
A MAGYAR ÉS FINN-UGOR NYELYEKBELI 
SZÓEGYEZÉSEK. 

607. más, másod (második) ; majdan, majd: 
/ . muu más (alius): muuna (ti. aikana) aliquando, p.o. muuna 
yksi muuna kaksi majd egy majd kettő; muutama alius, non-
nullus, quidam\észt. muu más: muida másszor (ein anderes-
mal) j lív. mű (pl. műnd, műd) más, egyéb ; majdan való (kün-
ftig) j lp. mubbe, IpF. nubbe másik, másod, más (mubbe peive 
másnap) ; mubbad, IpF. nubbad második, mubbadest másod-

. szór ; muttem, IpF. muttom nonnullus, quidam. 
|| vog. möt más, másod \ zürj. muöd másod, második; mukád 
más, másik (alius) | votj. mid másik: mid-mid palás mind két 
felöl (tkp. másik-másik, azaz : egyik s másik oldalról) ; műket, 
muzon, mizonmás, másik (anderer)\cser. molo,mulo más (alius): 
molo-kodom máskor, molem-[amJ változni j md. oma, omo, mdE. 
ombo más, másik ; omice, mdE. omboce másik, második. 

608. mász (mászni; csúszni mászni, mászkálni) : 
/ . mata-, mati- mászni (repere, serpere: matava serpens, má
szó) ; matele u. a. (fr.) ; mato féreg, kígyó (animál repens, ver-
mis, serpens) \ észt mado = / • mato j lív. mata- mászni | lp. mode-
mászni (serpere), muojese- u. a. 

509. meleg: 
|| oszt mélek, osztSföl. mellek, osztSal. mellénk meleg (warm, 
wárme) | vog. maltep, vogD. máltep meleg. 

610. mély: 
I oszt. met, oszS. meí' mély (tief) \ vog. mii | votj. mur mély. 

611. mell v. melly (melle-t pectus) ; mellett, mellé, mellől: 
lp. miálga, mialg mell (pectus) J). 
| vog. majl, mái mell|oszt. meget, osztS. maugel mell; megde 
mellett el (vorüber, vorbei) \ votj. mefa mell \ cser. mel himzés az 
ingmellen \ md. mástá, mdE. mesce mell, csecs. 

') Lindahl azt is jegyzi meg, hogy „exteriőr pars pectoris miálga dicitur, 
interior vuobd, raddeh." 

KTELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VII. 1 
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612. men- v. mön- (menni, megyek, menő) ; menekedni.* 
Ip. manne- menni, vhova menni (auten m. előre menni, nőve-
kedni), IpF. manna- \f. mene- menni, elmenni \ észt. mine- men
ni (ára m. elmenni). 
\ oszt. men- menni \ vog. min-, men- | votj. min- j zürj. mun- ] cser. 
cserH. mi-[em] menni, odamenni\md. máne-, mdE. mene- me
nekülni, megszökni, md. mánde- elereszteni. 

613. menüi v. menyül ('fe'menyülni luxari, eluxari), menít: 
|j oszt. ménd-, méned- hajlítani (biegen) \ md. máne-, mánde, 
mene-, mende- meghajtani, hajlítani (inflectere) ; máníve- meg-
hajlani. 

614. mén (méne-t, mén-t; ménes) : 
I cser. ömne, cserH. imni ló. 

615. meny (menye-t; menyasszony; menyecske) : 
/ . miniá meny (nurus, uxor jilii)\észt. mini (gen. minia), minia 
meny ; minig (gen. -ga) u. a. \ liv. mina meny \ Ip. mane meny, 
sógorné (nurus, uxor fratris) ; IpF. manne sógorné (férjnek nő
vére), manne meny (nurus). 
|| vog. mán meny \ oszt. men, ménen meny \ votj. men: ici-men 
menyasszony (braut; ici- kevés, kicsi \ zürj. mon meny. 

616. menny (mennye-t; mennyei): 
|| md. menil, menel, mdE. máneí menny, ég (himmel); mdE. 
kurgo mánef íny, szájpadlás. 

617. méreg (mérge-t; mérges^): 
/ . myrkky méreg (venenum), myrkkyise (nom. -yinen) mérges \ 
észt. mürki (nom. mürk) méreg \ IpF. mirko. 

618. mer (vizet merni), merít (meríteni) haurire: 
oszt. emerd-, osztS. emregd- meríteni (schöpfen). 
|| vog. amert- u. a. \ md. amele, amelde, mdE. amuTe-, amulde-
meríteni. 

619. mér (mérni: mérték, mérsékelni): 
/ . máárá megszabott}határ, meghatározott mennyiség, mérték 
(máárá-páivá határnap, isommassa máárássá nagyobb mér
tékben, tietáá mááránsá mérteket tudni, tartani) ; mááráá- meg
határozni | észt. máárá (nom. máár) czél, határ (máárá-páiv); 
máára- meghatározni, kiszabni \ liv. már merték \ Ip. mere, IpF. 
márre = / . máárá; Ip. merete-, IpF. márede- = mááráá- (de-
terminare, praefinire). 
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|| votj. mertal- mérni, súlylyal mérni: mertet mérték J oszt. mar-
dad- mérni (messen) \ vogD. mart- mérni: martes, vog. mars 
mérték \ zürj. murtal- mérni, murtäs mérték. 

620. messze (messzeföldre; messzire, -röl; messzünnen): 
lp. mece messzevaló (remotus), meceb messzebb (remotior): me-
cen messze (procul), meeos messzire, mecane- messzebbre menni 
(longius récédére). 

621. méz (méze-t; mézes); méh (méhe-t): 
/ . mete (nom. mesi) méz; metise, mesise (nom. -inén) mézes ; 
mettiäise, mesiäise, mesiläise, v. mehiäise, mehiläise (nom. 
-äinen) méh (apis mellifica) \ észt. mesi (gen. mee) méz; mesi-
lase (nom. -lane), mehise (nom. -ine) méh \ liv. mez, meiz (gen. 
m ed) méz. 
|| md. mecf, med; mdE. mäd, med méz; md. mes; mdE. mäks 
méh | cser. cserH. mü, mü méz ; cser. müks, cserH. mü/s méh \ 
votj. mu méz ; mus méh \ zürj. ma méz ; maz'í méh. 

622. mezítelen, mezítlen, meztelen *): 
lp. IpF. moskote- zárni, bedugni (házat, lyukat), befedni (zu-
decken, zumachen, p.o. edényt) ; lp. moskos, IpF. mosko clausus, 
occlusus 2). 
|| vog. mäs- induere, mäsne öltő (ruha) ; vogD. mäs-, mäsep-
öltözni, mäst- Öltöztetni. 

623. mező: 
IpF. mäcce mező (mäcest ja muorrai sist va^olet mezőn és er
dőben járkálni); lp. mece silva, desertum\f. metsä erdő (silva)\ 
észt. metsa (nom. mets) erdő, csadaj\lív mötsá erdő. 

624. mi, me- (kérdő névmás: millyen, mint, melly, meddig, merre, 
mennyi): 

/ . mi mi, mely (nom. mi-kä, gen. min-kä, indef. mitä): mihin 
hova, merre, missä hol, miten, miten-kä hogyan, miksi minek, 
miért, stb. \ észt. mis (mi-s) mi, mely : mida (indef. = / . mitä), 
millise (nom. milline) milyen ; mii (f. millä), p.o. mii aial mi-

') A telen-nék képzőértékét tekiatve a. m. „takaró, ruha nélkül való"; a mi
szerint a mezi (mezé, mezej) névszó, mely „takaró, ruha" jelentéssel bírt. De nem 
lehetetlen egy mezít igének fölvétele sem, ezen jelentéssel „takarni, Öltöztetni." 

*) „Claudere, zárni" ugyanazon észjárás szerint váltakozik a „fedni, beta
karni, öltöztetni" jelentéssel, a mely Bzerint az „aperire" és „nudare" jelentések 
váltakoznak. V.ö. fentebb a f oszlik, f oszt czikket (529. sz.) 
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kor, midőn, mii viisil mi módon, miks = / . miksi, stb. j lív. mis 
(mi-s) mi, mely ; mida ( = / . mitá), p.o. mida—seda mennél— 
annál; mits mennyi, hány, mitsmös hányadik ; mingi (pl. -gist) 
milyen, mely\lp. mi (gen. man), IpF. mi (gen. man, pl. mak) 
mi, mely. 
I vog. mát mi: máne, máner, mater milyen j oszt. met, mettá mi, 
mely, medoj mi, micsoda \ votj. ma, mar mi: mai, mali', mas 
minek, miért] zürj. mij mi: mijla, mij-pomla miért, mi végett\ 
md, mezá, mez, mdE. meze, májé mi: mezara, mdE. mezaro 
mennyi ; mezendi, mdE. meks minek, miért ] cser. mo, cserH. ma 
mi: mogaríe, cserH. magana milyen; cser. munara, menare, 
cserH. maiíer, mazara mennyi. 

625. mi (mü, mük) nos x): 
f. me, myö mi \ észt. meie\lív. még, mé\lp. mije, IpF. mi. 
|| md. mdE. min mi \ cser. me, mie, cserH. ma | votj. mi | zürj. mi \ 
oszt. men | vog. mán. 

626. mocsok (mocsko-t; mocskos); mocsár a ) : 
/ . musta fekete 2) | észt. musta (nom. must) | lív. mustá fekete ; 
szennyes, szenny (schmutzig, schmutz). 

627. mond (mondani): 
Ip. muone- nevezni (sodn muoni mo naute ita me nominavit) ; 
jubmel le naute muonem isten úgy határozta el (mondotta meg, 
hogy légyen). 
| cser. cserH. man-[am] mondani, szólni, nevezni]oszt. mond-, 
osztS. műnd-mesélni, mesét mondani (mahrchen erzahlen) ; mőnf, 
mánt' mese]vog. majt- mesélni; majt mese, monda]votj. mad-
elbeszélleni (elmondani) ; macTem mende-monda, mese, elbeszél-
lés (gerücht, erzahlung) \ zürj. mojd mese. 

628. mony (monya-t; monyas: tik-mony): 
/ . muna tojás (ovum) ] észt. muna | lív. muna ovum ; testiculus \ 
Ip. monne, IpF. manne tojás. 
|| cser. muno, cserH. muna tojás \ mdE. mona tök, mony \ vogD. 
maná tök, mony. 

') V.ö. az én czikket. 
2) A „niger" és „sordidus*' jelentések rokonságáról 1. fentebb szenny (284. 

sz.) alatt. A mocsár szó, nézetem szerint, összetétel : mocs-ár, melynek elsó' része az 
itt fölhozott f. musta-val egyező', második része ár pedig = f. járve, lp.jauré „tó", 
a miszerint mocsár eredetileg a m. „fekete-tó." V.ö. az ár, ár-víz czikket. 
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629. morzsa, morzsol (morzsolni) ; morzsalék: 
/ . murska morzsalek (penitns fractum et contusum quid): lyödá 
murskaksi Összezúzni, törni, olla murskana contusum esse ; mur-
skaa- összezúzni, tömi (in minutu frangere, pláne contundere), 
murskaele- u. a. (fr.). 
|j vog. mors, mos kevés, kevéske. 

630. mos (mosni): 
észt. mösk- mosni: möskja mosóné; mösk (gen. mösse, mössu) 
mosás: mösse-reivas mosó ruha (iuasche)mQ8s\i-nsLmewaschweib. 
\\cser. cserH. mosk-, musk-fam] mosni; moákokt-fem] mosat-
ni\md. mdE. muske- mosni, muskifte-, muákfte- mosatni\votj. 
misk- mosni \ zürj. misk- mosni. 

631. mosolyod- fe/mosolyodni, rá m.), mosolyg (mosolyogni; mo
solygó, -gás): 
|j mdE. muzgulcíe- mosolyogni. 

632. mozg (mozogni, mozgó, -gás, mozgatni); mozdul, mozdít: 
/ . mátka út, utazás 1) (iter, via, prqfectio) : matka-mies utas, 
olla matkassa in itinere esse ; mozgás, járás: mylly v. kellő on 
matkassa a malom v. óra jár (ist im gangé), en saa matkaan 
haud valeo promovere in viam, azaz: movere, efficere (v.ö. zu 
wege bringen); matkaa-, matkusta- utazni \ Ip. massket, mása
itok serény, mozgékony (agilis), szolgálatra kész (officiosus); — 
IpF. mat'kke utazás i). 

633. mög, meg (hegymeg; mögött, mögé, mögöl; meg (* mege, 
megé : meghívni revocare, megvetni zurücksetzen, verach-
ten) ; megint: 

Ip. mana, IpF. manna hátul való (p.o. manna-juolge hátulsó 
láb ; manna-báld hátidról; mafieb posterior, manemus postre-
mus, ultimus) ; Ip. manai után (pote mo manai jöj utánam), 
IpF. mannái; manas hátra, vissza ; manel, manelen, IpF. mau 
nel, -len postea ; maiiéit a tergo, pone ; Ip. maiiét, IpF. man-
ned későn \ f. myöhá késő: (m. kylvö késő vetés): myöháán, 
myöhain, myöhán későn, myöhemmin később (serius). 

1) Meg kell jegyezni, hogy a f. mátka csakis az utat mint „uton-járást, útte-
vést (iter) jelenti, nem pedig a csinált utat (strasse, via), s így jelentése csak ez 
„gang, bewegung." — A IpF. matkke megint csak átvett finn szónak látszik, a lp. 
masske- ellenében. Egyébiránt a massket-rxák hangalakjára nézve, v.ö. (a hasad 
czikk alatt, 111. sz) a IpF. gasskode-t a f. katkea- ellenébon. 
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(| cser. möngö a mit vki hátra hagyott, döbbeni haza ; möngöstö 
oda haza ; möngöse hátulsó, hátra maradt: möngö vissza (p.o. 
tolás jbni), cserH. minges; — cser. müngö, -meg, -meke után 
(post); cserH. mi'nga, -munga, müngá v. muka, müká|wc?. 
meki, mekej, mdE. mekev vissza, megint: mekela, melá, mdE. 
mejla hátul, után. 

634. múl *) (múlni, múlik, múló; múlatni) : 
I md. mdE. moíe- menni, vhova menni ; md. molefte-: pecftan 
moleftan időzöm, múlatok; mdE. molevte-, molivte- vezetni, 
jártatni \ vog. műi- körüljárni: muli vendég. 

635. mutat (mutatni): 
I oszt. madamd- mutatni (zeigen). 

636. meredek: 
IpF. neras, neras meredek (p.o. szikla, kőfal). 

637. mogorva: 
észt. nukra (nom. nuker) rossz kedvű, bosszús, durczás (nuker 
meel unmut, trübsinn, nukraks minema megbosszankodni) \ lív. 
nukkörs (pl. -rd) u. a. (verdrieszlich, unmutig) \f. nukkeroise 
(nom. -oinen) elégedetlen, duzzogó (unzufrieden, mürrisch). 

638. még: 
|| md. nengá, nenge, mdE. nejak még (mdE. nej most, md. ni már). 

639. rak (rakni; rakás) : 
/ . ruko boglya, szénaboglya ; rukoa- boglyába rakni (szénát) j 
észt. ruga (gen. roa) boglya. 

640. rág (rágni rodere, mandere, masticare): 
|| vog. ragn- rágni. 

641. rág-: rágalom obtrectatio,famaedetraciio, rágalmazm" obtrectare, 
calumniari: 

| oszt. rágap hazugság; rá^pej- hazudni. 
642. ragad (ráragadni; oda-, megragadni: ragadó nyavalya) : 

IpF. roakkase- megakadni, beleragadni vmiben (p.o. horogban) j 
/ . ruohtu- ragadni, elragadni (adhaerescere1 inficere ut conta-
gio: rutto ruohtuu a pestis elragad). 

!) Múlni „praeterire" értelemben régenten nem csak az „idő múlásáról" 
használtatott (v.ö. Müncheni codex : látván ó'tet elmúla; múlván a tenger mellől; 
eleve múlnak vala stb.); ma is még van ez : fölül-múlni vkit. 
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643. ravasz (régen: vulpes, most: callidus, astutus): 
f. repo róka\észt. rebase (nom. -a,ne)\Uv. rebhi (pl. vébist) \lp. 
repe, IpF. rievan 1). 
I cser. rövöz, cserH. rebez, ribez róka \ mdE. rives | zürj. rué. 

644. redő: 
/ . rytty redő (ruga ex compressione, falté, runzel): ryttyise 
(nom. -yinen) redős. 

645. rejt v. rojt (rejteni): rejtek (rejtek-hely): 
észt. redu (gen. redu, reu) zug, rejtek (winkel, schlupfwinkel): 
redu-paik (rejtekhely, zujluchtsort, verbergung): on redus elrej
tezett (halt sich verborgen, ist verlaufen). 

646. rengeteg (rengeteg erdő) u ) : 
észt. ránk (gen. ránga, rángu) nagy, roppant, nehéz: hoone-
ránk nagy épület, metsa-ránk sürü erdő \ lív. ránka vadon, ren
geteg erdő (einöde, wüste; wo schwer durchzudringen ist im walde). 

647. renyhe (piger, deses): 
f. röhmiá ügyetlen s lassú, nehézkés (inhábilis et tardus) ; ráh-
mákká, rahmykse (nom. -ys) u. a. (homo tardus, inhábilis). 

648. reped (repedni: meg-, /elrepedni; repedés): 
/ . repeá- (*repedá-) repedni, szétszakadni, hasadozni (divelli, dis-
rumpi, fissuras agere: vatsa repeepi venter rumpitur); repi-
szakitani (divellere, lacerare) \ lp. rappe- nyitni, megnyitni (p.o. 
ajtót, száját) ; rappese-, rappase- nyílni, megrepedni (aperiri: 
ádnam rappasi terra dehiscebat); rappas, rappes apertus ; IpF. 
ravaste- nyitni, rappase- nyílni, ravas apertus; — lp. ráppo 
apertus (p.o. uksa le ráppot az ajtó nyitva van). 

649. rés ruptura, rima, hiatus: 
f. reiká lyuk, nyílás (foramen, apertúra) ; reikáse (nom. -ánen) 
u. a. (dim) \ észt. reig (gen. reia) fris seb \ lp. raike, IpF. raigge 
foramen, apertúra. 

' ) Nem hihető, hogy a nyugati-finn nyelvekbeli repo stb. „vulpes" szó, a 
szkandináv (svéd ráf, dán-norvég ráv)-\>61 került volna, minthogy ugyan e szó az 
ugor nyelvekben is megvan ; sőt ellenkezőleg tekintetbe jő, hogy a ráf, rav „vul
pes" szó csak a szkandináv nyelvekre szorítkozik, s már a többi germánságban 
sincs meg. 

2) Rengeteg erdő a. m. „a nagy sűrű erdő." Különben a székelyek nagy 
sokaságról is mondják a rengeteg szót, p.o. rengeteg ember SS tömérdek sok ember. 
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| cser. roz, cserH. raz lyuk, nyilas (sraa-raz száj, száj-nyilás) \ 
zürj. rujz lyuk. 

650. részeg (részegedni): 
I md. iritsa részeg: md. mdE. iride- megrészegedni (mdE. ire-
dez részeg; iridi részeges, iszákos)]cser. rust-[am] megrésze
gedni: russo (rustso) részeg. 

651. rezg (rezegni tremere, rezgő ; rezenni, rezdülni) : 
|| cser.rüz-[em],cserH. rz- (riz-) rázni (vujani v. fejét rázni); 
cserH. rzál-[am] megrendülni, rezdülni (contremiscere); — cser. 
rückal-[em] rázogatni. 

652. rideg (singularis Molnár A.: rideg ember, marha). 
f. eri külön (separatus, sejunctus: eri- laatuinen alius indolis, 
differens; on erillánsa est separatus): erinaise, erityise (nom. 
-áinen, -yinen) külön való, különös, magányos (solitarius, in 
societate haud versans), eriá- (* eridá-) elkülönödni, külön válni. 

653. ripacs, ripacsos ; ripó, ripók; rapos (himlőhelyes. Tájszótár): 
f. rupe (nom. -pi) kosz, rüh, himlő (variolae); rupuli himlő 
(variolae) \ lp. ruobbe, ruebbe, IpF. ruobbe heg, kosz, rüh; Ip. 
ruobbajes, ruobbek, IpF. ruobbai rühes; Ip. ruobbe- vakarni 
(fricare, p.o. oiveb r. a fejét vakarni). 
|| md. lifks, mdE. livkst (pl.) himlő. 

654. riska, roska (riska tehén) : 
f. ruskea barna, rőt, piros ; rusko: aainu-r. hajnalpír, ilta-r. 
alkonypír; ruskio, rusko taurus fuscus l. rubidus; ruskaha, 
ruskakse (nom. ruskas) vacca fusca v. rufa \ észt. rusk, rusk-
jad barna-vörös | Ip. ruskes, ruskok, IpF. ruskad barna, rőt. 

655. rogy (rogyni, rogyik : össze-, íe-rogyni): 
/ . raukea- összerogyni, ellankadni (languidum corruere, lassúm 
collabi: asia raukeapi causa corruit, incassum it; raukean uneen 
álomba dőlök ; ruumis raukeapi corpus fit lassúm, viribus con-
ficitur). 

656. roh (equus subniger. Molnár A.) : 
I cser. raks pej (ló) | md. raksaná, mdE. raksa ló. 

657. rokon, rokonság: 
|| vog. raunu rokon, egy nemzetségbéli. 

658. rongy (rongyo-t, rongyos) : 
/ . rento rongy, lafancz (lacerum v. solute pendens quid, lacinia 
vestis); rentukka rongyos ruha. 
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659. rop (ropni a tánczot) : 
I vogD. rajp- ugrani: per-rajps visszaugrott. 

660. roskad (roskadni cadere, ruere, collabi) : 
IpF. mossa- lerogyni, ledőlni (p.o. barom, melyet késsel leszúr
nak) ; Ip. ruosse- szörnyet halni (morte subita móri). 
\md. reskaft'i- ledönteni. 

