
KISEBB KÖZLÉSEK. 
O r o s z i g é k az E r z a - m o r d v i n b a n . — A fent 407.1. 

a moksa-mordvinban kimutatott 60 orosz igével egy sokkal na
gyobb szám ilyen ige (150-en fölül) áll szemközt a másik mordvin 
dialectusban, az Erzában. De e nagyobb számban mégsem talál
hatók mind azon orosz igék, á melyeket a moksa-mordvin elfoga
dott, hanem e számnak csak mintegy fele van meg az erzában is, 
— a mi az orosz hatásnak a két mordvin dialectusra nézve jobba
dán külön voltát tünteti föl. Az á t v é t e l m ó d j á r a nézve is 
meg kell jegyezni, hogy az erza többnyire csak a moksának fent 
407. 1. a. és b. pontban jelzett eljárását követi; -ncla vagy épen 
-dinda-iéle áthonosító képzőt nem alkalmaz. E helyett többször 
-ja-val toldott igetőt találunk, a mely arra utal, hogy az erza-
mordvin az átveendő igealak kifejtésében esetleg az ind. praesens-
ragozás alakjait is alapúi vette; pl. CTapa-Th-tól staraja- (a praes. 
1. staraju, 3. starajet stb. után). Az átvétel módjára nézve több 
csoportra osztva, közlöm itt még az e r z a - mordvinban használt 
o r o s z i g é k e t , azok mellé (*) jegyet vetvén, a melyek a moksá-
ban is eléfordúlnak. 

a) íoldás nélkül átvett (a-végű) orosz igetők: obeda- ebé
delni, obruca- eljegyezni, *otkaza- megtagadni, otstupa- visszalépni, 
*otveca- felelni, udovolstvova- megelégedni, upreka- szemre hányni, 
vz'ina- vacsorálni, kartavla- csörögve beszéllni, kruía- v. okruia-
korülvenni, guta- sétálni, javla-: javlavto- jelenteni (aBJiH-), camka-
csámcsogni • (TiaMKa-), *caja- bízni vmiben, certa- v. certa- vonalt 
húzni (Ha-TiepTa-), scolka- csattantani, scupa- tapogatni, zaloba-
panaszolni (/Ka.ioBaTbCfl; v. ö. atajioöa), tolkova- magyarázni, *tor-
gova- kereskedni, dokaza- bizonyítani, dosta- megkapni, disa- lé-
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legzeni, soveta- tanácsolni, st'oga- tűzni, steppen (cTera-), stuka-
kopogtatni, svata- leányt kérni, zanima- elfoglalni, zapoveda-
parancsolni, zavtrika- reggelizni (3aBTpaKa-), zdorova- köszönteni, 
nakaza- büntetni, naraSa- fölékesíteni, *nariga- csúfolni (Hapyra-); 
paja- forrasztani, löten, pirova- lakomázni, *pokaja- megbánni, 
polaca- megkapni, popravl'a- igazítani, poruca- kezeskedni, pocita-
becsűlni, pozda- későre válni (o-no3^;a-), *pozdravl'a- üdvözölni, 
prazdnova- ünnepelni, prezira- megvetni, *prima- elfogadni, pri-
sutstvova- jelen lenni, progula- elpazarolni, proklina- átkozni, pro-
misl'a- szerezni, prosca- búcsúzni (nponi,aTLca), plotnica- ácsolni 
(íMOTHiría-), podkova- patkolni; bl'adova- kurválkodni, *venca-
koszorúzni, esketni, volnova- hullámozni; *rabota- dolgozni, radova-
örűlni, razora- tönkre tenni, razlica- különböztetni, rovna-
egyengetni; 

b) Az oroszban -i (vagy -ii)-végű igetők, melyeket az erza-
mordvin a-val megtoldott (úgymint a moksa407 1., b) pont alat t) : 
osuda- elitélni, obid'a- sérteni (OÖH^'B-), ugoda- szívességet tenni, 
uprama- ellenszegülni (-MHTLCH), urada- rendezni, takarítani; kad'a-
füstölni, ráuchern, kal'a- izzóvá tenni, *kleja- enyvezni (Kjien-), 
krasa- festeni, gada- bepiszkolni, gro.ía- fenyegetni, cada- páro
logni, scit'a- védelmezni, suma- lármázni (B), Zala- sajnálni (atajiB-), 
2ara- sütni, Mura- korholni, *toca- esztergályozni (TO^H-), truba-
trombitálni, truda- fáradozni, *diva- csodálkozni, dod'a- megkapni, 
elérni (^OÍÍTH : pr. 3. ^oii^eTT>), drdna- ficzkándozni (^parHy-Tt, 
pr. 3. drdgne-t), soglasa- beleegyezni (-CHTLCH), *stroja- v. sroja-
építeni (cTpoH-), *suda- Ítélni, *svdta- szentelni, sveta- virágozni 
(UBBCTH, pr. 1. íjBBTy, 3. UBBTeTB), *spöra- veszekedni, slava~ 
dicsőíteni, *slu£a- szolgálni, zabota- vmivel gondolni (-THTBCH), 

zarada- fölkészíteni, tölteni (puskát), zvona- hangozni, nagrada-
jutalmazni, neol'a- kényszeríteni (HCBOJIH-); pára- párolni, *pil'a-
fürészelni, reszelni; plena- fogságba ejteni, pojava- megjelenni 
(-BHTLCH), pokora- feddeni, pirongatni, *post'a- böjtölni, *posuba-
segíteni (nocoőii-), povna- emlékezni (IIOMHH-), pozofa- gyalázni, 
primet'a- ügyelni, észrevenni, pricasía- áldozni (úrvacsora), prosía-
megbocsátani, búcsúzni, pr óvoda- vezetni, *pul'a- port fölverni; 
*baslava- áldani (6jaroc.iOBH-), bel'a- fehéríteni, bezcestia- gyalázni, 
*boza- esküdni, breda- félrebeszélini, vint'a- srófolni; mana- meg
csalni, *mifa- békíteni,muca- kínozni (nyiii-), műfa- megzavarni; 
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rana- megsebezni, *resa- elhatározni; Hada- megegyezni, leca-
gyógyitani (jiera-). 

c) -ja-végüek: okaja- nyögni (oxa-), oroSeja- jósolni, gyógyí
tani (BopoaiH-), kataja- gördíteni, gulaja- sétálni (1. guta-) ; sataja-
csavarogni, íaleja- (1. Sala-), Zevaja- rágni, aceBa-; trepaja- tilólni 
(kendert, lent), dumája- gondolni, staraja- igyekezni, srugaja-
gyalúlni (cTpyra-), *smeja- merni (CMÉ-) ; povelevaja- parancsolni, 
makaja- bólintani. 

d) Egyébféle alakulás: ikne- csuklani, schluchzen (nitaTL, 
HKHyTt: pr. 3. HKHe-rt) | narija- meggyülni, evesedni (HapHBa-) | 
zabotliva- gondot viselni, aggódni (saooTüiiBbra gondos) | brizde-
befecskendeni (Őpi>i3ra-, pr. 3. 6pH3>KeTí.) J duraskale- bolondozni, 
Wied. szerint e h. duraskadle- (.nypanKÜí bolondos) | pecada- pe
csételni (ne^aTa-) | *borotsa- birkózni (1. fent 408 1.) | prozvaúa-
nevezni (npo3Bame elnevezés) | treskatodo- elpattanni, repedni 
(TpecKaTBca) | scelkse- hasadni (meJiaTbca hasadni, me;ii> hasadék, 
repedés) | zaima- kölcsönözni (saiiM^, saéMTb kölcsön) | zavida- iri
gyelni (3aBH,a;OBa-) | pol'za- használni (nojibSOBa-; nojiL3a haszon) || 
dumardo- gondolni (dumája- mellett: ^yMa-) | zanarda- elfoglalni 
(3aHH-). Ez utóbbiakban a különös -rd meglehet hogy -nd helyett 
való (v. ö. moksa kenánd- és kendrd- örülni). B. J. 

Magy. l e g . — A leg superlativus-határozó eredeti értékéről mai 
nyelvtudatunk már alig tud számot adni s ez azért is sajátságos, 
mert hisz jóformán ismerjük használatba jövetelének idejét. Tud
juk, hogy a régi magyar nyelvben a leg-es superlativus helyett 
sokkal közönségesebb volt a comparativus elibe tett felette igen, 
mendtöl-íéle superlativus használata, pl. mentől gonozb pessimus; 
mentől nagyobb maximus. Erdősi sem ismeri még a leg-et, hanem 
felette igen s mendtől-t használ, pl. albus : feyr ; albior: feyrb, auag 
inkább feyr ; s albissimus : felette igen feyr (Lásd : Corpus Gramm. 
13. 1.), s csak Komáromi nyelvtanában fordul elő először a leg-es 
superlativus. A mendtől s mitől (e h. mindtől), pl. mitől nagyobb 
legyen, ma is használatosak ugyan, de inkább csak kiemelő super-
lativusnak; rendes felsőfok-határozó ma majdnem kizárólag a leg. 
Kérdés, hogy ennek a leg-nek magára micsoda jelentést tulajdonít
hatunk ? 

Egyéb nyelvek példái azt mutatják, hogy a superlativusi ha-
30'-
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tározónak rendesen n y o m a t é k o s í t ó , erősítő értelme van. így 
pl. a törökben a felső fokot az efi kiemelő szónak a positivusi alak elé 
járulása képezi, pl. en eji legjobb, efí güzel legszebb. A kazáni ta
tárban szintén ily határozók járulnak a positivusi alakhoz, pl. bik 
jakéi felette jó, ifi (igen, nagyon), ajrata usal «kiválólag rossz», a 
nélkül, hogy a rak rendes középfok-képző a szóhoz járulna. Érde
kes, hogy a magyar régiségben, mikor a leg-es superlativus még 
nem igen volt divatban, szintén használták már a leg-et positivusi 
alak mellett, pl. legottan, legelső, legutolsó stb.; sőt még ma is igen 
közönségesek az effélék: legitt, legott, legelső, legutolsó, legszépe, 
legjava, legkivált stb. 

Ezekből kitűnik, hogy a leg eredetileg szintilyen nyomatéko
sító értékű szó, úgy hogy pl. legjobb tkp. «főkép, különösen jobb.» 

Mint ilyen határozónak a leg-nek jóformán névszó-féle az 
alapja, s erre nézve különösen figyelembe veendő a legesleg (legis-
leg) alak s Jászaynak erről az a véleménye, hogy az egy leg mel
léknévből magyarázható s az s képzővel alakúit leges szintén mel
léknév (lásd : Eégi M. Nyelveml. III.). És csakugyan ez inkább is 
elfogadható amaz újabb magyarázatnál, mely az es-ben, a legisleg 
alakra támaszkodva, az és kötőszót véli felismerni. Mert van arra 
példánk, hogy az e könnyen átcsaphat i-be : ,,Dupla csévis (csöves) 
pisztol lesz a halálo", ,,Megtölti a dupla csévis pisztolát" Nyelvőr 
III, 432. A leges-leg épen olyan képzésűnek mutatkozik, mint az 
vnos untig, véges végig, meres merevűl-íéle kifejezések, melyekben 
a kettőzés ép úgy mint a íeg-ben, csak a nagyobb nyomatékos
ságért való. 

Főbizonyítéka azonban annak, hogy a leg csakugyan névszó 
értékű szó «fő, különös» jelentéssel s hogy a leges-beli es nem az 
és kötőszó, hanem melléknévképző, egy egyszerű tájszó, a nyír
vidéki lésül «főleg, különösem). E tájszóban könnyű felismerni a 
legsül (e h. legesül) eredetibb alakot, mely itt-ott szintén használa
tos, pl. leksült«főkép» Ny. II, 476. Jászay (a fentebb idézett helyen) 
még jobban megvilágosítja e szót: «Az abauji néptől nem újság 
hallani: legesül én, legesül most, néha összehúzva : legsül, néha az 
adverbialis í-vel megtoldva: legsült kifejezéseket, melyek ,főként 
kiváltképen, legkivált'jelentéssel bírnak.» 

