
TOLDAT. 
A' 196. lapon 8. alatt a' vogul jot = ut, jotin = után viszony -

szót azonosnak vevém a' magyar ut-ol és ut-án szók tőjeivel, azt 
vélvén, hogy utol és után egy tőnek származékai, 's hogy csalat
koztam volt azelőtt, midőn az után viszonyítót az út szóbul fejte
gettem. Ázomban jobban egybefoglalván az idetartozó tényeket 
újra meggyőződtem, hogy a' magyar utol és után nem egy tőnek 
származékai, tehát mind ketteje nem is egyezhető a' vogul joí-tal, 
hanem csak elseje. Lássuk tehát előbb a? jot = ut, utol szókat. 

1) A' vogul jot igazolva van a' jotm == utóban, jotil, jotel =r 
ut-ol alakok által. Ezzel a' joiil, jotel alakkal azonos egy más déli 
vogul szó, mellyet Reguly ja ti írt, és »utóbb« »késő« szóval értel
mezett. De kérdés: lehet-e a' vogul jot-ot a' magyar wMal (ut-ó, 
ut-ol stb.) azonosítani ? Lehet, mert önhangzós elejü más magyar 
szók is a' vogulban j elöhanguak, p. o. az al-nak a' vogulban jol, 
az él, eleven szónak a' vogulban jal (lásd a' 205. lapot) felel meg j a' 
lappban viszontag az al-nak megfelelője vuólle. Tehát a' jot és ut 
bízvást egyezhetők, 's hozzájok az erza mordvin ud is járul, minél
fogva jot = ut = ud. 

A' vogul jot-nak. ragosa jotm = utóban, képzőse jot-el, jot-il 
(jat-T) = ut-ol, erza-mordvin ud-al. 

A' magyar wí-nak, melly magában nincs szokásban, több 
képzőse van : ut-ó (a' régi bibliai fordításban el'övek lesznek utóvak 
== az elsők lesznek utolsók), ut-ó-d (mellyet se a' régi biblia, se P. 
Pápai, se Kresznerics nem ismernek), ut-ol, mint el-ölf a' mellynek 
a' vogul jot-el, jot-íl, jat-l mind alakra mind jelentésre nézve meg
felelnek ; végre utolsó. 

A' mordvin ud sincs szokásban, a' mennyire a' nyelvet is
mernünk lehet, de ud-al köz szokású, 's ennek vannak rágósai: 
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urJal-o, udal-ov vagy udal-oj, udal-do = utóiban, utóiba, utolbul; 
van képzőse: udal-ks vagy udal-s utolsó, hátulsó, p. o. udals orta 
hátulsó kapu. 

A' magyar ut (utol stb.), a' mordvin ud (udal stb.) és a' vogul 
jot (jotíl stb.) egyezők tehát. 

2) Az „után" viszonyító és rágósai azomban nincsenek szár
mazási kapcsolatban a' vogul Jói-tál, vagy a' magyar wfoZ-val, mert 
az tfí, wío-bul nem alakúihat után. Engem a' vogul (jot) jot'in, joten 
téveszt vala, midőn az után a' jotin~ne\ egyeztetem. A' vogul jot'in-
nek szoros megfelelője wf-w, mint a' vogul (el) el'in-nek megfelelője 
el-n volna, mivelhogy a vogul szók is jot és el meg n ragbul álla
nak, tehát: jot-n, el-n, a' mellyekben az 'i, vagy e csak a' kiejtés 
végett van ott: de a' magyar ut és el szókhoz nem járul közvetle
nül az n rag. Az után szóban tehát több van, mint a' jotin-hen. Ez 
csak Jot meg n Qot-nJ: amaz pedig ut-á-n, a' mellynek cí-janem a' 
kiejtés végett van ott, mert uta-hoz járult az n, 's azért lett után. 
Az uta már igazán az útja-nak hasonmása, 's után annyi tulajdon
képen mint utján. Valakinek útján lenni, annyi mint nyomában, 
azaz utána lenni. Ezt a' felfogást a' mordvin nyelv is követi, a' 
mellyben ki az út, de pilge-ki (pilge : = láb) már láb-nyomot jelent, 
's lri-go, mi szószerint »uton«, igenesen után jelentésű. 

A' magyar út} hajdan uot} azonos a' vogul uot} vont szóval, 
a' melly utat jelelő jegyet, nyomot jelent. Vogulban uotem, uontem 
útnyomokat csinálok, uontmem ugyanaz; vontmi úti jegy, többes
ben uontmit nyomásút, lásd Nyelv. Közi. V. 255, 256. lapjait. »Az 
útnak legeredetibb és legegyszerűbb neme a' földben hagyott nyo
mok, mellyek után indulni lehet.« (Budenz Magyar és finn-ugor 
szóegyezések. 808. szám alatti jegyzet.) 