661. rossz (rossza-t): 
/ . raiska hulladék, haszontalan vmi: raiska-pelto 7'ossz szántó
föld (ager pejoris indolis), lapsi-raiska infans misellus; raiskaa-
hasznavehetetlenné tenni, megrontani \ észt. raisk (gen. raisa) dög; 
raisk (gen. raisu) romlott állapot: raisku minema megromlani, 
semmivé lenni ; raiska- megrontani (ruiniren). 

662. rothad (rothadni, rothadt) : 
I oszt. rada^ porhanyó, törékeny (locker, zerbrechlich). 

663. rög (rögö-t gleba, rögös) : 
/ . runko gomoly, göröngy, rög (massa major rotunda, gleba ma
jor), test terjedelme, termet (vahva rungolta robustus qua corpo-
ris staturam) \ észt. ring (gen. ringu), rüngas : jea-r. jégdarab, 
(eis-scholle) ; kivi-ring köszirt (klippé). 
I md. ronga, mdE. rungo test; holtest, dög. 

664. röp- v. rep- (röpülni, röpíteni; röptetni; röptében; röpösni): 
/ . ryöppy- röpülni, szállingózni (instar pulveris volare, vento 
jactari, p.o. hó) ; ryöpia gyors, sebes (velox, celer, rapidus) I észt. 
rebe sebes (hurtig, eilig) \ Ip. rapok gyors, serény (alacer, qui 
negotia cito per ágit). 

665. rút: 
f. rietta, riettaha (nom. rietas) rút (foedus, ttirpis, taeder). 
I oszt. rűt himlöhely: rúden himlőhelyes. 

666. rügy (rügye-t) l): 
/ . rönsy töhajtás (surculus, schössUng); ronsya- (*rönsyda-) 
surculos agere (v.ö. rügyezni). 

667. rüh, (rühe-t, rühes); rühed (rühedni): 
/ . rohtu- rühedni, rühesedni, (scabiosumfieri), hegedni ; rohtuma 
rüh (hautausschlag, kr'dtze). 

') A rügy szó nemcsak „knospe"-t, hanem ,,surculus"-félét is jelent, p.o. „ap
ró gálya tavaszkor a gyümölcsfákon." Táj szótár. — Hangalaki tekintetben v.ö. 
m. húgy = f. kuse. 
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668. láb (lába-t, lábas) pes : 
lap (lapo-t), lapos, lapály; lapul, lapít (-úlni, -ítani): 

Ip. lapa talp (plánta pedis), IpF. juolgge-láppe u. a.; — Ip. 
lopó: káta-lopo tenyér (kéz-lapja), juolke-lopo talp; — Ip. 
luobbo kiterített, lapos: luobbo kát tenyér \f. lappia lapos (la-
tus et planus): lappia kási tenyér; lappá lemez, lap (lamella 
latior) ; lappio, lappia lapos oldala vminek \ észt. lába lap, la
pos : laba-jalg talp (fuszblatt), laba-kási tenyér, kirve-laba/e/-
szelap i labata- anstricken (strümpfe, azaz: a harisnya szárá
hoz lábdarabot [fejet] toldani) \ lív. lába lap (kard-, fejsze-lap); 
láb : lába nütköm boka (fusz-knöchel), suká lába harisnya-fej 
(füszling am strümpfe). 
| cserH. lapa tenyér: jal-lapa talp \ md. lapa: kád-lapa tenyér; 
md. laps, mdF. lapuz, lapskado lapos; md. kád-laps tenyér, 
mdE. lapuz vakan tál \ vog. lápin téres \ zürj. lapás : kok-lapás 
plánta pedis. 

669. lágy (lágya-t): 
/ . lauhtia lahtia lágy (haud asper, mitis, lenis) ; laubkia, lauh-
ka v. lauhia, lauha u. a. \ észt. lahke- kegyes, nyájas ; könnyeb
bült (ta on Isihkem jobban van) ; lauge lágy (gelind — időről) \ 
lív. loug (pl. -göd) lágy (sanft, gelind), lassú (langsam, sachte) \ 
Ip. lobdes, lobdok szelíd, engedékeny (mansuetus, moriger) ; IpF. 
latfes kegyes, jóságos (mild, p.o. ised gazda); IpE. laatfes kö
nyörületes (barmherzig). 

670. laj (malomárok — székely szó, l. Kriza, Vadrózsák) : 
\\md. laj patak; mdE. lej, Váj folyó, völgy, mélyüt; md. lajná, 
mdE. lájne (dim.) patak. 

671. lak, lok, lék ezekben : haj-Isik, -lok, -lék (l. a 152. sz.), hom-lok 
(132. sz.): 

f. laka födél, eresz (schirmdach) ; laké (nom. laki, gen. laen) 
boltozott födél (gewölbtes obdach: páán 1. fej-tető, vertex cranii, 
suun 1. szájpadlás, vuoren 1. hegy teteje) | észt. lak (gen. laka) 
födél, padlás (szoba, istálló fölött); lagi (gen. lae) = / . laké 
(stubendecke: suu lagi szájpadlás, taeva 1. égboltozat, firma
ment) | lív. lagg padlás: sű lagg (gaumen). 

672. langyos: 
/ . lensiá langyos (tepidus, subcalidus) \ észt. leesi- fölmelegíteni 
(aufwarmen). 
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I vog. lanzin langyos. 
673. lankad (lankadni): 

/ . lankee- (* lankeda-) esni, lerogyni (cadere, labi, procidere) \ 
észt. lange- esni | liv. láng- hajlani, dőlni, esni. 

674. láp v. láb (árvizes, mocsáros hely, p.o. Ecsedi láp); lápa v. vápa 
(lacuna. Molnár A.): 

f. lampe (nom. lampi, lammi) kisebbszerű tó, lápa (lacus mi-
nor, lacuna aquae stagnantis); lammikko lápa, pocséta j Ip. lab-
bek mocsár ; IpF. luobbol kis tó. 

675. lassú (lassan, lassabb) : 
/ . laiska rest, lusta (piger, deses) \ észt. laiks (gen. laisa) u. a. \ 
liv. laiska rest, hanyag \ Ip. laike, IpF. laikke rest. 

676. lé (leve-t, leves): 
/ . lieme lé, leves (jusculum) \ észt. leeme (nom. leem) leves, le 
(suppe, brühe) \ liv. lém, liem nedv, lé (saft), leves; lémi (pl. 
-ist) leves (saftig) \ Ip. lema, IpF. liebm leves (suppe). 
|[ md. lam leves, mdE. lám, láme, lem zsír, faggyú, szalonna \ 
cser. cserH. lem leves \ vogD. loam leves. 

677. le (lemenni, -szállni stb., lefelé; lejebb), lent: 
I cser. lüvál, cserH. livál, loval alj, fenék: lüválne (liválne, lo
valna) alatt, lüvák (livaka, löváke, lövák) alá; lüvác (livec) 
alól\vog. lui alsó. 

678. lebenyö, lebenyeg (az ökör lebenyője): 
/ . loppa lelógó valami (pendulum quid): loppa-korva konya-
fülü (schlappohr); luppa u. a. 

679. lebeg (lebegni): 
lobog (lobogni; lobogó): 
/ . lippu- lobogni, lebegni (vento moveri, fiattern) ; lippu lobogó 
(vexillum) | észt. lip {gen. lipu) lobogó, zászló; lipota- lobog
tatni \lpF. lippa- lobogni (Jlattern). 
|| md. lepide- repülni; liberdi-, mdE. libirde- lobogni \ votj. ló
bál- repülni \ zürj. lebal- u. a. 

680. legény (juvenis: vőlegény, a^legény) : 
/ . ylka, yrká vőlegény, nőtlen ember (sponsus, vir caelebs) \ Ip. 
alge fiú (filius) ; irke, IpF. irgge vőlegény. 
|| cser. erge, cserH. erga, erga fiú (filius, puer). . 

681. légy (legye-t, legyezni) : 
/ . lintu madár: lentá- repülni, lenninkáise (nom. -áinen) hét-
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pöttös böde (coccionella septempunctata), vagy: musca carni-
vora | észt. lind (gen. linnu) madár, méh (biene) : lend-, lenda-
repülni \ liv. lind (pl. lindöd), linda madár: línda- repülni, lin-
dlö- repülni, lebegni \ Ip. IpF. lodde madár. 
|| md. lije- repülni; liende-, liinde- u. a. (fr.) 

682. lejtő (hegylejtö; lejtős) : 
/ . loitto lejtős (nonnihil declivis — ager, ripa). 

683. lel v. löl (lelni): 
/ . löytá- lelni, találni, löyty- lelödni (inveniri, adesse, sichfin-
den) ; löytö inventum, res inventa: löytö-lapsi lelt gyermek (fin-
delkind,findling) \ észt. leid- lelni, találni \ liv. lievda- u. a. (liev-
töd l&psjiidling). 
I cser. löld-[emj, cserH. lült- emelni, fölemelni x ) ; löld-[am] 
emelkedni. 

684. lélek (lelke-t? lelkes): 
/ . löyly gőz, fürdő-gőz, párolgás (aestus, vapor calidus) | észt. 
leile (nom. leil) meleg gőz, fürdő (bad, wasserdampf) | liv. lávl 
meleg gőz, lélek (Iiauch, geist) j IpF. lievl gőz, pára (coaskes; 

bakká lievl ba^an hideg, meleg gőz emelkedik). 
|| vog. Hl lélek (anima), lélegzet (lilitá raares lélegzete megszó
rnia) ; lilin lelkes, élő \ oszt. tit lélek (geist, atem) : tíden élő \ votj. 
lul lélek, élet: lulo lelkes, élő \ zürj. lov, lő lélek, lója élő, lolal-
lélegzeni (respirare). 

685. lép (lien, splen). 
I votj. lub lép (milz). 

686. lép (lépni): 
Ip. lavke, IpF. lavkke lépés (gradus); lavke- lépni (gradvm 
facere, gradi). 

687. lep (lepni), leped (lepedni: lepedő) : 
IpF. loavde-, Ip. loute- befedni (operire, contegere); Ip. meg
lepni, hirtelen megtámadni (opprimere, improvisum occupare) : 
Ip. louta, loutak, IpF. loavda, loavdag sátorfedő, sátor. 
\\vog. lep- fedni, takarni: lepil házfedél\votj. \vp-fedni, ta
karni : lipet fedél (dach, deckel) j cser. leved-[am], cserH. lebed-

') A „finden" jelentés e szerint társul evvel: „aufnehmen, auflesen", s erre 
nézve figyelemre méltó, hogy a finn nyelv a löytá- igét mindig távolító határozás
sal használja, p,o. löysin maantieltá találtam az országúton (tkp. -útról). 



A MAGYAR ÉS FINN-UGOR NYELVEKBELI SZÓEGYEZÉSEK. 1 3 

fedni: levédés fedél3 házfedél, takaró ; cserH. lebáz, lebás/e-
del, hajlék. 

688. lependék (papilio), lepke : 
Ip. lablok lepke (papilio) J észt. liblik (gen. -ku), liblikas (gen. 
-ka) lepke. 
|| cserH. lepá, cser. lőve lepke \ vogD. lapa#, lapok u. a. 

689. les (lesni; leselkedni) : 
|| vog. las-, laskat- leselkedni, leskelődni. 

690. lev-, le'- v. lö'- (lenni: leszek, legyek, légyen, levő, lett v. lőtt): 
/". lie- lenni (esse; különben a finnben csak a lienen, lienet, lie-
nee stb. módalakok divatoznak, ezen jelentéssel: netalán lenni, sein 
mögen, wol sein) | lív. lí- lenni (sein werden, werden ; sein müssen) \ 
észt. l e e - = / . lie- *)|Zp- le_ lenni (esse: leb vagyok, le van, 
lijeb valek, stb.) ; IpF. Isi- lenni, esse (lam vagyok, la van, lé
gim valék, stb.). 
I cser. cserB. li-[am] lenni (fieri, werden) \ votj. lu- lenni, lehetni 
(werden, geschehen, möglich sein) \ zürj. lo- féri \ oszt. tív- szü
letni | vogD. tél- (té-1-) lenni, születni. 

691. levél (levele-t, leveles): 
| oszt. lipet, libet levél (blatt) \vog. luopta levél: luoptin leveles, 
lombos | md. mdE. lopa levél, lomb. 

692. liba (pullus anserinus): * 
f. lapse (nom. lapsi) gyermek \ észt. lapse (nom. laps) | lív. laps 
(gen. laps). 
|| md. lefks, mdE. lávks, levks kölyök, madárfi; md. lefkska 
(dim.) csibe, mdE. lavkske, levkske madárfi. 

693. liszt (farina) : 
f. listime (nom. listin) korpa (furfur farináé) ; lisma kender
korpa (furfur cannabis subigendae) \ észt. lessemesed (pl.) korpa. 
I cser. lozas, cserH. lasas liszt. 

694. ló (lova-t, lovas): 
I vog. lű ló | oszt. taa, osztSal. laujf, osztSföl. lo# ló. 

695. loes (locs-pocs): 

') Ahrens (Gram. der Ehst. Spr. 106. 1.): „Hornung (1693) führt noch voll-
standig a n : kénen, kened, leeneb, leeneme, kenete, kenevad, von kema, einem hülfs-
verbum zur umschreibung des futurs und conjunctivs, das noch in Osel gebraucht 
wird, und auch im finnischen vorkommt." 
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észt. lot (gen. loti), loti vizes hó. 
696. lóg (lógni; lógatni, lógázni): 

IpF. lunkka- lecsüngeni, lógni (p.o. fül)\f. lonkka, lonkko 
ferdén csüngő, lógó valami: lonkko-parta bárba promissa, pen-
dula; lonkku-, lonku- lógni (obliquum pendere) J észt. longu-
lógni (anbeihangen). 
|| cser. lüng-[em] ingani, magát hintálni (oscillare): lüngaldes 
hinta. 

697. lohad (lohadni detumescere, deturgere, conflaccescere: le-, meg
lohadni) : 

f. laukea-, laukene- feszült állapotból visszaeredni: sáá lau-
kenee az idő enged (frigus remittit, joutsi 1. arcus retenditur; 
kasvot laukeevat facies marcescit (v.ö. lelohadni), kukká lau-
kee flos marcescit. 

698. lom (pruina in arborum ramis congelata, zúzmara ; lomos fák) : 
f. lume (nom. lumi) hó (nix), lumise (nom. -inén) havas | észt. 
lume (nom. lumi) hó \ lív. lüm, lum | Ip. lobme hó. 
|| cser. cserH. lum hó (nix) \ zürj. lim | votj. límí | md. lov, lou, 
mdE. lov. 

699. lő, löv- (lőni, lövő, lövés; lövelleni, lövöldözni): 
/ . lyö- ütni *) (f érire, icere, caedere) \ észt. löö-. 
I cser. cserH. lü- lőni (schiessen) \ md. láde- lekaszálni; mdE. 
ledé- kaszálni *), beütni (p.o. mennykő), lőni: ledima, ledme 
(lövőszer) puska, tikse 1. (füvágószer) kasza; — látse-, mdE. 
látse- lőni, beütni\vog.\\- (pr. 1. lim) lőni\zürj. lij- lőni (ja-

700. lök (lökni): [culari). 
f. lykkaá- tolni, taszítani (propellere, vi trudere) : lykkaá venhe 
vesille navigium propelle in altum, lykkáán mieleen menti in-
jicio, lykkáán toistaaksi in aliud tempus differo \ észt. ltika- ta
szítani | lív. lüku-, lükki- tolni, taszítani: ulz 1. kilökni, szám
kivetni ; jeddö lükkimi ürügy (vorwand). 

701. lucsk v. lucsok (lucsko-t; lucskos); lustos: 
Ip. lusskos híg, folyó (fuidus: lusskos cace 'aqua fluida, non 
congelata) \ észt. loiskos lucskos idő (schlackiges wetter). 

') A „lőni, schiessen", mit természetesen még „jaculatio"-nak kell érteni, 
és az „ütni, vágni" jelentések társulását, melyet egymaga a mordvin is életun
tét, a „huzalkodas" képzelete idézi elé, mely mind a kétféle jelentéssel össze van 
kötve. — A md. lád'e- igének „kaszálni" jelentósével v.ö.aném. „heuschlag" szót. 
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|| md. letká, mdE. lát'ke nedves, nyirkos. 
702. lúd (luda-t, ludas) : 

|| vog. lunt lúd \ oszt. tűnt, osztS. Iont \lúd \ cser. ludo, cserH. 
loda récze1). 

703. lusta: 
/ . luoska; luoskio homo (femina) negligens, squalida. 
I cser. loskudo, cserH. luskada gyenge. 

704. lát (látni; látogatni): 
észt. vaata- nézni (sehen, zuséhen). 

705. ad, ád (adni: adomány): 
/ . anta- adni \ észt. and-1 lív. anda-, ánda-1 lp. vadde-, IpF. IpE. 
adde- adni. 
|| votj. ud- odaadni, nyújtani, elibe adni (reichen, darreiéhen, 
vorsetzen). 

706. ág (ága-t, ágas); agancs: 
/ . oksa2) ág (rarnus) \ észt. oksa (nom. oks) ág (zweig, ast, 
zacke) j liv. oksá | lp. okse, IpF. oafse ág. 
| cser. uks, ukis, cserH. uks? uksa ág \ md. aksiks fűzfa \ oszt. 
anet, ankét, osztS. ánkel fa, karó (baumstamm, pfahl) ; onet, 
osztS. anet szarv. 

707. agg (aggo-t; aggastyán) : 
/ . ukko öreg ember; férj (senex, maritus) ; nagyatya. 
|| vog. ojká férj, gazda | oszt. ika, iga, osztS. iki családos ember, 
öreg ember. 

708. agy (agya-t caput, cranium: agyba főbe, agy-velő, agyon ütni): 
f. otsa (* ohta) homlok j észt. otsa (nom. ots) homlok ; vég, hegye 
vminek 3) (stirne; ende, spitze ; otsani végig) \ lív. vontsa, vuontsa 
homlok. 

1) A cseremiszben ezenkivül lúdo (cserH. lúda) „szürke", s meglehet, hogy 
a „Md" az efféle színről kapta a nevét. 

3) Arra nézve, hogy a magy. áya-ban nincs az o&sa-beli *-nek megfelelő 
hangzó, v.ö. m. mája- = f. maksa. Az ebbeli s, az oszt. múgot szerint, í-ből eredt, s 
így van ez az oksa-ra nézve is, v.Ö. oszt. ánket. 

3) V.ö. a finnpoa „fej" szónak ,.vég" jelentését (1. 491. sz.). Hogy az észt 
nyelv is ebben a „fej" jelentésből indái ki, abból látható, hogy a ,,homlok"-ot 
még különösebben otsa esine-nék is mondja, mi tkp. otsa-elö, azaz „fej-elő." 
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| oszt. űxt osztSal. OVL%, osztSfÖl. 6% fej; o^ta felsörész (das obe-
re: ^ód-o^ta házfedél): o^teja, osztS. ogotejafölébe; o^tena, 
osztS. ogotena rajta; o^tivet, osztS. ogoteji, -jeu^ -ról. 

709. ágy (ágya-t): 
/ . vuotehe (nom. vuode) ágy (bett, lectus) I észt voodi | lív. (pl.) 
uoldad ágy (bett, láger) \ Ip. odatak, IpF. oaeWatak ágy, ágy
nemű (pulvinaria et omne id quo sternitur lectus). 
|| votj. vales ágy (valil- kiteríteni, ráteríteni) \ zürj. vol ágy (vof-

710. agyar : [sal- sternere). 
I vog. anzer agyar. 

711. aj (aja-t, aj-tcrena, sulcus ; vallis, praecipitium *); ajas, aj ázni): 
f. oja patak, vízárok (rivus, torrens, canalis, fossa longa in agris) \ 
észt. oja, oia patak, kis folyó. 

712. ajang (ajaugani szégyenelve vonakodni): 
f. ujoa- magát szégyelleni (vercundum esse, pudore svffundi): 
ujo szégyenlős, szemérmetes (verecundus,pudens) \ lív. uigö-, uigi-
magát szégyelleni, szégyenkedni (uigiji blöde, schamhaft); ui-
gali (pl. -üst) szégyenlős, félénk, tartózkodó ; uid szégyen (schan-
de, scham) \ IpF. ugo szégyenlős ( = / . ujo). 

713. ajtó: 
/ . ukse (nom. uksi) ajtó (ostium,janua) \ észt. ukse (nom. uks) | 
lív. uks I Ip. uks (uksa), IpF. ufsa ajtó ; uksek, IpF. uvsuk sá
tor ajtaja. 
|| cserH. ut'a ajtó \ zürj. ö^es | votj. os. 

714. akad (wie^akadni, elakadni), akaszt (megakasztani); akadék, 
akadály: 

/ . ehkáá- megakasztani, ehkáise- impedire, prohibere, reprimere 
(progressum rei, flucoum sanguinis), ehkáy- elakadni, elállani. 

715. al (sd-föld, -fel, -pörös: alul, alatt, alá, alól, alant; alsó, ala
csony) : 

/ . ala, ale (nom. ali) alulvaló, alrésze (quod infra est v. subest: 
ali- v. ala-puoli pars inferior; huoneen ala area domus): álla 
alatt, allé alá, alta alól (pöydán álla, allé, alta: asztal alatt, 
alá, alól); alaise, aluise (nom. -ainen, -uinen) quod sub-
l) Ez utóbbi e szónak régi jelentése, melyet Mátyás Flórián ,,Magyar 

nyelvtörténeti szótárában" (18. 1.) mutatott ki. A „völgy" vagy „mély ú t " pedig 
rendesen egyszersmind folyóvíz medre, s így a finn oja jelentése a magyar a/-éval 
igen jól fér össze. 
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est, substratum : páán alainen fejalj; alahalla, alhalla alant, 
alahalta, alhalta alulról: alhaise (nom. -ainen) alacsony\észt. 
al alatt, alant; álla alá, alt alól, alulról; alumise, aluse (nom. 
-mine, -une) alsó, alatt való j liv. álla alatt, alant, ala alá, lefelé, 
ald, aldöst alól, alulról, alli (pl. allist) alsó, alattvaló \ lp. vuolle, 
IpF. vuolla alulvaló, alsó (vuolle kece alsó vég, vuolla-bálle 
alsó rész); lp. IpF. vuoleb inferior; — vuole, vuolen, IpF. vuold, 
vuollel alatt; vuolai, IpF. vuollai alá; vuolde, IpF. vuold 
alól, alulról. 
I md. al, ala, mdE. alo alj, alsó (pilg-al láb talpa; alo-turva 
alsó ajak) : ala, mdE. alo alatt, alant; alu, mdE. alov alá; alda, 
mdE. aldo alól, alulról; md. alna, alnena, mdE. alkine ala
csony j cser. ül : ülöl alul való, alsó (üiöl vuj alsó vég), ülnö, 
cserH. ülná alul, lent; ülán, ülükö, ülük, cserH. ülka, ülka alá, 
le, lefelé; ülüc, cserH. ülec alulról\votj. ul alul való (das un
tere) : ulin alatt, ul'is alól\zürj. uv, ű (ul) alul való: ulö, ula" 
alá; ulin alatt, ulis, űsáií alól, üti alatt el \ oszt. avas alulvaló, 
alsó (avas-vőt al-szél, éjszaki szél) : avasta alulról. 