A m. leg (teljesebben lege) tő eredetibb *lenge-re utal; s csak
ugyan ilyennek még mását ismerhetjük föl a finn liika (azaz liga) 



KISEBB KÖZLÉSEK. 4 5 7 

«niruius, superfluus» szóban, a melytől lii'an v. lii'oin mint adver-
bium = «nimis (szerfölött, igen nagyon)*) (az észtben lig, gen. lla 
zu viel, übermássig, übermass; adv. lia, Halt,, liaks). 

E szónak lapp alakja, ha ugyan nem csak a finnből vétetett 
át, a lappF.-ben ligg e-nek (Friis) vagy %/e-nek (Quigstad) hang
zik, melyben a hosszú mássalhangzó, illetőleg a hosszú l (valamint 
a finn liga-ban is) egy kiesett nasalisra vallanak. 

KUNOS IGNÁCZ. 

Mordvin i n k s a . Van a moksa-mordvin nyelvben egy -ksa 
névutó «ért, végett» jelentéssel, melynek az erza dialektusban -kis 
(e h. kise) a megfelelő mása. Budenz mordvin grammatikájában a 
moksa -ksa-nak is eredetibb -kisa alakját vévén fel, benne a ki «út» 
névszóra ismert, melynek még prolativusa is szolgál névutóúl: 
kiga «után (nyomában))). Hogy «út»-féle szó az «ért, végett* név
utói értelem kifejezésére igen alkalmas, szépen mutatja a német 
ivegen, melynek weg «út» az alapszava; ilyen a török joluna is 
«ért» a jol «út» szótól, pl. vatan joluna a hazáért, tkp. «utjára». 
Maga az ért (érett) is a vog.-osztják jer, jir-vel egybevetve, *ér<: 
alapszóra utal «weg, richtung, gegendo jelentésével (MUgSz. 
866. fa.). 

Azon körülmény, hogy a -ksa névutó nagyobbára -n geniti-
vusi alak után szokott állani (pl. arda tolin-ksa gehet nach feuer, 
vinan-ksa borért, alasan-ksa lóért), igen ajánlotta azon véleményt. 
hogy a külön is előforduló inksa alak n-jóben a viszonyított név
szó genitivusi ragja van meg, mely aztán ismét genitivusi alak 
után szokott állani; pl. mon sormanen inksa «Írásaimért» tkp. 
sormanenin-ksa volna; esta maksij pandama arti tevnzan inksa 
akkor megfizet mindenkinek ő cselekedetiért; momí lemzen inksa 
az ón nevemórt; laman inksa sokakért; tejnek mező, titán inksa 
nekünk mi [gondunk] van ezért (mit gondolunk ezzel); kin inksa 
lomatná putúasameé momí kinek vélnek engem az emberek. Ana
lóg esettel van dolgunk a m. nélkül (=nál-külön) névutóban, mely 
szintén ismét a nál után állhat (nálam nélkül). 

Nem kell azomban számon kivűl hagyni, hogy úgy a -ksa 
mint az inksa alak w-telen szóvégek után is előfordulhat, pl. selme 
selmei-ksa i pej peji-ksa szemet szemért s fogat fogért, lomatneú 
id'amaí-ksa aa emberek megváltásáért, corants-ksa fia számára. 
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monn lemt'-ksa az én nevemért || meneln carstvat' inksa. a menny
országáért ; jomaftsij vajments inksan elveszti lelkét értem; ink-
sanza ő érette, tiften denarij siü inksa egyenként egy dénárt egy 
napra (tkp. a napért) stb. Hogy ezen inksa alakban csakugyan 
egy külön névszótő lappanghat, arra már Ahlqvist gondolt, midőn 
határozottan inga tőt («stamm inga») vesz föl, melynek inksa az 
inessivusa volna (Moksa-mord. Gramm. 89. 1.). Annyi igaz, hogy 
az inksa-n&k inessivusi alakja van, de más kérdés, hogy van-e elég 
alapunk egy nem ismert inga, tő felvételére. Az inksa az inessivusi 
rag elhagyásával rejthet ugyan magában egy inga tőt, de ép oly 
joggal inka-t is ; sőt bár magashangú ingd vagy inkd-t is, s így 
négyesével kínálkoznak a tők, a melyek mindegyikének van annyi 
joga, mint Ahlqvist inga-j&n&k. 

Külön elő nem forduló alapszót esetleg valamely származé
kában találhatunk meg, ha nem épen ugyanazon, de legalább meg
férő jelentéssel. A jelen esetben alkalmas származékul kínálkozik 
a moksa-mordvin ingei névutó-tő, melynek jelentése «előrész, das 
vornbelegene» (tőle valók: ingeid előtt, elül; ingeidd elől, élűiről; 
ingeli elé, előre; ingelgd előtt, e l ; az erzában ikele-nek hangzik : 
ikelde, ikele, ikel'ga). A Máté-evangéliomban a szó ingal alakjában 
is elé fordul, pl.gimí ingaidd jazicnektnen ingáid ő előttük s a po
gányok előtt. Ezen ingei (ingal)-nak vég Z-jét ugyanazon melléktő-
képzőnek vehetjük fel, a melylyel a vasolo is alakúit (vasol-do 
meszsziről) vasomellett (vasov, vasú messzire), vagymekel s össze
vonva mejl, mel (pl. mekeldd, meldd után) a meke tő mellett (mekev, 
meki vissza). így megkaptuk az inge (ingd) «elő» tőalakot, mely
nek alakilag az inksa (e h. inge-sa) szabályos inessivusa. 

Még csak a jelentések («elő» és «ért, végett») látszólagos 
külömbségével kell tisztába jönnünk. Hogy az «elő (előtt, elé)»-hez 
csakugyan az «ért (für, wegen)» jelentés is csatlakozhatik, világosan 
mutatja a latin pro (pröd), mely az indogermán pra (elő)-hez tar
tozik (szkr. pra-thama első; Kp<b-zo-z, Tzpó-zspo-c): pl. pro-ducere, 
prod-ire, pro oppido (város előtt) és másrészt: pro patria, pro aris 
et foris, pro vectura (solvere), pro aliquo habere. Szintígy tartozik 
az indog. pra-hoz a németfür ésfor (vor), két eredetileg azonos 
alak (ófemém. fari ésfora), melynek külön-külön jelentése azom-
ban még ma sem állapodott meg egészen (((für welchen richter-
stuhl das geheimniss gehöre» Goethe | «begehrte sie vor sich zum 
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weibe» Lichtwer | «\vir stehn vor unsre weiber, unsre kinder» 
Schiller). — Hasonló esettel találkozunk a finn edestá «ért» (tkp. 
«elől») névutóban, pl. kuoli edestdmme meghalt érettünk; itt azon
ban kétséges, hogy nem svéd hatást (fór) kell-e látnunk. 

De még sokkal egyszerűbbnek tűnik fel e kétféle jelentés 
társulása, ha magának a mord. ingd-nek eredetibb «vég» jelenté
séből indulunk ki, melynél fogva Budenz (MUg. Szót. 599. sz.) 
ugyancsak a m. vég szóval egyeztette. így az inksa különösen a 
m. „végett1' névutóval találkozik össze. S összevethető még, mint 
«vég»-féle szótól való a török ücün (ucun) «órt, végett» (uc «vég, 
begy»). KUNOS IGNÁCZ. 

Tör. a r s l a n «oroszlán».— Tudjuk, hogy a m. oroszlán szó a 
törökségből került, a hol az széltiben el van terjedve ; altaji-tör. 
arslan, csuvas artslan, kazáni-tatár arslan, oszmán, arslan, aslan, 
ujgur arslan, arslang (azaz arslan), kún astlan (Cod. Cuman.-ban; 
nyilván aslan h.), kirgiz arstan (rendes hang változással arslan h.). 
Itt mindjárt meg lehet jegyezni, hogy a m. oroszlán-hoz a csuv. 
arislan áll legközelebb. Habár nem eshetik is kétség alá, hogy 
e szót, melyet a többi ugor nyelvek nem ismernek, a magyar köl
csönvette : mégis érdekes kérdésnek látszik, hogy vájjon az 
arslan-nok a töröksóg terén etymonja is találkozik-e? 

Az altaji-törökben (lásd: Grammatika altajskavo jazika, 
Kazán 1869) eléfordúl arslan mellett arsil-aju is ugyanazon jelen
téssel. Minthogy pedig aju (oszm. aji) «medvét» jelent, már az 
altáji grammatika is sejti, hogy az arslan összetétel = arsil-an. 
Lehet pedig az altáji an, mely «vad állatot» jelent, az egész szó
nak utórésze, úgy mint a német tier ezekben: ren-tier, elenn-tier, 
murmel-tier. Sőt az altajiban can (kondomi cazan)-val szintilyen 
összetétel can-an «elefánt = nagy állat». Az n és n felcserélődése 
sem okoz nehézséget; hiszen ott van arslan mellett maga az ujgur 
arslang (arslan), még az eredeti ri-vel. V. ö. csag. tanlamak ós 
tanlamak választani; jak. tan és csuvas tan sima. 

A can-an összetétel arra vezet, hogy az am7-ban valamely 
alkalmas tulajdonság kifejezését keressük. Azt vélem, hogy arsíl 
valamely «színt» jelenthetett, mert a kazáni-tatárban azon dimi-
nutiv képzők közt, melyek «színt jelentő melléknevekhez» járul
nak, előfordul -sil is, pl. ak-sil «fehéres* (Bálint, Kaz.-tat. nyelvtan 
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35. 1.) Ha már most a csuv. arislan szerint az arsH-nnk teljesebb 
*arisil alakját vesszük föl, annak előrészében <m-ban alkalmasan 
a török sári v. sárig «sárga» szónak elül kopott mását láthatjuk, 
vagyis azt vélhetjük, hogy 'arwU, 'arsil ebből lett: *sarisil, sarsil. 
Számba vehetjük e mellett, hogy a szókezdő s-nek elkopását 
ugyané hangzónak a következő szótag elején való ismétlődése elé-
segíthette; ezenkívül szókezdő s-nek tűnése amúgyis rendes jelen
ség egyik török nyelvben, a jakutban ; pl. jak. ati árú = köztör. 
satu (sat- igétől), as haj = s«c, ari vaj = sári (sari-maj) stb.; sőt 
másutt is akad ennek nyoma: csag. is nagy füst = oszm. sis köd. 

E szerint az egész arslan szó, eredetibb alakjában *sarisil-
an, bátran ezt jelenthette : « s á r g á s v a d á l l a t ) ) . 

Vámbéry (Etymol. szótár 14. sz.) szerint még függőben kell 
kagynunk, vájjon az altáji an «vadállat* szót föl kell-e ismernünk 
ezekben is : arsl-an oroszlán, kapl-an tigris, zirtl-an hiéna? 

PATRUBÁNY LUKÁCS. 

