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Arbeit und Rhythmus czímtí jeles könyvét, a mely ugyan szintén kissé 
egyoldalún akarja a problémát megoldani, de igen jól kiegészíti aJESPER-
SEN és DELBEÜCK nagyon is kö l tő i felfogását.) A nyelvtörténet és nyelv-
psychologia kölcsönös viszonyának tisztázására igen sok becses adalékot 
tartalmazó e békés eszmecsere újabb szép bizonyítéka annak, hogy a hol 
mind a két részről az igazság őszinte-keresése a czél, a melyet a két, eset
leg egyes részletekben egymástól eltérő nézetű fél követ, ott a kiinduló
pontok külömbözösége, de a kutató műszerek egyenlő élessége mellett 
csak nyerbet az ügy, s a tanulságos vita után, mint a jelen példában lát
juk, egymás iránt teljes elismeréssel hagyják el a mórkőzők a küzdőteret. 

KATONA LAJOS. 

Kisebb közlések. 
A sámán csuvas neve. A csuvas jilmés (anatri), jómés,jómzé 

«varázsló, sámán, javas, tudós» szó eredetére nézve már ZOLOT-
NICZKIJ kifejezte ama véleményét (KopHeBoii qyBaniCKO-pyccKifl 
CjiOBapb: 163.), hogy annak alaprésze nem más, mint az altaji-
tatár kain «sámán» szó avval a k>j szókezdő-változással, melyet 
a csuvas jun, jon «vér» ( = köztör. kan), jur, jor «hó» ( = köztör. 
kar), jut-, jol- «elmaradni)) (== köztör. kai-) és jiú, jéiíé «hüvely» 
( = köztör. kin) szavakban is észlelünk, a végzet pedig a köztörök 
-ci, -$i foglalkozást jelentő képzőnek csuvas hangalakulata, úgy 
mint a űmérs «kovács» (ebből: t'ímér «vas»), kéd'űs «pásztor» 
(ebből: kédu «nyáj» s más hasonló szavakban. Ugyanezt a nézetet 
ismétli a NyK. utóbbi füzetében (1. fent 262. 1.) PAASONEN avval a 
megtoldással, hogy Skjomés «varázsló)) alaprésze külön is kimutat
ható a csuvasban, mégpedig a tőle először följegyzett aim-jum 
gyógyító varázsigék (im-jum hala- varázsolni))) kifejezésben, mely 
magyarázat helyessége esetén a csuvas jiim szó «varázsigét)) (im = 
köztör. ám, em «orvosság») ésjum-éé, júmézé(PAASONEN) tkp. «varázs-
igékkel foglalkozót)) jelentene. 

Nehézséget okoz e magyarázatban mindenelőtt az a körül
mény, hogy míg kani az altáji tatár nyelvjárásokban és az ujgur-
ban magát a «varázsló személyt, a sámánt)) jelenti, a megfelelő 
csuvas szó a «varázslatra» (altáji kamlik, kamélik), illetve a varázs
lat «eszközére», a «varázsigékre» vonatkoznék. Föltűnő továbbá, 
hogy a votják em-jum két külömböző nyelyjárásbeli forrásból iga
zolva határozottan «orvosság*) (jieKapcTBo) s nem «gyógyító varázs-
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igei) értelmű (1. Votják Szótáromban: 36.1.), a mint a tavdai vogul-
ban FTV. im-jom, ATV. jlm-jom szintén csak «orvosság)). Ez ada
tok ama föltevésre jogosítanak, hogy PAASONEN a esuvas im-jum 
szónak «gyógyító varázsigék» fordításához voltakép csak az im-jum 
kala- '= «im-ju7n-ot mondani, gyógyító czélból ráolvasni* kifejezés 
elemzésével jutott, hol azonban a névszó nem szükségkép «varázs
igének)) értendő, hanem érthető úgy mint a vele azonos votják ós 
vogul jőve vény szókban «orvosságnak» is, vagyis az egész kifejezés 
ekkópen : «gyógyító szert, orvosságot rámondani)). 