Az „útján"-bxú lett tehát után, melly et a' nyelv viszonyító -
nak fogadván el, tő gyanánt vett, 's újra ragozott: utánam, utánad 
stb. mit más viszonyítóval is teszen. így bél szóbul lesz belén, belé 
belől; a' belén helyett van ben 's azt újra ragozzuk: bennem stb. 

A' 244. lapon a' 40. vers eleje így látszik a' kéziratban: tit'it 
soujoít vot'ip kval'it. 
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A M. TUD. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 
A MAGYAR NYELV RENDSZERE, 2-dik kiad. Buda 1847. 1 frt. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ÉS SZÓRAGOZÁS főbb szabályai. 10 dik kiadás. Pest 

1853. 20 kr. 
A MAGYAR HELYESÍRÁS ügyében a M. Akad. Nyelvtud. Bizottmány Előterjesz

tése a Nyelvtudományi Osztályhoz. Pest 1856. 10 kr. 
A MAGYAR SZÓKÖTÉ& főbb szabálya:, 2-dik kiadás. Pest 1852. 70 kr. 
NYELVTUDOMÁNYI PÁLYAMUNKÁK. I . Csató és Nagy János : A m. nyelv ra-

gai és szóképzöi, Buda, 1834. 53 kr. — II Engel és Nagy J . A m. nyely gyö
kei. Buda, 1838. 53. 1. — III. Szilágyi Is tván: A m. szókötés szabályai. Pest 
1846. 1 frt. — IV. Szvorényi : Masryar ékes szókötés. Buda, 1846. 70 kr. 

A DUNÁNTÚLI NYELVJÁRÁS Vass József jutalmazott pályamunkája. Pest 1860, 
60 kr. 

A MAGYAR NYELV SZÓTÁRA., készitették Czuczor és Fogarasi. V. kötet, 3 frt. 
P.s t 1862 — 7-2. Sajtó alatt a VI. k. Minden kötet ára 5 frt. 

MAGYAR ÉS NÉMET ZSEBSZÓTÁR. H-ik v. német-magyar rész, 2-ik kiadás. 
Buda 1843. 2 frt. 

MAGYAR TÁJSZÓTÁR Buda 1838. 70 Vr. 
MAGYAR TÖRVÉNYTUDOMÁNYI MŰSZÓTÁR. 2-ik kiad. Buda 1847. 2 frt. 
MAGYARÍTÁS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKBAN. Szabó Józseftől. Pest 1861. 

2 frt. 
RÉGI MAGYAR NYELVEMLÉKEK. I. Halotti Beszéd. Régi Biblia. Buda 1838. 

5 frt. — II. Kinizsi Pálnó imakönyve. Vegyes m. iratok, Buda 1S40. 5 frt. — 
III . Tatrosi Biblia. Vegyes m. iratok, 1842. 5 frt. — IV. I. Guary-codex, 
Buda 1846. 1 frt. 93 kr. — V. Bátori Bibliája sajtó alatt. 

MAGYAR LEVELES TÁR. I. Szalay Ágostontól. Pest 1064. 4 frt 
CORPVS GRAMMATICORVAI I. linguae Hun?. Veterura. To!dy Pe-cncztöl. Pest 

1866. 4 frt. 

F I N N NYELVTAN, Fábián Istvántól. Pest 1859. 2 frt. 
CTIEESTOMATHIA FENNICA. Hunfal vy Páltól, Pest 1861 3 frt. 
ABUSKA. Csagatájtörölt Szógyűjtemény. Vámbéry Ármintól. Pest 1862. 1 frt. 
VOCABULARIUM CEREMISSICUM utriusque dialecti Budenz. Józseftől. Pest 

1865. 1 frt. 
REGULY ANTAL HAGYOMÁNYAI. I. A vogul föld és nép. Pest 1864. 4 frt 

M. AKADÉMIA ÉRTESÍTŐ. Új folyam: Nyelv- és Széptud. Osztály I. Pest 
1860—61, 3 frt. — II . 1861—62, 3 frt. — III. 1863—65 frt. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. I—IX. k. Pes. 1862—72. Mindenik 
kötet ára 3 írt. Sajtó alatt X. köt. 

Ú J MAGYAR SZLÁV ÉS SZLÁV-MAGYAR SZÓTÁR, Jancsovits Istvántól. Szar
vas 1848. 2. kiad. 3 f t 36 kr. 

HANGRENDI PÁRHUZAM ezer példában, Lugossy Józseftől. Pest 1858. 10 kr. 
Kyomutott az Atlieuaeuru könyvnyomdájában. 