Ujabban Vámbéry (Primitive Cultur des turko-tat. Volkes, 
184. 1.) az arslan, káplán, zirtlan (így, s nem sirtlan) vadállat
nevek utórészén^k a lan-t veszi, de csak az an, an nak eredetibb 
alakjának tekinti; ars-lan volna «erős vad» (ujgur ars, aris [?] 
«stark»); kap-lan meg «raubtier» (kap- «erhaschen, ergreifenu); 
zirt-lan «rauhes tier» (zirt, sírt rauh); sőt a kidan, »vad szarnár» 
is tartoznék ide (ku-lan, ku- v. kov- «jagen, rennen»-től). Nekem 
nagyon merésznek látszik, hogy a tör. an-nak hamarjában lan-
féle eredetibb alakját vegyük föl, holott a törökség a szókezdő Z-töl 
idegenkedik; merésznek az is, hogy igetőket (kap-, kov-) névszói 
jelzökül szerepeltessünk. Annyi ugyan bizonyosnak látszik, hogy 
az arslan-rxok csak olyan magyarázata fogadható el, a mely muta-
tis mutandis a kaplan-i&, sirtlan-ra, is alkalmazható lesz. Végre 
számba jön még, hogy a mongolnak és mandsunak is van arsa-
lan-jeb, s így még az sem bizonyos, hogy e név csakugyan a török
ség terén termett. B. J. 

Ugor szókezdő média. — Az ugor összehasonlító hangtan 
egyik kiváló kérdését képezi, vájjon lehet-e szókezdő lágy explo-
sivát tulajdonítani azon osztatlan alapnyelvnek, melyből e nyelv
csoport egyes tagjai kiszármaztak. Az ugor nyelvek most általán 
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csak a kemény- explosivát ejtik a szó kezdetén s csupán az északi 
ágban találunk két főnyelvet, a magyart és a zürjén-votjákot, 
mely ilyen helyen a médiát is megtűri. Azonban még e nyelvekben 
sem felel meg mindig a szókezdő média az eredeti hangfoknak; 
szókezdő magyar b sok esetben régibb m vagy v hangnak válto
zata, pl. balog- : v. ö. múl-, ugor in^gl^-; bozog-: v. ö. mozog-, ugor 
mBdB-; bíín v. ö. ugor nigg^- \ bandsa : v. ö. ugor vBnB-; beteg: v. ö. 
ugor Vggs- stb., s szókezdő g, d explosiváknak is többször találjuk 
kemény hangú másait is, így gazdag és kazdag, göny MA. és 
k'öny | dob- v. ö. top- BD., melyekben a média eredetibb voltát 
semmivel sem lehet igazolnunk. Hasonló megzavarását az eredeti 
hangviszonynak tapasztaljuk a zűrjén-votják nyelvben is, hol 
kétségtelenül eredetibb kemény szókezdőkkel is, a melyek pl. a 
magyarban /-vé vagy mélyhangú szóban fc-vá váltak, g és &-vel 
kezdődő alakok állnak szemközt, így zürj. gtbal-: schwimmen: 
v. ö. m. hab; gos fett: v. ö. m. háj; bar j ó : v. ö. m. furcsa, bor 
das hintere: v. ö. m. far, bergal- sich drehen : v. ö. m. forog-. 
E két főnyelven kivűl megtaláljuk még a szókezdő médiát a lapp
nak egyik dialectusában, a finnmarki lappban is, mely az egész 
ugorsággal szemben csak is lágy explosiával él a szó kezdetén, 
de éppen a kezhőhangok egyneműségénél fogva kérdésünk meg
oldásánál nem jöhet tekintetbe. 

Ugyanígy számon kivűl esnek mindazon esetek, midőn 
egyéb ugor nyelvekben is szókezdő médiák újabb eredetű kölcsön-
szókon vagy hangutánzókon fordulnak elő, vagy végűi olyan 
szókon, melyek összetételekben mint kapcsolt utórész szerepel
nek, úgy hogy médiájuk nem tekinthető valódi szókezdőnek, pl. a 
mordvinban kolma-gemen harmincz (kémen, f. kynvmene); roz-
brea rozsfej (prea), sarazoú-dolga tyúktoll (tolga); sőt ' erősebb 
összeejtésben is, mint mon dapan ón ütök (=mon tapan; v. ö. f. 
tapp a-; Budenz : Mord. nyelvt. 16); a cseremiszben e névutók 
derne, dene -nál, -vei, deke -hoz (v. ö. tene, tek) ; az osztjákban 
gurbi színű, alakú (v. ö. yurbi ós vog. kurip). Ezen tekintetek al.'i 
nem vehető, azaz médiával kezdődő eredeti vagy egyelőre köl-
csönvételnek ki nem mutatható szók csakis szórványosan és kivé
telesen fordulnak elő s még így is legnagyobb részt, mint mellék-
alakjai kemény mássalhangzóval kezdődőknek; így a f i n n nyelv 
k a r é i dialectusában: buola: f. puola áfonya; baitíi : f. pciitse 
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fék | kezdő v hangból eredtek: babarno (és vavarno) : f. vaderma 
málna; boapukkaize: f. vaapukka málna; bulbukka: f. ulpukka 
nymphsea || garbalo: f. karpalo sumpfbeere. A v e p s z b e n : bol: 
f. puola; butk: f. putki csöves fűszár, budista-; f. pudista-
rázni || garbói: f. karpalo ; gdga kilincs || dbl: f f. tuuli szél. — 
A m o r d v i n b a n : basu-: altat, csillapít; E. berdn, beran rossz ; 
R. bobaske mese, bratna fakanta, bra-mes poszméh || E. dive levert 
czölöp, E. diga lúd, dugan bátya | J-ből eredt dakavks gyaloghíd, 
v. ö. jaka- || gastan bepiszkolok, gorfkasa gyors, gajsd amaz (v. ö. 
kaj-tu amoda), E . gajtan madzag az ingen. — A c s e r e m i s z 
b e n dérbe öv. — A l a p p nyelvnek s v é d l a p p dialectusában 
gumpe és kumpe farkas || divvek bizonyos búvó madár || berri-
debere. — Az é s z a k i o s z t j a k b a n : gon gyomor, has 
(%on id.). 

Joggal kérdezhetjük ezek után, melyek azon nyomok, 
melyek a szókezdő média egykori általánosabb használatát bizo
nyítják az ugor nyelvekben. Mert hogy meg kellett annak lenni 
az alapnyelvben, feltehető már azért is, hogy az altáji nyelvcso
port egyéb ágai is használják s legfeljebb egyes dialektusokban 
láthatunk az ugor nyelvekéhez hasonló fejlődést. így egyformán 
szerepel minden explosiva a szó kezdetén a m a n d s u - t u n g u z 
ágban, a t ö r ö k n e k oszmanli, turkomán, csagatáj, kirgiz, azer-
bajdsáni dialektusaiban. A jakutban, kojbal-karagaszban és kazáni 
tatárban nem kedvelt ugyan a g mint szókezdő (a kaz.-tatárban 
csak ezek fordulnak elő : gdüdd test törzse, gerdd fehér czipó, gel 
csupán, tisztán, göbörle teknős bóka), de másrészt meg a b csak
nem terjesen kiszorította a p-t s a d is általános a t mellett. Csu
pán a csuvas és altáji dialektusok azok e nyelvcsoportban, a 
melyek a kezdő mássalhangzó megkeményűlését teljesen keresztül 
vitték (a csuvasban mindössze néhány b kezdetű szót találunk 
még Visnevszkijnél: born- élni, bar- adni, bol- lenni; de Eeguly és 
Zolotniczkij ezeket is _p-vel adják). A m o n g o l b a n szintén 
ismeretes minden média, mint szókezdő, csakhogy a g valamint 
a /; csakis magashangú szókra van szorítva, míg a mélyhangúakban 
a fúvó y, j hangok váltak uralkodókká (k, g helyett, melyeket szó-
kezdőktil még meg is tartott a burját-mongolnak nizsneudinszki 
ága). A média szókezdő szerepét illetőleg nevezetes itt is az, hogy 
mint a törökség egy részében, a b teljesen kitolta a p használatát 
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(ennek csak egyetlen adatát ismerjük Bálint közléséből: pinsalá-; 
tánczol).— A sz a m o j é d b a n a b megvan a tavgi, jenisszeji 
kamaszmez dialektusokban, a d csak két példában a kamaszincz-
ban (di ő, dugu liliomhagyma), míg a g szókezdő szerepére nem 
találunk adatot. Az altáji nyelvek ezen áttekintése világosan mu
tatja, hogy az ugorság terén mutatkozó általános hangkeményűlés 
a szókezdetben nem lehet ősi sajátság s csak az egyes nyelvek 
szétoszlása után fejlődhetett külön-külön, míg a magyarban ós 
zürjén-votjákban a szókezdő explosiva eredeti kétfélesége fenntar
totta magát. De vannak erre bizonyítékaink egyéb ugor nyelvek
ben is, azon esetekben t. L, midőn ugyanazon alapszó külömböző 
ugor nyelvekben a kezdőhangzónak olyan eltérő fokait mutatja, 
melyek közvetlenül egymással nem érintkeznek úgy, hogy az 
egyik egyenesen mehetett volna át a másikba, — s a melyek 
csak a médiának mint középállású hangnak fölvételével magya
rázhatók, a. melyből egyik is, másik is kiindult. Ilyen szókezdő 
médiára utaló esetek a következők : 

I. Egy b hanggal kezdődő ugor alapszót lehet felvennünk 
mindazon esetekben, melyekben 1) a külömböző ugor nyelvek 
p és m elöhanggal mutatkozó alakokat tüntetnek fel. Az orrhang 
sonans természeténél fogva már physiologice is jobban egyezik a 
médiával, mint a kemény explosiával, de megerősíti azt azon 
tény, hogy más nyelvekben is, pl. a törökségben m főképpen 6-vel 
szokott váltakozni, részint úgy hogy eredeti m-ből b válik (1. erre 
példákat Budenz MUSz. 432.); részint megfordítva i s ; így mong. 
bayatur a tatár sagaj dialectusban mattir (v. ö. csuv. pattir); 
orosz óo^Ka: tat. mickd hordó (v. ö. pickd),• orosz iiorpeÖT> 
pincze, vidékileg nyilván ÓorpeÓT> (v. ö. mordvin boharam és po
haram) a cseremiszben murdp, a csuvasban niiyrep (e h. müyrep) 
alakot ölt. Ugyanígy köztörök böjiik, bújuk «magas» az altajiban 
muzük ; tör. pamuk : alt. mamik pamut; köztör. burcak borsó, bilek 
kössöntyü : v. ö. alt. mirsa*/ és maláj. Az ugorság terén ilyenek
nek telvehető esetek: 

mord. manda : bot, m. nád — cserM. panda szál, bot — 
vondo: id. MUSz. 414. ez. 

m. mart, mord. marhta (mit, zusammen), cserM. mirt-: 
mirtna: ad, juxta — m. part. cser. viirdüZ paries — votj. bord 
wand, zürj. bord flügel. MUSz. 461. 
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lapp moggore- prolabi, concidere — zürj. pör- fallen, vog. 
pürmát- id. — m. borid-, borít- MUSz. 495. 

m.' márt-, vog. murai- untertauchen — cser. pur- intrare 
zürj. pir- id. — m. burok, borúi- sich bedeeken MUSz. 507. sz. 

f. möhki- ferire —• f. pökki- cornibus ferire, piekse- casdere, 
mordE. pivse- dreschen, mordM. pikse- schlagen — m. bök 
MUSz. 501. sz. 

f. melkiá aliquantus, lapp mdlked satis multum, m. mély — 
f. pyyled grandis — észt. váli laté pátens, finn vdlid spatiosus — 
m. bő, bév MUSz. 498. 

vog. muftiit- auíwickeln, mariit- einwickeln, vogP. mon- id., 
cser. mundura glomus, oszt. murái knoten, vog. möyul knoten, 
m. motyó — osztj. pan- verwickeln, páni- aufwinden —• zürj. 
l'oé-vagil! zauskopf, strappkopf — bátyú, bonyolód-, bengyel-, votj. 
bin umwinden, biglal- rollen MUSz. 493. sz. 

m. mag, maga, magas, cser. mogur, zürj. migör,.votj. mugor 
(leib) s az ugor mgnga- «tumere» egyéb alakjai — m. pofa, pohos, 
pof ad, pöjfed; f. pove busen, pahka tuber in arboribus, mord. pov 
busen, knopf, cser. pomué sinus, votj. pej busen, lapp puona id., 
osztj. pögos id., észt. pung randliches (knospe, keule), f. puka 
tuber, cser. pongo fungus, mord. panga id. stb. — m. bufók, bog, 
boka, boglya acervus, zürj. bugil buckel MUSz. 468—470, 629, 
630, 632, 488,491. sz. 

m. mocsok, maszat, f. musta : niger, lapp nueske: sordidus — 
m. paszat, piszok, zürj. pez unreinigkt it, cser. peckémes obscurus. 
MUSz. 665. 

