen hol soha megh nem haal ErdC. II. 288n, es ymaran 
soha meg nem haal, de orzagol mynd erekkewl erekkee ErdC. II. 223s« 
stb; a' myt zemeewel laat ynkaab zokta zeretny, honnem mynt a' myt 
haal (hall) ErdC. 5Ö9, I6810, 30117, nem haal nem laat nem erez ErdC. II. 
314-88 stb.; baal kezeetErdC. 4237, II . 37420,̂ 45018; zent angyalok nem voltá
nak kaar zerent el valaztwan eegy mastwlErdC. II. 347s, 349a stb.; ?;aa.slancz 
ErdC. 336IÖ stb.; nagy cheendesseeggel hozaak zent palnak testéét ErdC. II. 
463i8. JordC. 347so, 89820; Es cheenghetween meg mosaak kezöketh ErdC. 
45134, JordC. 4229; eeb ÉrdC. 2512, 444io, JordC. 30B, 33128 stb.; eegy ÉrdC. 
7e, 24i8 stb.; eegheez ÉrdC. II . 35423, 2388* stb.; eeleg ÉrdC. 92i, II. 442sa; 
nemes es eekees allapattyokban ErdC. 28ie; eeledeltl 1 ai-wlnak JordC. 82ais, 
ÉrdC. 23is; eerseéef/?(Erzsébet)ÉrdC.II.65i5,4602ostb.;háborgató homály 
wfeelhS J9rdC. 85926; tamada nagy feergheteg es nagy essew ÉrdC. 470io; 
jeelseeges ÉrdC. 72s stb., JordC. 51819 stb.; heericad ÉrdC. II. IO622; ree-
gliel JordC. 302?; zeerda ÉrdC. II. 326™; stb., stb. igen sok példa. 

SZIGETHÍ fentebb említett tanulmányában ezen feltűnőbb esetek
nek csak igen kis részét (a melyek közül egynéhány, így pl. vészek, teszek, 
lélek (találok), észen, mégyen, lészen a későbbi korban, a XVI. század 
íróinál, sőt később is hosszúnak van jelölve), igyekszik a rokon nyelvek 
segítségével magyarázni. Ezek csakugyan hosszú magánhangzójúak lehet
tek, azonban találunk egynéhány esetet, a melyben a rokon nyelvek a 
magánhangzó eredetibb hosszúsága ellen vallanak. Pl. meny-: meenyekzey 
JordC. 423s2, ÉrdC. 11822 00 vog. maii, mán, min, osztj. men, zürj. moú, 
votj. men j kell: JordC. kel, keel, ÉrdC. keel.00 vog. kaim kellő, votj. 
kid-: k'ida, zürj. kol-: kolö, cser. kid-, cserM. keV-: kelés \ mén-: meegyekt 
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meent, meenween stb. oo vog. min-, mén-, min-, osztj. man-, mm-, votj. 
min-, zürj. mun-, f. méné-, észt. mine-, mordv. inene-, mimé-, cser. mi- \ 
szer: Jord.-ErdyC. zeer cvo vog. sir, sér, osztj. sir stb. 

Természetes, hogy az ilyen szavakra nézve legkétségtelenebb bizo
nyíték egyazErdy- és a Jordánszky-kódexnél régibb magyar nyelvemlék 
tanúsága volna, azonban ilyen bizonyítékunk nincs, mert a magánhangzók 
hosszúságát és rövidségét egy sem különbözteti meg. A rokon nyelvek 
pedig csak ritkán szolgáltatnak kétségtelen bizonyítékot a hosszúság mel
lett, mert még a legközelebbiekben is igen közönségesek az időmérték 
tekintetében való váltakozások a különféle nyelvjárásokban, vagyis az 
időmérték nem egységes. (V. ö. NyK. 25 : 168., 257. s kov. 11.) 

Nem látszik valószínűnek azon magyarázat sem, melyet TÖMLŐ 
GYULA vet fei (Nyr. 12 : 328.), a mely szerint ezen kódexek számos oly 
magánhangzójának a hosszúsága, a melyre nézve a nyelvhasonlítás kellő 
felvilágosítást nem adhat, talán a liquidák hatásának tulajdonítandó, 
így gondolja megmagyarázhatni a cheergheteg, heely, zeer, zeerzeth stb. 
szavakat, a hólt, hóid, főit analógiájára. A liquidák nyújtó hatása, mint 
tudjuk, aránylag csak kis nyelvterületen mutatkozik, s nem lehet bebi
zonyítani, hogy valamikor általános vagy legalább általánosabb volt. 
S még ha beválik is, csak igen kicsiny csoportra terjeszthető ki, míg a 
többi megoldatlan marad. 

Szóval a két kódexben sok oly szóban van betűkettőzés, a mely
ben a magánhangzó hosszúsága bizonytalan, vagy legalább egykori idő
mértéke a magyar nyelv fennmaradt emlékeiből pontosan meg nem álla
pítható. Ezzel azonban korántsem akarom azt mondani, hogy az ee nem 
áll sehol sem a mai hosszú é hang helyén, csak oda akarok jutni, hogy 
mivel az egyszerű e betű is igen sokszor áll a mai hosszú magánhangzó 
helyén, az ee pedig gyakran a mai rövid e hang helyén, ezen zavarosság 
és összevisszaság miatt az a feltevés, hogy a betűkettőzés hosszúságot 
jelöl, tarthatatlan. Nem marad tehát egyéb hátra, mint a kódexek e 
hangú szavait átvizsgálni, a jelölés szerint bizonyos csoportokba rendezni 
s így levonni a következtetést az e, s ha lehet, a többi hang jelölésére 
nézve is. A mint már többször említettem, és a két kódex bármelyiké
ből, ha néhány lapot olvasunk belőle, rögtön kitűnik, a kettős betűvel 
való jelölés különösen az e-re terjed ki, annyira, hogy a többi magán
hangzónak két betűvel való jelölése elenyésző csekély ehhez képest. Em
lítettem továbbá azt is, hogy az egyes szavak következetesen (már a 
milyen következetességet és pontosságot egy könyvmásolótól várni lehet) 
«e-vel, mások g-vel vannak jelölve. Már maga ez a körülmény is arra 
indít, hogy vizsgálódásainkat legelőször az e-re és az ee-ve terjeszszük ki. 
Minthogy pedig az idó'mértékbeli jelölés kétségesnek bizonyult, nem 



AZ ÉRDY- ÉS A JORD.-KÓDEX KÉTBETŰS MAGÁNHANGZÓI. 9 3 

tévedünk talán, ha vizsgálódásainkat az g-vel és az ee-vel jelölt hangok 
zártsági vagy nyiltsági fokára fordítjuk. 

Ha azonban kódexeinket a többi nyelvemléktől különválasztva 
tárgyalnék, talán ebben a tekintetben sem tudnánk soha megállapodásra 
jutni; de elérhetjük a valószínűségnek legmagasabb fokát, ha őket külö
nösen a tökéletesebb írású kódexekkel és a nem messzire eső tökéletesebb 
helyesírási! nyomtatványokkal egybevetjük. A nyelvemlékek keletkezése 
között ugyanis oly csekély időköz van, hogy az egyiknek keletkezésétői 
a másikéig terjedő időben nem változhatott annyira nyelvünk hangalakja, 
hogy a pontosabban írt kódexekből az utánuk következőkre ne következ
tethetnénk, vagy pedig első nyomtatványainkból a kódexekre. Igaz, hogy 
itt megakaszthatják a kutatót a kódexek tájnyelvi sajátságai, de ezt az 
akadályt is, legalább részben elháríthatjuk nyelvjárásaink tekintetbe 
vételével. 

Ismeretes dolog, hogy nyelvünk egykori hangjai közül több kive
szett ; így a % és a y hang, a magánhangzók közül a mai köznyelvből az 
á, e, ide nem számítva a nyelvjárásokban élő diphthongusokat, a melyek 
közül némelyek egykor talán az egész magyar nyelvterületen megvoltak. 
Ezen elveszett hangzók közül első sorban az e, hang érdekel bennünket, 
a melynek maradványait a Bécsi- és a Müncheni-kódexben megtaláljuk. 
Mint tudjuk, ez a két kódex legtöbbnyire megjelöli az e-féle hangok 
minőségót, mégpedig a zárt e-t ponttal: é, a nyilt e-t pedig tompa éke
zettel : é. Bár ez a megkülönböztetés nincsen teljes következetességgel 
keresztülvive, nagy részben mégis megvan, úgyhogy határozott következ
tetést lehet belőle levonni. 

Már csak kétféle hosszú e hang jelölésére szorítkozik egynéhány 
XVI. századbeli nyomtatvány. Nem helyesírási szeszély ez, hanem érde_ 
kes bizonyítéka annak, hogy a XVI. században volt még a magyar nyelv
nek egy a hosszú zárt e-től különböző hosszú e-je, a melynek hangzása 
nem lehetett más, mint é. 

Az első, a ki nyomtatványaink ezen sajátságát észrevette, BUDENZ 
JÓZSEF volt (A magyar nyelvben hajdan megvolt kétféle hosszú é, azaz é 
és é-röl, MNy. V.); ő különösen a HELTAI munkáiban határozott követ
kezetességgel végrehajtott kétféle e-jelölésre támaszkodva bebizonyította, 
hogy a magyar nyelvnek hajdan két hosszú e-je volt. HELTAI ugyanis ott, 
a hol ma e-t ejtünk, majd e-t, majd egy alul farkos £-t használ, mely utóbbi 
a hosszú nyilt é hang jele. Minőségót azonban csupán csak HELTAI írás
módja alapján nem határozhatnék meg, ha nem volnának más adataink. 
De EKDŐSI SYLVESTER JÁNOS újtestamentom-fordításában a mai e-nek 
megfelelő hangra szintén kétféle jegyet használ: é és e (ékezetes é nála 
nincs). Nem tekintve azt, hogy EHDŐSI a zárt hosszú é-k nagy része he-
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lyett t-t ír, könnyű észrevenni, hogy csak oly helyen ír e-t, a hol HELTAI 
e-t, a miből világos, hogy az ERDÖsi-féle ecvoHELTAi-féle g; ERnősi-fóle í 
és e oo HELTAi-féle é. 

Az e-féle hangok ilyetén hangszínbeli különbségére nézve még 
több bizonyítékunk is van a XYI. századból. így KOMJÁTHI BENEDEK-nél 
is Sz. Pál leveleinek fordításában e, e_ és t, SZTÁRAI MIHÁLY-nál e_ és é, 
TELEGDI MiKLÓs-nál e, ee és e_, a Kolozsvárott 1569-ben megjelent Váradi 
Disputatio-ban is é és e_ jelölés van; az Orthographia Craeoviensis-ben 
és ERDŐSI nyelvtanában is megvan ez a megkülönböztetés. Megemlíti a 
kétféle e hang különbségét GELEJI KATONA ISTVÁN is Magyar Gramati-
katska-yÁb&n. (Corpus Gramm. 304.1) 

De az e hang ezen eredeti kétfélesógét észreveszszük nyelvjárá
saink némelyikében is, sőt azokban is, a melyekben egyformává lett, 
néhány szón vagy alakon meglátszik a két hang eredeti különfélesóge. 

Nem marad tehát egyéb hátra, mint hogy az e-féle hangok zárt 
vagy nyilt volta szempontjából próbáljuk vizsgálat alá venni az Erdy- és 
a Jordánszky-kódex szavait, közben bizonyságul az említett művekben 
előforduló jelölésre hivatkozva, azután pedig a rokon nyelvek terén tett 
ebbeli kutatások eredményeit is, a mennyire lehetséges, felhasználva. 

A példákat két főcsoportra oszthatjuk. Az elsőben azokat soroljuk 
fel, a melyekben a mai hosszú é hang helyén kettős ee jelölést, a máso
dikban azokat, a melyekben ugyancsak a mai hosszú é hang helyén egy
szerű e-vel való jelölést találunk. Mind a két főcsoportot feloszthatjuk 
ismét kisebb csoportokra a szerint, a mint a kérdéses hang a tő első vagy 
többi szótagjában van. Azon esetekről, a melyekben ee áll a mai rövid 
hang helyén, később lesz szó. 

L») 

66 & mai é he lyén . 

1. A t ő e l s ő t a g j á b a n . 
beér (salarium, praemium). beér zerent ErdyC. 12226, beerbe fogat

talak JordC. 55a4. 662e (béres JordC. 582i2, 19). A BécsiC. nem jelöli az e 
hangzót: ber 311. MünchC. bér. Sylv. UT. bíres. Horpács (Sopron m.) 
híréi Nyr. 10 : 265. (4 : 3).8) 

1) G. KATONA borsodmegyei származású volt, s az ottani nyelvjárás
ban máig is megvan az egykori *é és *é megfelelői között a külömbség 
(é, e — é, í). A szerk. 

a) A példákat VOLF GÖRGY, illetőleg a Jordánszky-kódexből valókat 
VOLF és TOLDY FERENCZ kiadásának lapszámozása szerint közöljük. 

3) A rekeszbe tett számok a kétféle írásmód közötti arányt tüntetik 
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deel. deel zyweeben ErdyC. II. 265s. 27324 stb. deel felee JordC. 
313is. 57627. 926n stb. {del JordC. 1466. 2077. 5 7 3 K ) . — Sylv. ÜT. díl 19. 
101 .— Helt. Kr. dél.— Horpács : dű Nyr. 10 : 265. — Mátyusföld : díl 
Nyr. 20 : 27. (23 : 3). 

eedes. eedes zent paal apostol ErdyC. 43ra. 44u. 6O7 stb. II. 7s0 stb. 
eedes lezen mvntli ah meez. JordC. 90224 stb. (édesErdyC. II . 46Ö4. JordC. 
838s, 12, 27. 84224. 90227). — BécsiC. édes. — Sylv. ÜT. ides 146. — Helt. 
Kr. idesden. — Horpács : ides, édes Nyr. 10 : 265. — Mátyusföld : ides, 
édes Nyr. 20 : 27. (83 : 34). 

eeg (ardet, flagrat). eeggew gyertya ErdyC. ll lse. eeggew kemencze 
ÉrdyC. II. 7u stb. eeghetny JordC. 3959 stb. - • BécsiC. ég. — MünchC. 
ég, égeti. — Sylv. UT. ighís, ígő, ighet. — Helt. Kr. égete. — Horpács: 
ig Nyr. 20: 265. — Debreczen:'t#. (51 : 18). 

ee, eeh, eey (nox). es vala ott három eeh nappaa ErdyC. 311ie. — 
negywen ee nappaa ErdyC. 206i9, 20. 218ir); — ee es nappaa JordC. 3622-. 
75io. 62is stb. — eey ErdyC. 78*. — eeyel ErdyC. 64so. 103.<n stb. — eefí'ely 
koron JordC. 343Q. 76428 stb. ÉrdyC. 212io. DL 523? stb. —eethzaka JordC, 
534.8 stb. — BécsiC. éyiél. — MünchC. éfel koron. — Sylv. UT. ijel, 
icczáka. — Helt. Kr. éyel, étzaka. —Horpács : íeczaka Nyr. 10 :265 , 
ifel u. o. — Mátyf. ijjel Nyr. 20 : 27.—Göcsej: ijel Nyr. 9 : 479. (112:17). 

eeh (venter, stomachus, lunibus). oldalokbol awagy eehokbol zyle-
teek . . . ErdyC. II . 14a. — fíel ewetzee erősseeggel ew eehayt ErdyC. II. 
IO825 stb. — meeglen wgyan ennen attyanak eehaban vala JordC. 810o. 
845i2. 712i3 stb. — A legtöbb kódexben inh, yonh, yonJi alakban fordul 
elő. PeerC. 332: arwaknak nyomorolth yliai. — Dráva mell. éhom Nyr. 
6 : 373, Székelyföld: ihom, Szentes : iha. Nyr. 6 : 178. (8 : 1). 

eekes, eekees. nemes es eekees allapattyokban meg wywlnak ErdyC. 
28is, eekösewl ÉrdvC. 53e. II. 2621. 189i<> stb. — eektelenseg JordC. 431? 
{ekés JordC. 434í8. 832i2 stb.). — BécsiC. ekés. — MünchC. 235is ékes. — 
Sylv. UT. íkesen. — Helt. Kr. ékeség. — Horpács: ikes Nyr. 10 : 265. 

eel, eelet. kyben eelnek az poganok ErdyC. 40s4. Ha kyk kedeeg 
bynben eelnek . . . ErdyC. 4824. 51s5 stb., egynéhány eset kivételével 
mindig így. — pogaczawal eeltők JordC. 32i9. 8413 stb. — BécsiC. él. — 
MünchC. élő, élet. — Sylv. UT. ilet. — Helt. Kr. 17 élsz. — Horpács: 
il Nyr. 10 : 265 (608 : 41), 

eenek, eenekel. eenekly anyazent egyhaaz ErdyC. 44-35. 58t9 stb. — 
eeneketh mond JordC. 428<>. 41929. 8942 stb. {ének JordC. 58ai2. 38Ö2i. 
369s stb. — BécsiC. énécle. — Sylv. UT. ineklís. —• Helt. Kr. ének. — 
Horpács i. h . : inek. (23 : 7). 

eertli,eerétiden, yo eerth wgorkaak JordC. 13922.—eerethlen JordC. 
896io. 91 la, — Sylv. UT. iretlen. — Helt. Kr. éretlen. — Horpács^ írétt. 

eer, eerkezny (pervenio, tangó), az vyz őzön ffeel nem eertte ErdyC. 
25s8, hogyr mynekewnk enny yot enghedöt eernewnk ErdyC. H i t i . — 
eerközyk ErdyC. II. 50429. - - mykoron az faat le vaghyaak kyt az nap 
feene eer . . . ErdvC. 2842B. — az mas tanoythwan eleb eere oda peternel 
JordC. 697i9. 721 u stb. — eerkezny JordC. 466:). 86O13 stb. — Sylv. UT. 
I I . 137 ír. — Helt. Kr. érkezek. — Horpács: írlcezik. 