716. áll (álla-t mentum: é\l-csont, -kapcza): 
IpF. oalol, lp. olol, ololm áll, állcsont (oalol-dafte állcsont). 
I md. ula, mdE. ulo áZÍ (mentum): ula-pelks állkapcza j cser. 
onglas áll: o. lu állcsont j ro(/. anglen aW | #o#. uH§: u.-lu áll
csont, állkapcza; vogD. uliS, uls: u.-pang zápfog, kvensip-ulis 
gereblye-fej. 

717. alig, élig: 
IpF. illa, íp- ilan alig (aegre, vix). 

718. alkalom, alkalmas; alku, alkud- (alkudni, alkuszik): 
/ . alkia alkalmas (aptus, commodus, p.o. idő, hely) | lp. alkes, 
IpF. alke u. a. (commodus, facilis). 

719. alkot (alkotni struere, creare) : 
f. alka- kezdeni (initium facere, ordiri), alotta- (* alkotta-) 
megkezdeni vmit, alapját megvetni (initia ponere: alotan kan-
gasta stamina texti construo) ; alku kezdet (initium, exordium, 
origó) | észt. alga-, alg- kezdeni \ lp. alge-, IpF. algge- kezdeni; 
algete- (aggredi rem, facere ut quidpiam incipiatur); lp. algo 
IpF. alggo kezdet. 

720. áld (áldani: áldott, áldomás): 
NYKLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VII. 2 
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lp. aldeste- köszönni, hálát mondani: aldes, alda gratiae, hála
adás *): 
\mdE. alta-, alvta- igérni\cser. cserH. ult-[em] áldani, imád
kozni vkihez (p.o. jumom istent). 

721. alud-(aludni, alszik : alvó); álom (álmo-t, almos); altat (al
tatni) ; alut, olt (alutni, oltani): 

lp. ode-, IpF. oaítfe- aludni, lp. odem álom; odaje-7 IpF. oa<J-
tfaje- elaludni (obdormiscere) ; lp. odajatte- elaltatni (p.o. ma-
nab a gyermeket), IpF. oa<Wate- u. a. \f. une 2) (nom. uni) álom, 
álomlátás; uneliaha (nom. -Has) álmos (somniculosus); unetta-
altatni, elaltatni (sopire, somno obruere) \ észt. une (nom. uni) 
álom (schlaf, traum) ; une- álmodni \ lív. un álom (un nagu 
álomlátás, traum). 
|| oszt. ád-; osztS. áA-[am], dl- aludni; oszt. ádid- u.a. (fr.); odam 
álom: 5tmafi álmos, ötmes- álmodni (traumen) j vog. aj-; oj-, 
ajáu- aludni; ólom, ulm álom\md. ud'i-; mdE. udo- aludni; 
mdE. udovto- altatni; md. udoma, udom7 udím, mdE. udomo 
álom\zvrj. uá-aludni, elaludni; unalom (iness. unmín) i)\votj. 
um, un álom j cser. orao (őmo), cserH. om álom. 

722. anya: 
lp. edne (anya: ednam anyám) ; IpF. adna. 
| oszt. ana, arie? osztS. anki anya j vog. angu, vogD. anka, anga j 
cotj. SLiiRJanya, anakaj mostoha anya \ mdE. aría, ebben: nizana 
(nize-ana) napa, anyós \ zürj. in nö (femina) : inka napa (socrus). 

723. ángy (glos, fratria) : 
I vog. aií, arige, vogD. uií ángy. 

724. apa : 
|| vog. abe, aba, apa nagyatya. 

') Lindahl ehhez ilyen példát ád : lekoten aldes „gratias vobis agimus (své-
dííl: hafvon tack)" és lek aldes „gratias ago tibi (du skal hafva tack)." Ebből az 
tííuik ki, hogy aldes, álla tkp. melléknévi szó, „áldott" jelentéssel; mert lekoten, 
lek z= „legyetek, légy" levén, a szó szerint való fordítás ez : „legyetek áldott-[ak], 
légy áldott." 

2) A f. une e helyett való : *ule, ude. s az unetta- causativalakból követke
zik, hogy une- mint igeto is volt meg a finnben :=: lp. ode- aludni. Ilyen igét fölté
telez egyébiránt az unelias melléknév is, v.ö. antelias adakozó : anta- adni. antele-
u. a. (fr.) 

3) Azaz a zür j . un, t e l j e sebben unm, e h. ulm, ú g y mint sin (sinm) e h. silrn 
= f. silmá. A finn une-vsú való egyezése t ehá t csak l á t szó lagos . 
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725. ár pretium, áros; árú (merx: áru&a bocsátani, árura böcsülni 
= áestimare, taxare Moln. A.), árus *) : 

/ . arvo becslés, hozzávetés ; becs, ár, érték (p.o. káydá pennin 
arvossa egy filléren kelni, tkp. egy fillér árában; niin arvolta 
hozzávetőleg, körülbelül, nach ungefahrer schatzung); arvoise 
(nőni. -oinen) becsű, becses, becsült (niiden a. azokkal egy becsű, 
palj on-a. sokat érö, nagy becsű) ; arvaa- becsülni, hozzávetőleg 
meghatározni, vélni, gondolni (ei lehmáá sarviinsa arvata nem 
szarva után becslik a tehenet) \ észt. arvu (nom. arv), aru szám, 
számítás, vélemény (zahl, rechnung, erachten : minu arvust meines 
erachtens, arvu andma számot adni, arvu páále panema den 
preis bestimmen, tkp. arvu-ra tenni, v.ö. árura becsülni); arva-
becsülni, számítani, számlálni, vélni \ lív. aru7 ára becslés (aru 
pal panda taxiren, aru perást nach schatzung), szám (rechnung, 
rechenschaft: aru tied v. and számot adni) ; arrö- becsülni, szá
mítani, megítélni, vélni \ Ip. arvo ár, becs (pretium : i arvob vadde 
nem adja meg az árát), IpF. arvvo (arvost adnet becsülni, becs
ben tartani); Ip. arvete- hozzávetőleg becsülni, gyanítani; ar-
vote-7 arvatalle- számítani, megbecsülni (supputare, áestimare); 
IpF. arvvale- számítani, gyanítani, vélni. 
I md. aráé-, mdE. arse-? artse- gondolni, vélni, tanakodni \ zürj. 
artal- gondolkodni, tanakodni (p.o. as kostanis magokban, ma-

726. arcz (arczo-t) ; orcza : ígok között). 
Ip. arodeje, arodea arcz (facies, angesicht : arodeab arodeai 
von angesicht zu angesicht). 
|| cserH. ara arcz, személy, test. 

727. ár (ár-t) subula: 
f. ora kis fúró, orase (nom. oranen) (dim.) u.a., ár (subula) j 
észt. oraföró (brennhohrer), ár j lív. vora, ora (v. kütt vora) 
(brennbohrer). 

') A m. árú és ár tulajdonképen csak egyazon szó, hosszabb és rövidebb 
alakkal (v.ö. fiú és fi), melynek eredeti jelentése „becs (aestimatio), ár (pretium, 
wert)." Ebből fejlődött a concret „merx, waare" jelentés, azaz : „becsnek sub-
stratuma." A nyelvszokás ez utóbbit kivált a teljes áiú alakhoz kötötte, de az 
„árura becsülni" szólásmód még világosan mutatja, hogy árú is azt jelentette ami t 
az ár szó teszen (v.ö. a Sajószentpéteriek végzésében : ollyan árujú ,,ejus pretii"); 
s e mellett azt is lehet tekintetbe venni, hogy áros, mely alak szerint az ár-hoz 
csatlakozik, az árus-ssd egészen egy értelmüleg fordul elé („mercator, venditor'"). 

2* 
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J| mdE. uro, md. urna ár (subula) \ cser. vérez, vürüá *). 
728. árva: 

/ . orpo, orva árva (orbusparentibus: orpo-lapsi árva gyermek) \ 
Ip. orbes, IpF.öaxbés árva ; Ip. orbul özvegy (conjvgeprivatus). 
|| md. ur'iB, mdE. uros árva (uri's-id árva gyermek). 

729. ás (ásni fodere), áj (ájni ásni. Tájszótár): 
Ip. ave- ásni (fodere, efodere): avera árok. 

730. ásít (ásítani): 
|| vog. uosint- ásítani | votj. vus'il- u. a. j cser. ust-[am] u. a. 

731. asszony (ahszony, aliszin) (i) : 
/ . akka asszony, feleség, öregasszony, aggnő; akkase (nom. 
-anen) u.a. (dim.)\lp. IpF. akka,feleség (uxor), akkac u,a. 
|| vog. egva, jegva asszony, feleség \ md. aka néne, nagynéne | 
votj. aki' néne j cser. aka, cserlí. aka, aka u. a. 

732. atya: 
Ip. IpF. acce atya \f. ati ip (socer) : ativo domvs soceri (ativot: 
olla ativoissa) | észt. (Wiek kerületben) at atya. 
\\md.afá, ata öregember; hím (afaka) | votj. aj afa/a, h/m (aj 
pars kan-disznó) ; ataj aft/a, mostoha atya \ cser. aci (at'i, a*'a), 
acaj, cserII. ata, ata atya [oszt. at'a atya\vog. áze. 

733. eb (ebe-t): 
|| £>o</. amp eí>, A-w â | osz/, ámp. 

734. edény : 
|| cser. ate edény (ket-ate kosárka); cserH. ata, ateder eífe'/?̂ 1 
w?#. váta, vata edény. 

735. édes dulcis: 
f. ytela 3) édeses, émelyítő (subdulcis, navseolns). 

j| w<7. átin édes. 
736. ég (égni: égetni): 

I cserH. ing-fera] égni, ingd-[em] égetni ; cser. engd- égni, sütni 
(nap). 

737. egész (integer, totvs: egészség sanitas) : 
f. ehiá, ehkiá ép, egész (non fractus, integer} salvus et sanus)\ 

' , NyKözl. VI, 195.1. 
2) Az asszony (aliszin) szó képzéséről 1. NyKözl. VI, 26. 1. 
's) Képzésére nézve v.ö. f. vetelá híg, vizes, ettől: vete víz. 
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észt. ehita- *) építeni, fölkészíteni, ékesíteni (bauen, zurüsten) : 
ehitaja építő mester. 

738. eggy, egy (eggye-t unvs; egyedül, eggyik) 2 ) : 
/ . yhte (nom. yksi) egy: yhteen egybe, Öszve, yhdessá egyben, 
együtt, ynná (yhtená) együtt, egyetemben, yksin egyedül, yksi-
náise (nom. -ainen) egyedül való, solitarius \ észt. üks (gen. ühe 
= /. yhden, tő: ühte) egy: ühte egybe, Öszve, ühes egyben, egy
szersmind, üksi egyedül, egyenként; üksik (gen. -ku) egyedül 
való | liv. üks (gen. üd) egy: űnis együtt, egyetemben, üksin 
egyenként \ Ip. akt, akta, IpE. oht, ohta, IpF. oft, ofta egy: Ip. 
aktén, IpF. oftan, ovtast együtt (p.o. aktén viesot együtt lakni), 
akti, IpF. ofti egybe, öszve; aktáin, IpF. ofto, oftonessi egyedül. 
|| cser. ikte, ik, cserH. ikta, ik egy: ik-veres együtt, egybe; ikte-
gec, cserII. iktan-iktan egyenként; iktaze, cserH. ikta^a egy-
valamelyik \ votj. og, ódig 3) egy \ zürj. ötik 3) egy: ötnas egyedül; 
ötlai'n együtt, ötilaö egybe, összve \ vog. ák, ákve egy \ oszt. i, it 
egy: i pis egyszer | md. ifká 3), fka, mdE. ve, vejke egyj fti, 
mdE. vejke egyenlő. 

739. éj (éje-t, éj-t nox: éjjel, éjtszaka) : 
/ . yö éj: öin-páivin éjjel-nappal; keskí-yö, puoli-yö, sydán-
yö éjfél\észt. öö éj: kesk-öÖéjfél, Ööseléjjel, ööseks éjtszakdra] 
liv. öö éj: öözö, ööz éjjel, puoí öö éjfél\ Ip. ija, IpF. iga, ija <?/: 
kaska-ija, IpF. gask-iga éjfél; iko, IpF. ikko í?))'eZ. 
| ÍJQÍJT. ét, iét4) éj\cser. cserH. ju t 4 ) éj: judom, cserH. judam 
éjjel: jut-pel észak, éjfél\oszt. át 4) éj; átna éjjel; —osztS. jő-

') Származott ige, melynek a finnben ehittá- felelne meg. A jelentésre néz
ve v.ö. m. ép és építeni. 

3) Régibb írók (Erdősi, Pázmány) kettős gygy~vel írják az egy szót, s a 
mai nyelvejtés is hallatja meg e kettőzést. Az egyedül azonban egyszerű gy-ve\ 
vau, a miből azt lehet következtetni, hogy az ebbeli egyed- tkp. egygy. — A ön-
hangzója a Halotti beszédben i: ig, igg. 

*) A votj. zürj. ódig, ötik alakokban az od, öt az a mi a finn yhte-nok meg
felel, a g, k (ig, ik) új képző, mely nem tartozik a számnév egyszerű tőjéhez ; 
csak is ói jelenti az „egy"-et a zürj. ötnas, ötlain adverbiumokban. A votj. og el
lenben egy az yhte-nék megfelelő alakból úgy rövidült el mint a cser. ik e h. ikt. 
Hasonlóképen a md. ifká, fka, mdE. t'e/A;e-ben ká, ke új képző, s ezen alakok leg
közelebb ilyenekre vezethetők vissza : ift-ka, veht-ke, v.ö. a f. ykdehsan-nsk meg
felelő „kilenczet" : md. vehksa, mdE. vejkse- A mdE. ve (ke járulék nélkül) e h. 
vej, veht — f. yhte; v.8. az evvel szintén egyező md./Vi „egyenlő" alakot. 

4) A vog . cser, oszt . ét, át, jut a l akokbe l i t-t képzőnek kell t e k i n t e n i , mely 
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gon éj\zürj. voj éj, éjszak : vojen éjjel, voija éjjeli (nocturnus) \ 
votj. üj éj: üm éjjel; — juzges pal éjszak (norden)[md. ve, 
vej, mdE. ve, vá, veá éj; vet éjjel. 

740. él (acies: kard, kés éle, két-élii), éles: 
|| vog, élm, ilm el: élmin éles. 

741. él (élni: élet, élő; éledni, éleszteni; élemedni; eleven; ele
ség, eledel): 

/ . elá- élni (vivere): elámá élet (vita), elává élő, eleven, élő ál
lat (v. eláime, nom. eláin), elo élet (vita, victus, seges v. fru-
mentum, pecus domi alendum) ; eláttá- éltetni, tartani, nevelni 
(sustentare, alere, nutrire); eláhtá- élemedni \ észt. ela-, ela-élni, 
lakni: elaja élő, eleven, állat, lakó; elu élet, elav (gen. -va) ele
ven ; elata- életben hagyni (f. eláttá-), élemedni (f. eláhtá) j liv. 
jela- élni, lakni: jeláji, jelái élő, eleven, jelámi élet, jószág, va
gyon ; jeláb élő, eleven ,• jel (pl. jelűd) élet, lakás, ház \ Ip. jele-, 
ele-, IpF. álle- élni: jelem, elem, IpF. állem élet; IpF. áled 
élet-idő; álo, álek, IpF. álló nyáj (grex pecudum); IpF. álete-
éltetni, életben hagyni v. tartani; — IpF. álsar élénk, eleven. 
|| cser. cserH. il-[em] élni, lakni: ilemas lakóhely, cserH. ilmás 
élet; ilis élet, cserH. ites, iliz ház, szoba; iliá-[am] cserH. ilz-, 
iliz- megéledni | votj. ul- élni, lakni: ülep eleven, ulz- föléledni \ 
zürj. ol- élni, lakni: olanin domicilium | vog. alem, alm élet (f. 
elámá); jálp, jelp : j . vit élő víz (melyben a halak megélnek)] 
md. era-, erá-, mdE. efa- élni, lakni: eíaf, eráf, mdE. efamo 
élet; eraj, eráj, mdE. erica lakó, lakos; erájks soká élő, éleme-
tes; — md. árik, mdE. erak eleven. 

742. elő (anticus, primus: előhad, -kaszás, szügy-elö, először, előre, 
vminek eleje, elejébe); előtt, elé, elől; elül, eleve, el (mellett 
el, elannyira, elhallik, elromlani, elmenni stb.') ; első : 

a m. éjt-szaka-han is mutatkozik ; az e nélkül maradó á-, é-, ju a f. Ip. m. yö, ija, 
e)'e-nek felel meg', a melyekhez az osztS. jogon is csatlakozik. 

') A m. el, mint ig-ehatározó, nem egyéb mint efe-nek elrövidűlt mellék
alakja (v.ö. belé és bel, be — belment, Jement; meg e h. megé, -nek e h. neké, neki, 
-hoz e h. hozzá) ; első jelentése „elé-felé, előre", a melynél fogva mint igehatározó 
a cselekvésnek czélja felé haladását, czélhoz jutását, sőt czélon túl menését (el
érik, elfő), vagy pedig tartamos folyamatját emeli ki. De a „weg, fort"-féle jelen
tése is ugyanez alapjelentésből („elé-felé'-) való, minthogy a „távol valóságot", 
mely látásunk határán is túl van, mindig az előttünk való térbe helyezzük, a 
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/ . ete (nom. esi) elö, vmi előtt való ; esi-puoli pars antica, esi-
huone előhúz; eteá elülről; edellá, edessa elvi, előtt; edeltá, 
edestá elviről, elől; edelle, eteen előre, elé felé, elé; etevá elő
kelő, kitűnő, etevámpi elöbbvaló, különb, erösebb; — etu elő 
(p.o. etu-joukko elöhad, etu-jalka első láb); — etáá (etáhá) 
távol valóság: olla etáállá távol lenni, tulla etááltá távolról, 
messziről jönni; etáise, etáhise (nom. -inén) távol való, távoli, 
messze levő \ észt. esi arató paszta *) : ete elé, előre (ete tooma 
eléhozni), ees (f. edessa) előtt, eest (f. edestá) elviről, elöl; eel 
(f. edellá) elvi, eele előre, eelt elülröl\lív. jedd? jeddö elé, előre, 

jeds, jedsö előtt, jedst elöl, elviről; jeddöl előtt, előbb \lp. aut, 
auta, IpF. auda elö (auta-kece, auda-gácce -pars anterior); au-
teb, IpF, audeb anterior, prior: auti, IpF. ouddi elé; auten, 
IpF. audan előtt \ autest elöl; IpF. audast elöl, előtt, elül, elvi
ről ; IpF. audas előre (audas manas előre hátra): autel, autela, 
autelen, IpF. auddal előtt, előbb. 
|| vog. eli elö, első, efál előre, jelit első; vogD. ielt első, ilál elö-
re, il-poalt előtt; i l : il-mi- eladni\oszt. i t : itpeja elé, itpena 
előtt, elül, itpivet elől, elviről; osztS.il: ilpija elé, ilpina előtt, 
elül, ilpiu^ elöl, elülről; — oden, osztS. álén elö, első (oden 
pán mutató ujj) \ votj. velis első (erster) \ zürj. 'ilin távol (in loco 
remoto) ; i'lö, "ilá távolra, messze, messzire; fl'is, ílisán, ísan tá-
volról\tnd. ickezá messze, távol, ickezi messzire, ickezdá mesz-
sziröl (v.Ö.f. etáhise). 

743. elme (jó, éles, tompa elme; elmés): 
/ . ály ész, értelem, észrevevő s ítélő tehetség (facultas animadver-
tendi, intelligendi et judicandi); ályise (nom. -inén) animadver-
tens, intelligens, perspicax, prudens; alyá-, ály-u) észrevenni, 
átlátni, érteni \ Ip. elvé-, elvete- 2) észrevenni. 

mint is több nyelv a „távol" fogalmat „elő" jelentésű sz'ival fejezi ki : v.ö. lat. 
procul (pro = skr. pra-), gör. 7ipó<JiD, uóppw, ném. fern. melyek mind az indoger
mán (szkr.) pra szón alapulnak (v.ö. prathama, TrpöÍTo;, primvs, first); finn etáá, 
az ete mellett : lásd a czikkben a finn alakok között. 

') Ezen különös jelentése a finn ete (esi) és etu-nuk is van („striga agri v. 
prati, cuique foenisectori obvia, vei a quoque secauda") ; egyébiránt az csak az 
,,elÖ"-nek bizonyos alkalmazása (,,a mi az arató, a kaszás előtt van"), mely a 
magyarban is mutatkozik ; v.ö. „élőt fognak a kaszások": „e kBskeny földet há
rom etó'be lehet fogni." 

2) A m, elme megfelel ilyen igétől származó névszónak, mely a finnben 
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744. em (emni, emik : csecs-emö; emtetni; emlő) : 
/ . ime- emni, szopni, beszívni (p.o. föld a vizet: imeva lapsi 
csecs-emö; imettá- emtetni\ észt. ime- szopni, szívni; imitse- ned
vességet beszívni, imeta- emtetni, szoptatni \ lív. imu-, immi- emni 
szopni: immiji v. imbö l&ps csecsemő; imt- emtetni] Ip. ríamme-j 
IpF. riamma- emni, szopni: ríammeje mana csecsemő; riam-
mate-, IpF. namate- emtetni. 
|| oszt. em- szopni. 