2) Midőn p és v hangokkal kezdődő alakok állnak egymással 
szemközt az egyes nyelvekben. A ^-nek spiráns irányú fejlődésé
ből rendesen / szokott keletkezni, a mint ezt az ily kezdőhang-
zójú magyar szók mutatják, míg a y-nek megfelelő explosiva b. 
így változott el az ó-görög fi (b) az újgörögben általában v hanggá 
(v. ö. lat. visio : litv. bezdu, gör. (3§éco); hasonlóképpen lett a köz
török ber- ad, bar- megy, bar- megvan szavakból az oszmanli-
ban ver-, var-, var-, az ősaltaji bol- «lenni* igéből az ugorságban 
vol-. Ezen kritérium alapján voltak szókezdő médiával alap
szavukban : 

f. vadntd- torquere, cser. vüdel- involvere — m. peder, pen- • 
der — m. bender-, zürj. bidmal- umwinden MUSz. 462. sz. 
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f. vasempa, észt. vázak link — f. paha rossz, lapp puose bőse, 
votj. paljan link — m. bal, hosszú, hú. MUSz. 478. 497. 502. sz. 

f. vali locus intermedius — votj. peli in, pelin intér — m. 
bél (-ben -böl, -he) MUSz. 484. sz. 

zürj. vermi- können, vog. verm- bír — vogK. perm. ertragen 
— m. bír-, ? zürj. bercöm zweikampf. MUSz. 486. sz. 

f. vajoa- mergi, mord. vaja- id., zürj. vaj-, votj. vl- id. — 
észt puge- kriechen, lapp puokce- se mérgére — m. búj-, bukkan-
MUSz. 504. sz. 

m. vese — mord. pici niere. MUSz. 608. 
Ugyanezen kritérium alapján tarthatjuk jegy ősugor begers-

circumire alak külömböző változatainak azon, még az alapnyelv 
szétoszlása előtt kifejlődött pBgsra- és vagarg- igéket, melyek a ma
gyar forog és örvény szavakban s családjaikban tűnnek elénk, 
annál is inkább, minthogy egy azonos alakú és jelentésű szó a 
törökség terén is mutatkozik, így: csag. bur- fordít, csavar, 
bura: forgószél, alt. pur- csavarni, melyek eredetibb hogur- ösz-
szevonásai gyanánt tekintketők (v. ö.jor- megy és jogur-: id.) 
E teljesebb alak még meg is van, csakhogy megfelelő magashangú 
változatban, így: csag. bögrü görbe, bökür púp, alt. bügrük púpos, 
görbe, ószm. bögri görbület, csuv. piigür- hajlít, görbít, piigürl'- : 
hajol; v. ö. még csag. bök- fordít, hajlít, jak. bügiit- hajlít, bügün-
hajol, bakir: görbe, hajlott (Vámb. etym. szót. 226). — Szint
ilyen okból tarthatók egy ősugor bagg- currere fejleményeinek az 
ugor j ^ , , - és vsgg- alakok, melyek a magyar fut- és üz- szavakban 
tartották fenn magukat. 

I I . Szókezdő ugor d-re következtethetünk mindazon esetek
ből, midőn 1) különféle ugor nyelvekben megfelelő í é s w hanggal 
kezdődő alakokat találunk. V. ö. a média és orrhang váltakozását 
az ajakhangnak osztályában. Hasonlót látunk a foghangúaknái is 
és pedig részint, hogy eredeti n válik d-\e, pl. litv. debesis wolke: 
v. ö. gör. viyoc, és lat. nubes; litv. devyni, ószláv deveti kilencz : 
v. ö. novem és szanszkrit navan. V. ö. még zürj. dul! speichel, 
votj. dildi id.: ugor n^gl^, m. nyál; m. gyermek: oszt., vog. 
naurem id.; m. gyomor: osztj., vog. numlr, nqmr rund; m. 
gyón-: oszt. nugom- respondere, vog. nult- schwören ; •— részint 
úgy is hogy eredeti d (d') válik n- (n)-vé, így litv. namas ház 
lat. domus, szanszkrit damas; a kojbal ós karagaszban az egész 
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törökséggel ellentétben — hol csak egy w-vel kezdődő közös szót 
ismerünk, a dologkérdő ne «mi» névmást, mely azonban a csuvas 
min «mi» tanúsága szerint szintén eredetibb ??i<?-ből keletkezett — 
egész csoportja található az n (ú)-vel kezdődő szóknak, melyek 
eredetibb J-böl d'-vé való sűrűsödés útján keletkeztek (mely közve
títő d alak aztán e nyelv általános hangbeli hajlama szerint meg 
is keményűlt í'-vé), így: köztör. jon nép: kojb. dbn, non, non; 
köztör. jigit ifjú: kojb. dit, nit, net, üt; tör. jogán vastag: kojb. 
dón, nón, t'ön ; köztör. jingi (m. gyöngy) : kojb. nindi, nindi, t'indi. 
Ilyen váltakozással keletkezhettek az ugorságban: 

m. nap, észt ndbeda nett, sauber •— m. tavasz, osztj. tovi: 
id. s egész családja, f. suoja tempestas tepida, észt. hobeda argen-
tum — m. gyapont-, gyúl-, melyek mindannyian egy felvehető 
ugor d„ba- osplendere, ardere» származékai. MUSz. 416. sz. 

m. nyaláb — cser. tod- plectere, f. sito- kötni, m. szalag 
MUSz. 275. sz. 

vog. námpri klein, oszt. nambir: kehricht — f. tápára, zu 
kurz, knapp, m. törpe, cseprö, aprC. MUSz. 809. sz. 

zürj. nebid weich, votj. nebit id. — osztB. lebit, Irt. tebet 
id., mord. cevte, f. heved id., m. éved- MUSz. 880. sz. 

lapp narbe rarus — osztj. türap undicht, észt. soré, f. harva 
rarus — m. gyér. MUSz. 186. sz. 

osztj. nen te, vogB. nán, vogK. nag: id. — m. te, mord. ton, 
lapp ton, cser. ten, zürj. te. — A második személy ragja a magyar 
tárgyatlan igeragozásban -l, a vogul-osztjákban a főnéven is -n, 
melyek mindannyian egy eredetibb d felvételéből érthetők. MUSz. 
207. sz. 

m. nyom-, vog. nqlmt- quetschen — m. tom-, tombol-, csomó 
és családja, v. ö. töm- — zürj. dom-, votj. dum- binden, v. ö. 
dömöszköl-, gyömöszöl- MUSz. 240. 450., ugor dslma — «premere» 
szóból. 

Még az ugor alapnyelv korára tehető egy ősugor dsngB-: 
«quiescere, cessare» igének elválása nangB- alakká, mint ez követ
kező adatokból kitűnik: zürj. dugdi- aufhören, votj. dugdi- id.; 
zürjP. dundi- és tundi- unbeweglich werden, f. taukoa- subsistere 
ex motu, észt. tukku-: id. — m. nyugod-, vog. nuntlayt-: ruhen, 
f. nukku-, lapp nokke-, mord. nuva- schlummern. Talán szintén 
egy ősugor dgű§- «splendere, lucere» változatai az ugor tsgs- (m. 



KISEBB KÖZLÉSEK. 467 

tetsz-, tető, tekint-) és w ^ - (m. néz) igék, v. ö. török ten-, tan-: 
fényleni, mely az oszmanliban médiával kezdődik (így oszm. din-
lik világosság, dan napkölte). Hasonlóan mutatkozik egy ugor 
tggB-: «aperire, patefacere» ige (m. tát-, száj, szánt-, számi-) mel
lett egy n„gs-, úggö- hasonjelentésű alak is (m. nyíl-, nyit-), hol 
tehát szintén egy ősugor d0ga- volna felvehető. 

2) Kezdő d hangra utal azon körülmény, ha külömböző 
tagjaiban az ugorságnak t és z élőhangú alakokat találunk. V. ö. 
a média s lágy spiráns váltakozását az ajakhangúaknái. Közön
séges a d: #-változás a szóközépen a magyarban s a törökségben. 
Az újgörögben minden d (d) lágy interdentalissá változott, mely 
a kiejtésben gyakran egészen s-a hangzást tüntet fel. Ezen kri
térium mutatja a szókezdő médiát ez ugor szócsaládokban: 

m. zomok, zürj. zumid fest, stark — f. tuuma, cser. tom 
nucleus nucis. MUSz. 335. sz. (Szarvas G. a zomok szót szláv ere
detűnek tartja.) 

m. zsurol-, zsurló fii — cser. tur£- «perfricare» ; v. ö. m. 
töröl-, törzsöl-, vog. sdrt-: reiben — osztB. lort- scheeren — m. 
dörzsöl-, dörgöl- MUSz. 244. 372. 

3) Kezdő d-re mutatnak oly esetek is, midőn t ós l hangok 
állanak egymással szemközt a külömböző ugor alakokon. Isme
retes a szóközépi d liquidatiója, mint jellemző sajátság az éjszaki 
ugor ág nagyobb csoportjában. A szókezdetre nézve példák: lat. 
lacruma: gör. Sáxpo; lat. levir: gör. SaVjp, szanszkrit dévaras, 
ószláv devert. Hasonló esetekűl mutatkoznak az ugorságban: 

m. légy, f. lentá- fliegen, mord. lije-, osztjS. légei-: id. — vog. 
tiglel-, til- fliegen, osztjlrt. tégd- id. MUSz. 744. sz. 

vogB. lej schweif, osztS. le/.- id. osztB. Ui: id. — m. tung, 
teg-nap, oszt. teg cauda s családjaik MUSz. 208. 

m. lak- (jól lakik), osztj. lugol- kauen — vog. taut- kauen. 
MUSz. 731. sz. 

m. le, láb, vog. lajl pes, osztj. lel niedrig — vog. tdlkvii 
niedrig, ? f. tela unterlegbalken MUSz. 740. sz. 

osztB. lert bekannt — m. derű MUSz. 257. 
Egyelőre nyílt kérdésnek kell hagynunk, minő értéket tulaj

donítsunk a szókezdő í-nek az ugor explosiva minőségére nézve, 
ha az csupán az osztjákban fordul elő s más okunk nincs, mely
nélfogva az alakot eredetileg szókezdő médiával valónak tartsuk. 
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Itt kétféle esetet különböztethetünk meg: a) ha az l-es alak csak 
az északi osztjákban fordul elő; b) ha egybetalálkozik a szurguti 
osztják l, az l hangnak d felé irányuló affricátájával, mi nem 
éppen szükségképi (pl. osztS. tigbi das innere, osztB. libi: id. 
v. ö. m. szék medulla). E kérdésnél csupán annyit jegyezhetünk 
meg, hogy nem minden rokon nyelvi szókezdő í lesz az északi 
osztjákban l-vé, s igy egy eredetibb lágy explosiva felvétele nem 
éppen valószínűtlenség, pl. m. talál-: osztB. túlim- anfangen, m. 
teke: osztB. takll büschel, m. tél: osztB. tal, m. tele : osztbB. telin, 
m. tavasz: osztB. tovi || oly esetekben is, a hol a magyarban 
elesik a dentalis: m. akad, vog. tagep- hangén bleiben: osztB. 
tagarla- id. ; m. asz-, vog. igát- trocknen, osztB. sos- id.; m. az, 
ugor ttí: osztB. to; m. ősz, vog. tákus herbst: osztB. sns id. 