fel; az első mindig a czimszoban lévő Írásmód előfordulási számát adja, 
s, másik az evvel ellenkező Írásmódét. 
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eezak. ky zeelőzwlz . . . deerre és eezakra JordC. 51&i. — eezak 
feelol JordC. 1245. 926n stb. (ezak JordC. 191aa. 313u. 576a?). Bendesen 
így írva az ErdyC.-ben is. Helt. Kr. 9. északról hozta elő az ő kemény és 
nagy ostorit. — Szolnok-Doboka m. iszek Nyr. 11 : 93. 

eetek, eetel. embery elméének eetke ÉrdyC. 1453 stb. — az en eeth-
kem az . . . JordC. 635ig. 807Í . 758S stb. (ethkem JordC. 635i»)«— BécsiC. 
étkek. — MünchC. étkem. — Sylv. UT. ítek, ítkem. —• Debreczen it Nyr. 
9 : 477. — mykoron eetelt nem vehet ErdyC. 145*, hord vala eetelt 
ErdyC. II . 637 stb. — ne nehezwllyenek ty zywetek sok eetellel JordC. 
604s3. 646ia stb. mindig így. — MünchC. étel — Sylv. UT. ítél. — Hor-
pács: ítél. — Szilágy m. ítél Nyr. 9 : 478. 

eetet. eetety az ollyan embert erek eelethnek kynyereewel ErdyC. 
272ie. — zegheenyeket eetet ytat vala ErdyC. II . 370s stb.— Kecskemét 
Nyr. 10 : 381 : mög-ötet. — TelC. itet. 

feen,feenes.feenes cyllag ErdyC. 103i stb.; rendesen így. — zemey-
nek feeneeth JordC. 273ai. 522i8 stb. [Jenes JordC. 80«. 350I 9 . 901 ia-
stb.). — BécsiC. fénlie. — MünchC. Jenes. — Sylv. VT.fines.— Helt.Kr. 
Jenes. — Horpács: fines. — Eépce m. Nyr. 20 : 363 Jimlic. — Bihar m. 
Nyr. 6 : 140 fímlik stb. (65 : 31). 

ffeel (timet, pavet). ne akaryatok feelny ErdyC. 6Í12. — tyztőletes 
ffeelelem ErdyC. 5325 stb., nagyon kevés kivétellel mindig így. — BécsiC. 
félelmes. — MünchC. féléim*, felemenéc. — Komj. Sz. Pál. fyl. — Sylv. UT. 
filnek, fiielem. — Helt. Kr. fittyed. — Horpács: ftl (237 : 29). 

feer. az ew zent malazttyawal nem feer ErdyC. 5s byzon eelethnek 
belyhőz feerhetne ErdyC. II . 35524. — feerkőzny ErdyC. 75i». — JordC. 
I6621. 817s3 stb. — MünehC. férnénec. — Sylv. VT.fir, fminek. — Helt. 
Kr. egybeférne. 

feereg. lelky ysmeretöknek morgó feerghe meg nem haal ErdyC. 
3735. — lata egy Skarablya feerghet feel mazny az laban ErdyC. II . 
4042Ü. — hw feerghek meg nem haal JordC. 487s. — scarablya feerghet 
ad ee hwneky JordC. 564i5 stb. — MnnohC. férgec. — Sylv. UT. firgheket. 
— Horpács: fíreg. — Nyelvjárásaink nagy részé ben fíreg. 

feerjfy. Ty megh azonképpen ffeerffyak.. .JordC. 849so. — MünchC. 
férfiú. — Sylv. UT. firjiak. — Horpács: fírfi. — Moldv. csáng. Nyr. 9: 
482/ar/ÍM. 

feezek. lee vetteteek feezkebőlErdyC. II. 347i7. — madaraknak feez-
kök JordC. 558se. 577is s t b . — Horpács: físzég. — Göcsej MNy. V. 
IQ.fécék. 

gyeek. Kyk ez főiden yarnak, mint vakondagh, pathkan, sáska, 
gyeek, mynd wtalatosok JordC. 95is. — Hogy egykor csakugyan zártabb 
hangzóval ejtették, annak bizonyítéka a mai is kiejtés. 

heey, heeyazat (tectum). Yala myth^ffyl heegyen zoltatok ty haza
tokban azt a haaz heean predicallyaak ErdyC. II . 29is. — Teréének az 
rozzass heeyazatw zeenben ErdyC. 77ia. — meene ff el hozyayok raab 
ázzon az haz heeyara JordC. 2873. 431ia. 501s (az haaz heyara JordC. 
5352*). — Kár. Bibi. I. 194. hy, az ház Idjára. — Háromszékben hijj, 
hi. — Göcsej M. Nyelv. III. 411. Ivi. — Sopron m. Nyr. 14 : 277 hí. — 
Molv. csáng. Nyr. 9 : 486 hijjú. — Palóczság Nyr. 21 : 506 hiú. •— Hor
pács : lii — pallás stb. 

heey (squama). Valamynek zarnyaskaya vagyon es heeya JordC. 
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942*. — Es azonnal el hwllanak h\v zemeyről mykeppen az hal heey 
JordC. 73732. — hal heey ÉrdyC. 31 In. — Sylv. UT. az halnak hiai. 

heeyan. Sara tyz heeyan zaz eztendey zyl. JordC. 27ai7. llais. — 
egy heeyan zaz eztendőre ErdyC. 267?. 389e. — templomok mynd heeyaba 
valók ErdyC. 304-is, i». 134-33 stb. (egy heyan zaz eztendey vala JordC. 
28a2). — Ma általában i-vel ejtik. 

lieed (pons). le zakada az heed alattok ErdyC. II. 1393*. 525so. — 
Ma híd. 

heet (septem). Alig egynéhány eset kivételével mindig így (JordC 
163 : 20), a mi annál feltűnőbb, mert a lobbi nyelvemlékek nyilt hang
zóval jelölik. Pl. MünchC. Két. — Sylv. UT. hét. — Helt. Kr. hét. — 
Horpács: hét. 

heeui {nriíl, üresedik, evacuor). orzaga nagyobb reezre meg heewlt 
wala az gonoz angyaloknak le hwllasokeert ErdyC. 56is. — mykoron az 
yewendő látások el heewlnak ErdyC. 15Ű29 stb. — Bécsi- és MünchC. 
hív, hiu = üres. 

heezelkudees. az Cristosnak zyz zolgalo leánya sem heezelkődeesnek 
myatta el nem haytatyk ErdyC. 30038. — zolgallyatok ty wraytokat yga-
zan hywőn ne chak zemők latasaara, mynt az heezölkődök ErdyC. 120«o. 
II. I8834. 19221. 

keegyistádium, curriculum, méta), kynek harczolasara Nagy^ mes-
terseeggel wgyan keegyet alkottatot vala kyben az bayt vvnaak ErdyC. 
II . 404-4. — keegben fwtnak ÉrdyC. J37i2. — Sylv. UT. I. 123. Mg. 

keench. Jesusnak keenches haza ErdyC. 38s. — Ez vylaghy keench 
azoknak zykseeg kyk ez vylaghyakat keresyk ErdyC. II. 26O30. 4-6Ö7 stb. 
Nagyob keencznek aloythwan Cristusnak zydalmassagat JordC. 82222 stb. 
— kyncz JordC. 813ie. — BécsiC. kéné. — MünchC. kéné. — Sylv. ÜT. 
kinéz. — Helt. Kr. kéncz. — Göcsejben kénes ma is. Nyr. 5 : 175. 

keenkő. vettetee ewket eegy vyazzal es keenkeewel egyeleytőt forró 
kaad feredőben ErdyC. II . 33828. — keenköwes JordC. 33ai2. 901ie, 19. — 
vettetenek tyzzel es keenkwel eggew tóban JordC. 922so stb. —MünchC. 
kénesőt. — K.-K.-Halas Nyr. 15 : 45 kingyértya. — Mátyusföld Nyr. 20 : 
27 kínyesé). 

keen, leeenoz. keen zenwedees ErdyC. 8929. 122s2 stb. JordC. 163a. 
7833. 85428 stb. {ken JordC. 58625. 792u. 858s stb.). — Sylv. UT. II. 14-7. 
kín. — Helt. Kr. kényok. Ma már általában kín. (Udvarhely Nyr. 3 : 512 
kénlódik). (38 : 7). 

keep. hamys keepwtalo ErdyC. 4622. I6630. 205e stb. (kep is sokszor: 
8029. I I . 466i8. 48112 stb.). — az ew keepőketh el zaggassatok JordC. 
19028. — kve ez keep, es a" kerwl való yras? JordC. 424ai. 910« stb. 
{kep 6729. 220i3. 768i* stb.). — MünchC. kép. — Sylv.UT. láp. — Helt.Kr. 
76. kép. — Szék. Krón. lép. — Mátyusföld Nyr. 20 : 27 kíp. — Hajdúm. 
Nyr. 7 : 235 kíp. — Csáng. képmutató Nyr. 9 : 530. 

keer. keery az ott való wy kerezttyenöket ErdyC. 4335. 80is stb., stb. 
mindig így, kivéve II . 4-7Se. 495i7. 4-987. A Jordánszky-kódexben kissé 
nagyobb az eltérés. — BécsiC. kérlee. — MünchC. kér. — Sylv. UT. 13. 
kír. — Helt. Kr. 18. kér. — Horpács: lár stb. (223 : 69). 

keesalkod-; keesalkodas (certo, pugno ; certamen). nagy keesalko-
düs ez vylagon eelny ErdyC. 64n. — keesalkodny ErdyC. 113s. — My
koron keesalkodneek erről ennen magában JordC. 742o. — megh nyer-
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ween amyeert keesalkodanak ErdyC. II . 204u stb. — MünchC. 278ai 
késasocka'l. — Sylv. UT. I. 121. kisdlkodds. — Komárom Nyr. 23 : 79 
kisdl = boszant, ingerel. —kisdlkodik = ingerkedik, veszekszik, Dunán
túl igen sok helyen. (14 : 1). 

keesyk, keeso. ne keessel ternőd wr istenhez ErdyC. 35529. — kyket 
wr isten eet keesöbben el waar ErdyC. 136n. — az gonozoknak keesöbbyk 
való eeletökböl ErdyC. 136is stb. — Oh heyth es keesedelmes zywk hynnye 
myndeneketJordC. 618«. 861iastb. (kesrly JoviC. 7741.781a?). — MünchC. 
238i5 kémen. — Sylv. UT. I. 80. kisnek, kísedelem. — Horpács: kisik. — 
Mátyusföld Nyr. 20 : 27 elkistem. (17 : 2). 

keez (pára tus), keez mynden allatokat megh vylagosoytany ErdyC. 
176R. — myndenek keezen vannak (omnia parata) JordC. 423io. 789i». 
90024 stb. rendesen így. — BécsiC. kézeitétni 819. — MünchC. 232i. kéz. — 
Sylv. UT. kísz. — Helt. Kr. kész. — Horpács: ktsz. (41 : 11). 

keewe (manipulus). ymadny az en keeweemeth JordC. 71a2<>, so 
(kewe 71807). — BécsiC. 329 kéue. — Helt. Kr. kéve. — Horpács: kivé. — 
Mátyusföld: kivibe. — Palóczság Nyr. 22 : 76 kivé. 

leeh (anhelo, spiro). mykoron meeg ees leehne gherelyekkel atal 
vereek ÉrdyC. II. 327ao. — KÓmj. Sz. Pál 177. lyhellys. 

t leellah (velum, liuteamen). az templom leellahanak meg fesleesee-
ben ErdyC. 273.so. — lataa edeenth oly mynth egy leellahot neg zeghe-
nel foghwan JordC. 74120. — lataa az leellahokat oth le vethween JordC. 
6972i. — MünchC. léllah. — lellah JordC. 745ar. 813aT. 

leélek. Azonképpen myndden leeleknek kel leenny ErdyC. 177s4. 
402s4. I I . 449io stb. — leélek zemet veen JordC. 34229. 63425. 706is stb. 
{lelek ÉrdyC. 114n>. 168ao stb. JordC. 31&a. 283a stb.). —BécsiC. lélée. — 
MünchC. lélec. — Sylv. UT. 129 lilék. — Horpács: lűek. — Debreczen : 
Klek. (321 : 145). 

lecpees. kewrwle ezer leepeesre való zeelesseghek legyen. JordC. 
1934. — BécsiC. és MünchC. vépik. 

meeh (vulva, mátrix, uter). Istennek zent ygheeyeet meehehen 
fogadaa. ErdyC. 177a7. 168ao stb. — ky meehet nyt yzraelnek fvay közöth. 
JordC. 3523. 517s stb. (meh ÉrdyC. 8937. 683, JordC. 44aat. 523a8. 519a stb.). 
— meehedben fogatz. JordC. 338a. 905i8 stb. — BécsiC. méh, méhemben. 
- MünchC. 28is méhében. — Sylv. UT. míhit, mih. — Dunántúl M. 

Nyelv. V. 99 rnihe.— Göcsej: míhe, mihije. — Veszprém m. mihe MTsz. 
1422. 1. — Horpács : mihe. 

mgg£ (profundus). vetee hwket égnek meelsegheere. JordC. 72. 393i. 
427i7 stb. — meegh nem valanak az meelseeghek. JordC. 238i2, 19.— 
meelsseeghes értelméében vagyon. ErdyC. 176i7. — Jeronimus meenyneel 
magassab az meelseegnel meellyeb. ErdyC. II. 306g. 507i9 stb. mindig 
így. (mel JordC. 464i. 5502i). — BécsiC. mélség 18is. — Sylv. UT. mil-
sig, milV. 

meer. vyzeknek kwthffeyt meery vala. ErdyC. 23820. —ymez három 
dolgokat keel meg meerteekleny. ErdyC. 127io. II. 280n stb. — mynemw 
meertekben meerendőtők azonnal meeryk hattra tynektek. JordC. 372is. 
— meerd megh az Istennek templomaath. JordC. 9034, e. 926is stb. — 
BécsiC. mértek. — MünchC. mel' mértéckel mérendétéc, meg mértetie tft 
nektec. — Sylv. UT. mirtildetes, mirtik. — Helt. Kr. mérték. 

meeregh. zeep zonak alatta meergőt gondola. ÉrdyC. 103i2. — meer-
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gös feereg. ErdyC. 95io.— meeregghel ytatot. ErdyC. 28Isi.— adanak én
nekem meergnet eennem. ErdyC. 2824. 285e. 396a (JordC. meregh 27Ö2B. 
429IO. 83729). — Sylv. UT. mirghe, mireg. — Horpács: míreg. •— Mátyus-
föld Nyr. 20 : 27 mírgembe. 

meez. hogy be mehess az meezzel es teyel folyó feldre. JordC. 
254-14. — eedes lezen mynth ah meez. JordC. 90224. 36112 stb. (mez JordC. 
252i9. 4546). — Münch'C. méz. — Sylv. UT. miz. — Lozsád T. Sz. 1449 
mízes. •— Horpács: míz. A palóczoknál nvilt e-vel: Édes mézem. MTsz. 
1449. (14 : 2). 

neegy. Cristws zyletetynek wtanna neeg zaaz eztendőben. ErdyC. 
II. 36ii. — neegyzer walo neegy vytezők. ErdyC. I I . 374 stb. — BécsiC. 
nég. — MünchC. négzer. — Sylv. ÜT. nig, nigy. — Helt. Kr. 20 négy. — 
Horpács: nígy. (113 : 33). 

neema. neemaknak zolast aad. ErdyC. 9437. — neemwllanak megh 
azeerta' beekaak. EdvC. II. 37528 stb. — hozanak hw neky eg neema em
bert. JordC. 3812. 484i6. 517o {néma 424i. 5642o. 85922 stb.). — MünchC. 
264ss néma. — Sylv. UT. nima, nimul. — Horpács: níma. — Gömöri 
tájszólás: niéma. 

neep. kerezttyen neepek. ErdyC. 42s.48i5.— hytetlen neep. ErdyC. 
15325. lOöis stb. — mykoron ky boczatta vona ffaraho az neepet. JordC. 
3631. 33728 stb. — BécsiC. nép. — MünchC. népek. — Sylv. UT. I. 42. 
nyp. — Helt. Kr. nép. — Horpács: níp. (648 : 331). 

neez. Az idwesseeg kedeeg senkyt nem neez. ErdyC. 585. 6135. 155s 
stb. — Myt neezed az zalkat te atyadffyanak zemeben. JordC. 372is>. — 
myndeneket meg neezelwen. JordC. 493? stb. nagy többséggel mindig 
így írva. — BécsiC. néz. — MünchC. nézi. — Sylv. UT. I. 116. nyz. — 
Komj. Sz. Pál 74. nyzSye.— Helt. Kr. 193. égbe nézők. — Horpács: 
níz. — Szlavónia: nyíz MTsz. 1523. — Veszprém m. nizgeló'dik. (72 :14). 

peentek. halállal tellyeseyte be nagy peenteken. ErdyC. 20Ö34. — 
Pozsl C. pyntek. — Veszprém m. pintek. 

reeg, reegen. reegtwl foghwan meg volt igyertetween. ErdyC. 59i». 
92s. — ezenrőí meg reeghen proffetalt vala zent Dauid. ÉrdyC. II. 14w. 
468IB stb. — mondwan vagyon reeghen. JordC. 324-4. 36621. — reeghy. 
JordC. 324i4. 826so stb. Az Érdy kódexben alig egynéhány kivétellel 
mindig így (137as. I I . 488s». JordC. 217i6. 284u. 797« stb.). — BéosiC. 
régi. — Sylv. UT. I. 141. righen, rigtül. — Horpács: rigen. — Ellenben 
Szilágy m. : régi. — Szlavónia: rég. 

reemeyt,reemwl. Az sydook haraghra reemeyteetteek vona ew zent 
feelseegheet. ErdyC. 193ai. — haraghra reemöyteed the wradat. JordC. 
219i. 325i4. reemwlteteth haraghra. JordC. 326s. — MünchC. rémo-
leth'J291i&. — Horpács: rímsiges. —Dunántúl általában: rímísztő. MTsz. 
II. 271. 

rees (scissura, rima), nagyob reesset tezen. JordC. 45932.—MünchC. 
rés. — Göcsej rös MTsz. II. 296. 

reezr (pars). reezesök volnátok. ErdyC. 8823. 137s. — reezth aad 
ewneky. ErdyC. 165e stb. — ewtöd reezet. JordC. 80a23. — ad ky az en 
reezemet. JordC. 581so. 603i. 930iUstb. [rez JordC. 56ai2. 89Ö2i stb. arány
lag elég gyakran). — BécsiC. réz. — MünchC. réz. — Sylv. UT. rísz. — 
Helt. Kr. rész. — Horpács: rhz. (246 : 121). 

