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(többes) v. ö. erd. sz. klőtsch \ kolende (— C. M. B., Caspar, Melchior, 
Balthasar), Zeichen, welches die um weihnachten und drei könige sin-
gend umherziehenden chorschüler an der thüren zurücklassen (Schröer 
Laute 233) < ószl. koleda, v. ö. a kolendá-kr& vonatkozólag Archív f. sl. 
Phil., 17. köt.) | kosé ,ziege' (Schröer Laute) <C t. koza \ okoldr ,brillen' 
(Schröer Laute) < t. okulár \ papulle ,wange' (Schröer Vers. 41) < t, 
papul'e (többes) j píp ,tabakspfeife', die wein-píp ,eine röhre wein abzu-
zapfen' < t. pipa ; a szép. szász szó második jelentése legjobban bizo
nyítja a tót eredetet*) | plasch ,nachlássige person' (Schröer Laute 235); 
v. ö. t. plasec ,hebrencs ember' j schentitze, sinzize ,gekochte schafmilch' 
davon der meiste káse abgenommen' (Genersich 6, Schröer 25 : 252) < 
t. zincica | schachter ,ein melkgefáss' (Geners. G) < t. sochtdr I suke, eine 
bőse od. unzüchtige magd' <c t. suka \ terrefere ,haspel' (Schröer 25) < 
t. tere/ere \ truschbe ,hochzeitsbitter' (Schröer) < t. áruéba | zigon, zi-
ganke ,tropisch statt lügner, lügnerin (Geners. 5) < t. zigámka. 

Ezeket a szavakat akartuk a Jacobi munkájának ismertetésén belül 
megemlíteni. Végezetül csak annyit említünk még meg a Jacobi dolgo
zatáról, hogy nem ártott volna olyan csoportok szerint, a hogy a ló-, 
marha- és kutyanevek vannak felsorolva, az Összes átvételeket még egy
szer összefoglalóan felsorolni. MELICH JÁNOS. 

A tarém-nal szóhoz. Munkácsinak keserűséggel teli válaszára 
csak rövides megjegyzést teszek. Azt mondja, hogy én csalással 
és szántszándékos félrevezetéssel vádoltam, vagy inkább rágalmaz
t am őt, mer t a tarém-nal «isten-nyila» (voltakép «ég nyila») k i 
fejezésnek meglételét a vogulban kétségbe mer tem volna vonni. 
Nyugodt lehet Munkács i ; ilyesmi épen nem volt szándékomban. 
Tiszta lelkiismerettel ál l í thatom, hogy támadó czikkeimben soha 
sem léptem a személyeskedés terére, mint a hogy M. tette velem 
szemben kicsinylő válaszaiban. M. tanulmányában a tq,rém-ndl 
nevet ugor mythologikus kifejezésként akarta feltüntetni s meglé
telének bizonyítására egy olyan medveénekre hivatkozott, melyben 
nem hogy ez, de még a nal («nyil») szó se kerül elő. Átnéztem az 
eddig megjelent vogul mythikus énekeket és regéket, de a tarém-
ndl-ia, egyikben se a k a d t a m ; azt hiszem tehát , mindenki helyes
nek, vagy legalább is jogszerűnek találja azon eljárásomat, hogy 
meglételét, bár egyenesen n e m tagadtam, de mégis kétségbe 
vontam. Vagy ta lán csak nem kívánhatja tőlem M., hogy kézirati 
jegyzeteit is ismerjem. Nyilatkozata u tán teljes készséggel el
ismerem a tarém-nal létezését; de ez amúgy se mozdít köve t ; fő 
dolog az, hogy n e m ősvallási kifejezés és n e m sajátossága az ős-
ugor felfogásnak, min t nem az magyar társa, az «istennyila* sem. 

E . PRIKKBL MARIÁN. 

*) De v. ö. az olasz pipa, pippa szót mind a két jelentéssel. S. Zs. 