a) A szurguti és északi osztjákban találunk l-es alakokat a 
rokon nyelvek t szókezdőjével szemben: osztS. lor, lort wurzel, 
B. lér, ler — Irt. túrt, vog. tar id., m. ér MUSz. 862. sz. | osztS-
lüj eiter, B. Uji — Irt. tej, vog. saj id., m. ev sanies MUSz. 877. 
sz. j osztS. llv- essen, B. le-, lev- — Irt. tev-, vog. te-, taj- id., m. 
ev- edere MUSz. 878. | osztS. loj finger, B. faj •— Irt. tuj, vog. 
tuXe id., m. ujj finger MUSz. 962. | osztS. liil :\ klafter, faden, 
B. lal — Irt. tet, vog. táll: id.3 m. ól MUSz. 941. | osztS. le%: ők, 
B. lu : ő •—- Irt. teu, vog. táu, m. ő, öv- MUSz. 937. | osztS. lütm-
stehlen, B. lolmi- — Irt. totm-, vog. tolmant-, m. tolvaj MUSz. 
231. Egy felvett dBl- alakból magyarázható volna a m. lop- is e h. 
*lolp, v. ö. légy, lak-, le fentebb | osztS. lut: mund — Irt. tui, m. 
száj, vog. sop id. MUSz. 272. | osztS, lágert schwer, B. lavirt — 
Irt. tágért, vog. tarvit teher, m. teher MUSz. 210. sz. 

b) Csupán az északi osztjákban találunk szókezdő l-t e szó
családokban : osztB. lenkir — Irt. tener, vog. táner, m. egér MUSz. 
835. sz. | osztB. lola vog. tol-, m. olvad- MUSz. 927. | osztB. 
Itt ármel — vog. tájt id., m. újj armel MUSz. 963. | osztB. lerimti-
unterbreiten — Irt. teremd- id., vog. táremt-: id., m. terjed-, térít-
MUSz. 220. | osztB. libi — S. tigbi, Irt. tibe das innere, m. szék 
medulla MUSz. 287. l) 

x) Budenz szókezdő l elesésével magyarázza a következő magyar sza
vakat : aszó : f. laakso vallis MUSz. 822. | az- : osztB. losta- nass maciién, 
vogB. jos- id. MUSz. 829. | ék : osztB. lünk nagel, vog. lv/^ splitter (pflock, 
nagel), osztlrt. jank nagel MUSz. 841. Szókezdő l elesésére nem találunk 
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III. Szókezdő ugor g-nek nyomai maradtak fenn azon ese
tekben, midőn 1) az éjszaki ugor ág szókezdő n mássalhangzó
jának a déliben k felel meg. Budenz (Verzweigung der ugrischen 
Spr. 67.) valószínűvé tette, hogy az ugor nyelvek szótoszlását jel
lemző n—n hangmegfelelés részben egy ősugor n szókezdőben leli 
alapját. Ámde ezen n fejlődése nemcsak oly irányban történhetett, 
hogy a nasalis elem nyomta el a gutfcuralist, hanem úgy is, hogy 
a gutturalis tartotta erősebben fenn magát. Ezen esetben, vala
mint az ?«-nek b, w-nek d, úgy az 74-nek csak g felelhet meg ren
desen, mint ezt tényleg a mandsu-tunguzban tapasztaljuk, hol 
t. nála, nála kéz = m. gála; t. nalci-, nála- félni — m. gele-; 
t. naná-, naná- menni = m. gene-; t. nonim, nonim hosszú == m. 
g'olmin (lásd u. o.). Ezen alapon eredetibb szókezdő g-t kell tulaj
donítanunk következő déli-ugor szócsaládoknak : 

f. karkaa- currere, cser. kurguz-: id., mord. kurik bald, 
schnell, kravto- treiben — m. nyargal, vog. nur- akar MUSz. 
434. sz. 

f. kuola sputum pituitosum, észt köl: geifer — m. nyál, 
osztj. noml schleim, zürj. nult das grün auf stehendem wasser; 
v.-ö. déli ugor n„glg MUSz. 431. sz. 

f. kapea arctus, angustus: f. nupea arctus; kova hart, fest, 
stark — vog. úobis fest, stark (vrerzweig. 67). 

f. kuono schnautze — lapp nuone nase (Verzweig. 68). 
m. genge, gyenge — vog. úemis dünn, osztj. nainik weich 

(Verzweig. 68). 
2) Midőn k és v élőhangú egyezéseket találunk az ugorság 

különböző részeiben. A közvetetten átmenet is nehezen érthető 
fejlődés s a változás úgy érthető csak, ha mindkettőt eredeti g-b'ó\ 
származtatjuk; v. ö. erre nézve lat. ven- : szanszkrit gam- gehen ; 
lat. vor-: szkr. gar- verschlingen, litv. gerti trinken; lat. viv-: 
szkr. giv- élni; ? lat. vis: szkr. gi- siegen, gör. pia gewalt (Curtius, 
Griech. Etym.). Ilyenek: 

m. varr-, zürj., vot. vur- náhen — lapp kora- suere, f. kuor-

biztos analógiát a magyarban ; ezenkivűl feltűnő, liogy az l-es alakok csak is 
olyan nyelvekben foi\ltilnak elő, melyekről amúgy is tudva van, hogy szó
kezdő d-t l-vé változtatnak (1. fentebb); felvehetőnek tartanám ennélfogva, 
hogy ezekben is egy eredetibb d szókezdőnek maradt nyoma. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVI. • » ! 
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teke sutura calcei infima, votj. kar-, zürj. ker- machen MUSz. 
595. sz. 

m. vires, üres, verem — vog: keurin hohl, cser. körgö pars 
interior, lapp kuoros vacuus, f. koro arbor intus cava— zürj. girk: 
höhlung MUSz. 974. 

m. vidék — votj. kid'ok férne, weites land, f. kenttá freies féld 
MUSz. 995. 

Talán az éj szónak kétféleképpen mutatkozó ugor vsgi (zürj. 
voj, mord. vej, finn y'ö) éajig£ (vog. jej, lapp ija, m. éj) alakja is 
egy eredetibb ősugor gggr alaknak két külömböző változata MUSz. 
840. sz. 

E nyomokon kivűl eredeti szókezdő médiára vallanak azon 
esetek is, midőn az explosivával kezdődő ugor alak azon nyelvek
ben, melyek annak kétféleségét még megőrizték, egyformán lágy 
mássalhangzóval tűnik elénk. Ezen esetek száma igen csekély s 
a következőkben csoportosítható össze: m. basz-, zürj. bicki-
stechen MUgSz. 482. || divat, diadalom, dísz, dévaj, zürj. dis-
wissen | m. díj, zürj. don, votj. dun preis, lohn MUSz. 259. J m. 
dorgál-, doroszol- zürj. dor-, votj. dur- schmieden MUSz. 265. || m. 
gacsös kastos, mord. gaste- bemocskol MUgSz. 11. | m. görbe, 
görget-, zürj. gögör kör, v. ö. lapp jorba rotundus MUSz. 46, s 
még néhány adat a fentebbiek közül, melyekre e szerint más 
kritériumaink is vannak. MUNKÁCSI BERNÁT. 

S z o r o k i n v o g u l s z ó j e g y z é k e . 
A k a z á n i természetvizsgáló társaság (oóni,ecTBO ecTecTBO-

HCiiHTaTejieii) megbízásából N. S z o r o k i n az 1872 óv nyarán 
kirándulást tett a Közép-Ural egy részében (Verchoturje és a De-
nezskin hegy között, 59—61° ész. szélesség) — főleg b o t a n i 
k u s nyomozások végett, — de azon másod-czéllal is, hogy a 
Loszva mellékén tanyázó v o g u l okró l ethnographiai adatokat 
gyűjtsön. Útjáról jelentést tett közzé, e czímmel: «Utazás a Vo-
gulokhoz (nyTemecTBie KB BoryjiaMT,. —• OT^ICTT. . . H. CopoKiraa)» 
Kazán 1873 (a Kazáni Természetvizsgáló társaság munkálatainak 
III. kötetének, 4-dik száma : Tpy,nbi oÖineCTBa stb.). Szorokin el 
is jutott a loszva-melléki vogulokhoz, kiket a magas Denezskin-
hegy (̂ eHeíKKiiHT) KaaieHL) meglátogatása után Vszevolod-blago-
Jatszkból északnak menve, Nikito-Ivdil helységen túl a Loszva 
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mentében talált, a hol egy gazdag orosz kereskedőnek kaszálóin 
dolgoztak.1) Mindössze néhány napig volt velük, s leírja a mit e 
rövid idő alatt anthropologikus és ethnographikus tekintetben 
(viseletükről és viselkedésükről) rajtok észlelhetett; de egyúttal 
nem restelte, hogy n y e l v ü k r ő l is tudakozódjék s a mennyi 
szót tudott tőlük kikérdezni, azt följegyezte, úgy hogy mintegy 
300 szóból álló jegyzéket szerzett össze. «A Loszva mellékén lakó 
vogulok saját nyelvükön beszéllnek, s csak azon férfiak, a kik az 
oroszokkal közlekednek, jelesen Ivdil-be járván lisztért s egyéb 
szükségletek beszerzése végett, értik az orosz nyelvet s maguk is 
tudják meglehetős helyesen; de a nők és az ifjú legényekaiig 
értenek valamicskét s beszéllni egy szót se tudnak oroszul. Nekem 
alkalmam volt, mintegy 300 vogul szót följegyeznem, a mit úgy 
tettem, hogy néhány embertől kérdeztem a kiejtést, hogy följegy
zésem lehetőleg helyes legyen.» 

Szorokinnak e vogul szójegyzéke, noha csak egy nem nyelvész 
utazónak különös tanulmány nélkül hamarosan készült anyag
gyűjtése, mégis valamennyire becses adalék a vogul nyelv isme
retforrásaihoz. Becsét az által nyeri e kis közlés, hogy azt a vogul 
nyelvismeretnek más, alaposabb tanulmánynyal szerzett anyagá
val összevethetjük s így megláthatjuk, mennyire ez utóbbiak által 
igazolható. Tekintetbe véve, hogy Szorokin közlésébe egyes kézzel
fogható sajtóhibák is becsúsztak (pl. Kaain. csónak e h. Kaant), 
egészen új adatot, a melylyel megegyezőt sem Eegulynál sem a 
kondai-vogulban nem találunk, tőle nem szabad elfogadnunk; de 
igen is érdekeseknek találjuk benne a bár ismert vogul szóknak 
bizonyos szabályossággal ismétlődő s amúgyis érthető hangalaki 
eltéréseit. Mindenesetre megérdemli Szorokin vogul szójegyzéke, 
hogy az ugor nyelvészet róla tudomást vegyen, s ezért most itt 
közlöm oly módon, hogy a mennyire lehet hasznát is vehessük. 
E végett először is betűrendbe szedtem, s az egyes szókat Eeguly-
nak valamint a kondai-vogul bibliafordítás (Máté és Márk evan
géliumai) szótár-készletéből igazoltam, egyúttal itt-ott hiányos 

x) Útközben Reguly emlékezetének is akadt a nyomára. Midőn Ugyanis 
"a Denezskin hegyre vezetőt keresett, neki egy vogul vadászt ajánlottak 
(Iván Korolyev), a ki az erdei utakat mind úgy ismeri, mint az öt ujját. 
Kitűnt, hogy Korolyev még igen jól emlékezett Eegulyra is. 