1* 
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reev. el foghlalaak az Jordán vyzeenek reeweeth. JordC. 335s. — 
Kunság: rí. Borsod m. rív. — Palóczság: rí. MTsz. I I . 281. 

reeiíi (mente capior). zyzesseegeenek fogadásában el reewölteteek. 
ErdyC. 40226. — Byzon halandó testhe volna mynth eegyeb embernek, 
es nem reewlees zerent. ErdyC. 180u. — kywe futának mert reewlees 
nem vagyok. ErdyC. II. 467i7. — aloytaak az pogan neepek közzöl hogy 
isten azzonya reewtetöt volna. ErdyC. 4437. —EhrC. ryueiultettek NySz. 
II . 1431. 

ree, reead, reewas. myg halhataak sywasaat reewasaat. ErdyC. 148s*. 
215n. II . 46O25 stb. eleybe tamada egy orozlan kölyök nagy reewassal. 
JordC. 33923. 15622. — En reám reenak = flent contra me. JordC. I4O20. 
— Ottan ffel reeada. ÉrdyC. II . 9334 stb. — BecsiC. reio. — Helt. Kr. 
riv. — Dunántúl általában ré, réás, Dráva mell. rév, révás. — Fehér m. 
rijj. — Őrség: riás. MTsz. II. 285 és 300. — Horpács: rívás. 

seer (tumulus). asoot nem vyt kywel seerth ásna. ErdyC. 291s. 
365i2. 37124. •— Ew seerökben nywgoznak. ErdyC. II . 42924. —MünchC. 
ser.— Ma csak Borsodban : sérék MTsz. II . 401. — Különben mindig i-vel. 

zeel, zeeles (margó, latus). Sathan mynd ez zeeles vylagot meg ha-
boroyttyav ErdyC. 472o. 55i9. — zent zyz ky ez zeeles vylagot meg vyla-
gosoytaa. ErdyC. II. 488s6 stb.— mynd az sok nep az tengher zeelen vala. 
JordC. 46324. — BecsiC. zélés. — MünchC. zéles. — Sylv. UT. szil, szíles. 
— Helt. Kr. széles. — Horpács: szil. 

zeen. teréének ez rozzass heeyazatw zeenben. ErdyC. 77is. — nem 
vala eegyeb helye az zeenben. ErdyC. 169s. — nem vala egyéb helye a' 
zeenben. JordC. 522i*. — Pápa : színy. — Palóczság: szSn. 

zeena. eleegh zeena zalma vagyon. JordC. 41au, 26. 5713. — Vala 
kedegh sok zeenasy az helyen = erat autem foonum multum in lóca. 
JordC. 6i2i7. — BecsiC. zéna. —r MünchC. zénan. — Sylv. UT. szína. 

zeep. zeep yllatw vyragok. ErdyC. 43is. 53«. 452s3 stb. (zep II. 48924); 
rendesen így a Jordánszky-kódexben is. — BecsiC. zép. — Helt. Kr. szép. 
— Sylv. UT. szip. — Horpács: szip. (108 : 27). 

teeged. meel íghen zeretöt teegödet az te wrad istened. ErdyC. 
7ie, in. 5635. 327n stb. (teghed. ÉrdyC. 256i9. 26727. 325s). — BecsiC. tége
det. - - Svlv. UT. tighedet. — Helt. Kr. tériedet. — Horpács: tíged. 
(222 : 64)." 

teeglya. vesswnk teeglyakath. JordC. löaui. — hozyak vala hw lel-
kőketh kemeen saar uyomasnak es teeglya veteesnek dolgaywal . . . 
JordC. 108a9 (teglya JordC. 163.12). — BecsiC. tégla. — Horpács: tégla. 

teenta. nem akaram lewelnek es teentanak atala. JordC. 875is. 
87 Is. — papyrossat teentaat keere. ErdyC. II . 10325. 

teetel. Harmad eeleeg teetel. ErdyC. 54-2i stb. — czoda teetelyth. 
JordC. 223i9. 282s. 7074 stb. mindig 'így. — Sylv. UT. títel. — Helt. 
Kr. tétel. 

teetemeeny. teetemeenyekkel ellene mondanak. ErdyC. 42i«. — 
teetemeenye ygaz. ErdyC. 4115 stb. — teetemeennyel be tellyeseyczee-
tek. JordC. 3192o. 56725. 835M stb. — Sylv. UT. Vál.'titemin — Helt. Kr. 
tétemény. (76 : 16). 

teetowa. nem yllyk teetowa költözny. ErdvC. 49s. 10724 stb. (tetoiva 
ÉrdyC. 1346. 372t»). — teetowa yarnak. JordC. 47528. 489u, 853i. stb. 
(tetowa. JordC. 549a.. 73229 stb.). ( 1 7 : 7 ) . 
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teezta. az nep ween ffel tagaztot teeztath. JordC. 34s, ai. — Sylv. UT. 
tiszta. — Horpács: tészta. 

teewed. netalantan teewedesben leth. JordC. 86aa». — el teewed-
ween az mezőn. JordC. 5826. 12726. 859is stb. (tewed. JordC. 842»). — 
Horpács: tíved. (12 : 1). 

teeivolgheny. Heted lelkyysmeret mondatyk teewőlgő. ErdyC. 4034. 
— ky soha nem teewőlyőghet. ErdyC. 244i9 stb. •— teewólghö eeletőkböl. 
JordC. 790n. — senky közzőletők keth ffelee ne santallyon teewőlyőgh-
ween. JordC. 82523. 842ae (tewelghes. JordC. 803e. 823*> stb.). — BécsiC. 
téuélgo. — Komj. Sz. Pál. ne tyuelwgyetek. —Syly. UT. tivelghís. (10:5)-

veeg. veegre ew zent oldalaat nyttataa meg. ErdyC. 43n.—ez vylagh. 
nak ew weegheen zyletyk. ErdyC. 197i9. IOO35 stb. (veg. ErdyC. 62*. 12625. 
H. 45Ö36 stb.). — czak az en yarasomat zerewel veeghezhessem el. JordC. 
775s stb. — MünchC. végezte. — Sylv. UT. vígre, vígbe. — Helt. Kr. 
vég. — Horpács: víg. (152 : 52). 

veel (arbitror). ystennek ayandekat veelted pénzel byrnya. JordC. 
734n. 805i. 8682 s tb .— Sylv. UT. II. 113. vüik — Helt. Kr. véld. -
Horpács: vűemín. ( 8 : 1 ) . 

veen (senex). towab vonzya veenseegeet. ErdyC. 6131. 62e. 198i9 stb. 
(wen II. 5022i), rendesen így a Jordánszky-kódexben is. — BécsiC. vén. — 
MünchC. vén. — Sylv. UT. vin. — Helt. Kr. vén, vénhedik. — Horpács: 
vín. — Debreczen: vín. (140 : 9). 

veer (sanguis). myndenwtweer ontaas. ErdyC. 623. 121s8. 337nstb., 
egynéhány kivétellel a Jordánszky-kódexben is. — BécsiC. vér. — MünchC. 
vér. — Syiv. UT. II . 106. vir. — Helt. Kr. vér. — Horpács: vír. (134: 30). 

veetek, veetlikozny. mykoron ember veetkőzeek. ErdyC. 57ie. 9835. 
II . 459n. — Mi legyen ez veetek. JordC. 320i«. 70is. 2462<,. 91724 stb. 
(vethkozny Jord. 130is. 80330 stb.). — Sylv. UT. vítkeztem. — Komj. Sz. 
Pál. vyt. — Helt. Kr. vétettec, vétkét. — Horpács: vítek. (64 : 31). 

2. A t ő t ö b b i t a g j á b a n . 

ameelkodyk. ember el ameelkodhatyk raytta. ErdyC. 55i8. — ameel-
kodas. ÉrdyC. II. 272n. — ameelkodanak raytta. JordC. 52Ö3o. 744s3. 
9072i stb. (amelkod- JordC. 617«). — TihC. amilkodo. — Sylv. UT. amil
kodnak. (14 : 3). 

bezeed. három reeze leezen bezeedewnknek. ErdyC. II. 462is, 22. 
4722* stb. — Maria ezeeben tartt'a vala mynd ez bezeedöket. JordC. 
523i3. 67i3 stb. — BécsiC. bezéd. — MünchC. bézéd. — Sylv. UT. beszíd. 
Helt. Kr. beszédét. — Horpács: beszíd. (238 : 119). 

bezeel. nagy fohazkodassal bezeellween. ErdyC. II. 272s5. — Myko
ron eellyen nemew choda dolgokat zolt bezeellet volna. . . ErdyC. 273i« 
stb. — bezeellyed megh azon napon the fyadnak. JordC. 36g stb. 
BécsiC. bezéll, bézéllenem. — MünchC. bézél. — Sylv. UT. bezil. — Helt. 
Kr. beszélte. — Horpács: beszíl. (113 : 9). 

dereek, deereek. mynt az deereek yarth wt mondatyk orzaag wta-
nak. ÉrdyC. 54u, 14. — dereek iras. ÉrdyC. II . 408s. — Helt. Kr. derék. 
— Sopron m. derík. — Horpács: derík. — Debreczen: derikra. — Szat-
már m. dérika stb. 

dycheer, dyeheeret. dycheeretes leezen. ErdyC. 4523. 58ie stb. — meg 
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felel akkoron ewneky ez dyczeeret byzonaaghwl. JordC. 27Ír, stb. -
MünchC. dicéret. — Sylv. UT. diczir. — Helt. Kr. diczér. (65 : 27). 

ebeed. ebeed elöt megh nem mosodot vona. JordC. 06628. 826i. 
(ebed. JordC. 578ao). — MünchC. ebéd, ebéllo. — Helt. Kr. ebéllék baráti
val. — Sylv. UT. I. 101. ebíd, ebűleni. — Mátyusföld Nyr. 20 : 27. ebíd. 
— Horpács: ebid. 

edeeny. wr istennek hyw edeenye. ÉrdyC. 1122. — nemynemw 
edeenth. JordC. 741ÍS. 892. 396si stb. — BécsiC. edény. — Sylv. UT. I. 
22. edin, I. 19. eldín. — Mátyusföld Nyr. 20 : 27. edíny. — Horpács: 
edíny. (20 : 6). 

egheez. az egheez embery nemnek. ÉrdyC. 57ss. 98is. II . 46627 stb. 
— mynd eegheez alfföldet hodoltattya vala. ÉrdyC. II . 239i. 283B*. 354a& 
stb. — MünchC. egéz. — Sylv. UT. eghísz, eghíssíg. — Helt. Kr. egész. 
(81 : 23). 

emeezt. nyersen meg emeeznek. ÉrdyC. 48s. — eleyben akarwnk 
yarwlny meg emeeztő tyznek. ÉrdyC. 60ie stb. mynd megh emeez-
tettwnk. JordC. 159.. 32929. 750» 'stb. — BécsiC. emezti. — Sylv. ÜT. 
emiszte. — Helt. Kr. emészteni. — Horpács: emíszt. (22 : 6). 

erzeeny. Semyt ne vygetek az wttra, se ystapot, se erzeent. JordC. 
553i4. 6088. 67622 (erzen. JováG. 47128. 5S9-». 6O812). —Sylv. UT. 
erszin. 

feyeer. mynt ha ky egy feeyeer rwhaat lathna. ÉrdyC. II. I829. — 
zeep feeyeer öltözetben. ÉrdyC. 365ae. — egy feyeer lo yewe ky. JordC. 
92126. lOla.32 stb. — MünchC. feiér. — Sylv. XJT.feijr. — Helt. Kv.feyr. 
— Pázm. Pród./etV. — Mátyusf. Nyr. 20 : Vl.fejír. (32 : 10). 

fekeely. — ondoksagos fekeelyek eseenek emberekre. JordC. 9133. 
— Debreczen Nyr. 5 : 141. fekí. — Szilágy m. Nyr. 14 : blQ.feMjj. 

fesweenseey. felette yghen el beewöl ez vylagon az gonoz gylkos-
saag . . . fesweenseeg . . . ÉrdyC. 4522. 323ss stb. — kyk fesweenyek va-
lanak. JordC. 585io. 8582. 859ie (festvén. JordC. 569so). — MünchC. fős-
uenseg. — Komj. Sz. Pál. fesuynsyg. — Helt. Kr. fémén. — Horpács: 
fösfín. - Mátyusf. Nyr. 20 : 'il.föscíny. 

galleer. el zeleseytyk hew galleerokat. JordC. 42Ö26. 
liosweet. zent hosweet napyanak előtte.^ ÉrdyC. 50a?. 137»2. 205si.— 

valaanak kedeeg hosweethnak ynnepyben. ÉrdyC. II . 37s. — aldozyatok 
ffaseeth, az az hosweetot. JordC. 3228. 5132. 641 sí stb. — MünchC. hús
vét. — Sylv. UT. husit. — Göcsej Nyr. 13 : 307. husit, 

ygyeer, ygyeeret. bodogsaag ygyeertetyk mynekewnk. ÉrdyC. 71 ie. 
16Ö25. í í . 30229 stb. — ygyeerethek feldeere. JordC. 285ia. 283i9. — ky yob 
ygyeeretókben erösswltetöt megh. JordC. 812is stb. — BécsiC. igér. — 
Sylv. UT. ighir. — Helt. Kr. megigérée. — Székelyföld, igyír. — Má
tyusf. igír. 

yreegy. yreegy vala az zent hythnek ffyayra. ÉrdyC. II. 5328. — az 
yreegők kezdeeg nagy erössen vadolny. ÉrdyC. II . 48Isi. 484s. 503i3. — 
MünchC. irégség. — ÉrdyC. II. IOO31. yrygsseeg. — II . 363s. yrygly. 

yteel. kemeen yteelet. ÉrdyC. 42is. 62i9 stb. — tyztanak yteely az. 
embert. JordC. 9728. 910* stb. (ytel, JordC. 918u. 44627 stb.). — BécsiC. 
itél. — MünchC. itél. — Sylv. ÚT. itil. — Helt. Kr. ítél. — Pázm. Préd. 
itil. — Csáng. Nyr. 9 : 488. ityílet. — Komj. Sz. Pál. ytylys. (188 : 18). 

kemeen. kemeen yteelet. ÉrdyC. 42is. 542o stb. A Jordánszky-kódex-
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ben is kevés kivétellel mindig így. — MünchC. kémén. — Sylv. UT. ke-
min. — Helt. Kr. kémén. — Horpács: kemin. (47 : 12). 

keweel. el beewől ez vylagon az gonoz gylkossa^g, ragadozaas, fes-
weenseeg keweelseeg. ErdyC. 45&s. — keweel luciper. ErdyC. 139i7 stb. — 
keweelseeghnek myatta veethkezendyk. JordC. 15Sis. 238so. 840i9 stb. — 
BécsiC. keuél. — Komj. Sz. Pál. — keuyl. — Sylv. UT. keuil. —Helt . Kr. 
kouély. — Horpács: kevíl. (19 : 4). 

legheeny. kyben wew legheen Cristvis Jesus. ErdyC. 113is. — ky-
choda volt ez meenyekzóben való aldot wőlegheen. ErdyC. 1154 stb. — 
veen tyz legeent ew attyanak zolgay kezzöl. JordC. 330i3. 9207 stb. — 
MünchC. 23Si5 legén. — Sylv. UT. voleghín. — Mátyusf. legíny. — Hor
pács: legín. (17 : 8). 

lepeeny. Eweenek másod napon azon ezdendey lepeent. JordC. 
294e. — Veszprém m. Nyr. 4 : 140. lepín. 

mereez. senkyoltary zentsseeghnel kyl ne mereezleek halálára kee-
zwlny. ErdyC. II. 2844. — az egyhazy neepek elöt nem mereezlenek le 
vetközny. ErdyC. II . 456e stb. — senky sem mereezlek . . . JordC. 426io. 
— mereessegh. JordC. 71728. — nem mereezlyeek yteeletet vethny. JordC. 
880x7 stb. — BécsiC. meréz. — Sylv. UT. merísz. — Helt. Kr. merész. — 
A mai nyelvjárások inkább nyiltabb hanggal ejtik. Palóczság: merész 
Nyr. 21 : 217. 

panceel. keenkw byzw panceel vala ew raytok. JordC. 90117. — 
pancyl. JordC. 900-28. — Sylv. UT. panczil. 