Tekintve, hogy a tavdai vogulban az «orvosság>>-nak egy 
másik kifejezése: térpum, melyben tér magában is «orvosság* s 
pum «fű», valamint hogy a köztörök ot «fü» szó az ujgurban, csa-
gatajban s ozmanliban magában is használatos «orvossági) érte
lemben (pl. ujgur mdni tuttu ol nap ayar jok odi «mich hat diese 
sache erfasst, dagegen gibt es keine arznei* ; pu ikká ami jok, 
tilamá odi «gegen diese krankheit gibt es keine heilmittel, fordere 
keine arznei» ; RADLOFP WTD. I : 1102.), azt vélem, hogy ez a 
csuvas im-jum mégsem lesz más, mint az im-zum (virjal im-zom) 
«füvekből készült orvosság* (jieiíapcTBO H3h Tpyxn; ZOLOTN.) 
nyelvjárási változata, a hol pedig az utótag kétségtelenül a csuvas 
éum, som ((gyom* (njieBejiw, TpaBa Bt XJTBŐ'E, Tpyxa* ZOLOTN.) = 
magy. gyom. Tudvalevő, hogy a csuvasban nem minden esetben 
változott el a j szókezdő s'-vó, sőt hogy egymás mellett használatos 
alakok: csuv. jen «oldal* ( = tatár jan) és -som : somén «mellett* 
( = tatár jan «oldal»); v. ö. csuvr. sin «ember», de cserem, jiíjg. 
S hogy így fogjuk föl az im-jum és im-zum alakok viszonyát, arra 
utal ASMAEIN közlése is (MaTepiajiH ^JIA HSCJIB^. qyBaiiicK. astiKa 
115.1.), ki ez összetétel utótagját eltérő a hangzóval jegyezvén 
(v. ö. a magy. gyom-nak diai. gyám változatát) az im-sam mellett is 
ír im-jam változatot «orvosság* (cpe^CTBO, jieKapcTBo) értelemmel. 
A csuvas júm<°s, jomzé «varázsló* szót ezek szerint nem vonhatjuk 
az im-jum «fű» jelentésű utórészéhez, hanem pusztán a kam ((va
rázsló* szóhoz, a midőn benne a képzőt fölös analógiái alakulat
nak vehetjük olyformán, mint a magy. bölcs-nek megfelelő mongol 
bügeci «varázsló, sámán* szóban, mely mellett a mongol büge == 
burjét b'ő, ujgur, csagataj bbgü alapszó maga is már «varázsló* ér
telmű (1. fent 298. 1.). MUNKÁCSI BEENÁT. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában mogjelenő 

FOLYÓT KATÓK: 
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenharmadik kötet. 1902. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, bírálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekozletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakféríiak 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. 

Archaeologiai Értesítő. Uj folyam. XXII. köt. A M. Tud. 
Akadémia arcb. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi csikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal ós számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 4-0 fill. 

A t l i e n a e u m . Pbilosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Vauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszem művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztéséi tűzi feladatául. Megjélea az Akadémia ki
adásában 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 Közlemények.Tizenkettedik évfolyam. 
Szerkeszti Szihhiy Áron, a bizottság előadója. 

E negyedévenként megjelenő folyóirat a M. Tud. Akadémia irodalomtörté
neti bizottságának megbízásából bocsáttatik kőzve s irodalomtörténeti tanulmányo
kat ós adatokat, közöl, előfizetési ara egész évre 10 kor., egyes füzet ára 3 kor. 



M a t h e m a t i k a i ék T e r m é s z e t t u d o m á n y i Ér te s í tő . 
XX. líötet. A M. Tud. Akndémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti KŐIVCJ Cli/hlu osztályt;Iknr. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályáníik folyóirata, melvben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszt kö/zé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az létesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredményed 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 tudományom tartalmának megértéséré 
szükséges részleted? kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzeiben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczemb'T hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy e<íy 
kötetnek 10 kor. 

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . TTarminczkettedik kötet. 
A Mngynr Yndoináiryos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szimiíjci József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra. hogy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljana1.. 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 
harminez ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

T ö r t é n e l m i Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II. 
Kiadja a, M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat, Szerkeszti dr. Komároníy András. 

A folyóirat ez áj folyama a M, Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok nevezetes bazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
TövIrDfti.ii Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott 
meg a törtéuetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
heverlek a bizottság kézirat tárában. 

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

M e g r e n d e l h e t ő k 

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