31* 
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fölfogását vagy épen tévedését is kimutatván. Szorokinnak, a 
mint könnyen érthető, különösen az i g é k kikérdezésével volt 
baja; bizonyosan leginkább az orosz i.nfinitivussal kérdezett, ezt 
pedig magában úgy is lehet érteni, hogy valamit «tenni k e l l » — 
;i miért is az igék vogul fordításában gyakran még a «kell» (eri) 
kifejezését is találjuk. Ezenkívül más igealak is került elé: leg
inkább az ind. pra?s. egyes-sz. 3. személy-alak. — Egyébiránt meg
látszik Sz. iparkodása, hogy a vogul szóknak orosz betűvel lehetőleg 
bű képét adja; legalább a vocalisok hosszúságát is jelöli sokszor, 
kettős betűvel (aa, oo, 99, yy). De még meg kell jegyezni, hogy 
gyakrabban él l mellett az orosz jé&ítővel (1'=JII>), mintsem helyén 
valónak látszik (pl. KVJIL hal, ToyjiL szárny stb.); ez nyilván onnan 
van, hogy az orosz a maga sajátságos JI (afc)-je ellenében másféle 
(pl. német) bár jésítetlen l-et lágyítottnak szokott fölfogni. 

R ö v i d í t é s e k : B. — vogB. (északi-vogul); L. — vogL. 
(Loszva-mellóki); P. — vogP. (Pelim-melléki); K. — vogK. 
(Kondai-vogul). 

áim leány, tochter, ^o^ib | tkp. leányom: B. ái tochter. 
augm beteg, 6O;IBHOM | B. L. aum weh, krankheit; K. agem 

krankheit, agmen krank. 
auj ajtó | B. ani, L. áa id. 
akua egy | B. ákvá, akad (Ahlqvist: áukuá), K. aku (akva-). 
ág leány, mádchen, ;i,f,BKa | lásd : aim. 
ágirs leányka, ,̂f,B0TiKa | v. ö. ág; v. ö. B. áj mellett ajris, pi 

mellett piríé, a melyek jóformán csak diminutiv értelműek. 
áytas kő, KaMeiih | aytes stein (ayts-keres klippé) || aytus, ebben: 

nl'-aytus kova, KpeMeHL. 
aytasen: a. soyl jégeső, rpa^B | tkp. «köves mennydörgés» — 

L. sqyl donncr. 
aj-: ajung inni, niiTb | B. L. áj-, K. aj- id. j | ajimgeri nlvrL, da

lolni | félre értették az orosz IIIITL igét, t. i. UHTB «inni»-nek. 
ajimgu (ajim-gu) részeg, IILÍIHMÍÍ | tkp. «ivott-ember». 
ajserm (két szónak írva: aj serm) hideg, XOJIO^HO | B. ácarmá 

kait, K. acerem. 
ajntayt-: ajntdlxiavi iLieBaTL, köpni | L. ajtentayt- okádni | az 

-avi szóvóg jóformán reflexív -v +-i praes. 3. 
at öt | B. L. át, K. at Jj átban ötven | B. L. átpen. 
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at Bo;ioca, haj (crinis) | B. át, L. át (páng-at kopfhaar). 
átus ólom (blei), cBiiHen,!) | B. áthus, L. aathus (Reg.). 
ás lyuk, ^Lipa | B. L. ás id. | v. ö. isn-as. 
ásim atya, 0Teu;'b | tkp. «atyám» : B. áze. 
asm-yöl! iio^ymKa, vánkos | v. ö. B. pal-osma seiie des pal an der 

mauer | v. ö. osztB. ősim (ozim) iio^yiima, kiasen; ösim-yir id. 
(tkp. kissen-sack), v. kiasenüberzug (Ahlq. azerint). 

ana csésze, qanrKa | B. ani schüssel, schale; L. ane. 
apa bölcső, KOJIBIÖCIB | B. ahá, L. qbá, P. qapá. 
ámb kutya, eb | B. ámp, amp id. || ampa, lásd: us-ampa. 
al-: alilu ölni, megölni, yŐHTt | tkp. «megöljük (őt)» | B. L. ál-, 

K. al- ölni. 
ekua asszony, feleség | B. egva id. || v. ö. pojer-ekua, matm-ekua. 
enda-koal öv, IIOHCB | B. entáp öv («ein kurzer pojas»): entáp-

kuali «ein langer pojas» ; L. int-kuale. 
eri »kell», lásd: jayt-, aj-, yos-, yoíis-, sangult-, por- | B. K. eri, 

L. jeri «kell». 
elm-golz ember (mensch) | L. ilm-kqls. 
iju v. jiu (niy) fa, ^epeBO j B. in, L. in, iju, V.jiu, K. jejv |j v. ö. 

keurn-iu, uit-ji (ul-ji). 
isnas ablak, OKHO | B. isnes id.; nyilván benne van e szó a (Reg. 

szerint) vogL. kusnás «OKOIBKO, fenster»-ben; v. ö. osztB. isni. 
isni id., meg isni-vis (A.hl. isnuvis, isnuvis) : utórésze vis tkp. 
«lyuk»=vog. as id. 

ispovued': i. minim (ncnoye^b MHHiya) gyónni, ncnoB^LiBaTBca | 
tkp. gyónás (iicnoB'Eflb) menni. 

izub (isub) bot, najiiía | tkp. «fa-darab»; snp hálfte (stück) | v. ö. 
K. su-jejv bot, B. sü langer stock, stange (kat-sü schneeschuh-
atock). 

öaz récze, kacsa, yTKa | B. vas, vuas ente. 
oul (vég, extremum): 1. tul-oul | B. h. qul,K. ovi (v. ö. MUgSzót. 

741. 1.) 
oyser róka, jincima | B. oysár, o%ser, L. oyser id. 
onga gödör, verem, HMa | lásd: ma-uonga. 
ojnt (szarv), ebben : soynojnt. 
ond'ol kilencz | B. qntqlu (qntql-lu), L. ondolou (Ahlqvist), K. 

ontolov (ontol-lov) j | ond'ol nem teljes végű alak, úgy mint notal 
«nyolcz»; teljesebb az ajntelu, ebben ajntelu-söt 900 (1. sót alatt). 
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öps vőlegény, /KeHiixi. | B.vuaps, h.i-udps bráutigam, schwieger-
sohn, jüngerer schwager. 

örp rpeőemoK'L, fésű | qrrqp, L. qrp (mit welchem beim weben 
der faden festgeschlagen wird). 

vj: lá&ájos-uj, lóm-uj | B. K. L. vj «tier». 
ujt víz, BO,n,a | B. K. vit, L. iát || v. ö. satm-ut. 
ujtkasd (ujt-kasd) hordó, ÖoqkaJ tkp. «víz-hordó»; L. kasse hordó. 
us-ampa kutakölyök m,eH0KT> | tkp. «kis kutya» : L. us kicsiny 

(us-kum kis ember, gyerek). 
üz város, ropo^T. | B. vos, üs, L. uos id. 
unt-: unden BCTasafi j e fordítás (BCTasaÉ «kelj föl») hibából 

ered, mert unt-, a mivel az unden-heli und- egyező, ezt teszi: «ül-
letni (rakni), setzen» ; látni való, hogy BCTaB.iaíi («setze ein») 
helyébe került BCTaBaM, akár a magyarázó vogul ember ügyetlen
ségéből, akár a följegyző utazónak figyelmetlenségéből. 

nr hegy, ropa | ur (urr) ber-r, bergrücken: ur-pdn bergspitze 
(hegy-fej). 

úrin, ebben: ypiiHcyKa «varjú, BOpoHa» | sajtóhibából e h. ypim-
eiíya: Reg. ürin-egva, L. urin-eghu «varjú» | v. ö. ekua. 

idd kert, oropoflT. | B. L. ide, uld id. 
uld tűz (ignis) |B . ul'e id. || id'-aytus kova, tűzütő kő (KpeMeHb) = 

ule-ayjes || uilji (yiuLu) tűzi fa, ^poBa | B. ul'-iu tűz-fa (lásd iju) ; 
Reg.-nál vogL. toat-iu «tüzi-fa». 

kdku-: kakue köhögni, KanuwTb | pr. 3. = kdkui «köhög» | B. 
kakuem, kakvem, V.koqkem ((köhögök». 

kasaj kés | vogB. kdsdj, kast; Reg. vogL. szóul jdpit messer. 
kasa hordó : lásd ujt-kasd. 
yan&c : yanze-yolm necTpyniKa, birkhenne | az orosz név iiecTpbifí 

«tarka»-tói való, s így yanze bizonyosan = B. kannzd czifraság, 
írás (kannzen tarka, czifra) | yolm 1 

kap, kap csónak, jio^Ka (hibásan Kaani e h. Kaant; helyesen 
ebben: Kanmib MHH9Ö csónakon megyünk) [ B. kap, kap, L. kap, 
K. yap. 

kart-: kartsi KypiiTL, pipázni, tabak raachen | v. ö. kqnsd kqrtuy 
id., tkp. pipát húzni | kartsi pr. 3. alaknak vehető, kdrtes- frequ. 
tőtől, tkp. «pipázik» (tkp. húz). 
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keurniu (keurn-iu) faodú, ^yiuio | tkp. odvas (üres) fa; keurn = 
B. keurin hohl. 

kérsot (ker-sol) szeg, rBoa^b | tkp. «vas-szeg» : sol nagel, stöp-
sel, L. sql nagel aus holz. 

ker, lásd: kosker. 
kerskol (kers-kol) barlang, nemepa | tkp. «hegy- v. szikla-ház »> : 

L. kers fels (B. kdres, kcirs hoch). 
kelt sapka | B. kent, L. P. ket | kelt e h. kent talán hiba, de nem 

szükségképen az. 
kelp vér, KpoBb | B. kelp, kelp blnt. 
kitiy kettő | B. kit, ket két, K. kit (kitag kettő); L. kitü (kettő). 
kisi-: kisiva fütyülni, CBHCTaTt | B. kissiem fütyülök | alakra 

nézve kisiva csakugyan infinitivusnak látszik, e h. kisiyva, még 
végvocalissal; vogK. -yv inf.-vég = vogB. -ngve (v. ö. Beg.-nál vi-
tői vingaa mint vogL. alak). 

koat kéz, pyKa | B. kat, kat, L. kaqt id. 
koatal nap (sol) | B. kqtel, hatl sonne, tag; K. yotel. 
koat kötél, BepeBKa | B. L. kuali id. j | v. ö. enda-koat. 
kocerka Kjnoita, krücke, ofenkrücke | = or. KO^epra. 
köt hat | B. kat, L. koat (kot Ahlq.), K. yot || gótban hatvan | B. 

kqtpen, K. yotpen. 
yos- : kotyosangeri seperni, elseperni, MecTH, no,a,MeTaTí> j tkp. 

kot yosung eri «el seperni kell» J B. kossi- (pr. 1. kossiem) seperni, 
kossep (nir-k.) seprű. 

kosker (kos-ker) köröm, HorOTb j B. kvos nagel der tiere, kral
len : kvos-ker nagel (beim menschen) | L. kvdnze nagel der tiere. 

kofisa (KOHrca) pipa, TpyÖKa | B. kansü tabakspfeife. 
yoiis-: yonsungeri írni, nncaTL j tkp. yonsung eri «írni kell» | B. 

kanns- (pr. 1. kannsem), K. yans- írni. 
kopejka kopéka, = KOiieÜKa. 
yopta olló, H05KHHD,BI | L. kopta id. (B. kit-elmip küsi kétélű kés). 
köl, kol (ház): köl-bal kunyhó, niajiaui'fc | L. kvdll-poal id. || kol-

üld házfedél, Kpuuia | B. L. ül fedél, deckel || kol-gen fussboden, 
diele (IIOJTB) j = B . kvol-kdnn, L. kvdl-kenn id. (kvdl-kenn poartet 
fussboden-bretter) || v. ö. kers kol, jelbun-gol. 

kölas halott, holt, MepTBHií | B. kaid halott (leiche, todter); v. ö. 
L. ilm-kqls, K. elem-yolesz=m.enaah. (fönt: elm-golz). 

kolas liszt, MyKa | B. kalds id. (L. «liszt» Reg. szerint: pqsn). 
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kölp nyírfa, óepesa | L. kuqrp birkenwald. 
hu, yu (ember): lásd ajim-gu, met-yu | B. kum, K. kuni, yum 

ember, férfi. 
kuary (tyúk): lásd sis-kuary. 
kual-: kualiva ! kelj föl, BCTaBafi ! | tkp. infinitivus-alak : fölkelni! 