remeeny. nagyobbakat remeelewnk venny. ErdyC. II. 30422. 14is. 
314i7 stb. — hogy istenben vetnee remeensegeet. ErdyC. 109™. 202i4. 
II . 486is stb. •— az ollyan remeentelen kába emberrel . . . ErdyC. II . 
430i2. I. 49s7 stb. — kyben ty vetetteetök remeenseghtóket. JordC. G41i7. 
784.s. 8202 stb. — BécsiC. reméllie. — Sylv. UT. remimig, reminli. — 
Helt. Kr. reménség. — Dunántúl: reminkedik. MTsz. II. 270. ,(27 : 6). 

seteet, seteetseeg. seteetsegben laata nagy vylagossagot. Erdy C. 65b. 
2432S. I I . 2OI10. 5IÍ20 stb. — seteetsegh. JordC. 5o. 89929 stb.'— írása 
ingadozó s az arány az ee és e-vel való írás között körülbelül egyforma. 
Különösen a Jordánszky-kódex szereti egyszerű e-vel írni. — BécsiC. 
setét. — MünchC. setét. — Sylv. UT. sőtít, sotítes. — Helt. Kr. satut. —• 
Dráva mell. sitét. — Palóczság: sitit, site% sutét. — Arad m. sitit. 
MTsz. II . 3 8 0 - 3 8 1 . 

zegeeny. kyben nagy byzodalma az zegeen bynes embernek. ErdyC. 
127r>. 274so. 46O22. — zyle az zeegheen byneseknek bochanattra való re-
meenseegeet. ErdyC. II . 70s. 512io stb. — MünchC. zegén. — Sylv. UT. 
szegkin. — Helt. Kr. szegény. — Horpács: szegin. — Mátyusf. szegínyek.— 
Veszprém m. szegin. — Zala m. szegin. — Csáng. szigín stb. MTsz. II . 
507—508.(240:110). 

zekreeny. istennek aranyas zekreenye elettek meegyen. JordC. 
13825. — hogy az ysten zekreenyet es satoraat hordoznaa. JordC. 22125. 
28922. 2987. 905s {zekreny 445a. 499u). — szekrín. NySz. III . 135. — 
Sopron m. szökrön. 

zemeely. ember zemeelyenek hasonlatosságára. ErdyC. II. 408i4. 
476i5 stb. — az zemeelyek kezdeenek neezny. JordC. 29a23. 105f4, 2O831 
stb. — BécsiC. zéméléd. — MünchC. zemél. — Sylv. UT. szemű. — Du
nántúl s általában széméj, szemű, szeműi. MTsz. II . 527. (48 : 22). 
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zemeerem. zemeermős mywelkődet. ÉrdyC. fm. — Ez eellyen nagy 
zemeeremseeghnek akarnook okaat hallany. ÉrdC. 284si. 38030. II . 433s8 
stb. - zemeeremseeg. JordC. 144si. 258a. 478a stb. — Bécsi- ós MünchC. 
zemérmétlen. — Sylv. UT. szemérme. — Helt. Kr. szomérem. — Göcsej 
Nyr. 14 : 254. szemírem. 

zeweethnek. zeweethnököketh. JordC. 63a». 109io. 927u stb. — Te 
testednek zeweethnőke mondatyk te zemed. JordC. 3712. — Bécsi- és 
MünchC. zouétnek. — Sylv. UT. szovidnek, szővindek. 

talnyeer. egy nagy aranyas talnyeeron az zenthseeget eleyben vyzik 
ÉrdyC. 255*. — hogy neky hoznaa az feyet egy tanyeeron. ÉrdyC. 287n> 
— aggyad énnekem egy talnyeeron János feyeet. JordC. 473is (talner 
JordC. 473i8, 20). — tanir. NySz. I I I . 433. 

tekeenl. tekeenchen az táblára. ÉrdyC. 57n, 56s2 stb. alig egy
néhány kivétellel mindig így van írva a Jordánszky-kódexben is. — 
BécsiC. tekéntetté. — MünchC. tekéntette. — Sylv. UT. tekintet. — Helt. 
Kr. teként. — Ma általában: tekint. (63 : 6). 

termeezet. akara halandó embernek termeezetyben ez vylagra 
yewny. ÉrdyC. 55aa. 5632 stb. — Adam kedegh termeezethzerent ysmeree 
hw felessegheet. JordC. 142. 249». 83725 stb. (termezet. JordC. 5u. 81 Iss. 
803so stb. —- BécsiC. termezet. — Sylv. UT. termíszet. — Helt. Kr. ter
mészet. (39 : 7). 

torteen-. ha tőrteenyk oda esnőm. ÉrdyC. 13s. 49so. II . Su. 280.-, 
stb.). — kyk terteentenek vona ez wton. JordC. 619«. 7399. 78Ű2S stb. — 
BécsiC. történ. — Komj. Sz. Pál. tihrtynnek, Uvrtynet. — Sylv. UT. tér
tim. — Horpács: törtínik. (30 : 21). 

tőrweeny. az hatalmasságot törweennek twggyaak az ygassaag 
helyőt. ÉrdyC. 408. 6227 stb. — Ky ne tawozzeek ez terweennek kenywe 
the zadbol. JordC. 285i. 726s stb. — MünchC. toruén. — Komj. Sz. Pál. 
twrwín. — Sylv. UT. torrín. — Helt. Kr. tőrvény. 

vendeeg. wy wendeeg kyral. ErdyC. 6610. II. 48229 stb. — bel teleek 
az menyekzö vendeegekkel. JordC. 4232?. 78au. 582i. stb. (vendég. JordC. 
42328. 536^0. 473a stb.) — BécsiC. vendég. — Sylv. UT. vendig. — Helt. 
Kr. vendég, vendégség. — Horpács: vendig. (11 : 7). 

II . 
6 a mai é helyén. 

1. A tó' e l s ő t a g j á b a n . 
béka. megh verőm tartomanydat békákkal. JordC. 20», 1, 9, 15, 17. 

21a. 914n (beeka. JordC. 20u). — neemwllanak megh azeert a' beekaak. 
ÉrdyC. II. 375as. Pontosabb helyesírása nyelvemlékeinkből nem mutat
ható ki, mily hangzóval ejtették. A nyelvjárásokban ingadozik : Horpács 
Nyr. 10 : 264: béka, Sopron ós Vas m. békaNyr. 10 : 331; de Komárom m. 
és Mátyusföldén bíka-nak ejtik. Nyr. 4 : 283. 20 : 26. (9 : 2). 

beké, bekesseeg. Minden esetre feltűnő, hogy ezt a szót is, mely nyelv
emlékeink taniisága szerint zárt magánhangzóval ejtetett ki az első szó
tagban, egyszerű ö-vel írja; a nyelvjárásokban ma is rendesen zárt hang, 
zóval vagy annak megfelelő i-vel találjuk. Tekintetbe véve azonban azt-
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hogy következetesen (csak egy eltérést találtam. JordC. 835ai) így írja, 
azt kell sejtenünk, hogy a kódex-író nyelvjárásában nyíltan hangzott. 
Ez legalább valószínűbbnek tetszik, mint hogy röviden ejtették volna.— 
semy nemew bekeseeg nem leezen ez vylagon. ErdyC. 45»s. 4725 stb., 
JordC. 248i3. 382». 411a stb. — MünchC. bekéseg. - - Sylv. UT. bíkil, 
bikesig. — Helt. Kr. békeség. (60 : 1). 

beko. keressed meg az ew bekoyt. ÉrdyC. II. 15537. — semynemew 
bekowal meg nem tarthattyak vala. JordC. 467n. 550is stb. A Bécsi- és 
a Münch.-kódex nem jelöli a magánhangzó színezetét. 

bel (intestina, interanea). mynd az belywel es hwraywal éghesse 
megh az oltáron. JordC. 84-23. — enneek az bakokat búzának belywel. 
JordC. 274i. — zerzee ysten Ádámnak es hw feleseegheenek swbawal 
bellőt kőntős. JordC. 13. — Helt. Kr. beles. 

dezma. keppwtalok kyk megh dezmallyatok az kerbely vetemee-
nveket. ErdyC. 26025. — keppwtalok, kyk dezmallyatok az meentaath. 
JordC. 428n. 809s6. 8IO2 stb. — MünchC. dezma. — Helt. Kr. dezma. 
(9 : 1). 

ébred, penitencia tartok ff el ébrednek. ErdyC. II . 11222. — Ez zoo 
wtan ffel ebrede% ErdyC. I. 30Ö7. — fel ebredween azért Constantinos 
czazar almából. ErdyC. 279n. — fel ebredwen. JordC. 76Ö3. — Székely
föld: éber. — Dráva m., Yas m. öbred. MTsz. 452. — Horpács: íbred. 

eg (coelum). az felssew tyzes egh hol az zentök lakoznak. ErdyC. 
26i. 159i9. 103i. — zeep feenes cyllagh lattateek az eghen. ErdyC. II. 
9428. — eghygh ffel magaztatol.ee? JordC. 387w. — kyk eghnek alatta 
vannak. JordC. 709ss stb. — Helt. Kr. e_gbSl, qgecken által. — Vár. Disp. 
e_g Nyr. 1 : 32. — Sylv. UT. eghi, eg. (96 : 3). 

eh, ehezyk, ehsseeg. ne hannaa ehel meg halny. ErdyC. II. &3u, — 
ehseegnek ydeyn. ErdyC. 46n. — ehözyk ErdyC. II . 353u. 41638 stb. — 
meg ehözek. JordC. 493u. 500ie. 748i. stb. — BócsiC. éhség. — MünchC. 
éhezni. — Sylv. UT. éheznek, éhezik, éh. — Palóczság Nyr. 22 : 33. éh. — 
Horpács: éhes. (30 : 2). 

el, éles (acies, acutus). mynt az előss es meg sykarlot tör. ErdyC. 
II. 14io. — elmeyeenek elöss volthaert mondhatatlan nagy értelmes em
ber leen. ÉrdyC. II . 282i. stb. — eless kep. JordC. 524a». 88527. 9112 stb. 
— Sylv. UT. éles. — Helt. UT. Az istennek beszéde kefc elő törnél hat-
hattosb. — Dévai Orth. Hung. éles. — Horpács: éles. 

en. en atyámnak aldottay. ErdyC. 432. — en nem teeylöm. ErdyC. 
50i. 596stb. (csak egy eltérést találtam: Megh ees ygyaal az een oldalam
ból. ErdyC. 405ie). A Jordánszky-kódexben is mindig így. — Bécsi- és 
MünchC. en. — Palóczság Nyr. 21 : 423. én. — Horpács: én. — Somogy 
m. engem. MTsz. I. 489. 

erez. Erczböl zerzet edeenyek. JordC. 476ia. 280s. 182is. — erez 
tablaat. JordC. 8885 stb. — chonfcot vasat erczök faat fywetes heegyeket el 
emeeznek. ErdyC. 25s. —az tê  Istenyd awagy erezek . . . ErdyC. 302i7.— 
Sem rézben awagy erezben. ErdyC. 30220. — Bécsi- és MünchC. érc.— 
Helt. Kr. erez. — Sylv. UT. érez. — Born. Ének. ertz. — Mindig így. 

érdem, erdemei, nagy erdemeketh gyöythefc. ErdyC. 55i. 90s2 stb. 
A Jordánszky-kódexben rendesen így. I t t ugyanazt kell megjegyeznünk, 
a mit a béke szónál. Pontosabb helyesírása nyelvemlékeink ugyanis zárt-
hanggal jelölik ezt a szót, a mai nyelvjárásokban azonban már nyíltabb 
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alakjával is találkozunk. - - Bécsi- és MünchC. érdem. — Helt. Kr., 
érdemli. — Sylv. UT. irdeml. -- Horpács: érdem. — Moldv. esáng. 
érdelmes. Nyr. 3 : 5, 9 : 491. (60 : 32). 

erez. leelkeeben es myndden erzeekőnseegeben zenwedőt. ErdyC. 
57io. 6728 stb.— Ehseghet zomeehsagot hydeghseghet erözwe. JordC. 79423. 
210i9. — semy serelmet nem erzee. ÉrdyC. 44422. — BécsiC. erzic, 
erzhstne. — Sylv. UT. érezui/n. — Helt. Kr. e_rzi. — Palóczság Nyr. 
21 : 505. érez. — Eszék Nyr. 7 : 267. eröz. — Horpács : érez. — Mindig így. 

ert (intelligo). Megh erthween zerelmes atyamffyay. ErdyC. 13129. 
- meg hallook az zent írásnak értelméét. ÉrdyC. 82u. 6O34 stb. — 

azonnal meg ertőkőzwnk róla. ErdyC. 41s4. 41iestb. (csak egyszer 00-vei: 
eertelmes. ErdyC. II. 490*). — Ty es meeg értelemnél kvl vattok ee ? 
JordC. 401s2. 393i9 stb. — Bécsi- és MünchC. ert. — Sylv. ÜT. értelme, 
éreze meg, érti. — Helt. Kr. ertekozic, értelem. — Helt. UT. értelem. — 
Vár. Disp^ Nyr. 1 : 32. ert. (120 : 1). 

es (et). ErdyC. 5s. 72*. 9i2 stb. néhány kivétellel mind a két kódex
ben mindig így (a mai is = ees). — MünchC. es. — Sylv. Ut. es. — 
Horpács: és. 

ez (mens, sapientia) éghez ezzel. JordC. 468is. — hogy meg ert-
hetneethek, es ezeth hogy megh foghatnátok. JordC. 263ie. 832s stb. — 
mene few anne ezz. ErdyC. 108s stb. mindig így kivétel nélkül. — Helt. 
Kr. ez. — Veszprém m. esz. — Somogy m. észbe vesz. — Horpács: ész. 

ffel (valaminek a fele). Annak wtanna harmad ffel eztendö. ErdyC. 
4817. — almában Cristus Jesus wran lataa az ffel palástot. ErdyC. I I . 
454u. — ötöd ffel páter noster. ErdyC. II . 46728 stb. mindig így. — ffel 
reeze. JordC. 304i4, 15. 90332 stb. —felygh. JordC. 144«. — Qfed. ÉrdyC. 
429. JordC. 316a). — eeffely koron. JordC. 3439. 7649B. 773I* stb. — 
BécsiC. efél koron. — MünchC. fel. — Sylv. UT. fél. — Helt. Kr. fel. -
Vár. Disp. Nyr. 1 : 32. fel. — Horpács: fél. 

felee, Jele (féle). Ez eellyen felee kwlcchokat enghedöt Cristus az 
papoknak. ÉrdyC. II . 4821. — az zent írásban neeg felee zozatot talalwnk. 
ÉrdyC. 16728. 171io. — három fele. ErdyC. 102s. II. 51732. — ez nemes 
pohárban myndden felee orwossaagh vagyon. ÉrdyC. II . 137i2. JordC. 
266is. 39628. 485io stb. mindig így. — Sylv. Ut. féle, efféle. — Helt. Kr. 
minden fele. — Vár. Disp. fele. — Horpács: féle. — Heves m. ki-feli, 
mi-feli. MTsz. I. 567. 

heya (milvus). oda gywlekőznek az heyak ees. JordC. 590*. — Sza
bolcs m. hejja. — Palóczság: heélya. MTsz. I. 833. 

yeg. veegre az lean ees mykoron az yeghen fwtosna alaa zakada. 
ÉrdyC. II . 291ie. — Helt. Kr. gye^g. — Kár. Bibi. iqgh. — Zala m. gyeg. 
- Sopron m. és Göcsej: gyég. — Képcze vid. gyiég. MTsz. I. 985. — 

Horpács: jég. 
Jesus. Kivétel nélkül mindig így van írva a két kódexben. 
kep (venabulum, jaculum, telum). eless kep thy oldalatokban. 