745. eme (eme-állat femella, eme-disznó scrofa, eme-tyúk) : 
f. emá anya (mater, genetrix): emá-sika eme-disznó, scrofa \ 
észt. ema anya: ema hobune kancza ló; emase (nom. -ane) 
nö-, nőstény (weiblich) \ lív. jema, érne, ama anya, nőstény. 
|| oszt. ima nő, feleség. 

746. emse sus, scrofa: 
f. imisá szoptató nöstémj állat, emse (animál femininum lactans, 
scrofa): imisá-koira szuka, i.-kissa nőstény macska \ észt. emis 
emse. 

747. ének (éneke-t: ének-s^d ; énekes, énekelni) : 
/ . aáne hang (vox hominis et animalium, sonus) : áántá- hangot 
adni, hangosan szólni, szavazni, szólni (madár) \lp. jána, IpF. 
jedna hang, szó (sonus, vox: lant, stimme); Ip. janate-, IpF. 
jednade- vocem edere. 

748. ép (épe-t integer ; épen v. éppen, építeni, épülni): 
Ip. ob, obbo egész l) (totus, p.o. obbo peiveb egész napot), obbo-
ti egészen (p.o. luvib megáztam) ; obbes a, hótól járhatatlan, 
elzártl) (invius propter nivem, p.o. út) ; obdes ép (integer, 
nonjissus, non laceratus, p.o. edény, ruha) ; — IpF. ob. óbba 

alyámá, alymá („auimadversio, intellectus'-) volna, a rendes ma, ma képzővel, mely-
lyel p.o. elümá (élet) van ettől : elei- élni. 

') Tudva van, mily közel állanak egymáshoz az „egész, ganz'" és „ép, sa-
nus, integer" jelentések. A m. egész is ,,ópet" jelent az egészség származékában ; 
sziűtígy az észt terve „ép, gesund" és „egész, ganz" (p.o. terve aasta egy egész 
év), míg a finnben terve csak ..ép, egészséges", v.ö. ném. heil (sanus), svéd hel 
(egész) ; latin salvus = gör. oAo{ (egészj, szkr. sarvas (egész, mind). — A lp. finn 
obbo, umpe szók egyrészt egyenesen az „ép, egész" jelentéssel vannak, melynek ér
telme az, hogy : „megszakadás vagy hézag nélkül minden részeivel bíró"; más
részt az obbo, umpe jelentésében a „hézagtalauság" érteménye lép előtérbe, mely 
a. m. „valamely tárgy részeinek szoros érintkezése, egymáshoz záródása" — in
nen azután az ,,elrekedt, zárt, csukott, bedugult" jelentések. —• A m. építeni (há-
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egész (óbba mailbme az egész világ): óbban egész, ép (felvá
gatlan) ; obbo, obbas ép (p.o. edény) \f. umpe (nom. umpi) tö
kéletes zártság, nyílástalanság, kézagtalanság (status vei undique 
clausae, apertúra carentis): umpi-tie via clausa, nive obruta 
(v.ö. Ip. obbes), umpi-silmin becsukott szemmel, umpi-aita (egész 
kerítés), agellus circum-circa septus, umpi-Iampi lacus sine ostio, 
umpi-uni (ép álom) sommus dulcis, non abruptus, umpi-suoma-
lainen nonnisi Fennice loquens, stock-finnisch ; tie menee um-
peen via clauditur (nive), kaksi paiváá umpeensa két egész 
nap, vatsa on ummella alvus est obstrucüis ; umpise, umpinaise 
(nom. -inén, -ainen) undique clausus, umpea- (* umpeda-) cir-
cumcirca claudi ; ummista- claudere, obturare | észt. umbe (nom. 
umb): umbe-aed egész kerítés (zaun ohne eingang), bekerített 
darab föld; umb-aher egészen meddő (tehén), umb-tee járhatat
lan, hóval tele fútt út; umbse- (nom. umbne) töretlen (út), tö
mör (unausgehöhlt, p.o. kont csont) \ liv. umbö töretlen, tele fútt 
(ungebahnt, verstümt, p.o. út): umbös kiét zárt edényben főzni 
(verdeckt kochen); umstimi szondás (obstruction,v.ö.f.ummiata,-). 
I md. ambá mind, egész (odáig =r lat. usque). 

749. est, este, estve: 
/ . ehtoo est, este (vesper, tempus vespertinum: páivá on ahtool-
la sol ad occasum vergit); ehtoona, ehtona vesperi; ehtoise 
(nom. -oinen) esti, estveli] észt. öhtu (nom. öht) este, öhtuse 
(nom. -une) esti | liv. öödög, űdög este, nyugat: ÖQdön, üdön 
este, estve (ábends) \ Ip. ikto, IpF. jifta, jifti, IpE, jehti tegnap '); 
ektas, IpF. ivtas, jivtas tegnapi. 

750. ester (meddő, magtalan: székely szó): 
f. ahtera meddő, nem fejős (gélt, güste: lehmá on ahterana a 
tehén nem ad tejet) \ észt. aher (gen. ahtra) u. a. \ liv. ádörs (pl. 
-rá), ádr meddő (unfruchtbar, güste). 

751. es- (esni, esik), ejt (ejteni): 

zat) ige megint nem ,,éppé tenni" (a mi annyi volna mint „reparálni"), hanem : 
„vmit részekből összerakni, tígy hogy a részek közt kelletlen hézagok ne ma
radjanak." 

') Az „este" szó hasonlóképen a „tegnap, heri" kifejezésére szolgál, p.o. a 
szláv nyelvekben : veíer este, vcera tegnap ; a litvánban : vakarás este, vakar teg
nap. Ugyanazon észjárás szeiint azután a ,,holnap, cras" is a „reggel, morgen" 
ról neveztetik el. 
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|| votj. üs- esni, dobódni (fallen, geworfen werden) j zürj. us- esni 
(labi, cadere) ; uskad- leejteni, ledönteni (facere ut cadat), uskedá-
levetni magát, ledőlni (procidere) j cser. voz-[am] cserII. vaz-
esni, lefeküdni; cserH. vazekt-[em] ejteni, helyezni. 

752. ész O'o'eszü, észre venni, eszes): 
/ . aisti ész (vis mentis animadvertendi, percipiendi et judican-
di); aisti- érezni, észrevenni, észszel fölérni (sensu apprehendere, 
mente percipere, animadvertere) \ Ip. aice-, IpF. aicce- észrevenni. 
I vogD. us ész : usin eszes, ustál esztelen \ cser. us, cserH. us, os, 
as ész, emlékezet: usesem vozo eszembe esett, jutott; usan eszes, 
okos, bölcs \ votj. viz ész, belátás, okosság, vizmo okos. 

753. év (éve-t, éves) l): 
IpE. ihe, iye év (annvs), ivaz éves (jührig); Ip. jaké, jape, 
IpF. jakke év (jakes jakai ÍJ. japest japai évről évre)\f. ika 
életkor, életidő (aetas), örök idő (ijáksi örökre); ikáise-, ijái-
se- (nom. -áinen) idős, korú: váhá-i. kiskorú, yhden-i. egy
idős | észt. iga (gen. ea) életkor, életidő: pitk iga hosszú élet, 
noor iga fiatal kor \ liv. iga életkor, -idő, örök idő. 
\ cser. cserH. i, í év: i-gece (év-nap) idő, idők ; ias éves: me-
úar ias hány éves \ mdE. ie, i év: od-i új-év. 

754. emlékez: emlékezni, -zik: emlékezet), említ, emiejt (emlí
teni ; emlegetni) 2 ) : 

/ . miele- (nom. mieli) ész, emlékezet (lyhyt m. rövid ész, gyen
ge emlékezet; panen mieleeni in mentem v. memóriám condo; 
pidán mielessani memória teneo) ; kedv, szándék (on mieli sa-
noa kedvem van mondani; rikon mielesi kedvedet szegem ; teki 
hyvállá mielellá jó kedvvel tette ; mieltá myöden kedv szerint : 

') Megjegyezhető, hogy a m. év szó régibben „aetas"-t is jelentett: „öreg 
embernek éve szerint", „gyermekségnek évében." Mátyás F . (NyKözi. III, 385.). 

2) A m. eml. .. megfelel a finn-ugor nyelvekbeli miel, mái, mil-n&li a leg
könnyebb haugzóátvetéssel, mely a mássalhangzók rendjén semmit sem változ* 
tat . — A m. említ (emiejt, *emleht) egyébiránt képzőjénél fogva causativ ige ~ 
f. mielittü-, md. málafti-, melyek nem közvetlenül a miele, mái névszóból, hanem 
a f. mieli-, md. mala- igéből erednek (az utóbbi a mála-m szóban), v.ö. Ip, miále-. 
Ennek megfelelő igének causativuma az emiejt, s ugyan arra támaszkodik az em
lékez- ige is. — Alapjelentése a miele stb. szónak „ész", mint azon lelki tehetség, 
mely a külvilág tárgyaival foglalkozik ; innen kiváltképen az „emlékezet (an 
etwas denken, ira sinne habén)" jelentés indul ki, másrészt a „szándék, kecjv" 
jelentés fejlődik. 
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pro lubitu, quantum piacúit): mieli- föltenni magában, szán
dékozni (mente destinare, sibi proponere) ; gondolni, vélni; rá
gondolni, magának kívánni (nainen mielii miestá puella ma-
ritum sibi exoptat) ; mielittá- szándékozni, kívánni, mielittele-
u. a. (fr.) (mielittelen rahaapecuniam exopto) \észt. meele (nom. 
meel): lühike meel rövid emlékezet (gedáchtniss), meeles pi-
dama memória tenere, meelest ára-minema memória excidere, 
meele tuletama emlékeztetni vmire, emlékezetbe juttatni; meelel 
v. meelega szánt szándékkal, meele párást kedve v. tetszés sze-
rint\liv. mél' (pl. mield) : miels pidd el nem felejteni (memória 
tenere), mielö aij emlékezetbe hozni (tkp, hajtani) ; ta um juvás 
miels jókedvben van (ist wolgemut)\lp. miál, miála, IpF. miella 
ész (mens, ingenium, mana-miál intellectus puerilis), kedv, szán
dék (IpF. must miella la vuolgget szándékozom elmenni) ; — 
Ip. miále- érteni (sapere, intelligere: kalle mon tab miál ab is-
tud probe intelligo). 

|| md. mái, mdE. meí ész, kedv (mdE. mel'se asci eszemben van, 
emlékszem; mon melem uli kedvem van, szándékozom; me¥-
vani, md. mái-vaní jóakaró, részvevő ; — md. mál'am, maiam 
emlékezet, mál'amu emlékező; md. márafti-, málaft'í- emlékezni, 
mdE. meFavto- búsulni, szomorkodni; szomorítani: meíavks 
bánat, bú, gond\votj. mii (sinn, gesinnung, l. fentebb a IS. szá
mot) \ zürj. miv, m! (mii) : miv-kid, mí-kid ész ; miv-kida eszes, 
okos (prudens), mi-kidtám insipiens. 

755. i-fiú, é-Jiú (ifja, iffiú) *): 
I cser. ige, cserH. iga állatnak fia, kölyök, madárji (igém estas 
megfiadzani) : ik-sebe, cserH. ik-siba gyermek (e h. ige-subo ; 
a subo magában is: gyermek) j mdE. áj ed', áecT, eed, md. id' 
gyermek; mdE. ájedne, ejene, md. edná, idná u. a. (dim.): 
mdE. ej-kaks gyermek (e h. ejed-kaks, v.ö. ejdist-kaksost#?/er-
mekük) \ votj. aká fiú (knabe) \ vog. á-pi kis fiú, unoka \ oszt. áj 
kicsiny. 

*) Kétséget sem szenved, hogy a m. ífiü összetett szó, melynek második 
része fiú: hasonló összetételek a cser. ik-Sebe, mdE. ej-kakS, vog. á-pi. Párj a e szó
nak a magyarban férj-fiú (511. sz.) „nagykorú ember", míg az í-fiú „kiskorú 
ember." 
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756. igaz (igaza-t; igazság; igazítani, igazodni): 
/ . oikia, oikea (* oikeda) egyenes, igaz (rectus, haud curvus, 
p.o. via; rectus, haud falsus, debitus, justus), jobb (dexter) ; 
oikein recte, juste, bem; oikeute (nom. -us) igazság (jus, ju-
stitia) ; — oikene- igazodni (rectum fieri, erigi; corrigi, emen-
dari), oijenta- igazítani (p.o. vkit útba), föl-, megigazítani, ki
nyújtani (grade ausstrecken, reichen,p.o. kezét) \ észt. öige, öigeda 
egyenes, igaz, helyes (gerade, recht, gerecht, richtig) ; öigus igaz
ság ; öigenda- igazítani, oda nyújtani\liv. öigi (pl. -gist) igaz, 
helyes (recht, gerecht, wdhr, richtig, redlich; recht, berechtigung), 
öigös igazság, törvény \ IpF. vuoiggad igazságos, méltányos (mi 
rieft ja vuoiggad la was recht und biliig isi), vuoiggadvuot 
méltányosság. 
I cser. vik egyenes (rectus): cser. cserH. viktar-[em] egyenesí
teni, eligazítani, gyógyítani; cser. vín-[em] egyenesülni (rec
tum fieri, se corrigere, =•/. oikene-) | mdE. viede, vied, md. 
vidá, vide ( = / . oikeda) egyenes, igaz, jobb (dexter): vidi-seri, 
mdE. vied'-pelej jobbra. 

757. igen: 
/ . ihan, ihdan igen, egészen (valde, omnino, pláne: ihan uusi 
egészen új). 

758. ijed (megijedni): 
/ . áikahtá- megijedni (subito expavescere, pavore exsilire v. voci-
ferari). 
\\ md. ávede- ijedni, megijedni; aifte el-, megijeszteni: áiftéma 
madár-ijesztő. 

759. ín (servus *) : ínség, inkedni szűkölködni) : 
|| vog. enke, inke szolgáló: enk-áj szolgáló leány. 

760. íny (palatum, gingiva) : 
f. ikene (nom. iken), ikenehe (nom. ikene) íny, ínyhús (gin
giva dentium) [ észt. igemed, higemed (pl.) u. a. (zahnfieisch) \ 
liv. igmöd (pl.) u. a. 
I * zürj. an ínyhús (#eCHi>i). 

761. ip, ipa (socer) : 

') Az ín szó (magashangú) régenten „servus" (Mátyás F., NyK. '208. I.), 
a későbben bejött szláv szolga helyett; a még élő származékában az „aerumnosus, 
szűkölködő, végső szegénységben levő" jelentés miképen állott elé, könnyen kép
zelhető. 
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/ . appe (nom. appi) ip (socer) | Ip. vuoppa, IpF. vuop. 
J[ vog. up ip (socer) j oszt. űp, osztS. őp j cserH. oba «p. 

762. iparkod- (iparkodni niti, adlaborare) : 
f. tipera, uupera iparkodó, serem/ fgnavus, assidmis). 

763. ír (unguentum: íres, írezni): 
/ . ihra disznózsír, szalonna, zsír (adeps suillus, pinguedo anima-
lium). 

764. íz (szilva-, szölö-íz): 
f. isku csiriz (massa farinacea, gluten — kleister: leipa on is-
kulla panis est glutinosus, male coctus et saporis ingrati). 

765. ismer, ismer, ösmér, esmér (ismerni: ismeret): 
/ . ymmartá- érteni, megérteni, tudni (mente capere, intelligere): 
ymmártává intelligens, prudens | Ip. ibniarte-, IpF. ibmerde-, 
IpE. ibberde- érteni (intelligere). 

766. izzó (fervens, exaestuans: izzó szén, tűz, vas); izzad (izzadni 
fervescere, incalescere, sudare): 

Ip. acek, IpF. accagas izzó (p.o. aeek route, IpF. accagas ruovd-
de izzó vas) ; IpF. accage- fervére. 
\\md. mdE. eze- melegedni, ezcfe- melegíteni \votj. est-fűteni 
(gur e. a kályhát fűteni) \ zürj. óz- égetni, gyújtani (urere, ac-
cendere) \ vog. is- melegedni; izim meleg. 

767. odu, odvas: 
/ . onte (nom. onsi) odvas (cavus, p.o. fa) ; odu, odvasság (ca-
vum, cavitas: puuon onnella arbor est intus cava); ontelo, on-
teva odvas, lyukas (p.o. fa, fog) \ észt. (Dorpaíi) oos, öös belül 
üres (hohl) ; észt. (Révaii) ööne u. a. j Ip. vuovd, vuovda odvas 

fa,faodú; IpF. vuovd odvas (p.o. muor fa). 
|| md. unda, mdE. wadofaodú, odú: undu, mdE. undov odvas j 
oszt. ont belső rész (das innere). 

768. okád (okádni): 
/ . oksenta- okádni (vomere, evőmére) ; oksetta- vomitum ciere ; 
oksemukse (nom. -mus) okádék, hányadék (auswurf) [ észt. ok-
senda- okádni; okse okádék, okádás \ liv. oksnö- okádni]Ip. 
vuokse-, IpF. vuofse- okádni. 
[I oszt. á^t-, osztS. űgol-köpni \ md. uksend'i-, mdE. uksno- okád
ni] cser. uksinz-[am] okádni; cserH. uksecma okádás]zürj. vos-
vomere, vosal- v. a. (fr.); vos- (instr. voskán) vomitus. 
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769. oldal: 
Ip. ertek, IpF. ártteg oldal: ertek-takte v. erte-takte, IpF. 
ártteg-dafte oldalcsont, borda (rippe). 
|| votj. urd oldalcsont, urdes oldal | zürj. ord oldal; ord-l*i oldal
csont: ordin -nál, mellett, ordö v. orda -hoz, ordis -tol, mel
lől l) | cser. örtöz, ördü&, cserH. ördez oldal; félre es'ó, idegen : 
ö.-lu oldalborda, ö. jing idegen ember \ md. irdes, mdE. irdis ol
dalborda. 

770. olvas (olvasni legére, numerare) a ) : 
/ . luké- olvasni (numerare, legére) ; luku szám, számbevétel (nu
merus, numeratio) \ észt. luge- olvasni, elmondani (lesen, zahlen, 
aufsagen); lugu szám (zahl, rücksicht: lugu pidama számot 
tartani), dolog, történet (kui se lugu nenda on ha a dolog úgy 
van) | liv. lug-, lugu- olvasni (lesen, zahlen); lug (pl. -gűd) szám \ 
Ip. lokke-, IpF. lokka- olvasni (numerare, legére): Ip. IpF. 
l o k k o = / . luku; IpF. lovadé- olvasgatni, loyase- valameny-
nyire olvasni. 
| md. luv'í-, mdE. lovo- olvasni, számlálni \ vog. lau- szólni, lau-
int- olvasni \ cser. lud-[am], cserH. lud-, lod- olvasni (legére, 
numerare) \ votj. líd'-, li$- u. a., líd szám ] zürj. líd- legére, nu
merare líd numerus. 

771. oszl-, oszt (oszlani, oszlik; osztani): 
/ . osa rész (pars): ositta- részekre osztani \ észt. osa rész j liv. 
voza w. a. (teil, anteil) \ Ip. ose, IpF. oasse w. a. 

772. örvend, örül (örvendeni, örülni), öröm: 
Ip. arvok, IpF. ervok víg (munter, alacér, vividus); Ip. arvo-, 
árva- jól találni magát (p.o. valamely országban), arvodatte-
hilarare; arvos, arves jucundus, laetus: arvosve- contentum 
esse (v.ö.froh sein). 

773. ős (avus), is 3 ) : 

') Castrén, Elem. gramm. Syrj. 105. 1 : „observandum, postpositiones or
din, orda, ord'is se potissime ad personam referre." 

2) A m. olvas a legkönnyebb hangátvetéssel (v.ö. ernl; 754. sz.) = : *lovas ; 
az s tkp. gyakorító képző, a melynek hasonmásával (S) a md. nyelv is képezhet gya-
korító igéket,p.o.aluví; lovo-h6\ er/t: luvSe-, lovh- (luviée-, lovoSe) ; v.ö. keres,21. sz, 

*) Ertem a H Beszédbeli ise (isemucut) szót, mely kétségen kivül egyazon 
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f. áija ős (avus, atavus), öreg (senex vetulus, maritus), aijáse 
(nom. áijánen) u. a. (dim.) \ Ip. aija, IpF. a^a avus. 

774. ösvény (sémita, trames)*): 
f. askele- lépni, lépdelni (gradi, schreiten, gehen), askelehe (nom. 
askele) lépés ; astu- lépni j észt. astu-, ast- lépni \ lív. astá- u. a. 
\md. askele-, mdE. eskiíe lépni, járni; mdE. eskild'e- u. a.; 
eskifdeme-, eskifdima ösvény\cser. osked-[em], cserH. asked-
lépni (gradi) : asked-tolas, asked-mias aggredi, accedere | vogD. 
uos lépni, uoSel lépés. 

775. ősz (canus ; ősz fej, haj): 
I cser. oío, cserH. osa, os fehér \md. aksa, mdE. aso u. a. \zürj. 
je^i'd u. a. 

776. új (uja-t novus, recens; ujabb): 
/ . uute (nom. uusi) új (novus, recens): uusi-vuosi új év, uudesta 
újból, újra (denuo)\észt. uus (gen. u u e = / . uuden, uu'en) új\ 
lív. űz (gen. űd) új: űdst újból, újrallp. od, oddo, oddos, IpF. 
otfas, o<Ma új (oddo jaké új év); IpF. otMakak új holmik (p.o. 
új ruha, csizma). 
|| cser. uo, cserH. ű új\md. mdE. od új, fiatal: od-i új-év, od-
ava mostoha (új) anya; md. odu, odsta, mdE. odov újra, új
bóli votJ' v ^ *$/•' Vl^ újból] zürj. v'ií novus, vi'tís denuo. 