(lásd kisi- alatt) | B. L. kual- «aufstehen». 
yuj-: jol-yujiva (ejr&xyniBa hibásan e h. -xyuHBa) | kuj- liegen, 

schlafen: L, jal kujuy sich niederlegen | a -va végű alakról 1. kisi-. 
gus húsz J B. K. kus, P. yus. 
gttnica nyest, = KyHiiu;a (marder). 
küp kanál | kuop Eeg. 
kur kályha, ne/ifc: kar-tar kürtő j B. kür, L. kur, kuor kályha, 

ne^B; — tur v. turr torok. 
yur zsák; lásd . jorn-yur. 
kürm három | B. K. köröm (Ahlq. küruui), K. yárum. 
kid hal, piscis j kul id. 
kul'-: Ky.iiflejiH (jóformán e h. kulivá joli) öpocirrt, eldobni, elej

teni, elhagyni | B. L. kul- hagyni (L. jql kuluy verlassen). 
kíday holló, BOpOHi. ( B. L. kullqy id. 
kuli ördög, TiopTi>, B̂HBOjrL J L. K. kul id. 

ja folyóvíz, piKa J B. ja, L. jci. 
jángal (hibásau flaH^ia.nB e h. aanrajiL) mocsár, ŐOJIOTO | B. jan-

gelma, L. jqngq, kahler srnnpf. 
jaat íj, jiyKi> | B. jqut, L. jajt id. 
jayt-: jaytungeri metszeni, vágni, pisaTL | tkp. jaytung eri 

«metszeni kell» | B. h.jáyt-, K. jeyt- schneiden. 
jenk-: jenkung mmcaTB, tán ez ölni J B. jegv- (pr. 1. jegvem, inf. 

jekungve), K.jekv-, jeyv- tanzen; v. ö. njenk-beli nasalisra nézve: 
osztB. jay- és jany- id. 

jeltayt-: jeltaytiva magát gyógyítani, JIB^IKTLCÍI | B. K. jalt-. L. 
jelt- gyógyulni | -va végű infinitivus (lásd kisi- alatt). 

jelbun (írva: rejiLÖyni.): jelbua-gol templom | tkp. «szent-ház» ; 
L. jelpufi, B. jelpin (Reg.), K. jalpen szent. 

jibi fülesbagoly, #HJJHHE. | B. L. ibi. 
jongob hó, hónap, w&CBH'b | B. P. jonkop, L. jongp mond, monat 
josuj (jos-uj) sas, opeJiB | B.juos-uj v. nuos-uj adler, steinadler., 
jomas (.9Macf> e h. eiiact) jó, xopomo! | B. h.jommas. 
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jorn (epHT. e h. épHT>): jorn-yur tarisznya rénszarvasbőrből, 
cyMKa (ii3i> 0JieHtHXT> nmypT,) | jorn tkp. szamojéd (Reg. jqrn, pl. 
jqrn-kvol szamojéd sátor) \yur = B. kűri zsák (Reg. föl is jegyezte, 
de fordítás nélkül: jqrn-küri). 

jol! («le, alá»): lásd pat-, yuj- \\joli : lásd kul'-. 
juntop nro.iKa, tű | B. juontep, L. jnontp, V.juntop. 

carka pohárka, piOMKa | =or . iiapKa branntweinglas. 
ifik-: sakem szuszogni, kifújni magát, B3,2i;oxHyTí> | v. ö. B. sakap 

«schnaufen (vor ermüdung)», sdket- schnaufen machen. 
sayl gewitterwolke, Tyqa | v. ö. soyl. 
sapt-: el'-saptil'on noxopoHti, temetés | alkalmasint ez volt: el-

saptilov «eltemetjük)) ; sapt- ige = vogK. capt- «rejteni, temetni)) ; 
v. ö. vogL. (Reg.), jel saptuy «begraben». 

siskuar% (sis-kaary) kakas, írETyx'b | Reg. sis kurek «tyúk, Ky-
pim;a» (sis «mutter*) P., s így a «kakas» jelentés nyilván tévedés
ből ered) | L. kvaray henne, Kypiiija (Reg.). 

soyl (mennydörgés): lásd aytasen s. || hibásan még: sáyen (ca-
xeirL) donner, rpoMt. 

soj szivárvány, pa^yra j L. sqj, P. u(-sqj id. 
sojl's hölgymenyét, ropHOCTaíi | L. soqXs. 
sus bolha, őüoxa | B. s-m, L. sus. 

tau OHT>, ő | B. tan, K. tav. 
tauksi ősz (autumnus), oceHb | B. tciksi, tcikus, tdgus id. 
taul KptiJio, szárny | B. L. tqul szárny toll, szárny; K. tóul. 
tant ágy, IIOCTCJIB | B. tqul, taul, L. tqul rentierhaut, feli (v. ö. 

zürj. vol'-pas bett : vol' ausgebreifcetes, pelzdecke, rentierhaut zum 
schlafen ; paé pelz). 

taul-: tauli elég (ist genug), ^OBOJILHO ! | B. tqul- «voll werden, 
auswachsen» : tauli «es genügt» ; K. at tauli amnane «nem elég 
nekem». 

taym tetű, BOIUB | B. tdkom, L. toaym, P. tqym |j rus-taym po
loska, K.:ionrL. 

tamga jegy, pecsét (3HaK'r>, neTiaTL) || or. TaMra stempel. 
tariy fényű (fichte, cocHa) | B. L. tári id. 
tat tél, 3HMa | B. tol, Tavd. tál, K. tel-tarom (Reg.); tal v. tel (Pop.). 
te-: teem (tem) enni ÍÍCTB (tkp. eszem), teunga vacsorálni, yatn-

HaTi.) | B. L. te-, K. te-, taj- enni. 
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til-: tilitale (sic!) röpülni, jieTaxB | alkalmasint sajtóhibából e h, 
úlimle = tilimlej, mint prses. 3 . ; az -ml képzővel szokott szárma
zéka az egyszerű til- igének: B. iildml-, L. tileml- «röpülni»; a til-
ige ebben: B. tilpd «repülő» || tijl-, lásd: miliy-tijli, lasl-tijli. 

tóul MfocL, szőrös bőr | B. tqul, taul feli, rentierhaut; L. tqul || 
v. ö. taul. 

toplak (v. toplak) tapló, ipjTb | B. töplek, L. taplók tapló, feuer-
scbwamm. 

tora, töreu (Toopey) medve, Me^Bt^B | Beg.-nál van : tqran «bár», 
mint Tavda-melléki szó; így legalább a végnasalis kopásával (v. ö. 
yu e h. yum) a tora alak hitelesnek látszik. 

toruind-: toruindi hortyogni, xpairfeTb | pr. 3. alak | B. tarruinti 
schnarcht, L. tarvuintuy schnarchen. 

tölmay ursus gulo, poccoMaxa | B. tolmáy id. 
tűi v. tűji nyár, JIÍJTO | B. tü sommer (tüjimi es wird s.), L. tui 

sommer, K. tui-tarom (Beg.). 
tűit hó, nix (sajtóhibából: TyynTB) | B. tűit, tűit id. 
tűje tavasz, secHa | B. töjq, L. tuoja, P. tűje, K. tuja (Reg.) id. 
tűsum bajusz, szakái (ycbi, öopo^a) | tus-pun szakái, L. tuos-punt; 
tűp evező, Becjio | B. L. tuop id. 
tul-oul (TyjioyjiB e h. Tyjib-oyjiL) ujjak (digiti, najitubi) || tkp. ujj. 

hegy, fingerspitze. 
tulá gyűrű, KOJII»I],O | csak ezt t esz i : «ujj, digitus» = tid'e Beg. 

«gyűrűw : tule-nur. 
tult köd, TyMaHi. | tkp. «felhők» : B. tüll wolke, K. tul. 

sak: saknir srót, ^poÓB | L. sak v. pisál-sák flintenschrot. 
saki suba, iuyöa | saki, sqki pelz (der weiber, vorne offen). 
sajt: eksajt pyÓJiB | e h. ak-sajt egy rubel | B. sait vessző, és : 

rubel; v. ö. zürj. saí, sajt id. 
sangidt-: sangultogeri hangszeren játszani | e h. sangultong (v. 

sangultung) eri ((hangszeren játszani kell» | v. ö. B. sangult-, L. 
sangidt «sangur spielenw (Beg.). 

sam szem, r.ia3rB | B. sdm, L. P. sdm, sem ; K. sam. 
sdrpi borjú, TejieHOKi. | L. sdur kuh: saur-pi kalb. 
sdli rénszarvas, ojieHB | B. sáli id. 
salmut CJIIOHH, nyál, köpés | tkp. salm-ujt «köpött víz» | B. L. 

sdU- speien, L. sel'm-uit' (P. selim-uit) speichel; K. salg- speien. 
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setap HiiTKa, fonál, czérna | B. setáp id. 
seld puskapor, nopox-b | B. seld id. 
siplu (irva : -l'u, -jm) iuea, nyak | B. siplu, L. K. siplu (tkp. sip-lu 

nyak-csont). 
simsdk fülbevaló, eepi>rii | B. simsdk, simsek kleine ohrgehánge, 

L. simsih. 
slraj kard, caő-ia | siraj sábel, L. K. siri. 
sirp háló, CBTB | Reg.: serp, sirp «ein gerát zum fischfang»; 

hogy háló-félét kell érteni, mutatja: serp-pdtt; «netzsack des s-.» 
soat hét | B. K. sat, sat, L. sqat (soat (Ahlq.) || sat-lu hetven | 

B. sát-lau, K. sat-lov. 
soanim (soanim) anya, MRTÍ> | tkp. anyára: B. sana édesanya, 

öreganya, MaTyniKa. 
soarb fejsze, Tonopi. | B. sajrdp, L. sqjrdp, P. sqjrp id. j v. ö. L. 

saur- hacken, K. sagr-. 
soar burnót, sehnupftabak | B. sdr, L. sar tabak (sar rautungve 

tabak stossen). 
sout (plur.) csillagok, 3BrB3,a;bi | L. squ, K. sov csillag. 
sour nyúl, saau^ | B. squr id. 
sok-: sökejm tabak schnupfen | pr. 1. alak (= sökem) ; v. ö. L. 

sqkyu «riechen, tabak schnupfen». 
söynojnt (söyn-ojnt) burnótszelencze, TaóaKepiia J tkp. «tabak-

horn», illetőleg «schnupfhorn» : L. sqynqnt (Reg.) id. | L. Bqynd 
(se. sar) sehnupftabak, sqkyu schnupfen; meg: ant, L. qM horn. 

söt száz | B. sat, K. sat, L. sat (Ahlq. set) \\ nul-söt nyolezvan 
(B. nol-sat, L. nal-set Ahlq.) || ajntelu-söt kilenczven (B. qnter-sat 
v. qntel-sat, K. ontol-sat, L. ondol-set Ahlq.) | a teljes -hí végű ajn-
telu ( = B. qntqlu) «kilenczet» teszen s így ajntelu-söt nem 90, ha
nem 900. 