JordC. 1912. — hethwen lowagokat, es keth zaz kepösoketh. JordC. 
785u. — Helt. Kr. ke_p, kipeckel. — Helt. Bibi. ke_p. NySz. 

kérd. yob kerdeesneel az tanwsagh. ÉrdyC. 41so. — idwesseeges 
kerdees. ÉrdyC. 48au stb. rendesen így a Jordánszky-kódexben is. — 
BécsiC. kérd. — MünchC. kérdi. ----- Sylv. UT. kérd. — Helt. Kr. kerde. — 
Helt. VT.kiirdgye, kérdezés.--Vár. Disp. kqrd. — Horpács: kérd. (181 : 3). 
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keth (kettő), keth gonoz teewő tolwayokat. ErdyC. 426. 9328. I862T 
stb. (keet ygaznak veereen erdtetyk myndden ygazaknak veerek. ErdyC. 
262*). — de senky azért kethseeghben ne esseek. ErdyC. 19127. 19737. — 
ketsseegnel kyl. ErdyC. II . 4-514 stb. — semyfc benne ne ketőlkőggyel. 
ÉrdyC. II . 772s stb. — kethsegnel kyl yettem ede. JordC. 743i2. 746is. 
790is stb. mindig így. — BócsiC. két. — MünchC. két, kételkedél. — 
Sylv. UT. két. — Helt. Kr. ket, kétség, kétséges. — Vár. Disp. ket. -
Gömör m. kétes. MTsz. I. 118—119. - - Horpács: két. (378 : 2). 

kez (manus). nagy eröss kézzel. JordC. 36:*. — kezy mwka. JordC. 
2572. 402s>. 507si. 814is stb. egy-két, eset kivételével (angyaly keez 
myath nem volt vona zerezny azth. ErdyC. 303a) mindig így az Érdy-
kódexben is. — MünchC. kez. — Sylv. UT. kéz. — Helt. Kr. kez. — Hor-
pács: kéz. 

melto. írása nagyon ingadozik s körülbelül ugyanoly számban 
fordul elő a meelto-ívás, mint a melto. Nyelvemlékeink zártnak jelölik a 
hangzót, ma azonban inkább nyiltan hangzik. — ez zent Innepnek 
méltóságára. ErdyC. 73ss. 6G10 stb. — méltósággal, JordC. I882S. 256i7. 
432ie stb. — BécsiC. méltó. — MünchC. méltó. — Sylv. UT. milto. — 
Helt. Kr. méltóság. — Csik m. méltat. MTsz. 1426. 

nev (nomen). lata eegy koporsoot kyt martyr newön tyztölnek„ 
ErdyC. II. 455ie stb. — ky vezeteek newen hyvattatyk vala ygaznak. 
JordC. 7097. 717sB. 723* stb. — BócsiC. nev. —- MünchC. néuuél — Helt. 
Kr. ne}'. — Vár. Disp. nev. — Horpács: név. Mindig így írva. 

példa, erek átoknak peldazattyara. ErdyC. 4238. — tekelletes példa. 
ÉrdyC. 422i. 4O2 stb. — hasonlatos példa zerenth. JordC. 63so. 169i«. 
88O10 stb. (peelda. ÉrdyC. I8O27. JordC. 81 4T). — BécsiC. példa. — 
MünchC. példáz. — Csik m. példa. — Göcsej: példa. MTsz. — Horpács : 
példa. (134 : 2). 

pénz. pénzt adanak neky. JordC. 4-2420. — pénzt hannaanak az 
ysten zekrenyeeben. JordC. 499is. 4367 stb.; rendesen így írva az Érdy-
kódexben is. (peenz. JordC. 89ai7. 49328. 489is stb.) — Nyelvemlékeink
ben s nyelvjárásainkban inkább zárt hangzóval találjuk. De azért a 
Münch. kódexben előfordul nyilt hangzóval is: pénz. — Vas m. penca.— 
Szlavónia : pés. — Losoncz vid. péz. (64 : 14). 

rez (aes, cuprum). de az istenseeg nem lakozyk sem rézben awagy 
erczben, de az felssew zent orzagban wralkodyk. ÉrdyC. 30220. 

ser, sert. serelem. sérelemnél kyl. ÉrdyC. 6122. — semyth serelmet 
nem zenwed. ÉrdyC. 284-26. — mygh embernek tyztab ew eelety, annewal 
hamarab meg serzyk ellenzew vezedelemtewl. ÉrdyC. 226io. - - senkyt 
nem twd megh serteny. ErdyC. 7523 stb. — meg sertee az papy feyede-
lemnek hw zolgáyat. JordC. 5073. 53Ű20. 887ts. 900is stb. — BécsiC. sérél-
mecnéc. — MünchC. sérélmec, sérzik. — Sylv. UT. sértett. — Helt. Kr. 
serelem, sérteni. — Csallóköz : sert. 

zek. Allywnk meg wr isten ffyanak yteelő zekynek elette. ÉrdyC. 
42*. 46is. -7- aranyas zekben helheztetyk. ÉrdyC. 2553. II. 457io. 4592T 
stb. (zeek. ÉrdyC. 239is. 241is. II. 183s). — az galamb arwloknak zekőket 
fel forgataa. JordC. 4192i. 426is. 79032. 892i8 stb. — BécsiC. zek.— 
MünchC. zékit. — Sylv. UT. zék. — Helt. Kr. zqk. — Vár. Disp. zeji. — 
Horpács: szék. (64 : 3). 

zel (ventus). Nagy zellel leelekkel chak alyg zalada be az barlangba 
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az zarwas. ÉrdyC. II . 296s. — forgó zel. JordC. 276i?. — az zel kedyg 
ellenseghes vala. JordC. 399s«. 400«. 85926 stb. (ml JordC. 142i9. 881 is. 
ÉrdyC. 16329. 249» stb.). — BécsiC. zel — MünchC. zel — Sylv. ÜT. 
szél — Helt. Zsolt, forgószél. — Kár. Bibi. zel. — Horpács: szél — 
Heves m. ami. MTsz. (16 : 6). 

zen. fytezyg vala a zennel. JordC. 5072i. — Sokzor esyk az zeni
ben, gyakorta az vyzben. JordC. 4085. — álnak vala az vytezek az zennel. 
JordC. 690i8. 701 u. 844*. — MünchC. zen. — Syh. UT. uén. — Vér. 
Disp. zeii. — Horpács: szén. — Göcsej, Baranya m., Szlavónia: szén. 

tel. fwtastok ne leegyen télben. ErdyC. 494. — költőzeestök ez 
vylagbol ne leegyen télben. ÉrdyC. 4929. — télben nyárban hydeg hóval 
tellyes. ÉrdyC. II. 38615. — tel vala. JordC. 663s. — MünchC. félbe. — 
Sylv. UT. tél — Helt. Kr. tel. — Horpács: tél. 

ter (venio etc) . meg tért tolway. ÉrdyC. 4226. — hozyaa teryen el 
hagywan gonossagaat. ÉrdyC. 7Ö32. 13431 stb. (teer. ÉrdyC. 703i. 7Ö3s).— 
hamar el tértének az vttrol. JordC. 68s. — almában teree galileanak 
tartományban. JordC. 3602a. — es megh megh teree azon herre. JordC. 
20au. 520Ö. 553i stb., mindig így írva. — MünchC. téreitic, tértének. •— 
Sylv. UT. tériének, térni. — Helt. Kr. terének. — Vár. Disp. ter. — Hor
pács: tér. (197 : 3). 

térd. egy ember eletthe térdéére esween. JordC. 408s. — térden 
hayolwan. JordC. 33129, m. — térdéére le esween. JordC. 776io. 82Ö2i stb., 
mindig így írva a két kódexben. — BécsiC. térd. — MünchC. térdre. — 
Sylv. UT. térdre. — Helt. Kr. térd. — Vár. Disp. térd. — Horpács: térd. 

vele, velee. az oltáron megh tyztwllyatok hw velee. JordC. 102s. — 
eellyen hw velee. JordC. 35u. 259s. 562a4 stb. — megh haborodeek es 
mynd tellyes Jerusalembelyek ew velee. ÉrdyC. I8I20. 28O21. I I . I613. 
25323 stb., mindig így írva. — MünchC. véle. — Sylv. UT. véle. — Helt. 
Kr. vek. — Helt. UT. velle. 

véka. három véka lyzthben. JordC. 5763. — Horpács Nyr. 10 : 265. 
véka. — Bába vid. vléka. 

vesz (tempestas). mikoron azért megh zent vona az yzvez. JordC. 
7732. — zel vez myath háborgató homály es feelhö. JordC. 85926. — es 
leen nagy yz vezz az neep kőzöth. ÉrdyC. 304x3. — Sylv. UT. vész. — 
Vár. Disp. ve_sz. — Helt. Zsolt. ve_sz. 

SUHAJDA LAJOS. 



Könyvészet 1900. 
(Első közlemény.) 

1. Magyar nyelv. 
Akadémiai Értesítő. 1900. (Megemlítendő: Halász Ignácz. A ma

gyar szófejtés története a legrégibb időktől Hunfalvy Pál fölléptóig.) 
Bárdossy Géza. A nyelvrokonságról. Rozsnyói kath. főgymn. ért. 

3—17.1. 
Bihari Károly. Gyakorlati hangtan, különös tekintettel a siket

némák oktatására. Vácz, 1900. (8-r. 85 1.) 1 kor. — Ism. Balassa József. 
Nyelvőr 260—263. 1. 

Budapesti Szemle. 1900. (Megemlítendő 102. kötetben: Madarász 
F^óris. Verseghy és a nyelyvújítás.) 

Czimmermann János. Nyelvújítók és nyelvművelők Barczafalvi 
Szabó Dávid fellépéséig. (8-r. 20 1.) 1 kor. 

Czimmermann János. Barczafalvi Szabó Dávid. (Tatai algymn. 
értés.) Önállóan is megjelent. (8-r. 24- 1.) 1 kor. 

Dénes Miklós. A Winkler kódeksz hangtana és alaktana. Buda
pest. (8-r. 56 1.) 

Egyetemes Philologiai Közlöny. 1900. (Megemlítendők : Bartal A. 
Lineamenta latinitatis regni Hungáriáé mediae et infimaa. — Bódiss Jusz
tin. Az infinitivus historicus magyarázata. - - Kelemen Béla. Német 
szótáraink és az osztrák helyesírás. — Király Pál. A magyar névragok 
csoportjai. —• Krausz Sámuel: Vergilius Maró Grammatikus nyelvössze
hasonlítása. — Melich János: A szláv irodalmi nyelvekről. — MelicJiJ.: 
Az erdélyi szászok nyelvészeti munkásságának legújabb termékei. — Petz 
Gedeon: Van-e nyelvtani alany és állítmány '? — Simonyi Zsigmond: 
Egy középkori jogi műszó. — Szilasi Móricz: Különös képzések ós rago
zások. — Szinnyei József: Az -n személyrag eredete. — Sehmidt József: 
A verbum infinitivum az ó-persában, morphologiai ós syntaktikai szem
pontból.) 

Frecskay János. Mesterségek szótára. Budapest, 1900. Hornyán-
szky V. (8-r.) Egy füzet 20 fül. 18. füz. Könyvkötőmesterség (24 l.j. — 
19.füz.Kárpitosmesterség (151.). — 20. füz. Kosárkötőmesterség (121.). — 
21. füz. Kötólgyártómesterség (19 1.). — 22. füz. Mázoló-, lakkozó- és 
szobafestőmesterség (17 1.). — 23. füz. Kefekötőmesterség (19 1.). 

Gaal Mózes. A magyar helyesírás törvényei. Gyakorlati példák
kal és a helyesírás rövid szótárával. (Tudományos zsebkönvvtár. 45. füz.) 
Pozsony, 1900. Stampfel. (8-r. 59 1.) 60 fill. 
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Haeker Kálmán. A szóképzés és szó-összetétel Faludinál. Böl
cseletdoktori értekezés. Budapest, 1900. (8-r. 93 1.) Ism. Simonyi Zs. 
M. Nyelvőr 322 1. 

Hoffmann Frigyes dr. Magyar-német és német-magyar zsebszó
tár. I I . magyar-német rész. Lipcse, 1900. Holtze 0 . utóda. (8-r. 396 1.) 
Ism. Kemény F. Tanáregyl. Közi. 34. évf. 258 1. 

Hollósy Kálmán. Az ó, ö, é hango kat helyettesítő magánhangzók 
mai nyelvjárásainkban. Felsőlövői ág. tanint. értés. 3—16. 1. 

Imets János. Néhány szó a helvesírás tanításáról. Gyergyó-Szt.-
Miklós. 1900. (8-r. 13 1.) 20 fill. 

Jacobi, Dr. Jidius. Kurze Anleitung zur richtigen Aussprache des 
Magyarischen. Vorfcrag. Hermannstadt, 1900. W. Krafft. (8-r. 20 1.) 30 fill. 
Ism. Balassa József. Nyelvőr 369. 1. 

Jakab Ferencz. A magyar nyelvtan szabályai röviden összefog
lalva. Különös tekintettel a helyesírás szabályaira, a szó- és mondat
tani elemzés módjára nézve. Kézirat gyanánt. Győr, 1900. Szerző. 
(8-r. 241.) 

Katholikus Szemle. 1900. (Megemlítendő: Giessivein S. Hogyan 
beszéltek eleink.) 

Katonai szótár. Magyar-horvát rósz. Szerkesztették Tóth Tivadar, 
Schweitzer Károly, Pandic Sándor, Spicer Mór. Budapest, 1900. Pallas 
ny. (8-r. 517 1.) 5 kor. 46 fill. 

Keleti Szemle. Kevue ^ Orientale. I. évfolyam. 1900. Budapest. 
(Megemlítendők : Vámbéry, A. Der Wortschatz des Alt-Osmanischen. — 
Bacher, W. : Osttürkisches a. e. hebráisch-persischen Wörterbuche. — 
Munkácsi, B.: Kaukasischer Einfluss in den fínnisch-magyarischen 
Sprachen. — Winkler, H.: Die ural-altaischen Sprachen.) 

Kemény K. Kolumbán. Geleji Katona István «Grammatikátská»-
jának bírálatos ismertetése. Győr, 1900. (8-r. 54 1.) 

Kereskedelmi Szakoktatás. VIII. évf. Budapest. 1899/1900. — 
(Megemlítendők : Kunos Ign. dr. Keleti elemek a kereskedelmi magyar 
nyelvben. — Sassi Nagy Lajos. Kereskedelmi helyes magyarság.) 

Kovács Vidor. A magyar nyelvnek jogaiba iktatása. 1790—1843. 
(Esztergomi főgymn. értés. 12—55. 1.) 

Lumtzer, V. u. Melich, Joh. Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter 
des ungarischen Sprachschatzes. Innsbruck, Wagner. (8-r.) 7 Mk 60. — 
Ism. Andree E. Glóbus 78. köt. 17. 1. — Balassa József. M. Nyelvőr 
412—420. 462—468. 1. — Bleyer Jakab. Századok 744—746. 1. 

Madarász Flóris. Verseghy és a nyelvújítás. Budapest, 1900. (8-r. 
40 1.) Különnyomat a Bud. Szemle 280. 281. számaiból. 

Magyar Nyelvőr. 1900. (Megemlítendők: Bárdos Bemig. Adatok 
nyelvújítóink jelentéstanához. — Gombocz Zoltán. Adalékok a magyar 
nyelv török elemeihez. — Jenő Sándor. Az érmelléki nyelvjárás. — 
Joannovics György. Tagadás, kétkedés, tiltás stb. — Kallós Zsigmond. 
A tagadás nyelvünkben. — Kalmár Flek. A nyelvtisztaságról. — Kardos 
Albert: Hányadán is vagyunk a határozókkal ? — Kiss Ernő: Vörös
marty mint nyelvmtívész. — Melich János. A baskir magyar rokon
ság. - Munkácsi Bernát. Kaukázusi hatás a finn-magyar nyelvekben. •— 
ScJiuchardt H. Halászati műszók. — Simonyi Zsigmond. Alany és állít
mány. Hajlítás a finn-ugor nyelvekben. — Thurzó Fer. Nyitravidéki pa-
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lócz nyelvjárás. — Tolnai Vilmos. Kalmár György nyelvújító törekvé
sei. — Varga Károly. A szám szerinti egyeztetés Arany Jánosnál.) 

Magyar Paedagogia. 1900. (Megemlítendő: Gombocz Zoltán. A ki-
sérleti plionetika és a nyelvtanítás.) 

Máthé György. A'mondat elemzése. Lúgos, 1900. (9-r. 94 1.) 
Matolcsy László. A magyar szórend elméletének története. Kolozs

vár, 1900. Gámán ny. (8-r. 101. 1.) 
Melich János. Melyik nyelvjárásból valók a magyar nyelv régi 

német jövevényszavai? (Értekezések a nyelv-és széptudományok köré
ből. XVII. köt. 4. sz.) Budapest, 1900. Akadémia. (8-r. 50 1.) 1 kor. 20 
fill. —Ism. Balassa József. M. Nyelvőr 412—420., 462—468.1. — Bleyer 
Jakab. Századok 744—746. 1. 

Molecz Béla. A magyar szórend történeti fejlődése. A m. t. aka
démiától Marczibányi-díjjal jutalmazott pálvamű. Budapest, 1900. (8-r. 
194 1.) 4 kor. 

Pálfi Márton. Az Okszerű Vezér s Brassai nyelvtaniró munkás
sága. Kolozsvári unit. collég, értés. 3—39. 1. 

Pongráez Sándor dr. Turáni nyelv- és néptanulmányok. A széke
lyekről. A baszkok nyelve. A finnek nyelvrokonai Indiában, Sitán-paraszt. 
Bzobartoi-aszpbaloi. A személyes névmás a turáni nyelvekben. Buda
pest, 1900. Pfeifer F . (8-r. 96 1.) 3 kor. 

Szinnyei József. Magyar tájszótár. A m. t. akadémia megbízásá
ból szerk. —. II. köt. 6. füz. Tőzeg—Vérnyákol. Budapest, 1900. Hor
nyánszky V. (4-r. 801—960.) 1 írt. 

Tolnai Vilmos. Magyarító szótár a szükségtelen idegen szavak 
elkerülésére. A magy. tud. Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából és közreműködésével szerkesztette —. Budapest. 1900. 
Hornyánszky V. (8-r. 296 1.) — Ism. Pap Illés. Tanáregyl. Közi. 34. évf. 
274—278. 1. — Teveli Mihály. Zólyomvárm. Hirl. 40. sz. — Zolnai Gyula. 
Ethnogr. 427. 1. 

Vutkovich, Sándor. Magyarosan. Pozsonv. 1900. (Budapest, Eggen-
berger.) (8-r. 90 1.) 2 kor. 

2. Finn-ugor és más urál-altáji nyelvek. 
Budenz József. Finn nyelvtan. (Hang- és szótan). Átdolgozta 

Szinnyei József. 5. javított kiadás. Budapest, 1900. Hornyánszky V. (8-r. 
69 1.) 2 kor. 

Fáik, Omer. Deutsch-türkisches Wörterbuch. Constantinopel. 
(8-r. VII, 731, és 19 1.) 24 Mk. 70. 

Pipping, Hugó. Zur Phonetik der finnischen Sprache. Helsingfors, 
Bociété íinno-ougrienne. (8-r.) 7 Fmk, 50. 

Sami-Bey, Ch. Dictionnaire francais-turc. 2. édit. Constantinople. 
Fraschery. (8-r. 1920 1.) 16 fr. 

Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja. Journal de la société 
íinno-ougrienne. Helsingissá XVII. (Tartalma : Karjalainen, K. F. Ost-
jakkeja oppimassa. •— Sirelius, U- T.: Ostjakkilaiseltamatkaltani v. 1898. 
Paasonen, H. Matkakertomus mordvalaisten maalta. — Setálá, E. N. 
Smirnow's Untersncliungen üb. die Ostfinnen.) — XVIII. (Tartalma : 
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Karjalainén, K. F. Ostjakkeja oppimassa. Matkakirjeita. IV. — Sirelius, 
U. T. Kertomus ostjakkien ja vogulien luo tekemastani kansatieteeilisestá 
tutkimusmatkasta v. 1899—1900. — Jürgens, Erwin : Ein weiterer Bei-
trag znm Tönniscnltus der Esten.) 