777. unszol, onszol (unszolni: ráunszolni, unszolás) ") : 
f. ano- kérni, megkérni, megkérni (petére, rogare ; bitien, ansu-
chen) : (anoo pappia papot kér, p.o. a beteg, vagy : papot választ 
a gyűlésen) : anomukse (nom. -us) kérés, kérelem \ Ip. ano-, adno-, 
anote-, IpF. adno- kérni, kérést tenni. 
I md. mdE. ana- kérni, követelni, koldulni; md. antsc- kére
getni, koldulni. 

szó az ős-sel (mely helyett őse alak is fordul még elé az Érdi codexben : ösejóknek, 
olv. Sséjöknek; 1. NyKözl. 111,325.), a miért is azt hosszú hangzóval/s-nek kell 
olvasnunk. Egyezik pedig ös a f. áijüse dim. alakkal ; v.ö. rés (64*i. sz.) = f. 
reiküse, 

!) Ösvény, úgy mint a mdE. esküdeme, „lépő út (fuss-steig)u, csak hogy az 
egvszeríí ös- ( = ask-, esk-, osk-, uoí-) ,,lépni" igébó'I van képezve. 

2) Molnár A.-nál ,,cohortari, clamore impellere ; a Bécsi codexben onszolni 
„obsecrari", a mivel még a mai használata is egyezik : „kéréssel, szépszóval rá
venni vkit." Képzésére nézve, v.ö. hurt-szol (146. sz.), vonszol, bontszol (bonczol). 
visel (575. sz.) 
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778. ár (ura-t): 
/ . uroho (nom. uros), uro férji, vitéz, hős (vir aduitus, vir stre-
nuus, heros) ; urokse (nom. uros) hím állat (urokset masculi, 
uros-puoli se,rvs mascvlinus. uros-lintu avis mascula). 

779. úsz (úszni): 
/ . ui- úszni: uiskele-, uiksele- v. a. (fr.) ; uiskenta-, uisken-
tele- u. a. (folytonosan); uitta- úsztatni] észt. uiu-; uju-, oju-
úszni, uiuta- úsztatni \ liv. voigö-, oigu- úszni, voikt- úsztatni \ 
Ip. vuoje-, vuáje-, IpF. vuoga- úszni-, Ip. vuojele-, vuojete-
v. a. (fr.) 
j| md. mdE. uje- úszni, hajón járni; md. ujende-, uinde-, mdE. 
ujne-, uksúe-, uksnoksne- v. a. (fr.); uifte-, mdE. ujevte-
úsztatni\cser. ej-[am], cserH. ij- úsznijvotj. uj-, ujai- úszni\ 
zürj. uj-\vog. uj- úszni, ujgál- u.a. (fr.)\oszt. űcf- úszni. 

780. utol (utolszor, utoljára, utolsó), után : 
I mdE. udalo, mdE. ftal hátul való; mdE. udalks hátulsó (p.o. 
pil'ge láb): udalov, udaloj, md. ftalu hátra, mögé, udaldo, md. 
ftalda hátulról, mögöl. 

781. üget (ügetni): 
Ip. oko, IpF. oakko- ügetni (tolutim incedere, traben). 

782. ügy (ügye-t): 
/ . asia ügy, dolog (res peragenda, negotium\észt. asja (nom. 
asi) ügy, dolog, ok I liv. a&a dolog (sache, ding ; pá a. fődolog ; 
aza-pű werkholz) j IpF. asse ügy, per, dolog; asse vétek, bűn 
(crimen, scelus). 
(I votj. u£ munka, ügy, dolog: u£al- dolgozni, szolgálni, uzaá 
(arbeiter, arbeitsam); azteru lusta (dologtalan). 

783. ük (avia), v. ike, ik J ) : 
/ . eukko nagyanya, öreg asszony j IpF. akko nagyanya. 

784. ül (ülni): 
I cser. olmo ülö v. fekvőhely 2) : olm-anga lócza (tkp. ülő-desz
ka) j vogD. unl-, ul- ülni: unles szék; unt- ültetni; unt- ülni. 

785. üt (ütni) : 

') Lásd : Mátyás Flórián. NyKözl. I I I , 327. 
*) A cser. olmo „nomen instrumenti" egy ol- igétől, a milyen a f. istuime 

(szék) ettó'l : istu- ülni. Egyéb ilyen képzésű ég jelentésű cser. szót 1. NyKözl. 
VI, 182. 
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/ . iske- ütni (vi férire: isken tulta tüzet ütök, isken korvallen 
fülön ütök) | Ip. juskete- ütközni (ad aliquid offendere, p.o. ked-
kai köbe). 
I votj. íck- kaszálni, lekaszálnil) \ zürj. ück- u. a. 

786. üzen, izén (üzenni: üzenet) : 
I md. az'i- mondani, azinksní- u. a. (fr.) ; azindi- elmondani, 
elbesze'lleni. 

787. árnyék: 
/ . varjo árnyék \ észt. varjú (nom. vari) | lív. vári. 

788. áldoz (áldozni; leáldozik a nap): 
f. valka, valkama kikötő (ki- v. leszálló hely) \ lív. válgamá 
u. a. (anfurt, landungsplatz). 
I md. valgi'-, mdE. valgo- leszállani, leáldozni (nap) \ cser. vol-
[em], cserH. val- leszállani, leereszkedni; vold-[em], cserH. 
vált- leszállítani, leereszteni. 

789. ágyék (lumbus, ingiten) : 
f. vatsa (* vahta) has \ észt vatsa (nom. vats) | lív. vatsá 3). 

790. erdő silva: 
Ip. vardo erdős hegy (mons arboribus consitus). 
I md. mdE. vir, vir erdő \ zürj. vör. 

791. érett; ért (érettem stb.: pro me, helyettem) : 
I cser. verec, verecen, cserH. váres helyett, ért (loco); ver, 
cserH. vár hely. 

792. ernyő (tegumen, tegulum: ernyős kocsi) : 
f. verha ernyő (schirm, decke), öltöny ; verho u. a., meg: fedett 
hely, rejtek: on verhossa est tectus, velatus, pane verhoon vela, 
absconde; verho-, verhoa- betakarni, fedni. 

793. idő, üdö (tempus: ez idén hoc anno) 3) : 
/ . vuote (nom. vuosi) év: tana vuotena v. vuonna ez idén | észt. 
tána-vu ez idén (heuer) 4). 
I zürj. vo annus, vosa annuus \ oszt. öt, osztS. 61, ál év. 

') E jelentésre nézve v.ö. a md. lüd'e-, led'e- igét (699 sz.). 
2) A mi az alakegyezést illeti, v.ö. agy = f. otsa stb. (708. sz.) ; a m. szó

nak még további k képzőjére nézve, v.ö. fazék, fészek = f. pata, pesti. 
8)Az idő szónak „annus" jelentésére nézve, 1. Mátyás F . „Magyar nyelv

tudomány, II. füzet. 70. 1." Ezenkívül „hora"-t is jelentett. 
4) Az „év"-re különben az észt nyelv rendesen az aasta ( = f. ajastaika) 

szót használja, valamint a lív is ennek egy másik vál tozatát : áigast. 
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. VII. 3 
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794. igyekez-, ügyekez- (igyekezni, igyekszik): 
Ip. vigge-, IpF. vigga- igyekezni, törekedni (eniti, allaborare). 

795. ok- (okni, okik: beleok\k; oktatni); okúim, okos, ok (ókkal 
móddal: cvm ratione, svo modo, moderate) l) : 

Ip. vuokate-, vuokite-, IpF. vuokkade- hozzászokni, beleohm 
(adsuescere, expertum fieri, vuokatera experientia, habitus) ; Ip. 
vuokas, vuokes, IpF. vuovas illő, alkalmas, méltó (conveniens, 
aptvs, dignus) ; Ip. vuokok alkalmas, illő (idonens, aptus, p.o. 
v. kabmak calceamentum aptum, vuokok ólma vir honestus 
sive moratus); Ip. vuoke, IpF. vuokke alak, mód (tan vuokai 
hoc modo; i le tasne vuoke informe hoc est, tkp. nincs ebben 
vuoke). 

796. olló (fiatal bárány, kecske v. öz) : 
f. vohla olló (fiatal kecske) j észt. vohla (nom. vohl). 

797. ón (óno-t, óna-t, ón-t) plvmbum, stannum: 
j| cser. volne, cserH. vulna ólom, fehér ón\vog. aln ezüst. 

798. orv, or (orvo-t, or-t/wr: orozni furán): 
f varkaha (nom. varas) tolvaj, varasta- lopni \ észt. varga (nom. 
varas) tolvaj, varasta- lopni\lw. var tolvaj. 

799. ostor : 
| cser. vostor, cserH. vaster vessző \ vog. aster ostor. 

800. öcs, öcsé (öcsém) fráter minor natu : 
/p. uce, uces v. uce, uces, IpF. ucca, ucce kicsiny, kevés ; uce-
kac, IpF. ucekas v. a. (kisded, infantulus) \f. váhá a) kicsiny, 

') A némileg szétágazó jelentések kiinduló pontját legjobban még az okos 
•zóban találjuk meg : okos a gondolat, beszéd, „mely a körülményekhez alkal
mazkodik, s melynek részei is következetesen egymásból folynak s egymáshoz 
illenek"; hasonlóképen okos ember ;,ki a körülményekhez helyesen alkalmazkodik"; 
a miszerint okos tkp. „conveniens, aptus, sese adaptans", valamint oktalan „ine-
ptus, absurdus." Innen ok tkp. olyan dolog vagy körülmény, a mely valamely 
más dologgal egyeztethető, vagy ahhoz ho?zá illő s vele nem ellenkező, s mely
ből ennél fogva az utóbbi elé is állhatott. Továbbá az okni igében is ugyanazon 
alapjelentés („alkalmazkodás, hozzászokás'') tűnik ki, ném. „sieti in etwas schi-
cken, sich zurecht finden." 

2) A finn váhá-nek A-ja eredeti sziszegőbol keletkezett (vasa), a mely hang-
változás magában a finn nyelvben is elég gyakran mutatkozik, p.o. mtehe férfi : 
nom. mies, miesi; h-n illativusi rag, s-n mellett; stb. így megfelel a f.piha udvar, 
a cser. ^ e - n e k . — A lív. vááki a. m. váhá-ki (a ki, tkp. kise, dim. képző) ; hason
lóképen az észt vüikese, vaike. 
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kevés (váhá poika kisfiú) j észt. viihá u. a.; váike, váikese (nom. 
-kéne) v. veiké, veikese kicsiny \ lív. váki (pl. -kist) kicsiny. 
|| vog. vis, vogD. us kicsiny, fiatal (vis kum, vis né) | mdE. vis-
kine, veskine kicsiny, kiskorú ; vesence legkisebbik, legifjobbik ; 
vezakske kis-újj\cser. cserH. izi kicsiny \votj. ici kevés, kicsiny 
(ici-men menyasszony) j zürj. eca parvus, parvum \ osztS/öl. ice# 
húg. 

801. öl (ölni: madáre, interficere) : 
f. viile- fölhasítani, fölvágni (findens disseco, p.o. ventrem pis-
cis)\lív. vil (pl. -löd) darab, szelet (kenyér). 

802. őr servus *) : 
f. orja rabszolga (servus perennis, quales quondam erant bello 
capti) ; szolga, cseléd | észt. orja (nom. ori) u. a.; orja- szolgálni. 
|| votj. var szolga (knecht) ; var ki'sno szolgáló (magd, tkp. szol-
ga-nö) \ md. ura, mdE. ura szolga, rab ; mdE. uren (* ure-ni) 
szolgáló, rabnő. 

803. örvény; 
/ . vyöry örvény (vertex, turbó, gyrus) : vyöry- forogni, görögni 
(volvi, circumagi). 

804. öt (ötö-t); ötöd: 
/ . viite (nom. viisi) öt, viidente (nom. viides) ötöd \ észt. viis 
(gen. vie = / . viiden, vii'en) öt, vies (gen. viendama) ötöd \ lív. 
víz (gen. vid) öí, vidös (gen. vidönd) ötöd \ Ip. vit, vita, IpF. 
vit öí; vitád, IpF. vitfad ötöd. 
|| vog. át ó'í, átit öíöc? ; átpen ötven \ oszt. vét öt, vétmet ötöd \ 
zürj. vit öt; vitöd, vitád ötÖd\votj. vit' Öí: vifáti ötödik\md. 
vetá, meZ-E". váte öí | cser. vit', viz, cserH. vic, viz öí. 

805. öv (öve-t; öves, övezni): 
/ . vyö öv (balteus, cingulum) ; övtáj, derék ; astian vyö abrincs ; 
vyötta- övezni\észt. vöö öv\lp. auVe, IpF. avve öv. 
|| cser. üstö, cserH. iste (ü-stö, i-8te) öv 2) j zürj. j í 00, jial- övez
ni, jíaá- övedzeni (accingi) ; * zürj. íj ó'y. 

') Régi magyar szó ; Szent-László 3-dik decretumában : „qui dicuntur 
evvrek vei servi." Értekezik erről Hunfalvy Pál a NyKözl. V, 267. 272., ki azon
ban az evvrek-tít egyesszámi alaknak veszi. 

') A cser. űítö, nézetem szerint, összetett szó : ü-Stö; első része ü = f. vyö, 
a $tö pedig összevonva ebből : siiStö, cserH. $i$1e „szíj"; iiStö tehát tkp. = „de
rék-szíj." 

3* 
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800. öreg: 
Ip. vuoras, vuores, IpF. vuoras öreg (aetate profectus, vetulus / 
vuoras almac öreg ember). 

807. ered (el-, megeredni; útnak, futásnak e.; ereszteni): 
| zürj. vör- mozdulni (moveri), vörs- se movere \ md. vori- el
menni; vorgide-, mdE. orgod'e- elszaladni, eleredni; mdE. or-
gate- elereszteni. 

808. út (uta-t; utas, utazni) x): 
Ip. vuottat, vuottatak nyomós hó (tantum nivis, ut vestigia in-
gredientium etferarum conspici possint) ; vuotte- nyomot venni 
észre (vestigia animalium videre), IpF. vuotte- nyom után nézni; 
Ip. vuotto- nyomot hagyni (vestigia ponere). 
I vog. uont, uot az utat jelölő jegy (mely fákon, vagy a földön 
tétetik); uont-, uont-, uontm-[ém] fákat jegyezni, útnyomokat 
csinálni; uontmi útjegy, (pl.) uontmit nyomosút (tkp. útjegyek). 

809. ürü, ürü: 
Ip. varjes, IpF. vares hím állat (mas bestiarum); Ip. orres 
u. a. \f. oraha (nom. oras), orasa, oro hím állat; oro-sika kan
disznó, orasa-kissa kandúr; orihi (nom. oris), ori mén-ló, cső
dör | lív. vof ki (pl. -kist) ártánydisznó. 
j| md. urís, uri'á, mdE. ruzej kan, vadkan. 

810. üsző, üszü (juvenca, bucula, vitula; üszke): 
/ . vasa egyéves szarvasborjú (hinnulus v. vitulus rangiferi an-
niculus); vasikka, vaska, vasú borjú a) | észt. vasikas, vásik 
(gen. -ka) borjú \ lív. váski, vaiski (pl. -kid), vask, vaisk (pl. 
-kad) borjú \ IpE. vuöse borjú. 
\\md. vaz, váza, vazná, mdE. vaz borjú; vazu, mdE. vazov 
borjas, terhes (tehén). 

811. ár {éx-viz inundatio, aquae exundantes, viz-kv; áradni): 
/ . járve (nom. -vi) tó 3) (lacus, major quam lampi, l. 674. sz.) \ 

') Az útnak legeredetibb és legegyszerűbb neme, a földben hagyott nyo
mok, melyek után indulni lehet; v.ö. md. ki út és pilge-ki lábnyom. 

2) A kövessé eltérő jelentésre nézve, v.ö. ném. das kalb, és a mi némely vidé
keken divatozik, die kalbe (üsző, másképen ném./ürse). Egyébiránt m. vsző borjút 
is jelent, még pedig ünő-borjút. A f. vasa, vasikka mindkét nemen való állatot jo* 
lent, v.ö. m. tehén (vacca), régibben „bos, ökör." 

*) A szemlélőnek az árvíz csak úgy nyújtja a széles nagy víz képét mint 
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észt. járve (nom. jarv) u. a. \ liv. jára, járu u. a. j Ip. jaure, IpF. 
javrre tó (IpF. ezt is teszi: széles s lassú folyóvíz). 
|| cser. jer, cserH. yaxtó\md. árhká,járhká, mdE. erke, ár ke tó. 

812. egyenes, igyenes (aequus, planus, rectus); egyengetni compla-
nare): 

Ip. jalg, jalgok, jalges, IpF. jalggad, jalgis egyenes (eben, p.o. 
jalg adnám egyenes föld, locus aequus; Ip. jalget planities; 
jalge-; jalgete- egyengetni (aequare, complanare). 

813. ék (cuneus: ék-szeg): 
I oszt. jánk szeg (nagel). 

814. ért (érteni intelligere: értelem; értekezni srutari, perscrutari 
Molnár A.): 

Ip. jurte-, IpF. jurdde-, jurdase- gondolni, gondolkodni (cogi-
tare) ; Ip. jurták gondolat, IpF. jurd, jurddag gondolat, véle
mény. 

815. ideg (nervus, amentum: iv ideg, csapó i.; ideges): 
/ . jantehe (nom. jánne), jánte (nom. janti) ideg (chorda, ner
vus, tendo, p.o. in arcú jacidatorio: joutsi on janteessá arcua 
est intentus) ; jántevá er'ós idegu, izmos. 
I vog. ján, vogD. jantu ív-ideg\oszt. jinda, osztS. jünde# húzó-
kötél; not-j. ív-ideg. 

816. íj (íja-t; íjas), ív (íve-t; íves) arcus: 
f. joutse (nom. -tsi), joutsime (nom. -in), jouse (nom. -si) ij, kez-
íj (arcus jaculatorius)\lp. juoks íj: juokseb kiáldet tendere 
arcúm (aca juoks szivárvány). 
\\oszt. jogot, osztSföl. jogol, osztSal. jaugol ij\vog. jaut, jajt, 
vogD. jag'it, jajt ij\md. mdE. jonks: at'am j v mdE. pifgene 

j . szivárvány]cser. jongez íj. 
817. imád *) (imádni adorare: imádság, imádkozni) : 

/ . jumala isten \ észt. jumala (nom. -al) | liv. jumál isten: ju-

a tó. Megjegyezhető, hogy a török nyelvek a széles nagy folyamokat szintén 
„tenger"-nek nevezik (p.o. Nil denizi-nék a Nílust; a perzsa darja szóval is élnek 
„tenger és „nagy folyó" értelemben). 

') A m. imád ige látnivalólag = cser. jumuld-, tehát e h. imald-; ajumidd-
pedig okvetlenül a jumo- isten származéka, melynek a finnben jumala felel meg. 
Ez utóbbi teljesebb alak fenn is maradt a cser. jumuld- igében, mely mellé a liv 
jumáld- (esküdni) ige is sorakozik. Az esküvés ezen elnevezése az „isten" név ün
nepélyes kimondásától van véve, valamint az imádás is szükségképen az iateu-
név ismételt hangoztatásával járt. 
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máid- esküdni, jumáldimi esküvés, eskü ] Ip. jubmeJ, ibmel, IpF. 
ibmel isten. 
|| cser. jumo, cserH. juma isten, ég (jutna kidircen mennydör
gött) : jumuld-, jumolt- imádkozni, jumuldomas imádság \ md. 
jom, ebben: jondi'l, mdE. jondol villám (e h. jom-tol isten-
tüz) | votj. jumal : j . sión áldozó étek (bpfer-speisej. 

818. iv-, i'- (inni, iszom, ivó, ivás; itatni): 
/ . juo- inni (bibére), juotta- itatni\észt. joo- és joot- \Uv. juo-
és juot-j/p- jukke-, IpF. jukka (pr. 1. juyam), IpE. juuhü-
inni,' Ip. jukkate-, IpF. juyate- itatni. 
\\cser. cserH. jü-[amj inni, jükt-[em] itatni] votj. ju- inni]zürj. 
ju- inni; jut- itatni, jutal- u. a. (fr.)\vog. áj- inni]oszt. jénd"-, 
jand-, osztS. jind- inni; jentf- itatni. 

819. iszap : 
|| cser. joskun iszap. 

820. íz (íze-t , ize-t membrum, artus, articulus; ízes): 
/ . jásene (nom. -on), jásená tag, íz (membrum corporis, artus, 
articulus) ] észt. (pl.) jesemed ízek (glieder, tkp. csont-izek) \ IpE. 
jásen íz. 
| cser. jezeng, cserH. ezing íz: jol jezeng térdhajlás\md. ázna, 
mdE. ezne íz, tag \ votj. joz u. a. 

821. üz (űzni, üzöbe venni) ; üzekedm *): 
/ . juokse- szaladni, folyni, sebesen haladni (currere, jluere, ci-
tatimferri) : lehmá juoksee a tehén üzekedik (vacca est inaestu 
veneris)]észt. joos-, jooks-, joosk- szaladni, futni] lív. juoks-
szaladni, folyni. 

822. elég (elege-t) : 
/ . kyllá elég (sat v. suficiens quid): syöpi kyllánsá felegét eszi: 
edit quantum satis est) ; onko kylláltá v. kylláksi estne ad sa-
tietatem v. sufficienter; kyllá (adv.), kyllin eléggé, ugyan | észt. 
kül elég (kül jo már elég) ; (adv.) eléggé, ugyan | lív. ktill elég, 
bőven; igaz, ugyan (freilich, zwar, tuol) | Ip. kalle, IpF. galla 
elég, eléggé, jól (kalle adnak satis multum ; gallé davjarak elég 
gyakran) ; Ip. kallasac, IpF. gallas elégedett, jóllakott (satura
tus) : kallane- saturari. 
j) Az űz igének alapjelentése „persequi, nauchlaufen" (p.o. űzni a szeren

csét, űzni a mesterségét, v.ö. ,.seinem gewerbe nachgehen"; csak ily jelentése van 
az üzeked-ne>& is, v.ö. ném. eine láufische kuh = üzekedő tehén. 
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823. ér (érni: oda-, el-, í'á-érni; érkezni) : 
/ . kerkii-, kerkiá- (* kerkidá-) sietve haladni, még jókor oda 
érni, elérkezni; ráérni, ráerkezni (kerkisitkö kirkkoon an tem-
pestive advenisti in templum; ei keihás kerinnyt sinne hasta 
eo usque non penetravit; en kerkii sanoa tempus non habeo ad 
dicendum); érni (érik: ohra kerkii hordeum maturescit); — 
kerkia gyors, sebes (celer, promtus: k. jalalta velox pedibus) \ 
észt. kerge gyors, könnyű,• kerita- gyorsan utána hajtani (scharf 
nachtreiben = r / . kerittá- accelerare) | lív. kérd- ( = / . *kerkidá-) 
szorgalmaskodni (fleissig sein), kerdimi szorgalom ; kérd, kerda 
( = / . kerkia, * kerkidá) gyors, szorgalmas ; kert- ( = / . kerit
tá-) ráindítani, csábítani. 