3. Szláv nyelvek. 

Abramov, N. Slovar russkich synonimov i schodnich po smislu 
vyrazenií. St. Peterb. (8-r. VI, 220 1.) 1 rub. 

Berneker, E. Die Wortfolge in den slavischen Sprachen. Berlin, 
B. Bebr. (8-r. XI, 161 1.) 6 Mk. 

Bjeljavszki, i.Etimologija drevnago cerkovnoslavjansk. i russkago 
jazyka, sblizennaja s etimologieí jazykov greoeskago i latinskago. Izd. 
5-e. B. Dumnov. (8-r. 212 1.) 1 rub. 

DjatseJtenko, G. Polnyí cerkovno slavjanskií slovar. Moskva. (8-r. 
1158 1.).' 

Hanacek, Wlacl. Lehrbuch der böhmisclien Sprache. II. Theil. 
Wien, A. Hölder. (8-r. VII, 330 1.) 3 Mk. 60. 

Hoffmann, Louise. Die Sprache und Literatur der Wenden. Ham
burg. (8-r. 39 1.) 80 Pf. 

Jogié, Vratislav. Zur Entstehungsgeschichte derkirchenslavischen 
Sprache. 1. 2. Halfte. Wien, 1900. C. Gerold. (4-r. 96, 88 1.) 

Karlowitz, Jan. Slownik gwar polskich. Tom. I. A— E. Krakow, 
1900. Akad. (8-r. 6,453, 41.) 

Kolosov, M. Staro-slavjanskaja grammatika. Izd. 25-e. Kiew. (8-r. 
95 1.) 75 kop. 

Kozmin, K. Grammatika cerkovno-slavjanskago jazyka novago 
perioda. Izd. 10-e. Moskva. Tip. sinodaln. (8-r. 111 1.) 

Maretic, T. Grammatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga knji-
zevnog jezika. Zagreb, Hartmann. (8-r. VI, 700 1.) Ism. Hirt. H. Liter. 
Centralbl. 29. sz. 

Nalivkin, V. I. Rukovodstvo k prakticeskomu izutcheniju Sartov-
skago jazika. Samarkand, Eedorov. (8-r. 333 1.) 

lirrs. Kussische Sprachlehre. I. Theil. Leipzig, E. Wöpke. (8-r.) 
3 Mk. 60. 

Popoiviez, Emílián, Euthenisches Sprachbucb. II. Tbeil. Czerno-
witz, H. Pardini. (8-r. VIII, 219 és Wörterbuch 44 1.) 3 Mk. 50. 

Schiepek, Jos. Beitrage zur Kenntniss deutsch-böhmischer Mund-
art. I. Prsg. Calve. (8-r. XXVII, 206 1.) 

Slovar russkago jazyka. II . 3. (Za—Zgracit). St. Petersburg. 
Akadémia Nauk. (8-r. 326 1.) 

Slovar inostrannych slov, vosedsich v sostav russkago jazyki. 
St. Peterburg. F . F. Pavlenkov. (8-r. 714 1.) 

Soerensen, Dr. Asmus. Polnische Grammatik mit grammatisch-
alphabetischen Verbalverzeichniss in Theilen. I. Th. 2. H. II . Th. Leip
zig, E. Haberland. (8-r. VII, 257—352 ; IV, 207 1.) 9 Mk. 

Soerensen, Asmus. Grammatisch-alphabetisches Verzeichniss der 
polnischen Verba mit Bedeutungsangabe, Beispieien und Nominalablei-
tungen. Leipzig, Haberland. (8-r. IV, 207 1.) 6 Mk. — Ism. Liter. 
Centralbl. 41. sz. 
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Tschulinov, A. N. Sprovotcnyí slovar, ortograficeskil etimologi-
ceskij i tolkovyí russkago literaturnago jazika, I I . St. Peterbnrg. Cold-
berg. (8-r. 356 1.) 

Vondrák, W. Altkirchenslavisclie Grammatik. Berlin, Weidmann. 
(8-r. XI, 395 1.) 9 mk. 

4. Germán nyelvek. 
Andresen, Kari Gustaf. Deutsche Volksetymologie. 6. Aufl. Leip

zig, Eeisland. (8-r.) 6 Mk. 4-0. 
Anglia. 1897—98... Suppl.Heft. Halle. M. Niemeyer, (8-r. III, 1511.) 

Tartalma : Petri, Alb. Ubersicht über die im Jahre 1895 auf dem Ge-
biete der englischen Philologie erschienenen Bücher, Sohriften u. Auf-
sátze. 3 Mk. 

Belják Bernát. A német módbeli segédige. Eperjesi kath. főgymn. 
értés. 1 — 12. 1. 

Bemer, Nicolaus. Die mit der Partikel -ge- gebildeten Wörter im 
Heliand. Lund. (8-r. 98 1.) 1 Mk. 75. 

Björkman, Dr. Erik. Scandinavian loanwords in middle English. 
I. part. (Studien z. engl. Philologie. VII.) Halle. M. Niemeyer. (8-r. VI, 
191 1.) 5 Mk. 

Boswortti8 Anglo-Saxon Dictionary. Supplement by T. N. Toller, 
London, Frowde. (8-r.) 

Brandstetten, Dr. Renward. Drei Abbandlungen über das Lehn-
wort. 1. Das Lehnwort in der Liizerner Mundart. 2. Das Lehnwort iu 
der bug. Sprache. 3. Die Lehnwörter, welche der Luzerner Mundart und 
der bug. Sprache gemeinsam angehören. Luzern. (4-r. 68 1.) Progr. 
1 Mk. 

Brauné, Wilh. Gotische Grammatik mit einigen Lesestücken und 
Wortverzeichniss. 5. Aufl. (Sammlung kunser Grammatiken germán. Dia-
lekte. I.) Halle, M. Niemeyer. (8-r. VIII, 163 1.) 2 Mk. 80. 

Brauné, Wilh. Abriss der althochdeutschen Grammatik. Mit Be-
rücksichtig. des Altsáchsischen. 3. Aufl. (Sammlung kurzer Grammatiken. 
Nr. 1.) Halle, M. Niemeyer. (8-r. 64 1.) 1 Mk. 50. 

Brynildsen, J. Deutsch-norwegisches (dánisches) Wörterbuch. 24— 
26. (Schluss-Heft.) Christiania A. Cammermeyer. (8-r. 1105—1232.1.) 
á 40 Pf. 

Dieter, Férd. Laut- u. Formenlehre der altgermanischen Dialekte. 
Zum Gebrauch f. Studierende. II . Halbbd.: Formenlehre des Urgerma-
nischen und Gotischen, Altnordischen, Altenglischen, Altsáchsischea 
u. Althochdeutschen. Leipzig, O. E. Eeisland. (8-r. VIII, 345—790 1.) 
9 Mk. — Ism. Henry V. Eev. crit. 45. sz. 

Duden, Dr. Konr. Vollstandiges orthographisches Wörterbuch der 
deutschen Sprache, mit zahlreichen kurzen Wort- u. Sacherklárungen 
und Verdeutschungen der Fremdwörter. 6. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, 
Bibliogr. Institut. (8-r. XX, 384 L) 1 Mk. 60. 

Eastman Clarence Willis. Die Syntax des Dativs bei Notker. Leip
zig. (8-r. 70 1.) Diss. 

Ebrard, Wilhelm. Allitterierende Wortverbindungen bei Goethe. 
I. Theil. Nürnbergi gym. progr. (8-r. 42 1.) 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI. ° 
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Eckart, Jlnd. Stand und Beruf im Volksmund. Eine Sammlung 
von Sprichwörtern und spriclrwörtl. Redensarten. Göttigen, F . Wunder. 
(n-t. 2491.) 2 Mk. 

Fehr, Bernh. Die formelhaften Elemente in den altén englischen 
Báliadén. I. TI. Wortformeln. Zossen. (8 r. XX, 89 1.) 34 Tab. Diss. 
3 Mk. 

Förstemann, Ernst. Altdeutsches Namenbuch. I. Bd. Personen-
namen. 2. völlig umgearb. Auflage. 1. 2. Lí'r. Bonn, P. Hanstein. (4-r. 
XII, 1. 1—304 hasáb.) á 5 Mk. 

Franz, W. Shakespeare-Grammatik. 2. Hálfte. Halle, M. Niemeyer. 
(8-r. 273—427 1.) 4 Mk. 60. 

Gliese, Wilh. Kurze Einführung in das Stúdium des Gotischen. 
Heidelberg C. Winter. (8-r. IV, 103 1.) 2 Mk. — Ism. Hirt M. Liter. 
Centr. Bl. 27. sz, 

Götze, Alfr. Zur Gescbichte der Adjectiva auf -isch. Leipzig, (8-r. 
52 1.) Diss. 

Greyerz, Dr. Ottó. Die Mundart als Grundlage des Deutschunter-
richts. Vortrag. Bern, Schmidt & Francke. (8-r. 29 1.) 80 Pf. 

Grimberger, Theod. v. Untersuchungen zur gotischen Wortkunde. 
Wien. C. Geroíd's Solm (8-r. 272 1.) 5 Mk. 80. 

Grimm, Jac.u. Wilh. Deutsches Wörterbuch. Fortgeeetzt von Mor. 
Heyne, Bud. Hildebrand, Mathias Lexer, Kari Weigand, Ernst Wülcker 
u. Herm. Wunderlicb.X. Bd. 3. Liefr. Bearbeitet v. Dr. M. Heyne. Leip
zig, S. Herzel. (8-r. 353—528 hasáb.) 2 Mk. 

Heiderich, Alb. Einführung in das Stúdium der gotischen Sprache. 
10 praktische Lektionen mit e. etymolog. Wortverzeichniss u. e. Anhang 
zur «Geschichte der deutschen Sprache». München, Th. Ackermann. 
(8-r. VIII, 56 1.) 1 Mk. 20. 

Heintze, Alb. Deutscher Sprachhort. Ein Stilwörterbuch 4—6. Lfrg. 
Leipzig, Benger. (8-r. IV, 369—694 1.) 2 Mk. — Ism. Liter. Centralbl. 
22. sz. 

Hildner, Jonathan. Untersuchungen über die Syntax der Kondi-
tionalsátze bei Burcbard Waldis. Ein Beitrag zur Grammatik des Früh-
niederhochdeutsch. Leipzig. (8-r. 98 1.) Diss. 

Hoffmann, Hugó. Die schlesische Mundart (unter Zugrundelegung 
der Mundart v. Haynau-Liegnitz.) Mit besonderer Berücksicbtigung 
ihrer Lautverháltnisse dargestellt. Marburg. N. G. Elwert. (8-r. V, 70 1.) 
1 Mk. 20. 

Irsik József. A német szórend elmélete. M.-óvári kegyesr. gymn. 
értés. 15—36. 1. 

Jákob, Th. Das práfix er in der Transitiven mittel- und neuhoeh-
deutscben Verbalcomposition. Döbelni reálgymn. progr. (4-r. 48 1.) 

Kaluza, Max. Historische Grammatik der englischen Sprache. I. 
Th. Geschichte der englischen Spracbe. Grundzüge der Phonetik, Laut- u. 
Formenlebre des Altenglischen. Berlin, Felber. (8-r. XVI, 300 1.) 6 Mk. 
Ism. Henry V. Rev. crit. 27. sz. 

Kares, Dr. Ottó. Kurzer Lehrgang der englischen Sprache. I. Teil : 
Grundlegende Einführung in die Sprache. 6. AufL, besorgt von Dr. 
Gust. Tanger. Leipzig, Dresden, Berlin. L. Ehlermann. (8-r. 260 1.) 
1 Mk. 80. — Ism. Caro J. Die Neviere Spr. 440. 1. 



KÖNYVÉSZET. 115 

Karsten, T. E. Studier öfver de nordiska sprákens prímára norni-
nalbildning, II . Helsingfors. (8-r. VII, 283 1.) 

Kisch, dr. Gust. Nöáner Wörter u. Wendungen. Ein Beitrag zum 
siebenbürgisch-sáchs. Wörterbuch. Bistritz. (8-r. 178 1.) 

Kleinpaul, Dr. Rud. Das Fremdwortim Deutschen. 2 Aufl.(Samm-
lung Göschen. 55.) Leipzig. G. J. Göschen. (12-r. 270 1.) 80 Pf. 

Klem, HeinricJi. Die deutsche Druckersprache. Strassburg, Trüb-
ner. (8-r. XXV, 128 1.) 2 Mk. 50. 

Kluge, F. and Lutz, F. English etymology. Select glossary ser-
ving of introduct. to historv of english language. London, Blackis. (8-r. 
242 1.) 

Krey, Johannes. Die dánische Sprache im Herzogtum Schleswig. 
Sonderburgi reálisk. progr. (4-r. 18 1.) 

Kriebitsch, Paul. Beitráge zur deutschen Etymologie. (Spandaui 
gymn. progr.) (8-r. 53 1.) 

Kurrelmeyer, William. The historical development of the types 
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Laut- und Formenlehre der altgermanischen Dialekte. Dargestellt 
von B. Bethge, 0. Bremer, F . Dieter, F . Hartmann u. W. Schlüter. He-
rausg. v. Fd. Dieter. II . Halbbd. Formenlehre d. TJrgermanischen, Goti-
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Leipzig. (8-r. VIII, 345—7901.) 9 Mk. 

Lehmann, Dr. Rud. Übersicht über die Entwickelung der deut
schen Sprache und Litteratur. 3. Aufl. Berlin. Weidmann. (8-r. VIII, 
124 1.) 1 Mk. 40. 

Leviticus, F. Laut- und Flexionslehre der Sprache der St. Serva-
tiuslegende Heinrichs v. Veldeke, nach dem Leidener Ms. mit Heran-
ziehung der übrigen handschriftlichen Fragmente Haarlem, F. Bohn. 
(8-r. VIII, 135 1.) 

Maerkisch, Rob. Die altenglische Bearbeitung der Erzáhlung von 
Apollonius von Tyrus. Grammatik und latéin. Text. (Palaestra. Unter-
suchg. u. Texte a. d. deutschen u. engl. Philologie. VI.) Berlin. Mayer 
u. Müller. (8-r. 62 1.) 

Matzner, Ed. u. Bieling, Hugó. Altenglische Sprachproben, nebst 
e. Wörterbuche. II. Bd.: Wörterbuch. 13. Lfr. Berlin, Weidmann. (8-r. 
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Mennicken, Dr. Frz. Versbau u. Sprache in Huchowns Morte Ar-
thure. (Bonner Beitráge zur Anglistik. V.) Bonn, P. Hanstein. (8-r.) 
4 Mk. 80. 

Mickeh, V. MittelhochdeutschesElementaTbuch. Heidelberg 1900. 
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Müller, Jos. Untersuchungen zur Lautlehre der Mundart von Aegi-
dienberg. Bonn, P. Hanstein. (8-r. V, 62 1.) 1 Mk. 50. 

Murray, James, A. H. The evolution of english lexicography. Ox
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Murray, J. A. H. A new english dictionary on historical princi-
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60 1.) Progr. 2 Mk. 40. 
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Junge. (8-r. VIII, 64 1.) 1 Mk. 50. 
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lander. (8-r. XXIII, 381 1.) 5 Mk. 40. —Ism. Petz Gedeon. Nyelvt. Köz
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Ginn&Co. (8-r. XVI, 431.1.) 
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179 1.) 5 Mk. 

Vemaleken, Theod. Deutsche Sprachrichtigkeiten und Spracher-
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wahl nach zuverlass. Forsclign. erláutert. Wien, A. Pichler's Wittwe. 
(8-r. VIII, 317 1.) 2 Mk. 50. 

Wadstein, Elis. Kleinere altsáchsische Sprachdenkmáler, mit An-
merkungen u. Glossar. (Niederdeutsche Denkmáler. VI.) Norden, D. Sol-
tau. (8-r. XV, 250 1.) 7 Mk. 20. 

Walde, Dr. Alois. Die germanischen Auslauteesetze. Eine Sprach-
wissenschaftl. Untersuchung mit vornehml. Berücksichtigung der Zeit-
folge der Auslautsveránderungen Halle. M. Niemeyer. (8-r. V, 198 1.) 
5 Mk. 40. 

Wasserzieher, Dr. Ernst. Aus dem Lében der deutschen Spra-
che. 2.Bdchen (Wissensch. Volksbibliothek. Nr. 78.) Leipzig, S. Schnur-
pfeil. (16-r. 62 1.) 20 Pf. 

Wedekind, W. Sprachfehler oder Sprachentwickelung. Versuch e 
histor.Grammatik d. deutschen Sprache. 1. Das Hauptwortin d. Einzahl. 
Berlin. (8-r.) 

WeinJiold, Kari. Die Zeitpartikein des schlesischen Dialekts. Ber
lin, Q. Eeimer. (8-r. 27 1.) 1 Mk. 

Weise, Oscar. Syntax der altenburger Mundart. (Grammatiken 
deutscher Mundarten. Bd. VI.) Leipzig. Breitkopf u. Hártel. (8-r. XII, 
164 1.) 6 Mk. ~ Ism. D. Litt. Ztg. 9. sz. — Jantzen H. Die Neueren 
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Zickner, Bruno. Syntax und Stil in Reginald Pecock's «Eepres-
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Beküldött művek. 

ASBÓTH, OSKAR. Die Anfange der ungarisch-slavischen ethnischen 
Berührung. (Sonder-Abdruck aus dem Archiv íur slavische Philologie. 
Bd. XXII. S. 433--487.), 

DUNAY FERENCZ. Átíró hangrajz. (Phonetica transscriptoria.) Kü
lönös tekintettel a magyar nyelvhangok kifejlődésére szóban és írásban. 
Budapest, Lampel Róbert. 8r. 524 1. 

MÁTHÉ GYÖRGY. A mondat elemzése. Lúgos. 94 1. 



Ismertetések és bírálatok. 

A magyar szórend története . 

MOLECZ BÉLA. A magyar szórend történeti fejlődése. A M. T. Akadémiától 
Marczibányi-dijjal jutalmazott pályamunka. (A M. T. Akadémia támoga
tásával kiadja a szerző.) Budapest 1900. Ára 4 kor. 

Igen hasznos munkára vállalkozott MOLECZ BÉLA, midőn átkutatta 
a régi magyar irodalom fontosabb termékeit a szórendi sajátságok szem
pontjából. E munka elvégzésére szüksége volt nyelvtudományunknak, 
hogy biztosabban haladhasson szórendünk mai törvényeinek megállapí
tásában s hogy a félhomályban, mely még ma is körülvesz bennünket, 
mielőbb világosságot gyújthassunk. MOLECZ nagy szorgalommal s elisme
rést érdemlő aprólékos gonddal fogott munkájához, igen értékes anyagot 
gyűjtött össze a régi irodalomból, s ez anyagot helyes szempontból cso
portosította s igyekezett kifejteni a különböző tanulságot is, mely az így 
csoportosított anyagból következik. Ha következtetéseivel és eredmé
nyeivel nem értünk is minden tekintetben egyet, mindenesetre hálával 
ismerjük el, hogy megtette az első lépést, a legnehezebbet s hogy a szó
rend néhány kényesebb kérdésében valóban meglátta a helyeset. 

A könyv feladata a magyar szórend történeti fejlődésének meg
világítása ; tehát a szerző a kódexek irodalmát vette alapul, példáit első 
sorban ezekből veszi. Feldolgozta továbbá a XVI—XVIII. század irodal
mának fontosabb képviselőit, mint pl. PÁZMÁNYÍ, BORNEMISZA^ KÁLDYt 
ÜALLEKt, FALUDIG MiKEst stb. s a Levelestár két kötetének adatait is 
felhasználta. Azonban MOLECZ nem elégedett meg a múlt kutatásá
val, hanem összevetésül felhasználta a népnyelv adatait s gyakran utal 
a mai irók nyelvhasználatára is. Ez az eljárás belesodorja néhol a mai 
szórendi helytelenségek bírálatába, a hibáknak néha hosszadalmas kor-
holásába, pedig ez nem a múlt kutatójának feladata. 

A könyv első fejezete mintegy bevezetésül a magyar hangsúlyról 
szól általában. E helyt kellett volna a szerzőnek megmagyarázni a hang
súly és a szórend összefüggését s a hanghordozás physiologiai termesze-
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tét. Csakhogy nincs elég tiszta fogalma magáról a hangsúlyról, mint a 
beszéd physiologiai eleméről. Ezt bizonyítja az a nemcsak «kissó durva», 
hanem rossz hasonlat is, melylyel beszélő szervünket valami géphez ha
sonlítja, mely szerinte, midőn megindul, sajátságos zökkenést, pattanást 
hallat s ez ismétlődik aztán időnkónt. (11. 1.) Ép ily helytelen, midőn 
azt hiszi, hogy beszélő szerveink szükségszerű feszültséget, rugalmas 
erőt nyernek a következő szólam kimondásához s ez valami pattanó 
hangnyomással jár (12. 1.). Beszélő szerveink physiologiai természete 
csak az időnkénti szüneteket követeli meg; a hanghordozás változatos
sága nem szükségszerű követelmény, hisz a süketnémák, kiknek beszélő 
szerve ugyanolyan, mint az ópfülü emberé, ha megtanulnak is beszélni, 
egyhangúan, hangsúlyozás nélkül ejtik mondataikat. A kölcsönös érint
kezésben fejlődött ki az emberiségnek tökéletes beszéde, s a természetes 
szünetek s a fülre kellemesen ható hanghordozást beszédünk felhasz
nálta a gondolatok könnyebb megértetésére s kapcsolatba hozta a szavak 
elrendezése módjával is. A hangsúly physiologiai természete minden 
nyelvben egyforma, csak minősége, fokozatai s elhelyezkedése a szó vagy 
szólam egyes részein más meg más. Ezért helytelen az is, a mit MOLKCZ 
a magyar és a német hangsúly különbözőségéről mond. A szórend múlt
jának kutatását különben is nehéz lett volna összekapcsolni a hangsúly 
változásának vizsgálatával, mert hisz az irás és nyomtatás semmit sem 
őrzött meg a múlt idők hanghordozásának módjáról. Azt azonban még 
som állíthatjuk, hogy aleJietetlen, hogy hangsúlyozásunk a történeti idő 
folyamán valami gyökeresebb átalakuláson ment volna keresztül'). (15.1.) 
Előttünk van a német és a franczia nyelv példája ; az indogermán nyel
vek változatos hangsúlyozása helyébe lépett a germán nyelvekben az a 
szabály, hogy a legerősebb nyomaték a tő első tagján van, a franczia 
nyelvben pedig a latin nyelvnek szintén változó hangsúlya a szólam 
utolsó vagy utolsóelőtti tagjára ment át. A magyarban is kimutatható 
egyes esetekben a nyomatékos szótag megváltozása, (v. ö. pl. a hanem, 
csaknem, majdnem stb. szók hangsúlyára nézve KALLÓS értekezését: 
A tagadás nyelvünkben. Nyr. 29 : 399.) 

A könyv főrésze (II—X. fejezet) a szórend kérdéseivel foglalkozik, 
még pedig első sorban az ige és a mellette kiemelt mondatrész (MOLECZ 
szerint: meghatározó) helyét tárgyalja jelentő és feltételes módú ige 
mellett. A régi irodalomból gyűjtött számos példát csoportosít különböző 
szempontból s összeveti e példákat a mai nyelvhasználattal.*) E vizsgá-

) A 28. lapon néhány székely példát idéz M., melyben a meghatá
rozó az ige után áll: Ugy nevettünk, hogy pukkadtunk ni e g. S hozzá 
teszi: «Nyomatékos-e ez esetben a «meg», nem sikerült megtudnom*. Az 
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lódása folyamán M. arra az eredményre jut, hogy az «ige a régi ma
gyar nyelv en sokkal gyakrabban állott meghatározó nélkül, mint ma
napság és szórendünk fejlődése az idők folyamán épen oda irányult, 
hogy az igét — a mennyire csak lehet — meghatározzák*). 165. 1. 
MOLECZ nem tér ki az elől' sem, hogy keresse, mennyiben lehet e szó
rendi különbségben latin hatást látnunk s úgy véli, hogy «általában a 
mondásokban (ez KICSKA műszava) nem idegen eredetű sajátság az igé
nek meghatározó nélkül hagyása, nyomatékos kiemelése. Olyan ellen
mondásokban azonban, melyekben a közlésnek legismeretlenebb része 
nem maga az ige, latin hatás eredményének tarthatjuk.» (77. 1.) 

MOLECZ több izben elismeri, hogy a régi nyelv szórendjének vizs
gálatában figyelemmel kell lennünk a latin hatás lehetőségére is ; feltűnő 
még az is, hogy gyakran ugyanegy nyelvemlék különböző szórendet hasz
nál. Erre nézve MOLECZ igen helyesen látja e következetlenségek okait 
abban, hogy nyelvemlékeink másolatok, melyekben a szórendet a másoló 
néha a maga nyelvérzéke szerint változtatta. (75—76.1.) Bármely kor szó
rendi sajátságait tárgyalva, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, 
hogy igen sok függ az iró vagy fordító egyéni stilus-érzékétől. Ha valaki a 
mai hírlapirodalmat feldolgozná a szórendi sajátságok szempontjából, s ez 
adatok alapján akarná megállapítani a mai magyar nyelv szórendjének 
törvényeit, mennyi furcsaság gyűlne össze, mennyi hiba válna törveny-
nyé. A gyenge stilus-érzékű iró nem tudja gondolatait elég szabatosan 
kifejezni, s a mit ma lépten-nyomon tapasztalunk, még inkább meg volt 
a kódexek Íróiban és másolóiban, a kik szintén nem voltak iróművésze k 
s e mellett mindig csak fordítottak. Már pedig mindennap tapasztalhat
juk az iskolában, hogy a különben elég jó nyelvérzékű tanuló mindjárt 
botlik és téved, mihelyt idegen nyelvű szöveg van előtte. Az eredetinek 
szórendje mintegy vonzza az övét s e hatás alól csak akkor szabadul, ha 
igen nagy az eltérés a két nyelv szórendje között. Erre mindig tekintet
tel kell lennünk, ha régibb korok vagy fordított művek nyelvét vizsgál
juk szórend szempontjából. S MOLECZ példáiban is sokkal több helyt 
látom a latin eredeti hatását, mint a szerző. Figyelembe veendő még az 
is, hogy a népnyelvi közlemények adatai sem feltétlenül megbízhatók, 
midőn a szórend sajátságairól van szó. I t t is sok függ a beszélő stilus-
érzékétől. .Ügyetlen beszélő lépten-nyomon botlik ; néha szebben akar 

ilyen mondatok gyakoriak a székely beszédben, a nyomaték mindig az 
állítmány első tagján van, s a m e g minden nyomaték nélkül csatlakozik 
az előbbi szólamhoz. így ejtik M. többi példáját is: A derekát j úgy éssze-
szoritotta, hogy | szakad ketté. — Ajan hideg vót, hogy | /aítak meg. 



ROMÁN NYELVTUDOMÁNY. 121 

beszélni, mint rendesen szokott, e ezért tér el a rendes szórendtől. Mind
ezt figyelembe kell vennünk, midőn a szórend törvényeit kutatjuk. 

A következő fejezet a felszólító mondat igéjét és ennek meghatá
rozóját vizsgálja, s a példákból MOLECZ azt következteti, hogy «régente 
gyakran tették az igekötőt — meg más meghatározókat is — az ige elé 
olyan esetekben is, melyekben semmiféle szigorúbb parancs nincs». 
Csakhogy e szabály ismét torvénynyó teszi azt, a mi a régi nyelvben 
valószinüleg idegen hatás vagy pongyolaság volt. Ezután a tagadó mon
dat szórendi sajátságait vizsgálja s :úgy tér át MOLECZ a másodrendű 
meghatározók és a kiegészítő részek helyére a mondatban. Ezekre nézve 
már nehéz általános szabályt találni, mert a másodrendű meghatározók 
s a többi nem nyomatékos mondatrész helyes elrendezése nagyon is függ 
az iró vagy a beszélő nyelv- és stilus-érzékétől, s mindig összefügg az 
egyes részek nyomatékával. Legerősebb nyomatéka mindig az igéhez 
tartozó meghatározónak van, s MOLECZ téved, midó'n azt állítja, hogy a 
másodrendű meghatározó mellett az elsőnek hangsúlya gyakran elenyé
szik. Ellenben igen fontos az a körülmény, hogy minden kiemelendő 
mondatrész új szólamot kezd. 

Az utolsó szakaszokban a jelző s a kötőszók helyéről van szó, s e 
tárgyalás közben ismét gyakran kitér a szerző a mai szórendi vétségek 
tárgyalására. Végre röviden szól a szólamok és mondatok sorrendjéről is. 

Összefoglalva a szórend minden egyes kérdésére kiterjedő vizsgá
lódásait, arra a végső (eredményre jut a szerző, «hogy bár elég szabadság 
van ma is a magyar szók és szólamok elhelyezésében, de szórendünk 
régente szabadabb volt. Szórendünk — úgy látszik — mind szigorúbb és 
szigorúbb lett az idők folyamán*). (194. 1.) Bennem, mint már előbb is 
említettem, MOLECZ példái és fejtegetései nem ezt a meggyőződést kel
tették. Szórendünknek fősajátságai a kódexek korában is ugyanazok vol
tak, mint ma. Az író a mondatrészek gondos elhelyezésével fejezte ki 
akkor is gondolatainak finomságát, csakhogy mivel az irók mind fordí
tók voltak, a kik rendesen szolgailag ragaszkodnak az eredetihez, gyakran 
eltérnek a magyar nyelv szokott szórendjétől s ez a pongyolaság s a 
stilus művészetének hiánya látszik nagyobb szabadságnak. E mellett 
azonban egyes szócskák (pl. kötőszók) helyére nézve valóban volt eltérés 
a régi és a n u i nyelv között. 

BALASSA JÓZSEF. 

Komán nyelvtudomány. 
ADOLF ZAUNEE. Romanische Sprachwissenschaft. (Sammlung Göschen.) 

Leipzig. 1900. 167 1. Ára 80 Pf. 
A czímbe írt munka a Göschen-féle gyűjteménynek már második 

füzete, a mely az összehasonlító nyelvészet egyes ágainak főbb eredmé-
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nyét foglalja össze kompendiumszerű kis kötetben. MERINGBB könyvéről 
annak idején sok jót mondtak; azt hiszem, ZAUNEB könyvét sem fogják 
kevésbbé kedvezően fogadni. 

Újat természetesen mit sem nyújt e füzet. Nem szemrehányáskép 
említem ezt; hiszen senki sem fog egy másfélszáz lapra terjedő kom
pendiumban új eredményeket keresni; forrásai legnagyobb részt, majd
nem azt merném mondani, kizárólagosan GRÖBEB Grundriss-e és MEYEB-
LÜBKE Vergl. Gramm.-j& ; de már az anyag kiválasztása, áttekinthető 
elrendezése és világos előadása ZAUNER érdeme. Azt hiszem, ez a leg
nagyobb dicséret, a melyet egy ilyen nem nagy igényekkel fellépő köny
vecskéről el lehet mondani. 

ZAUNEB könyve inkább kezdőknek van szánva, és így csak helye
selhetjük, hogy a bevezetésben felemlíti azokat a tudnivalókat, és értel
mez néhány olyan fogalmat, a melyeknek az ismerete a következők 
megértéséhez feltótlenül szükséges. A könyv két részre oszlik; az első 
rész (21—38.) a latin népnyelvvel (vulgarlatem) foglalkozik, a második 
(39—167.) a tulajdonképeni román nyelvekkel. Szerencsés gondolatnak 
tartom, különösen a kezdő igényeit tartva szem előtt, hogy ZAUNEB bő
vebben és külön részben foglalkozik a latin népnyelv hangtanával, alak
tanával és szóképzésével, a mennyiben az a klasszikus latinságtól eltér. 
Igaz ugyan, hogy ez az eljárás sok tekintetben anticipatio, a mennyiben 
a latin népnyelvről közvetlen emlék, néhány föliraton s a grammatiku
sok megjegyzésein kívül nem igen maradt, s a mit róla tudunk, azt nagy
részt a román nyelvekből való visszakövetkeztetések révén tudjuk, *) de 
hogy az efféle rendszeresebb összeállítás a megértés munkáját rendkívül 
megkönnyíti, azt nem kell bizonyítani. 

Nem ártott volna azt a pár odavetett, de találó megjegyzést a (37. 
1.) román szókészlet jelentésváltozásairól kissé bővebben kifejteni. A ro
mán nyelvek szavainak legnagyobb része (éhez <C easa irod. lat. domus ; 
eheval <£ cabaüus: irod. lat. equus stb.) igen érdekesen tükrözteti a 
jelentéstan szempontjából is az irodalmi és a népnyelvi használat kö
zötti külömbséget. 

A könyv főrészét a hangtan és alaktan teszi, a mely a már emlí
tett forrásoknak lelkiismeretes, könnyen érthető, de tudományos köve-

*) Pl. a lat. irodalmi cádere-nelí megfelelő alakok a román nyelvek
ben ; oláh eddeá, cadére, ol. cadére, prov. eazer, ír. chedeir < cheoir < 
chuir, sp. caer; mindezek az alakok egy cadére alapalakra utalnak, s mivel 
azt hiem gondolhatjuk, hogy az összes román nyelvek egymástól függet
lenül hajtották volna végre a cádere <C cadére változást, fel kell tennünk, 
hogy az már az alapnyelvben, t. i a latin népnyelvben megtör tént . 
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telményeknek is megfelelő kivonata. Értelemzavaró sajtóhiba csak egy 
tűnt szemembe : 29 1. 18 s. Abl. Pl. c. h . : Acc. Pl. 

ZAUNEE könyve épen pontossága, józansága ós világossága miatt 
rendkívül alkalmas nem csak kezdők számára kézikönyvül, hanem arra 
is, hogy a nyelvészet más ágával foglalkozók belőle a román nyelvészet 
mai állásáról általános képet szerezzenek. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Kisebb közlések. 
A határozóragok és a birtokos személyragok sorrendje tudva

levőleg nem mindig ugyanaz a magyarban. Nevezetesen, ha összevetjük 
a következőket: alattam, belőled, melléje ezekkel: házamban, kertemből, 
lovamon, azt látjuk, hogy míg az előbbiekben a névszótőhöz közvetlenül 
a helyrag (-tt, -öl, -é) csatlakozott s csak azután a személyrag, addig az 
utóbbiakban a névszótőhöz a személyrag járult előbb s csak azután 
a határozórag. 

Hasonló különbség észlelhető a votjákban is, a hol például'azt 
találjuk, hogy uroboaniz ,szekerével' (finnül: vaunullansá), inmistiz jegé
ből' (finnül: taivaastansa), kisnoaniz,feleségével' (finnül: vaimoinensa) 
féle kifejezések ellenében, melyekben a határozórag ép úgy megelőzi a 
személyragot, mint a finnben, ezeknek a megfordítottja is előfordul, 
például: surmumizleé ,mostohaanyjától', kisnoezli ,feleségének', hol a 
ragok sorrendje ugyanaz, mint a megfelelő magyar kifejezésekben, 

Ha az eseteket összevetjük, kevés eltéréssel arra az eredményre 
jutunk, hogy a következő sorrend: névszótő-határozórag-személyrag 
akkor áll, ha a határozórag már a finn-ugor alapnyelvben kimutatható, 
míg a másik sorrend : névszótő-személyrag-határozórag azon esetben, ha 
a . határozórag a magyarnak (illetve votjáknak) különfejlődése korában 
keletkezett. 