824. erő (az 6 ereje; erős): 
Ip. kjáura, kjáuras erős (robustus, validus): kjáuro- erősödni 
(robustum fieri) ; IpF. é©vr, gevrra erős. 
I vog. jár erő ; jártál erötelen \ csm'Jl. avre erő, hatalom: avréSt 
kea (erejük elmegyen) elgyengülnek. 

825. esküd- (esküdni, esküszöm, esküvő jurare; esketni) ; eskü: 
Ip. káske- parancsolni x), meghívni (jubere, citare, invitare) : 
káskettá- meghivatni, megidéztetni: kásky parancsolat, meghí
vás (jussum, mandátum ; invitatio, citatio) \ észt. kásk- paran
csolni; kásk (gen. kásu, tő: kásku)parancsolat, törvény \lív. 
kásk- parancsolni, kásk (pl. káskid) parancsolat. 
I votj. kos- parancsolni (jubere) : kosem parancsolat | zürj. kös-
igérni. 

826. üres, üreg (cavus, vacuus: üreg hely. Molnár A.) : 
Ip. kuoros, koros, IpF. guoros üres (vacuus, inanis: k. coive 
üres gyomor, éhgyomor. 
|| vog. keurin 2) üres: keur bél, gyomor j cser. körgan 2) üres: 
körgö, cserH. körga bél, belső rész (das innere) ; körgöstö, cserH. 

') Az alapfogalom, mely a kétféle jelentésekben (jurare és jubere) közös, 
a „hangos, nyomatékos v. ünnepélyes mondás"; v.ö. (550. sz.) f. vala „eskü" := 
md. val ,,szó"j m. „vallani"; (287. sz.) cser. Süd „jubere" = md. sudt- „exsecrari"; 
lp. kocco- „vocare" és „jubere"; szintígy a ném. schwur-ról 1. a 550. számhoz való 
jegyzetet. 

2) A vog. és cser. szó melléknévi képzésmódja ugyanaz, mint a m. üres-é. 
E szerint az üres az, a minek bele van (was einen inneren raum hat). A flnn nyelv
ben is eléfordúl a „hohl" kifejezésére : avo-sisuksinen, tkp. ,,nyilt-beltí»' 
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körg'iita bent, stb.; cser. körgödömö nem üres (tkp. korgó-
telén). 

827. old (oldani, el-, meg-, ^-oldani) : 
lp. nuole-, nuolle- oldani (solvere ; p.o. cuolmeb n. csomót föl
oldani ; karvoit n. leoldani magáról a ruhát, véste se exuere) ; 
nuolete- vetkőzni (véste se exuere); IpF. nalla- leoldani (nad
rágot). 
| md. mdE. nolda- ereszteni, eleresztem. 

828. ell (elleni, ellik; megelleni) 
lp. náblo- megelleni (vitulum parere). 

829. én (ego: engemet, ingom); (l. mi nos, 625. sz.) : 
f. mina, mie, ma én\észt. mina, ma|/tt\ mina, ma\lp. IpF. 
mon én. 
| md. mdE. mon én | cser. men, min, mön, cserH. min | votj. mon | 
zürj. me (acc. mená) | őszi. ma (acc. mant) | vog. ám (acc. ánom). 

830. áll (állani): 
I cser. solg-[em], cserH. salg- állani; Soigokt-[em], cserH. sal-
gekt- állatni ; — sogol-[am], cserH. sagal- megállni, fölállni; 
sogald-, cserH. ^a,g&lt-fölállítani\votj. síi- állani]zürj. sulal-
állani, sút- (* sült-) fölállani (surgere), síitád állítani. 

831. arany (aranya-t): 
|| oszt. sorria, osztS. sarna arany | vog. sara, sorií | votj. zárni | 
zürj. zarn'í | md. sima, mdE. sirne | cser. sörtnö, cserH. sörtne. 

832. arasz (spithama) : 
j| vog. táras, vogD. tares, társ arasz. 

833. arat (aratni): 
|| cser. türed-[am], cserH. tured-, tred- aratni (cserH. meg: 
nyírni). 

834. asz- (aszni, aszik; aszalni; aszjú, asszú) : 
j| vog. tas-, vogD. tas- száradni; tasom pum száraz (aszott) fű; 
vogD. tasm száradt. 

835. aszó, oszó vallis, campus *): 
/ . laakso, lakso völgy (tal, niederung) | észt. laks (gen. laksu) 
nagy széles tér. 

') Régi szó, mely csak tulajdonnovokben maradt fen, 1. Mátyás PM Magyar 
nyelvtörténeti szótár, 1-sö füzetében. 
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836. az, oz (o-z)T): ott, oda, ollyan, úgy: 
to- : tova, tovább, túl (M-túl), túlsó ; ta-val; 
f. tuo- az (iste, is): tuohon oda; tuolla, tuossa ott; tuolta, 
tuosta onnan ; tuonne oda, tova: tuonnempa (nem. -pi) remo-
tior istuc ve7'sus; tuollaise (nom. -ainen) olyan; toise (nom. toi-
nen) második, másik j észt. too az (a megvetés mellékérteimévéi) ; 
töise, teise (nom. törne, teine) második, másik: teisel poolel a 
túlsó részen (jenseits) \ lív. tuo az, amaz; tuoi, toi (pl. toist) má
sodik, másik\lp. tuo-, IpF. duo-, do- (nom. tuot, duót, dot) az 
(iste, ille): tuoggo, IpF. duoggo ott (tuoggo ja taggo, IpF. 
duoggo daggo ott s itt = itt-ott); tuobbe, tuobben, többe, IpF. 
dobbe amott, a túlsó részen; tuoggar, IpF. duoggar, doggar 
olyan. 
I md. mdE. to-: tona, mdE. tona, tovata az, amaz; tosa, mdE. 
toso ott; toza, mdE. tozov oda; to, tov, tu, tuv, mdE. tov oda, 
arra; tosta, tov'ilda, mdE. tosto, tovoldo onnan; — md. oma, 
omo, mdE. ombo más, másik (omo ber6gu, om-siri a másik v. 
túlsó partra); omíce, mdE. omboce másik, második 2) | cser. tu 
az (tu-leö tumbak azon túlra): tudó az, ö; tusto ott, tuskó 
oda, tuzeö onnan, tunam akkor, tuge úgy; tumbal túlsó oldal 
(tumbalan, -bak túlra, tova, tumbalne túlsó félen, túl, tumbac 
túlnan); — cser. cserH. 3) umbal túlsó oldal (cserH. u. sirá 
túlsó part: umbalne, cserH. umbalna túl, -n túl; umbak, cserH. 
umbaka túlra; cserH. umbecen túlnan) \ oszt. to : torna az (tom
péiga v. pej a túlra, túlsó részre; tom-pélgena v. pena túl, túlsó 
részen); togof, osztS. togonam oda; totta, osztS. totti ott; osztS. 

') Az az (oz)-héli z már képzőelem, 1. NyKözl. VI, 34. 1. 
2) E szerint a 607. számú czikkböl (más) a mordvin rovatott ki kell hagyni. 

Látom ugyanis most, hogy a mdE ombo az o = fo mutató névmástö'nek compa-
rativusa, a finn comparativus-képző mpa-v&l azonegy képzővel (mbo), mely a md.-
ban csak ma, mo-vk lett. Az ombo, oma tehát e h. való : tombo, melynek megfelelő 
finn alak ez volna : *tuompa, = lp. tuobbe, mely elé is fordul. Hogy „másik, máso
dik" jelentésű szó mutató névmásból származhatik, mutatjuk a f. toise és az in-
dorgermán nyelvek terén a lat. altér, ném. ander (gót. anthar), mely utóbbiak szin
tén comparativusi képzővel alakultak. 

3) A cserH.-ben ezenkivül rendesen se használtatik távolra mutató név
másnak ; eléfordúl azonban tu is még ebben : tunamsa akkori. — A tumbal, umbal 
alakok szintén comparativusi képzéssel vannak (tumb, umb), v.ö. tembal a követ
kező czikkben. 
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tol onnan ; ta-: tament olyan \ vog. to : tot ott, tű oda, tűi on
nan ; tont akkor, toneazért\votj. so az, 6: sokuakkor, mceoly, 
úgy; — otsi oda, otin ott, otis onnan, ozi úgy ; — tu-pala túl
ra, tu-palan túl, túlsó részen, tu-palas túlnan \ zürj. t'i-: ti'tse oda, 
titán ott, titis, titisán onnan; — si, si'a az, ő. 

837. ez (e-z): itt, ide, illyen, így: 
te-: té-tova, té\-túl: 
f. tá- (nom. tárná): táná-páná (eh. páiváná) ma, hodie; táhán 
ide, tássá itt, tástá innen (tástá-láhin v. -édes ettől fogva, ezen
túl ; tánne ide, táállá itt, tááltá innen: tálláise (nom. -áinen) 
ilyen j észt. téma, ta 6; ez : tana, tánapá ma, tánavu ( = / • táná 
vuonna) ez idén | lív. tárna ö; ez : támp, támpi? ma, támnáigast 
ez idén; tá- ez: tán ide, táld, tást innen, tás, tása itt j Ip. ta-
IpF. da- (nom. tat, dat) ez: taggo, IpF. daggo itt, itt el; tag-
gar, IpF. daggar ilyen ; tabbe, tabben, IpF. dabe itt, e részen 
(tabbel, tabbelen i t innen : tabbel varén cis montem). 
|) md. tá, mdE. te ez: tetá, tite ez, mdE. tene ez, emez ; fása, 
mdE. tese, tenese itt; tej, te, mdE. tev, tenev, tej, tenej ide ; 
md. t'aza ide ; fasta, mdE. teste, teneste innét; md. tafta, t'af-
tana így; md. taftama, mdE. ten-kondamo ilyen; táci, teci, 
mdE. cece ma; md. t'addá ez idén\cser. ti, cserll. ti, te, ti ez1): 
cser. tide ez, cserH. tidá, tedá, tida az, b'; tiste, cserH. tistá, 
te"<tá, tista itt; tiske, cserll. tiská, teská,tiska t'áe; tizec, cserH. 
tisec, tesec, tisec i»»e»; cserH. tinám, tenám, tinam ekkor, ak
kor ; — cser. tembal innenső oldal ( = Ip. tabbel) : tembalne in
nenső félen, tembalan i. félre, tembac innenröl \ oszt. te: téma 
ez (tem-/at ma, hodie; tem-pélga v. -pejaemsre, innenső rész
re ; tem-pélgena v. -pena e részen): tege, osztS. tegenam ide; 
tette, osztS. tetti, tet itt; tet-sagat, osztS. tel innen; ti-: fiment 
ilyen \ vog. ti- : titi ez ; tit itt, tiji ide, til innen; tá : támíe így, 
ilyen ; táne ezért \ vot/j. ta ez: tatsi ide, tátin itt, tatis innen, tazi 
í^y; — ece, ice ilyen, így\zürj. ta-: tája, etaja ez; t&tée ide, 
tatán, tan itt; tatis, tatisán innen. 

838. egér (egere-t): 
/ . hiire (nom. -ri) egér | <?szí. hiire (nom. hiir) j fóy. ir (pl. írod) j 
Zp. snára. 
T) Meg kell jegyezni, hogy a cserH. dialeetus, mely a tu távolra mutató 

névmással már nem él, részben „az" értelemben használja a ti, ü-t. 
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|| vog. tánger egér | oszt. tener | md. sejer, mdE. cáver, ceir | votj. 
sir \zürj. sir. 

839. éh (éhgyomor; éhen, éhhel halni; éhes, éhes; éhezni): 
fjztt*̂ '. cíg éh (fames): cigjal-, cigin- éhezni\cser. suz-[emj 
éhezni. 

' 840. epe (fel, bilis: epés): 
/ . sappe (nom. -ppi) epe | észt. sápi (nom. sap) | lív. záp (pl. -púd) | 
Ip. IpF. sappe. 
I md. sápá, mdE. sepe, sápé epe \ votj. sop | zürj. sep. 

841. ér (ere-t véna: eres): 
|| vog. tares, vogD. társ, toars ér; vogD. tár gyökér | oszt. túrt, 
osztSal. lort, osztSföl. lor gyökér \ md. tarát, mc?ü7. tarád a<7-

842. ev (eve-t pus, sanies : eves, evesedni) : 
Ip. sej a, IpF. sá^a et> fpws): Ip. sej e- suppurare. 
I vogD. sáj genyedség, geny\oszt. tej, osztS. lüj | me2. mc£ZíJ. si 
geny: mdE. sijav genyes. 

843 ev-, e'- ». öv-, ö'- (enni, eszik, evö, evés; etetni): 
/ . syö- e/mi, syöttá- eíeím | észt. söö- e/m/, sööt- etem/ | lív. söö-
es sööt. 
I oszt. tév-, o&zfrS'. lív- enni\vog. te- e/mi (téne evó)\zürj. soj-
e«m [ w£/. si- u. a. | md. mdE. seve- e/////. 

844. év-, ív-, éved- (évni, évedni: évedik v. évik w/e// megérik, ká-
sásodik, p.o. körtve): 

|| os0í. tébet puha \ zürj. nebit | votj. nebit | mcZi?. eevte u. a. 
845. evez (evezni, evezőt): 

/ . souta- evezni (remigare) \észt. söud- u. a. \liv. sövda, sööda-
u. a. 
|| oszt. tovott- evezni. 

846. ín (ina-t nervus, inas nervosus, musculosus): 
f. suone (nom. -ni) ér (véna): veri-s. u. a., liha-s. nervus (séhne) \ 
észt. soone (nom. soon) ér, ín (ader, sehne) | liv. suor, zuor (pl. 
-rd) u. a. | Ip. suon, suona, IpF. suodna ín (nervus, sehne). 
|| oszt. ton, osztS. Ián m, ideg (sehne) | w^. tán, vogD. tán | woí;. 
sön ín: vir-s. e/* (ader) \zürj. sön eV (véna), sönás venosus \md. 
mdE. san ín, ér | cser. sön, cserH. sün «», «d!e#. 

847. iraml-, iramod- (iramlani, iramodni): 
I oszt. termád- sietni, termatt- siettetni | zürj. tármas- sietni, tár
mád- ad festinandum urgere\mdE. tormodo- ugrani, szökni. 
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848. iromba (variegatus) : 
jj mdE. sormav iromba, tarka: md. mdE. éorma hímzés, czif-
raság, írás, irat; md. sormadi'-, mdE. sormado- hímezni, írni. 

849. ó (ócska), ava- (avas : avulni): 
Jj oszt. tábat- ó, ócska, kopott (alt, abgenutzt). 

850. olcsó: 
/ . huotava olcsó \ észt. odava (nom. odav) u. a. 
I cser. soldo, cserH. sulda olcsó. 

851. olvad (olvadni): 
/ . sulaa- (*sulada-) olvadni, sulatta- olvasztani; sula liquidus, 
non congelatus | észt. sula- olvadni, sulata- olvasztani; sula li
quidus | lív. sulu- olvadni, sulát- olvasztani; sula liquidus, nem 
merev \ Ip. solkete-, IpF. solgide- olvadni (Ip. muottek Solketi 
nix liquefacta est) ; Ip. solkele, IpF. solggi- olvasztani. 
|| md. mdE. sola- olvadni, fölolvadni; elsoványodni; solafti'-, 
mdE. solavto- olvasztani; md. sola folyó, olvadt, be nem fa
gyott)^ zürj. síi- fölolvadni (oTTaflTL) | cser. cserH. sol-[am] ol
vadni, főni: £old-[em], cserH.solt- olvasztani,fözni\vog. sul-, 
l=al- olvadni; — tal-, tol- olvadni; talt-, tolt- olvasztani. 

852. orr (orro-t, orros) : 
/ . turpa (gen. turvan) némely állatnak (p.o. kutyának, disznó
nak) orra (schnautze, rüssel). 
|! md. terva, mdE. túrva ajak \ cser. türvö, cserH. terva, tirvá, 
tirba ajak. 

853. ö, ü (ő maga: övé, ön- v. örmon-maga); ő, ti *) (az ö házuk: 
övék), ők: 

1/. háne (nom. hán) 'ó; he; hyö Ök\lp. son, sodn (gen. eo)}lpF. 
son (gen. su) ő; — Ip. sije, IpF. si ők. 
I oszt. teu (acc. tevat), osztS. leu# ö; — teg, osztS. le/ ők \ vóg. 
táu ö; — tán ök\md. mdE. son ö; — md. sin, mdE. sin b'k. 2). 

854. öl (öle-t; egy öl fa, ölbe fogni; öles, ölelni) : 
/ . syle, syli (nom. syli) öl (amplexus ulnarum, sinus; orgyia: 
ota syliisi vedd az öledbe, sylen pitká egy öl hosszú); syltá öl 

1) A 3. személynévmás többesi alakja, mely most az egyesivel egyenlővé 
vált, a H. Beszédben (iv) épen úgy t-vel van mint miv, tiv (mi, ti). 

2) A többi e czikkbea elé nem forduló finn-ugor nyelvekben mutató név-
más használtatik a 3. személynévmás gyanánt (észt lív téma, tárna, zürj. si, sia, 
votj. so, cser. tudó). 
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(mint mérték: klafter, faden) ; syle-, syleá-, syleile- ölelni \ észt. 
sülé öl: sülé vötma ölbe venni; süld (gen. sülla) öl (klafter, fa
den) | lív. sül (pl. -lúd) öl (grémium: süls ölben) ; süt (pl. süld) 
öl (faden, klafter) | Ip. IpF. sal, salla ó7 (klafter). 
I t*ô r. tel, vogD. tál ö7 (táljel- ölelni) \ oszt. tet, oŝ í>S'. lül ó7 (/«-
den)\md. sel, meZi?. sát ó7 (orgyia); —má. ál, mdÉJ. elle, élest 
öl (grémium) \ cser. sülő, cserH. sel ó7 (orgyia) j 0wr/. s! orgyia. 

855. őrjöng, őrjül, t\ őrül (őrjöngeni, wie^rőrjülni): 
/ . húrja veszett, örült (furens, perfatuus, p.o. homo, equus) ; hur-
jaele-, hurjantele- őrjöngeni. 

856. ősz (autumnus: őszszel): 
/ . syykse (nom. syys), syksy ösz: syksyin ősszel \ észt. sügise 
ösz \ lív. sügS (pl. sügsöd) ösz\lp. őakea, IpF. cavc ösz; cak-
eek, IpF. cafcag öszszel. 
I vog. táksi, tágus, vogD. tákus ösz | oszt. sús, osztS. sugus | md-
mdE. soks ösz; md. soksmda öszszel \ cser. se2e, cserH. size 
ösz: sezenx, cserH. sizam öszszel \ votj. sizil ösz. 

857. ugyan (csakugyan, ugyancsak, ugyanaz; ugyan megjárta; ugyan: 
quidem, zwar) *): 

/ . tote (nom. tosi) igaz, való (verum, certum, serium: náytán 
todeksi verum esse probo, igaznak mutatom v. bizonyítom ; se on 
totta az igaz): totta, todesti, tosin ugyan (quidem, zwar), csak
ugyan, valóban (vére, serio); totise (nom. -inén) verus, certus, 
verax, serius \ észt. tödé (gen. töe) veritas: töeks saama meg
valósulni, töeks tegema (valóvá tenni) bizonyítani, teljesíteni, 
p.o. Ígéretet; töeste valóban, bizonyosan; tösise (nom. -ine) 
ioahrhaftig\lp. tuoda komoly dolog, komoly v. nagy igyekezet ; 
tuodest omni nisu, serio ; tuodaik mindenképen, ugyancsak (p.o. 
el fogok jönni, ha bár nem érek is rá) ; — IpF. duót való, igaz 
(ioahr), komoly dolog (nem tréfa) ; duoíai igazán, komolyan ; 
tuoöalas igaz (ivahrhaft). 

') A m. ugyan bizonyító és megengedő adverbium, s természetesen egészen 
más, mint a névmási adverbium ugyan (úgy). Hogy a jelentései „vére, revera"-
féle alapjelentésre vezethetők vissza, mutatják ezen analógiák : a ném. zwar (qui
dem) régibben ze-wáre volt (szószeriut: valósággal) ; a tót nyelv az ugyanaz-t így 
mondja : tén istt, melyben istí „bizonyos", ószláv ista qui verő est v. idem ; oro
szul is isüj „ugganaz" és istinna veritas, istinno verő, revera. S a m. ugyan-t lehet 
is sokszor fölcserélni evvel: igazán (p.o. ugyan megrakták), s az igaz is használható 
„quidem" értelemben. 
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858. ujj (ujja-t digitus) : 
Ip. cute, IpF. őuvdde, IpE. cuvdi újj (digitus manus autpedis). 
I oszt. tuj, osztSal. loj újj; tujit gyürít' (fingerring)\vog. tul'e 
újj \ zürj. cutí| votj. cini". 

859. újj (ujja-t manica : ruha-új) ; ujjas) : 
Ip. soje, Zp.F. BOa^a, so^a, IpE. soaja szárny, újj (armel); — 
Ip. sasse u. a\f. hiha, hia %)' (armel) : 
|| vogD. tajt7 taut w;)' (armel) \ votj. sajas, saes | zürj. soj bra-
chium, sos manica vestis\cser. soks rwfeaáji;|wc?. mái?, oza rw-
haújj. 

Toldatok. 
74. számhoz (kutya): 

I zürj. kiéan catulus canis; * zürj. kíöan kankutya (KOÓejiL.) 
87. sz.-hoz (had): 

IpF. godde, p.o. valdde-godde ország (f. valta-kunta), sokka-
godde nemzetség (f. suku-k.), bárra-godde háznép, család (/. 
perhe-kunta). 

110. sz.-hoz (has) : 
/ . kassá púp (höcker), kassikká crassus, corpulentus. 

117. sz.-hoz (héj): 
I zürj. kid (instr. kiden) iokíász, polyva (gluma). 

132. sz.-hoz (homlok): 
f. kulma szöglet, elényomüló rész (angulus: kulma-kivi lapis 
angularis): silmá-kulma v. otsa-kulma halánték (tempus ca-
pitis); kulma-luu halánték-csont\észt. silma-kulm szemhéj\Uv. 
gűlma, kulma: sílmagűlmad szemöldökök\lp. kulbme: éalme-
kulbme palpebrae. 
|| zürj. kim: sin-kim tempus capitis l). 

111. sz.-hoz (hasad): 
Ip. kaske-, IpF. gasske- harapni, marni (v.ö. a 604. sz.-hoz 
való jegyzetet). 

151. sz.-hoz (haj) : 
|| vog. sau haj (crinis) : ponk-sau fej haja. 

155. sz.-hoz (halk) : 

') Ez egészen = f. silmá-kulma, s igazolja a í. kulma szónak ide tartozását, 



A MAGYAR ÉS FINN-UGOR NYELVEKBELI SZÓEGYEZÉSEK. 4 7 

— IpF. suolgai, suolgasi lassan, csendesen *). 
176. sz.-hoz (jut): 

|| * zürj. jest-: og jestí nem erek rá, nincs időm (He#ocyn.); jes-
ti'tem meg nem érett, éretlen (map'hjihivL). 

192. sz.-hoz (talp) : 
Ip. tuolpa, tuolpes, IpF. duolbba, duolbas lapos (planm, aeqtms: 
duolbba giet die flache hand, d. ádnam flaches land). 

209. sz.-hoz (tele): 
|| mdE. talaj elég 2). 

227. sz.-hoz (toll): 
|| * zürj. ti'l toll (nepo). 

257. sz.-hoz (díj): 
/ . lunasta- 3) kiváltani váltságdíjjal (solvto pretio redimere)\észt. 
lunasta- u. a. \ Ip. lodnas, lodnes váltságdíj (pretium, quo quid 
redimitur), lodneste- redimere; IpF. lodno- kiváltani (lodnom 
rut váltságpénz). 

283. sz.-hoz (szén): 
' || zürj. som szén (carbo). 

345. sz.-hoz (ser, sért): 
IpF. sorbme kár (sérelem; v.ö.f. surma). 

350. sz.-hoz (só) : 
|| zürj. sö só (sal), sola sós (salsus). 

366. sz.-hoz (süv): 
IpF. sivjug sógorné (feleségnek nővére). 

402. sz.-hoz (nős, nőstény): 
— IpF. nignalas, Ip. mmeles nőstény (m. lodde nőstény madár). 

422. sz.-hoz (nyugodni): 
|| vogD. nuntlant- nyugodni. 

428. sz.-hoz (nyű): 
Ip. navalak, IpF. nivn (nivdnag) moly. 

noha az kivált az észt, lív és laj>p nyelvekben eltérő' alkalmazást nyert. A kulm, 
valamint Mm, megfelel a m. honi- szórésznek. 

') Ez ellenében a IpF. Miije csak átvett finnességnek mutatkozik. 
2) Ennyi nyoma maradt ezen annyira elterjedt tőszónak a mordvinban, 

hol különben a „plenus"-ra más szó van : páSksa, mdE. peskse; igéje : paíkede-
telni, megtelni. 

3) Származott ige, melynek alapszavát a Ip. lodnes (lones) és másrészt a 
zürj. don} votj. dun, oszt. tan és tin tartották fen. (1. a 257. czikket). 
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442. sz.-hoz (puha) : 
/ . pehka podvasság (putror levior: pehka-puu|>oí?yas/a); peh-
kaise- (nom. -ainen) semi-putridus (morschj. 

457. sz.-hoz (borúi): 
|J zürj. pör- fölborulni, eldőlni (subverti) ; pörád- földöjteni (sub-
vertere). 

448. sz.-hoz (begy): 
lív. pág (pl. -gud) talp eleje (fuszballen). 

468. sz.-hoz (bandsal): 
I * zürj. pinela: pinela-sin bandsal szemű (KOCOÖ). 

477. sz.-hoz (fajd? fajdok) : 
I zürj. bajdík fogoly (perdix). 

507. sz.-hoz (fenyü): 
j| zürj. pozám pinus silvestris. 

511. sz.-hoz (férj): 
I mdE. pirgene mennydörgő isten x ) , mennydörgés: pirgene 
jonks szivárvány. 

530. sz.-hoz (fö, főz): 
I zürj. pu- főzni (coquere) ; * zürj. pim forró víz (KHÜHTOKTÍ). 

540. sz.-hoz (fül): 
|| * zürj. pomal- izzadni (norkTB). 

574. sz.-hoz (viszont) : 
— Ip. vist v. vast ismét (rursus, iterum: jágnab lusskeli vist 
rursus glaciem in aquam dissolvit). 

585. sz.-hoz (var): 
I zürj. or pus vulnerum. 

598. sz.-hoz (verem) : 
| zürj. guran verem (fovea, = cser. korem). 

607. sz.hoz (más): 
jj a md. rovatot: oma, omo stb. — egészen ki kell hagyni, l. a 
836. számhoz való jegyzetet 

635. sz.-hoz (mutat): 
| * zürj. mitcal- mutatni (noKa3aTí>, Ka3aib). 

') A mdE. pirgene, kinek tiszte a „mennydörgés", kinek „íja" a szivár
vány (moksa-mord. atam-jonks), nem lehet más mint az „öreg isten", kinek neve 
a finnben ukko (der alte), ukkose) (nom. -onen, u. a. dim); v.«í. Ip. acajuoks (szivár
vány, tkp. az atyának íja). E szerint a radE. pirgene-nok bátran ezen eredeti j e 
lentést tulajdoníthatjuk : Böreg''<, t.i. „Öreg isten." 
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700. sz.-hoz (lök): 
|| zürj. lukal- bökni, öklelni (cornibusférire). 

699. sz.-hoz (lő): 
I zürj. löd- dobni, vetni (jacere, projicere ; = md. mdE. láde-, 
íed'e-). 

705. sz.-hoz (ad): 
I * zürj. udasan blid HO^HOCL (prasentirteller — tkp. adogató 
tál, v.ö. votj. ud-). 

754. sz.-hoz (emlékez, említ): 
I észt. — máleta-, málesta- erinnern, gedenken, sich besinnen, er~ 
wahnen: malestus, máletus emlékezet, emlék (máletuse táht denk-

778. sz.-hoz (úr) : [mai). 
I zürj. verásférfi (vir,z=zf. uros). 

J e g y z e t . A fentebbiekben többször hoztam föl zűrjén 
szót (*) jegygyei: (*zürj.) Ezek egy töredékes orosz-zür-
jén szógyűjteményből vannak véve, melyet Reguly hagyo
mánya közt találtam. E szógyűjteménynek a nyelve el is tér 
valami keveset azon két dialectustól, melyek egyikéről Ca-
strén írt zűrjén nyelvtant, másikán pedig a Máté-evange-
liomnak zűrjén fordítása készült. Minthogy az ilyen szógyűj
teményekbe néha félreértések csúsznak be, csak óvatosan 
éltem vele, s mindenkor ki is tettem az elétalált oro3z fordí
tást, mely félreértést nem enged. 

Visszatekintés. 
A fent közölt 858 szóhasonlítási czikkben l) szintannyi kü

lön magyar tőszó van kimutatva, mely a többi finn-ugor nyelvek
ben is még azonos vagy egyeztethető hangalakkal és jelentéssel 
található; vagy, hogy kerekebb számot nyerjünk, s tekintve, hogy 
van egynéhány olyan czikk is, melyet egy másikkal egybe kellett 
volna foglalnom 2), — mondjuk, hogy mindössze 850 magyar tő-

' ) A z 5 2 t . szám tévedésből kimaradt, azért egygyel kevesebb van, mint 
az utolsó czikk száma. 

2) Ezek : kötni és kötél, föl és fej, fény ksfőni, én és mi. 
XYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. VII, 4 

^ 
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szónak finn-ugor rokonsága van kimutatva. Ez tehát az eredménye 
az e tárgyban legújabban folytatott kutatásaimnak, s azt hiszem, 
ha nem tekintjük is milyen magyar szókat találunk e munkálatban 
összehasonlítólag kimutatva, már a mennyiséggel is egyelőre meg 
lehetünk elégedve, ha p.o. avval vetjük össze, hogy Curtius György 
„Griechische Etymologie"-jében a hasonlítható görög nyelvkincset 
kevesebb mint 700 ilyen czikkben adja elé. Hogy valóban mit és 
mennyit jelent a fent említett szám (850), azt legegyszerűbben a 
magyar tőszók összes száma tünteti elé, mely saját összeírásom 
szerint *), 2,400-ra rúg. A magyar tőszóknak tehát több mint e g y 
h a r m a d a van a rokon finn-ugor nyelvekben kimutatva. 

Érdekes továbbá látnunk, hogy oszlik a 858 hasonlítási czikk 
az egyes magyar szókezdő betűkre. Ugyanis van: 

k betűből 77 czikk (1—77. sz.) b betűből 29 ez. (443—471. sz.) 
g n 8 „ (78—85. sz.) f 11 71 „ (472--543. sz.) 
h n 82 „ (86-167.sz.) (nincs meg 521.) 

j ii 11 „ (168—178. sz.) V n 54 n (544--598. sz.) 
gy ii 11 „ (179-189. sz.) m ii 40 „ (599--638.sz.) 
t ii 62 „ (190-251. sz.) r !? 29 „ (638--667. sz.) 
a ii 13 „ (252—264. sz.) 1 n 37 „ (668--704.sz.) 
sz a 57 „ (265-321. sz.) a, e 
s 45 

22 
„ (322—366. sz.) 
„ (367—388. sz.) 

i, ol 1 n 155 ,i (705--859. sz.) 

z ii 3 „ (389-391. sz.) ü 
n,nj ii 41 „ (392-432. sz.) ez » semmi 
P ii 10 „ (433—442. sz.) zs » semmi 

A hasonlított magyar tőszóknak (850.) az összes magyar tő-
szókhoz való egészben vett aránya = 1 : 3 , vagy szorosabban 1 : 
2,8. De az egyes szókezdő betűk után véve az arányt, a hasonlí
tott tőszó úgy áll az összes számhoz: 

') Ebben, úgy mint a hasonlításokban is, mellőzve vannak a hangutánzó 
szók, valamint a tudva levő idegen szók, melyek nem az altáji nyelvcsalád kö
réből valók ; továbbá minden gyermeknyelvbeli szó, s egyéb játszi-szók (fity-fi-
rity) vagy a melyek csekély aprólékosságokat jelentenek s többé-kevésbbó ter-
minologicus természetűek (mint p.o. a legtöbb plánta- és bogárnév). Mert van 
minden nyelvkincsben, a valóban fogalomkifejező szók mellett, még sok értékte
len polyva is. 
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k betűben mint 1 :3,6. n, ny betüb. mint 1 :1,7. 
g » 55 1 :9,o. P 55 55 1 7,8. 
h » 57 1 :2,o. b 35 55 1 :4,5. 
j » 55 1 :1,6. f 55 5? 1: 1,8. 
gy » 55 1 :4,4. V 55 55 1 :1,9. 
t » n 1 2,8. m 55 5? 1 •2,8. 
d 55 75 1 :4,4. r 55 5} 1 2,6. 
sz n 5? 1 •2,4. 1 5? 55 1 2,5. 
s n 5) 1 2,6. a, e, i 
cs » 55 1 5,3. o, ö n n 1 : 2,1. 

z » 55 1 9,o. », ü 
E szerint t ö b b hasonlítható szó, mint a mennyit az általá

nos arányszám (:2,s) kíván, találtatott ezen betűkben: j (:1,6), 
n, ny (: 1,7), f (: l,s), v (": 1,9), a e i o ö u ü (: 2,i), h ( : 2,o), sz 
(: 2,4), 1 (: 2,5), s (: 2,e), r (: 2,e); é p e n a n n y i ezekben: t (: 2,s), m 
(: 2,s) ; k e v e s e b b ezekben: k ( : 3,e), gy (: 4,4), d (: 4,4), fo (: 4,5), 
cs ( :5 ,3) ,p ( :7 , s ) , g ( :9 ,o) , z(:9,o). 

A fentemlített 2,400 magyar tőszó között van egyszerű a 
magyar nyelv terén nem származtatható i g e 600, névszó pedig 
1800. A magyar nyelvben tehát az igének a névszóhoz való szám
aránya = 1 : 3. — A fent közölt szóegyezési czikkek (858) között 
ellenben van 291, mely magyar igére, 567 *) mely magyar név
szóra vonatkozik, vagyis : a fent összehasonlítólag a finn-ugor nyel
vekben kimutatott magyar tőszókra nézve az igének a névszóhoz 
való számaránya = 1 : 1,9, azaz közel 1 : 2. Ebből kitűnik, hogy 
az összehasonlított magyar tőszók között aránylag nagyobb szám
mal van az ige mint a névszó. Hasonlóképen az említett 291 ha
sonlított igének a magyar igék összes számához (600) való aránya 
= 1 :2 , míg az általános hasonlítási arány: = 1 : 2,8 (vagy 1 : 3). 
Az egyes szókezdő betűk alatt van az összehasonlított magyar tő-
szók közt ige és névszó szám szerint: 

') Következő m. toszókat: gugg, hagy, tel- és tele, szar, fagy, fing, fos, ok, 
minthogy el nem dönthető, hogy az igeszói vagy a névszói jelentés bennök ere
detibb-e, mind a kettőhöz számítottam, s az így nyert számtól (295 ige, 571 
névszó) a fölös 8-nak a felét (4) mindegyik résztől megint levontam ; így került 
ki 291 ige, 567 névszó (összesen = 858). 

4* 
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k betű alatt 20 ige 57 névszó n, n y betű alatt 12] ge 291 tévszó 

& „ » 2 7? 7 » P 7? 99 4 » 6 77 

h • 77 23 77 60 n b » 7? 11 „ 18 ÍJ 

j » n 3 n 8 n f 77 77 35 n 3 9 n 
gy » n 3 n 8 n Y 77 77 27 . 28 77 

t » n 24 » 39 n m 77 71 13 » 27 77 

a , 77 6 » 7 rt r 97 77 12 n 17 n 
sz „ n 17 ?? 41 75 1 77 '7 12 n 2 5 77 

s i, n 13 » 32 77 a, e i 
cs „ n 7 75 15 97 i , 0 , 0 

I " 77 49 107 n 
2 « n 2 » 1 ÍJ u, ü | 

Az összes magyar igék és névszók között fenálló számarány 
( = 1 : 3) következőképen módosul az egyes szókezdő betűk alatt: 

k betűben — 1 3,7. zs betűben = 1 3,6. 

g 77 = 1 :8,o. n, ny 77 = 1 3,i. 
h 77 s— 1 3,2. P n 35S 1 5,5. 
• 
J 

7? = 1 2,6. b 77 ss: 1 4,9. 

gy >J SSS 1 2,3. f 77 = 1 : 1,6. 
t 77 = 1 : 2,3. V 77 = 1 :1,4. 
d n = 1 :3,7. m 77 = 1 •4,3. 
sz n SS 1 3,o. r 77 = 1 2,0. 
s 77 = 1 :4,4. 1 n = 1 2,6. 
cs 97 = 1 5,6. a e i i 

o ö ! 
u ü \ 

ez 77 = 1 7,7. 
a e i i 
o ö ! 
u ü \ 

77 = 1 • 2,2. 
z 77 = 1 :4,4. 

a e i i 
o ö ! 
u ü \ 

Azon fentebb kimutatott tény, hogy aránylag nagyobb szám
mal mutatkozik a finn-ugor nyelvekkel való hasonlíthatás a ma
gyar igére nézve, mintsem a névszóra nézve, arra a föltevésre ve
zet, hogy a még össze nem hasonlított magyar névszók közt még 
sok idegen nyelvkincs rejlik, melynek fölvétele tudvalevőleg köny-
nyebben esik meg névszókban mint igeszókban. Hozzá véve, hogy 
egyes betűkben aránytalanul több névszó mint ige van (p.o. a g, ez, 
p, cs, b, z, m, s, zs, k betűkben), kivált az ezen betűkön kezdődő ma
gyar szók között nyomozhatjuk a magyar névszók említett fölös-
számuságának okozóit. Megengedem ugyan, hogy részben esetle
gesség is az, hogy mennyi ige meg mennyi névszó van az egyva-
lamelyik betűn kezdődő tőszók között, s e részben nem fektetek 
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valami nagy súlyt ezen aránykimutatásokra, miután azok egyik 
alapja, a magyar tó'szók összeírása, még nem a kívántató szigorú
sággal készülhetett el, — de az mégis különös dolog, hogy csak 
ezt említsem, hogy a magyar szókincsnek p betűje tekintetre érde
mes 66 névszó mellett csak 12 igét mutathat föl, míg az /be tűben 
49 ige és 82 névszó van; még pedig ezen pbel i 12 ige között egy 
sincs olyan, mely a fogni, fedni, fesleni, félni, feküdni, folyni-iéle 
igékkel tartalmi fontosságra nézve mérkőzhetnék. 

Végre megjegyzem, hogy a közölt 858 szóhasonlítási czikk 
között 254 csak a nyugati-finn (finn, észt, lív, lapp) nyelvekben 
mutatja ki az illető magyar szót, 200 meg csak a keleti-finn vagy 
ugor nyelvekben, és 404 mind a két részen, úgy a finn mint az 
ugor nyelvekben. 

BUDENZ JÓZSEF. 

S A J T Ó H I B A . 
114. szám, 2. sor, olv.: vog. k u t : kute megé. 



SZÓMUTATÓ. 

Adni 705. 
ág 706. 
agancs 706. 
agg 707. 
agy 708. 
ágy 709. 
ágyék 789. 
agyar 710. 
aj, aj ázni 711. 
ajangani 712. 
áj ni 729. 
ajtó 713. 
akadni 714. 
al, alatt stb. 715. 
alacsony 715. 
áldani 720. 
áldozni (le, a nap) 788. 
áll (mentum) 716. 
állani 830. 
alig 717. 
alkalom, -Imas 718. 
alkotni 719. 
alku, alkudni 718. 
álom 721. 
aludni 721. 
ángy 723. 
anya 722. 
apa 724. 
ár (pretium) 725. 
ár (subula) 727. 
ár {ixvű), áradni 811. 
arany 831. 
arasz 832. 
aratni 833, 
árú 725. 
arcz 726, 

árnyék 787. 
árva 728. 
ásni 729. 
ásítani 730. 
aszni, asszú 834. 
aszó 835. 
asszony 731. 
atya 732. 
avas, avulni 849. 
az 836. 
Baj, bajos 466. 
bajusz 467. 
bal, balog 443. 
bámulni 414. 
bandsa, bandsal 468. 
bánni, bántani 445. 
baszni 446. 
bátya 447. 
begy 448. 
bél, belek 469. 
belé, belül, belől, belső' 

469. 
benn (ben), bent 469. 
bér 470. 
berzedni 449. 
beteg 450. 
birka 471. 
bízni 451. 
bog 452. 
bogyó 453. 
bojtani, bojtogatni 464. 
boka 454. 
bolygani, bolyongani 

455. 
bolygatni 464. 
bongyolni 456. 

bonyolui, bonyolítani, bo
nyolódni 456. 

borítani (fölb.) 457. 
borulni (procklere) 457. 
borzadni, borzas 449. 
bosszankodni 458. 
bosszú 458. 
bot 459. 
botkó 454. 
bögy 448. 
böjt 460. 
bökni 461. 
bölö 462. 
bötyök, bötykös 454. 
bújni 463. 
bunkó, bunkós 465. 
báni 463. 
bütykös 454. 
burúlni 457. 
Csapni 381. 
csenevészni 367. » 
csend, csendes 368. 
csepp, csepegni 382. 
csepü 383. 
csikó 369. 
csiklándani 370. 
csillag 371. 
csillámlani,csillogni 371. 
csinos 372. 
csípni 373. 
csipő 385. 
csitkó 369. 
csomó 374. 
csont 386. 
csoport, csopor 387. 
csög 375. 
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csökni 376. 
csökkenni 376. 
csökönyös 381. 
csönd 368. 
csőnk, csönköly 377. 
csöpp 382. 
csöpü 383. 
csúcs 380. 
csukni 378. 
csukor 379. 
csúp 380. 
csülk, csülök 388. 
csíínni 367. 
Dada 252. 
dagadni 253. 
daru 251. 
dermedni 255. 
deríí 256. 
díj 257. 
dísz, díszes 258. 
doh, dohos 259. 
domb 260. 
dorgálni 261. 
döfni 262. 
dörzsölni, dörgölni 263. 
dugni 261. 
E b 733. 
edény 734. 
édes 735. 
éfiú 755. 
egér 838. 
égni 736. 
egész 737. 
egy, eggy 738. 
egyenes 812. 
éj 739. 
éh, éhes 839. 
ejteni 751. 
ék (cuneus) 813. 
el 742. 
él, éles 740. 
elég 822. 
élig 717. 
elleni 828. 
élni 741. 

elő', előtt stb. 742. 
elme 743. 
eme-disznó 7 i5. 
emlékezni, említeni 754. 
emni 744. 
emse 746. 
én 829. 
ének 747. 
enni 843. 
ép ; építeni 748. 
epe 840. 
ér (véna) 841. 
erdő 790. 
eredni 807. 
érett, ért (pro) 791. 
érni, érkezni 823. 
ernyő 792. 
erő 824. 
érteni 814. 
eskü, esküdni 825. 
esmérni 765. 
esni 751. 
est, estve 749. 
ester 750. 
ész 752. 
ev, eves 842. 
ev- (evő, enni) 843. 
év 753. 
évni, évedni 844. 
evezni 845. 
ez 837. 
F a 472. 
facsarni 473. 
faggyú 475. 
fagy, fagyos 474. 
fagyni, fagylalni 474. 
fajd, fajdok 477. 
fájni 476. 
fakadni 478. 
falni 479. 
falu 480. 
fan,fanos 481. 
fanyalogni 482. 
far 483. 
fáradni 484. 

faragni 526. 
fark 485. 
farkas 486. 
fasz 487. 
fazék, fázok 488. 
fázni 471. 
fecske 489. 
fedni, fedél 490. 
fehér 493. 
fej (caput) 491. 
fejni 492. 
fejér 493. 
fejsze 494. 
fejteni 512. 
fék 495. 
fekete 496. 
feküdni (fek-) 497. 
fel (föl) 531. 
fél (fele-t) 498. 
felé, felől 498. 
feleség 498. 
feleselni 500. 
felhő, felleg 501. 
félni 499. 
fenni 502. 
fene 503. 
fenegetni 504. 
fenék 505. 
feníteni 504. 
fény, fényes 506. 
fenyegetni, fenyíteni 

504. 
fenyü, fenyves 507. 
férczelni 509. 
féreg 510. 
fergeteg 525. 
férj, férfiú 511. 
férni 508. 
fesleni 512. 
festeni 513. 
fészek 514. 
feteke 496. 
fi, fiú 516. 
ficzamodni 516. 