A vogulban csak az utóbbi sorrend járja : aúé-m-né ,atyá-m-nak', 
ampayé-m-nél ,kót ebe-m-től'; ezt azonban pusztán analógiás alakulás
nak tekinthetjük, mely szerint a régi határozóragok a később kialakult 
névutók módjára helyezkedtek el. Ha a birtokos személyragokat már a 
finn-ugor alapnyelvben megvoltaknak teszszük fel, ott csakis a követ
kező sorrend állhatott: névszótő-határozórag-személyrag, úgy a hogy a 
finn, a lapp, a mordvin stb. általában (a magyar és a votják pedig leg
régibb határozóragjainál) meg is őrizte. 
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Ebből pedig az következik, hogy volt a finn-ugor nyelvek alapnyel
vének fejlődésében egy korszak, a mikor a személynévmás genitivusa 
mint birtokosjelző a már határozóraggal ellátott főnév után állott ór-
telmezőképen, míg a főnévi birtokos jelző megtartotta mindig a maga 
jelzői helyét a birtokszó előtt, a mint ezt az összes altáji nyelvekben ki 
lehet mutatni. 

A mongol nyelv történetében ugyanez az eset. a lehető legtisztáb
ban észlelhető. A mongol irodalmi nyelvben ugyanis mind a főnévi, 
mind a névmási birtokosjelző genitivusban áll, a főnév genitivusa min
dig a birtokszó előtt, a névmásé pedig előtte vagy utána : yayanu, cikin 
inu dpjigenii cikindür adali bülüge: ,a király füle szamár füléhez vala 
hasonló' (hol yayanu = finn : kuninkaan, elgigenii — finn: aasin, cikin 
finn = korva); ellenben minu aya vagy aya minu: , báty ám' (minu = 
finn : minun). 

A mongol irodalmi nyelv birtokos személyragokat még nem is
mer, míg a mai burjét-mongol nyelvjárásban már ily alakokat találunk: 
naidayadamni ~[ finn toivoskellessani reménykedésemben' (naida- = 
toivoskele-, naidayada = toivoskellessa; mni, teljes alakjában : mini = 
irod. mong. minu, finn minun). 

Visszatérve a magyar nyelvre, a felvetett kérdésre vonatkozólag 
röviden a következőket mondhatjuk : 

Míg azok a közös finn-ugor forrásból eredő határozóragok, melyek 
a személyragokkal való találkozásukkor az utóbbiakat megelőzik, sokkal 
régibbek a személyragoknál, adig a -be, -ben, -bői (belől), -hoz, -tői, -ra 
(reá), -ról, -vei stb. féle ragok ezeknél sokkal későbbi keletűek, s mint 
már rég ki van mutatva, eredetileg főnevek voltak, ellátva a primitiv 
határozóragokkal, s személyragos formáik (bennem stb.) teljesen kiszorí
tották a személynévmásoknak ragos alakjait; mert bátran feltehetjük, 
hogy valamikor a magyar személynévmásoknak is voltak olyanforma 
ragos alakjaik, mint a finn-ugor nyelvekben általában. 

Használatuk eredetileg a névutókéhoz lehetett hasonló, s eredeti
leg főnevek lévén, genitivussal állottak. A mai házből-íéle alak eredetije 
tehát ilyenformán képzelhető : ház (genitivusban) + bele (inneres) + 
ablativus-rag. 

A genitivusnak eredeti -n ragja már igen korán elveszett, s a főnév 
tiszta töve helyettesítette (v. ö. IpS. pavve parne ,nap fia', e h. paiven 
parne). A genitivust helyettesítő és eredetileg magánhangzón végződő 
fŐnévtő azután megérte ugyanazt a változást, melyet a szintén ragtala-
nul nominativus gyanánt használt teljes tő megért: végső magánhang
zója elveszett s a köre-, káva-, háza-, itala-, álmo-íé\e alakok helyébe 
hő, hó, ház, hal, álom lépett az idők folyamán. 
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Ez magyarázza meg nyilván azt is, hogy miért találjuk a primitív 
határozóragok előtt a teljes tövet: köve-t, kövö-n, közö-tt, míg az újabb-
keletű ragok előtt a rövidebbik tő ál l : ko-ből, ház-ban, köz-be. 

Hogy miért veszem fel az utóbbi ragok előtt eredetileg a geni-
tivust, annak elég magyarázata van eme ragok főnévi alaprészében, 
továbbá abban, hogy személynévmással való viszonyításukkor személy
ragot kapnak. 

Valószínűnek tartom azt is, hogy az olyan személy- és határozó-
ragos alakokat mint lovamra szintén rigy kell felfognunk, hogy lovam 
eredetileg genitivus volt, még pedig olyformán, hogy a genitivus -n 
ragja az -m személyragot megelőzte (v. ö. finn hevoseni mint genitivus 
ebből: hevosen-ni). 

Maga a viszonyítás módja szabta tehát meg az újkópzésű viszony
ragok helyét oly egymásutánban, mint a lovamra példájából látjuk. 

Hogy az -n rag a tárgyraggal együtt idővel szintén a személyrag 
után került (házamon, házamat), az tisztán az analógia hatásának tulaj
donítható, mint a vogul nyelv példája is mutatja. 

PRÖHLE VILMOS 

Szószármaztatások. 

Keselyű (késelő, kesel'o, keselyem, kesselő, kessellő NySz.); kesej, 
Jsese (későt Heves vm.): 1. , sárgásfehér, fakó (ló, ökör)'; 2. ,fehórfoltos 
(májszínű és fehér, vörhenyeges, fehér-fekete — ló, ökör stb.)'; 3. ,fehér-
körmű, alul fehér lábú' (MTsz.) — v. ö. csag. v f̂La.«.j' (kucalak) ,der 
geier' (BADL. Wb. II.">009.) ^!^la».»a (kubaiak) ,milan ; Weihe, Tauben-
stösser' (JZENK. 712 c. II.). A hangrendi eltérés mindenesetre figyelemre
méltó, de a különben való pontos alaki egyezés és a jelentés azonossága 
mellett nem teszi kétessé a megfelelést. Az s co c megfelelésre v. ö. Icos, 
bors, stb. szavainkat. 

BUDENZ, úgy látszik, a keselyűt és kesely-t (kesej) nem tartja egy 
ugyanazon szónak ; legalább alaktanában (NyK. XX. 291.) a kesely vég
hangjában a deverbalis -l névszóképző egy mellékalakjáfc látja. 

Szerintem ebben az esetben egyszerűen metaphorás átvitellel van 
dolgunk. Feltevésünket csak megerősíti PAAL GYULA (Nyr. V. 515.) köz
lése, a ki KÖEÉSZ székelységi tájszavait rostálva megjegyzi, hogy kesely 
(KÖRÉSZ értelmezése szerint = ,feketés szőrű'), ,az olyan ló, szarvas
marha, sertés, mely sárga, fekete, pej, barna szőrű lévén egy vagy mind 
a négy lába végén fehér szőrrel födött'. Yilágos, hogy bizonyos sasfajok 
fehér tollal fedett csűdje volt az átvitel alapja, s eredetileg a kesely szó 
nem vonatkozott az állat színére. Később általában a fehérfoltos lovat 
stb. nevezték kesely-nek. 
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Hasonló jelentósátvételeket minden nyelvből idézhetnénk, pl. 
ráró, ném. rappe ( = rabé) stb. 

A MTsz.-ban is a kesely czikkben a 8. pontot tenném az első helyre. 

Kortuj : sövényház (Szolnok-Doboka m. MTsz.) < oláh. cort 
,tente' (DÁMÉ. II . 292.) < tat. kirtá ,karó- v. sövény-kerítés.' (BÁL. 58.) 

P ih l a j a . F innS . pihlaja [pildaa, pildava, pihjala] rönn | pih-
lajalintu sidensvans (bombycilla garrula) | pihlajanmarja rönn-
bár j pildajatar (myth.) andenymf, som hadé várd om rönn-
trádet | pildajikko, pildajisto samling af rönnar , rönnskog (LÖNN-
ROT) I karj . pihlaja | ólon. pihUu tő : pihla- | vepsz pihti tb . pihlöd j 
vót pihkaga pihlajanmarja | észt pihlaka, pihlak, pihlik; észtE. 
pihl, g. pihla (WIED. ) pihla-puu | lív pl'l&g pihlaja (SETALA, AH. 
253.). Az olyan hangmegfeleléseket tekintve, min t pl. í innS. 
kihla | vepsz líehl, kihX | vót cihla | észt kihl, g. kihla < ó-skand. 
gisl; finnS. kaihla, kaihila, kai dia / kaisila, kaisla | karj. kazla | 
ólon. kaélú < ó-sk. geisl, geisli, gisli, — finn alapalakul *pisla-ga-t 
tehetünk fel, a melynek végzete közös több fanév végzetével, pl . 
í innS. hala-ja, hala-va fűzfa; finnS. kataja gyalogfenyő. 

A kifejtett közös finn *pisla alapalakkal pontosan egyezik 
mordvM. pizel, pizal, E. pizet fojtós berkenye; — M. pizelks, E . 
pizel-undo berkenye fa (NyK. 5 : 216.). A képzésre nézve v. ö. páitá 
mogyoró : M. pdiks, E. pesks mogyoró-bokor, éivgá kányafa-bogyó : 
civgiks kányafa. 

A megfelelő cseremisz alakok : pizle, pizle, kőrisfa, eberesche 
[helytelen fordítás]; pizle fojtós berkenye; vogelkirschbaum;^).-A;ai/j 
paÖHHOBKa (nTHiia) | pisiima (m.) pézélmé id. pezle, pezlé id. W. 

Kétségkívül idetartozik osztjE. paúar beere der eberesche; 
pasar-ju/ eberesche (A.), pedar eberesche (NyK. 26 : 23.) j vogE. 
padár id., pdsér- = pdser-, pasar-jiv eberesche (A.) j T. pisar ber-
kenyefa (M.). Az l ~ r hangmegfelelésre v. ö. or. noxMeJib > v o g T . 
po/jngr \ kaz. tat . kirtdla- bekeríteni > vogL. (la%-) Lültérti. Nem 
lehet elválasztani az idézett alakoktól az egyező votják és zűrjén 
alakokat sem: votj. pa>le$, Kaz. palez vörös berkenye, barkócza; 
pale$án-nan vörös berkenyével töltött pás té tom; palej-pu Jel., 
Kaz. palez-pu vörös berkenyefa (sorbus aucuparia) j zürj. pelys, 
p.-pu eberesche, vogelbeerbaum; pelysa von Eberesche, | pelyéa-in 
mit ebereschen bestandener (W.). 

Szorosan a zürj.és votj. alakokhoz csatlakoznak a török nyel
vek ada ta i : csuv. piles paŐHHa (Z.) | kaz. tat. milás id. (BOCK.), 
milaslek pflÖHHHHKT. (OSTE.) j tob. tat. y*JLu9 y^Lyo milas B U D . 
2 : 744. paÖHHa | kirg. milás id. | alt. pele id. (Alt. gr. 100, 236.). 
Valószínűleg ide tartozik még mong. moil die wilde kirsche, trau-
belkirsche, aalkirsche (SCHMIDT 217. a.). 
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H a az idézett alakok összetartozását elfogadjuk, már pedig a 
szoros hangalaki, s még szorosabb jelentésbeli egyezés mellett 
lehetetlen el nem fogadnunk, az egyes nyelvek alakjainak egymás
hoz való viszonya szinte megfejthetetlen. Ősrokonságra ilyen jelen
tésű szónál nem gondolhatunk, átvételi viszonyt sem vehetünk fel; 
ennek el lentmond egyrészt a finn, másrészt az altáji török (s a 
mongol?), a melyekben mai tudásunk szerint török, illetve finn
ugor jövevényszavak nincsenek. Há t r a volna még az a lehetőség, 
hogy mind a török, mind a finn-ugor nyelvek egy harmadik nyelv
ből vették át a «berkenye*) elnevezését, azonban minden u tána
já rásom hiába volt, nem tud tam nyomra ju tn i . Az idézett alakok 
mindenesetre érdekesen bizonyítják, hogy egy ilyen egészen spe
ciális jelentésű szó milyen óriási területen élhet, csaknem egyező 
jelentéssel és hangalakkal . 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

Kelet i műve l t ségszók . 

Maszlag. CzF. meghatározása szerint ,akármiféle étel vagy ital, 
mely bódulást, részegséget, kábulást okoz'. Az európai nyelvek közül 
megvan az olaszban, hol maslocco-nak hangzik; az európai gyógyszeré
szeiben pedig massac, masloe, masasc nevek alatt ismeretes. Még a mi 
nyelvünkbeli alak áll legközelebb az arab maslak szóhoz, mely valószínű
leg a spanyol nyelv közvetítésével terjedt el a többi európai nyelvek
ben is.*) 

Alkermes (álkörmös) : ,festőtzőlő, vérfürt' (CzF.) az európai 
nyelvekben, hol kermes alakban is előfordul, szintén ilyen jelentéssel 
ismeretes. A szó eredete az arab al kirmiz-re vezethető vissza, mely ki
fejezés előrészében az al arab névelő van meg. A kirmiz szó i képzővel 
ellátva, kirmizi, kirmizi, a török nyelvekben pirosat jelent. Ez a képzős 
alak van meg egyébként az európai cramoisi, cannesi, cannezin, cJtermisi 
szókban, nemkülönben a magyar karmazsin-hun. is, mely az olasz (car-
mosina, earmesino) vagy a német nyelv révén (carmoisin) került 
hozzánk. 

Razzia, vagy helyesebben razia, a portugál nyelvben gazia, 
gaziva-nak hangzik. E kifejezés újabbkori átvétele az algiri arab ghazia 
szónak, mely az algiri tájszólásban razia-nak hangzik. A szó katonai 

) A főbb adatokat a következő forrásokból merítettem : LlTTBÍ : Dic-
tionnaire de la langue francaise. Supplément par DEVIC ; GRÖBER : Grund-
riss der romanisclien Pliilologie I. ; Glosario etimologico de las pálabras 
espanolas ; LOUBENS : Recueil de mots fran9ais tirés des langues étrangéres. 
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kirándulást, kirohanást jelent és alapalakja a gazt ,dicsőt, hőst' jelentő 
szóval azonos. 

Ismeretlen (x). A mathematikában a;-szel szokták az ismeret
lent jelölni. Ennek eredete szintén az arab nyelvre vezethető vissza, 
melynek az algebra, zero, stb. szókat is köszönhetjük. Az arab nyelvben 
sej, illetve mj ,dolgot' (res) jelent. Ez a szó spanyol átirásban xei-nek 
hangzik, melynek x megrövidülése ment át az európai nyelvhasználatba. 

Gyülep. A NySz. tanúsága szerint szirupot, nádmózzel összefőtt 
édességet jelent, v. ö. rózsa-gyülep, viola-gyülep.*) E szó azonosítható a 
spanyol julepe, olasz giulebbe, latin julapium szókkal, melyek viszont 
az arab-perzsa gulab vagygulab alakokból fejthetó'k meg. A perzsa gulab 
a gulÁ(rózsa) 'és ab (víz) összetételéből való, ebből az arab kiejtés julab-ot 
csinált, mely az európai nyelvekben ismét a fentebbi alakokat öltötte. 

Miseder (misider, misidor, mizseder MTsz.). A gyógyszeré
szeti műnyelvben előfordul még : misador, mizsepor, misépor, mixere 
alakokban is (Nyr. XVII. 130). Jelent szalmiáksót (sal ammoniacum, 
amm. chloratum). A miseder-pw termés vérkő porát jelenti. E szó ere
dete az arab an-nosadir alakra vezethető vissza, melynek an előrésze 
az arab al névelő hasonulása {al nosadir helyett). Az európai (spanyol, 
portugál, olasz) nyelvekben al misadre, al misadir, amizadir, anotasier, 
misadir, nestudar alakokban van meg. A magyar alak a törökből is ered
het, a hol e szó nisadir-n&k hangzik és a névelő nélküli arab szónak az 
átvétele.**) 

Puncs. Az európai nyelvekbe az angol pimeh révén jutott. Ere
detének a perzsa pang (öt) szót tartják, mely angolos kiejtéssel jutott az 
európai nyelvekbe. E nevéhez, az ötöt jelentő pang szóhoz, a benne levő 
ötféle elem (tea, czukor, pálinka, czitrom, fahéj) folytán jutott . 

KUNOS IGNÁCZ. 

*) Erdélyben ma is él ez a szó : vö. a MTsz.-ban jülep, málna-jülep. 
A szerk. 

**) KRAUS (Etym. med. Lexicon) misadir arab alakot említ (1. Nyr 
XVII. 131). A szerk. 
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FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i Ér te s í tő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenkettedik kötet. 1901. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléséiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlókbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- ós folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

A r c h a e o l o g i a i Ér te s í tő . Uj folyam. XXI. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Trlampel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és mű.történelmi mozzanatokat- a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi ozikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fill. 

A t h e i i a e u m . Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik 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 . Tizenegyedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilády Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbizásából bocsáttatik közre s irodalomtörténeti tanulmányo
kat és adatokat közöl. Előfizetési ára egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 
XIX, kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőnig Gyula osztály titkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő» a M. Tud. Akadémiá
i n , 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. Harminczegyedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József. 

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

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901.11. 
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 bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok ne vezetés.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 kézirattárában. 

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 

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

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMJUA. 
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