.. fing, fingani 518. 
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fitítani, fitogatni 517. 
fog, fogas 519. 
fogadni 520. 
foganni 520. 
fogni, foglalni 520. 
fogyni 522. 
fojtani 535. 
fok, fokos 519. 
fonni, fonal 523. 
fonnyadni 524. 
fordulni, -dítani 535. 
forgács 526. 
forgani, forogni 525. 
forrani 527. 
fos, fosos, fosni 528. 
fost, fostos 528. 
foszlani, fosztani 529. 
fő (caput) 491. 
főni, fó'lni, 530. 
föcske 489. 
födni 490. 
föl 531. 
föld 532. 
felhő, főlleg 501. 
fölött, fölé, fölül 531. 
fölös, fölső 531. 
förgeteg 525. 
fösteni 513. 
fösvény 533. 
főzni 530. 
fiíjni, fúni 534. 
fúlni, fúladni 535. 
furkó, furkós 536. 
futni 537. 
fuvallani, fúvó 534. 
fü, füves 538. 
fül, füles 539. 
fűlni 540. 
fiirész 541. 
fürge 525. 
füst 542. 
fűteni 540. 
fűz-fa 543. 
Gagó 78. 
gatya 79. 

gazdag 80. 
gerjedni, gerjeszteni 81. 
gond, gondolni 82. 
görbe 83. 
gőz 84. 
gugg, guggani, guggol

ni 85. 
gyalog 179. 
gyanánt 180. 
gyékény 181. 
gyér 182. 
gyermek 183. 
gyors 184. 
gyökér 185. 
gyönyörű, gyönyörködni 

186. 
győzni 187. 
gynha 174. 
gyúlni, gyújtani 188. 
gyűlni, gyűjteni. 
H a 126. 
hab (unda) 86. 
hab (spuma) 150. 
had 87. 
hágni 88. 
hagyítani 154. 
hagyni 89. 
hagyma 90. 
háj 91. 
haj (héj) 118. 
haj (crinis) 151. 
hajítani 154. 
hajlani 153. 
hajlok, hajlék 152. 
hajlítani 153. 
hajnal 92. 
hajtani (flectere) 153. 
hal (piscis) 93. 
halk 155. 
halni 94. 
hálni 95. 
haladni 96. 
hallani 97. 
háló (refe) 98. 
halovány, halvány 99. | 

I hályog 100. 
hám, hámlani, hámozni 

101. 
hamu 102. 

j háncs 101. 
hang 156. 
hangya 104. 
hankalék 4. 
hántani 101. 
hanyatt 103. 
harapni 105. 
harkály 106. 
haris 107. 
harmat 157. 
három, harmad 108. 
hárs 109. 
has 110. 
hasadni 111. 
haszon 112. 
hat, hatod 113. 
hát (dorsum) 114. 
hattyú 115. 
ház, haza, hazól 116. 
hegy 117. 
héj 118. 
héj (híj) 161. 
hejt 119. 

henye, henyélni 120. 
hervadni 158. 
hét, heted 159. 
hézag 161. 
hév, heves 121. 
híd 160. 
hideg 122. 
hiedelem (refrigerium) 

122. 
híj, híjába, hijú 161. 
hím (mas) 123. 
hitvány 119. 
hiv- (hinni) 124. 
hív (hü) 124. 
hívni (híni) 162. 
hives 122. 
hiú 161. 
hízni 125. 



A MAGYAR ÉS FIKN-UGOR NYELVEK BEL! SZÓEGYEZÉSEK. 5 7 

ho- (hol, hova, hogy) 126, 
hó (mensis), hó-nap 127. 
hó (nix) 163. 
hogyan 126. 
hol (ubi) 126. 
holnap, hóival 128. 
hold (luna) 127. 
holdra kelve 128. 
holló 129. 
hólyag 130. 
homály 131. 
homlok 132. 
homorú 133. 
homu 102. 
hón, hónalj 134. 
honn 116. 
honnan 126. 
hoporty, hoporcs 135. 
hordani 136. 
horny 137. 
horzsolni 138. 
hosszú 139. 
hova 126. 
hoz (hozzá) 141. 
hozni 140. 
hö (hév) 121. 
hökkenni 164. 
hölgy 165. 
hó's, hősölni 142. 
huddam, huddó 143. 
húgy, húgyni 143. 
húgy (stella) 144. 
hullani 166. 
hunyni 145. 
húr, hurka 167. 
hurtszolni 146. 
húsz, huszad 147. 
húzni 148. 
hü (hív) 124. 
hűlni, hűteni 122. 
hüs 122. 
hüvely 149. 
hüvö3 122. 
Ide 837. 
ideg: 815. 

idő' 793. 
ifiú, ifjú 755. 
igaz 756. 
igen 757. 
így 837. 
igyekezni 794. 
igyenes 812. 
íj 816. 
ijedni 758. 
ike, ik 783. 
illyen 837. 
imádni 817. 
ín (servus), ínség 759. 
ín (nervus), inas 846. 
inni 818. 
íny 760. 
ip, ipa 761. 
iparkodni 762. 
ír (ungueutum) 763. 
iramlani, iramodni 847. 
iromba 848. 
is (ise) 773. 
ismerni 765. 
iszap 819. 
itt 837. 
ív 816. 
iv- (ivó, inni) 818. 
ívni (évni) 814. 
íz (szilva-íz) 784. 
íz (membrum) 820. 
izenni 786. 
izzadni 766. 
izzó 766. 
Já ték, játszani 168. 
jég 169. 
jegy 170. 
jel 171. 
jelen, jelenni, jelenteni 

171. 
jó (fluvius) 172. 
jó (bonus) 173. 
jog-ke'z 173. 
joh 174. 
johtatni 176. 
jonh, jonhó 174. 

jó'ni, jönni 175. 
jutni 176. 
juh 177. 
juhar-/a 178. 
Kacsintani 1. 
kajtatni 73. 
kan 2. 
kancsal 3. 
kankalek 4. 
kapni 5. 
kaparni 6. 
kaptár 7. 
kár 8. 
karcsú 9. 
kast, kastos 10. 
kecske 11. 
kecske kígyó 12. 
kedv 13. 
kelni 14. 
kelleni 15. 
kemény 16. 
kenyér 17. 
kép 18. 
kepe 19. 
kérni 20. 
kerék, kerek 62. 
keresni 21. 
keringeni 22. 
kergetni 23. 
kéreg 24. 
kérkedni 25. 
kerülni 22. 
kés 26. 
kesa, kesálkodni 27. 
keserű 28. 
keskeny 29. 
két, kettő 30. 
kéve 31. 
kevély 32. 
kevés 33. 
kéz 31. 
ki (quis) 35. 
ki, kivé 36. 
kicsiny, kicsid 38. 
kígyó 37. 
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kis 38. 
kísérteni 39. 
kita 40. 
kívánni 41. 
kivül 36. 
kofa 42. 
konok 43. 
koponya 44. 
koporni 6. 
kor 45. 
kora (akkora) 46. 
korha, korhadni 47. 
kosz 48. 
kova 49. 
kozma, kozmás 50. 
kő 61. 
kög 5'2. 
kölcsön 53. 
köldök 54. 
kölni (költe) 14. 
költeni, költség 55. 
költeni (fölk,) 11. 
kölyü, kölü 56. 
könnyű 58. 
köny, könyü 57. 
könyök 59. 
könyv 60. 
köpü 61. 
köpörödni '251. 
kör 62. 
körmedni 63. 
környék 62. 
köröm 64. 
körül 62. 
köszönni 65. 
köszvény 66. 
kötni 67. 
kötél 68. 
követni 77. 
köz 69. 
közel 70. 
közép 69. 
közös 69. 
között, közzé , közül 69. 
kúszni 71. 

kút 72. 
kutatni 73. 
kutya 71. 
küldeni 75. 
külső', kiint 36. 
küszöb 76. 
Láb (pes) 668. 
láb,láp 674. 
lágy 669. 
laj 670. 
lak, lok, lék 671. 
langyos 672. 
lankadni 673. 
lap,lapos 66^. 
láp, lápa 674. 
lassú, lassan 675. 
látni 704. 
lé, leves 676. 
le, lent 677. 
lebenyeg,-nyő 678. 
lebegni 679. 
legény 680. 
légy 681. 
lejtő 682. 
lék, lak, lok 671. 
lélek 68! . 
lelni 683. 
lenni 690. 
lép (Hm, splen) 685. 
lepedni, -dő 687. 
lependék,lepke 688. -
lépni 686. 
lepni 687. 
lesni 689. 
lsv- : lenni 690. 
levél 691. 
leves 676. 
liba 692. 
liszt 693. 
ló 691. 
lobogni 679. 
lőcs 695. 
lógni 696. 
lohadni 697. 
lok, lak, lék 671. 

lom, lomos 098. 
lökni 700. 
lölni 683. 
lőni, löv- 699. 
lucsk, lucsok 701. 
lúd 702. 
lusta 703. 
lustos 701. 
Maga (magam, magad 

stb.) 599. 
magas 600. 
máj 601. 
majd, majdan 607. 
makacs 602. 
mankó 603. 
marczongani 604. 
marni 604. 
mart (rvpa) 605. 
mártani 606. 
más, másod 607. 
mászni 608. 
me-: melly, meddig stb. 

624. 
még 638. 
meg, megint 633. 
meleg 609. 
méh (apis) 621. 
mell, melly ; mellett 611. 
mén 614. 
menekedni 612. 
menni 612. 
menny 616. 
menülni, menyülui 613. 
meny 615. 
meredek 636. 
méreg 617. 
meríteni, merni 618. 
mérni 619. 
mérsékelni 619. 
mérték 619. 
merülni, meríteni 606. 
messze 620. 
mevetni 400. 
méz 621. 
mezítelen 622. 
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mező 623. 
mi (quid) 624. 
mi (nos) 625. 
mocsár 626. 
mocsok C26. 
mogorva 637. 
mondani 627. 
mony 628. 
morzsa, morzsalék 629. 
morzsolni 629. 
mosni 630. 
mosolyodni, -lyogni 631. 
mozogni 632. 
mög, mögött stb. 633. 
múlatni 634. 
múlni 634. 
mutatni 635. 
Mád 392. 
nap, napa 393. 
nap (sol, dies) 394. 
nász 402, 
né, nő' 402. 
nedv, nedves 395, 
négy 396. 
neki, -nek 397. 
néne 398. 
nép 402. 
név 399. 
nevetni 400. 
nézni 401. 
nő (neje) 402. 
nőstény 402. 
nőszni 402. 
nyáj 403. 
nyájas 404. 
nyak 405. 
nyál, nyálka 406. 
nyalni 407. 
nyél 409. 
nyelni 408. 
nyelv 410. 
nyereg 412. 
nyerni 411. 
nyers 432. 
nyesni 413. 

nyest 414. 
nyil (sagitta) 415. 
nyílni, nyilván 416. 
nyir-/a 417. 
nyírni 418. 
nyirok, nyirkos 419. 
nyitni 416. 
nyolcz 420. 
nyomorú, -rék 421. 
nyó'iii 429. 
nyugodni, nyugalom 422. 
nyújtani 421. 
nyúl (lepns) 423. 
nyúlni 421. 
nyurga 425. 
nyuszt 426. 
nyúzni 427. 
nyü, nyüves 428. 
nyüni 429. 
nyűg 430. 
nyüst 431. 
Ó, ócska 849. 
oda 836. 
odu, odvas 767. 
ok 795. 
okádni 768. 
okni, oktatni 795. 
okos, okulni 795.' 
oldal 769. 
olcsó 850. 
oldani 827. 
olló (kecskefi) 796. 
ollyan 836. 
oltani 721. 
olvadni 851. 
olvasni 770. 
ón 797. 
onszolni 777. 
orcza 72-?. 
orr 852. 
orv, or, orozni 798. 
ostor 799. 
oszlani, osztani 771. 
oszó 835. 
ott 836. 

oz (az) 836, 
Ö, ők 853. 
öcs, öcsé 800, 
öl, Ölelni 854. 
ölni 801. 
önni 843. 
őr (servus) 802. 
öreg 806. 
őrjöngeni, Őrjülni 855. 
örvendeni, örülni, öröm 

772. 
örvény 803. 
őrülni 855. 
ős 773. 
ösvény 774. 
ősz (autumnus) 856. 
ősz (canus) 775. 
öt 804. 
öv 805. 
Par t 433. 
pederni 434. 
piczi, picziny 435. 
pihegni 436. 
pihenni, pihni 436. 
pillantani 437. 
pillogni 437. 
piszok, piszkos 438. 
pöcs, pocsos 439. 
pofa, pof, pofitos 410. 
poffadni 411. 
pödörni 434. 
pöfeteg, pöffedék 441. 
puffadni 441. 
puha 442, 
Ragadni 642. 
rágalom, -lmazni 641. 
rágni 640. 
rakni, rakás 639. 
rapos 653. 
ravasz 643. 
redő 614. 

rejteni, rejtek 645. 
rengeteg 646. 
renyhe 647. 
repedni 648. 
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repülni 684. 
rés 649. 
részeg 650. 
rezegni 651. 
rideg 652. 
ripacs, ripó 653. 
riska 654. 
rogyni 655. 
roh 656. 
rokon 657. 
rongy 658. 
ropni 659. 
roska 65 í. 
roskadni 660. 
rossz 661. 
rothadni 662. 
rög, rögös 663. 
röpülni, röpösni 664. 
rút 665. 
rügy 666. 
rüh 667. 
Sajdítani 322. 
sajnálni 335. 
sajtó 356. 
sánta 323. 
sápadni 336. 
satu 356. 
sark (cardo) 337. 
sarok (szöglet) 338. 
sas 339. 
sás 310. 
savanyú,savó 321. 
seb (vulnus) 325. 
seb, sebes (celer) 326. 
segéd, segedelem 341. 
segíteni 341. 
segg 312. 
sekély 313. 
selp. selyp 344. 
serdülni 346. 
sérelem 345. 
6erény 327. 
serke 358. 
serkenni 327. 
sérni 345. 

sérteni, sérülni 345. 
sietni 328. 
sík, síkos 347. 
silány 329. 
sír (sepulcrum) 348. 
sírni 349. 
só 350. 
sodorni 351. 
sok 352. 
sor 353. 
sór (lucus) 354. 
sorvadni 355. 
sotu 356. 
sovány 357. 
sörény 330. 
sörke 358. 
sörte 3>0. 
sötét 359. 
sudár 361. 
sugár (radius) 360. 
sugár (s. vessző) 361. 
sújtani 331. 
sulyok 362. 
BÜl-áíS27?0 363 . 
sül, süly 364. 
sülni 332. 
sürögni, sürgeni 333. 
sürü 365. 
sütni 332. 
süv, sü 366. 
süveg 334. 
Szabni 265. 
szag 312. 
száj 266. 
száj, szajlani 267. 
szak, szakasz 313. 
szakadni 313. 
szál, szálas 268. 
szaladni 269. 
szállani 270. 
szár 271. 
szar, szarni 272. 
szárny 314. 
száradni, száraz 273. 
szarv 274. 

szarvas 315. 
száz, század 275. 
szédülni, szédíteni, szé

delegni 316. 
szeg (angulus) 278. 
szeg (clavus) 277. 
szegény 317. 
szegni 276. 
szegy 309. 
szék (medulla) 279. 
szél (margó) 280. 
szelíd 318. 
szelni 281. 
szem 282. 
szén 283. 
szenny 284. 
szép 285. 
szer, szem, szerint 286, 
szidni 287. 
szíj, sziju 319. 
szik (medulla) 279. 
szikkadni 288. 
szil-/a 289. 
szilag 291. 
szilaj 290. 
szilánk, szilány 291. 
szirom, szirmos 292. 
szirony, szirnyos 292. 
szirt 293. 
szív (cor) 294. 
szivos, SZÍVÓS 295. 
szó 296. 
szomorú 297. 
szomjú 320. 
szopni 298. 
szórni 299. 

szoros ; szorulni , szorí
tani 300. 

szőni Sül. 
szöcske, szökése 303. 
szög, szöglet (angulus)278. 
szög (clavus) 277. 
szökni 303. 
szór 304. 
szörnyű 321. 
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szú 305. 
szug 278. 
szunnyadni, szunyáta 

306. 
szúrni 307. 
szurok 308. 
szuvat 295. 
szü (szív) 294. 
szügy 309. 
szűk, szükség 310. 
szürke 311. 
Táj 190. 
találni 191. 
talp 192. 
tanakodni 193. 
tanárok, tanórok 194. 
tanulni, tanítani 193. 
tanó, tanú 193. 
tapadni 195. 
tapasztalni 196. 
tapintani 196. 
tapló 198. 
tapodni, taposni 197. 
taraj, taréj 199. 
tarka 200. 
tarkó 199. 
tartani 201. 
taszítani 229. 
tata 202. 
tavasz 203, 
távol, távozni 201. 
te (tu) 205. 
t e : tétova, tél-túl 837. 
tegez 206. 
tekerni, tekeregni 247. 
teher 207. 
tél 208. 
tele, teli 209. 
telek 210. 
teljes 209. 
telni 209. 
tenni 221. 
tenyér 211. 
tépni 212. 
teperni 213. 

tér, térség 214. 
teremni, t3remteni 216. 
teríteni 214. 
térni (férni) 215. 
tet- (tetszeni) 217. 
tetem 218. 
tétova 837. 
tető 219. 
tetszeni 217. 
tetű 220. 
tev- (tenni) 221. 
tévedni, tévelyegni 222. 
ti (vos) 205. 
tilos, tilalom 248. 
tiltani 248. 
titok, titkon 249. 
tíz, tized 223. 
tó 224. 
to : fe'tova 836. 
toboz 225. 
tohonya 226. 
-tói, -tői 232. 
toll, tolu 227. 
tolvaj 228. 
topló 198. 
torok 250. 
toszni, toszítani 229. 
tő 230. 
több 231. 
-tői, -tói 232. 
tölteni 209. 
tömni 233. 
tönk, tönkő 23 4. 
tönkesz 234. 
töpörödni, töpörtő 251. 
tőr 235. 
törek 237. 
törni 236. 
tőrök 235. 
törpe 241. 
törzsök 238. 
törzsölni 263. 
tudni 239. 
tulajdon 240. 
tunya 226. 

tupri 241. 
turbokolni, turbokló 243. 
turkálni 242. 
túrni 242. 
tüdő' 244. 
tűrni 245. 
tüz (ignis) 246. 
t g y 836. 
ugyan 857. 
új (novus) 776. 
újj (digitus) 858. 
újj (manica) 859. 
unszolni 777. 
úr 778. 
úszni 779. 
út 808. 
utol, után 780. 
Ü (ő) 853. 
üdő 793. 
ügetni 781. 
ügy 782. 
ügyekezni 794. 
fik (ama) 783. 
ülni 784. 
üres, üreg 826. 
ürü 809. 
üsző 810. 
ütni 785. 
üzenni 786. 
űzni 821. 
Vaczok 514. 
vad, vadon 582. 
vadász 582. 
vágtatni 545. 
vagyok 592. 
vaj 546. 
vajúdni 547. 
vakarcs 548. 
val- (vala, való, vagyok) 

592. 
vala-H 584. 
válni, választani 549. 
váll, vállas 583. 
vallani 550. 

i váltani, változni 594. 
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ványolni 551. 
vápa 674. 
var, varas 585. 
vár, város 552. 
varga 597. 
varjú 554. 
várni 553. 
varrani 597. 
vas 555. 
vaskos 556. 
vastag 556. 
vég 557. 
vékony 586. 
vélni 558. 
velő 587. 
vélte, véltve 565. 
vén 559. 
vendég 588. 
venni 590. 
vér 560. 
verejték 589. 
verem 598. 
veres, verhenyeges 560. 

verni 596. 
verö-fény, veró'zni 589. 
vese 595. 
vésni 561. 
veszedelem 562. 
veszekedni 580. 
veszni, veszíteni 562. 
vessző 563. 
vetni 564. 
vetni 565. 
vev- (venni) 590. 
vezetni 566. 
viadal, viaskodni 576. 
víg 567. 
vigadni, vigaszni 567. 
vigasztalni 567. 
világ, világos 563. 
villám 569. 
villogni 569. 
víni 576. 
vinni 575. 
virág 571. 
virgoncz 570. 

! virítani, virulni 571. 
virradni 572. 
viselni 575. 
viszketni 573. 
viszont, viszontag 571. 
vissza, visszás 574. 
viv- (vinni) 576. 
vívni 576. 
vigyázni 577. 
víz 578. 
vizsgálni 591. 
vol (volt, vagyok) 581. 
vonaglani 592. 
vonni 581. 
vö 579. 
völgy 593. 
vonni 590. 
vörös 560. 
Zajlani 267. 
záp 389. 
zárni 390. 
zavarni 391. 
zug 278. 