söt-ere v. söt-drd (COOTT>-3PB) ezer j B. sqter (ós sqterd), K. soter, 
L. sqter (Ahlq. 'sater). 

sobd poTb, száj | tkp. «szája» | B. sop, suop (v. ö. sup-söl). 
sörb jávorszarvas, jiocb | B. sclrpi, L. sorp elentier (stier) || igy 

is : svörb SB^pb (Reguly a jávorszarvasnak Öojibinoíi SBipb nevét 
is említi). 

sot szeg, rB03^b : lásd ker-soL 
solvul só, cojib | B. solvel id. (Reg.-nál L. sah • K. cay). 
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sup: supsöl (cyncöjib) ajak (ajkak), ryÖH | — sup-söl száj-szél | 
B. sop mund, sel rand (lásd sobd). 

süp : «a vogulok egy része az inget slip-mik nevezi» \B.sup  
hemd; lásd: man-sup. 

sub (bot): lásd i-zub. 
süli palaczk, őyTbijiKa J = or. cyjiea flache flasche, halbstofige 

flasche. 

naol nyíl, cTptuia | B. nal, nal, L. nett iá. 
naurpi csikó, asepeÓeHORt | L. P. naor v. naorpi, nqrpi csikó 

(egy éves); K. naur. 
naú kenyér, xjrfeői. | B. L. K. nan. 
nebak papiros, óyMara | B. napák papier, K. népek könyv, levél. 
nelim (hibásan HSJIHKB e h. HCJIHMTJ) íiauK'i. | B. nelm, L. nilm, 

K. nilem (nilem) ; v. ö. oszt. nalim, tíadem. 
nild (nild) négy | B. nild, K. nile || naliban negyven | B. ndlimen, 

L. ndlmen, K. nelimen. 
noul marhabús, roBa^ima | B. nqul fleisch; K. noul. 
úo'/os (írva : Hexocf.) czoboly, COŐOJIB | B. L. no/s id. 
norma wandbrett, wandbank, iiojnta | B. nqrrmd fussgestell, L". 

sun-nqrme schlitten-stellnge. 
úol orr, HOCI. | B. nol, L. úql. 
úolul (HOJUOJIB e b . Hé'-) nyolcz JB. nqlq-lu, L. nqllqu (Ahlq. nolou 

e b. nol-lou), K. nollov; | v. ö.ond'ol «kilenez« ésríul-söt nyolczvan. 

paul falu, ,3iepeBHH | paul, L. pqjl, K. paul, pojl. 
paul-: paiía paulia fürödni fürdőszobában (gőzben), KynaTtca BT. 

öaHfi | L. páil-, P. peul- «baden» (v. ö. osztB. pejil-, peil MUgSz. 
549. 1.) | paulia inf. alak, e h.pauliva (lásd kisi- alatt). 

pák fenyűtoboz, Hiirama Ke^poBasi | L. poqg id. 
paylapt gomb, nyroBHija | tkp. gombok J B. pqylep gomb. 
pají fül, yniM (fülek) | B. pdl!, L. pel, K. pal' fül. . 
pace 3^paBCTByii, légy üdvöz (salve) j K. pace köszöntés (p. ölen 

légy üdvöz); B. pasa : kin p. 6y^,L 3,n;opOBrí.! 
packat-: jol paskatsu (ejit-n.) nanKaTL, bemocskolni j tkp. bemocs

koltunk. 
pazilp (sajtóhiba: naaíiuiBHT. e h. -.IBIIT.) árr (pfriem, ahle), 

UIIIJIO | L. pqzildp, P. pasiUip id., B. pazilp, pasiláp fúró. 
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pat-: jolpatej (ejn>- e h. mi-) esni, na^aTb | tkp. jol patej — pr. 
3. alak, jol — B. jolá, K. jole, L. jql (de, alá» | B. L. pat-, K. pat-
f allén. 

pasa keztyű, pyiíaBiina | B. pássá, L. pássá handschuh. 
pasa asztal | B. pasán, L. pásén, pásn id. (p. poart tischbrett) 

K. pasen. 
pana fürdőszoba (gőzfürdő) | L. paúá = 6RHíi | lásd paul- alatt. 
pern kereszt | L. perná, P. pern, K. perne. 
piim (pim) fiú, CLIHI. j tkp. fiam: B. L. pi fiú (K. pliv). 
piirs (pirs) fiú, gyerek, MaaMiiKT. | B. piris ,• v. ö. agirs. 
pisel puska, py;Kbe J B. pisál, L. pizil, P. piskel' (— niiniajib). 
poalá juh, OBu;a | ? — Reg. poalá-uj zweijáhriger biber (ellenben 

«juh» : os). 
pojer úr, ÖapiiH'b | K. pojer; óoapiiHb (plur. őoapa) || pojer-ekua 

úri asszony, öaptiHa. 
pöt üst, KOTejib | pöt, L. K. put késsel. 
pos-: posilm az orrát fújni, BLiCMOpiíaTbca | pr. 1. 3-dik tárgy

személyraggal ; hozzá kell pótolni: nolem «orrom» : v. ö. noln po-
seln (orrodat fújd) Reg.; —ezen^os- ige jóformán =pqs- «mul-
gere, fejni», a mennyiben a noln poseln szólás illően így értelmez
hető : «fejd (facsard ki, nyomd ki) az orrodat». • 

posim füst, ,̂HMb | B. posim, L. pq,sm. 
pöp pap, CBHIHeHHHKb | = nőni,. 
por-: porungeri szökni, ugrani, upbiráTL | tkp. poriing eri ((Ug

rani kell» | por- = B. porr-, L. pqrr- springen, hüpfen. 
pöl pad, lócza, cKaMba | B. pal sitzboden im kvol; h.poal schlaf-

stelle (beim nachtfeuer): il-poal «der vordere poa.ln, ijun poal fa 
padló. 

polda nyirfajd, TCTepcBb (KOcaTib) | L. polte birkhuhn. 
pöl'ros gyertya | = L . pallus, P, pallus Reg.; jóformán összetett 

szó, v. ö. vogL. poll, pql «méz» ( = tör. bal); utórésze vos talán az 
or. vosk «viasz» ? 

puka has, HÍHBOTT> | B. puli id. 
pung rojiOBa, fej | B. pofi (pong), L. pan || punk-tor kendő, njia-

TOKb (tkp. fej-vászon). 
putop (sajtóhiba: nyroHb e h. nyTOirb), szigony, ocTpoTa (KOTO-

poíi 6bK)Tb KpynHyio pbióy) | B. pütep spiess (fischgabel): püt-
stechen, stossen (L.put-). 
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pun toll, nepo; pun őpoBH, szemöldökök | B. pun szőr— körper-
haare der tiere v. kleine federn am körper. 

bum virágok, fű (IJB'BTM, TpaBa) | B. pum, L. pom fű. 
pür-: püryat harapni (szúrni, megcsípni), Kycarn> | püryat rag-

talan, frequ. -yat (-kat) képzővel való tőalak = L. purkat- «ste-
chen» (von iüsekten) | B. pur- harapni és purkat-. 

vqj- : vojel Őepii | vojel vagy e h. vojen ( = vogK. vajén) «végy, 
vigy» — vagy vojelen, vojeln h. ( = K. vajalen) «vedd, vídd». 

vuajgan, vajgan (írva: yaüraHt) kaftán | B. vojka weisses filz-
tuch (v. ö. vojkdn vaj aus tuch genáhte striimpfe Beg.). 

vuat (yaTi.) harmincz | B. vat, L. vuat, K. vat. 
vuata (yaTa) Kop3HHa (H3B öepesoBOíí Kopti), nyirfahéjkosár | B. 

vuqtd gefáss aus birkenrinde. 
vuetra, vetra (yeTpa) veder, Be^po. 
vuenstayt-: (yeHniTaxTiuib) megesküdni (jegyesekről) = BIÍH-

naTBca. 
vuel, vei (yeJiB): vel-suspeger tükör | =vel-suspe-ker, tkp. «arcz-

néző-holmi» (suspe e h. sunspe: B. sunz-, L. suns- nézni); vei: v. ö. 
B. veit gesicht, stirn (MUgSz. öklök alatt). 

vina: vina-jung pálinka, BO^ita J tkp. vina ajung pálinkát inni | 
B. vina, vine (BHHO). 

vuor (yopt) erdő, JÍÍCB | B. vuar, L. vuor. 

ma-vuonga sír, MOni.ua | tkp. «föld-gödör» : B. vuonga, K. vonyd 
gödör. 

matm-ekua öreg asszony, crrapyxa; matm-ös öregember, CTa-
piiKB | B. mdt- öregedni, maim öreg, alt. 

man-sup niTaHti, nadrág | tkp. «kis sup» \ B. man-sup hősen, 
beinkleid. 

.mariim menyasszony, meny, neBíiCTa | tkp. menyem : B. L. mdrí 
(mdnem). 

met-yu pásztor, nacTyxB | tkp. béres (bér-ember), e h. met-yum 
(v. ö. B. met-kum, K. met-yum). 

miliy : miliy-tijli hamar, CKopo | csak miliy jelenti ezt; B. mol'oy 
«bald»; v. ö. mol'eml- festinare | íijli-töl: lasl alatt. 

miss tehén J B. miss. 
min-: minej nofi^eMB, megyünk (esetleg: menjünk) j kapil minej 
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noi^eMB BT> JIO^KB, csónakon megyünk | fölvehető, hogy a vogB. 
mineu-nak megfelelő minev alak (mely vogK.-bbn menov-vé, vált) 
végre minej-re változott, úgy hogy ez csakugyan prses. több. 1. 
szem. alak; összevethető, hogy így az Erza-mordvinban -ej és -ev 
szóvégek egymás mellett állanak (pl. kelev és kelej magas). 

mogt mell, rpy,a,b | B. majl, L. mqjl. 
moyl-: moylongeri összekötni, 3aBH3aTL | tkp. moylong eri (kell) | 

B. monyl-, moyl- «knüpfen». 
movand-: movandi nevetni,1 CM"BflTefl | prses. 3. «nevet» | B. müint-, 

L. maint-, K. magint- id. 
mölsci ing, pyöaniKa | B. moUdn hemdpelz (ingül való suba). 

rej, meleg, hő, mapito | B. rej, re wárme, rein heiss; L. ren me
leg, re- ardere ; K. rig hőség. 

rong- : röngen kiabálni, ordítani, KpiwaTb j tkp. prses. 2. alak 
(«kiabálsz») | B. rang-, rang-, L. rong- schreien, briillen. 

lau-: lau szólni, roBopHTi. | lati amúgy csak tőalak ( = B. lau-, 
K. lav-), de itt alkalmasint laung (laun) infiaitivus-alak helyett 
jegyeztetett föl. 

rus (orosz): rus-taym poloska | lásd: taym. 
lasl: lasl-tijli lassan, THXO | csak lasl ( = B. lazel, P. lasil) teszi 

ezt: THXO, lassan; a megkérdezett vogul ember hozzá adott még 
«mozgás»-féle igét: tijli, pr. 3.alak, jóformán = tili «röpűl» ; szint-
így «hamar; cKopo» : miliy-tijli. 

Icigl láb, Hóra | B. lajl, L. lllil. 
lejn evet, őfeiiía | B. len, L. Un. 
lou tíz | B. L. lau (lou Ahlq.), K. lov. 
lopta levelek, lomb (JIHCTLS) | B. luopta blatt, levél (m-l. fa 

levél); L. luopta; K. lupte. 
lömuj (löm-uj) szúnyog, KOMap̂  | B. l'qm-uj mücke, L. Ham-uj. 
lü ló, equus | B. L. lü id. 
lüzum csont, KOCTB | L. P. lusm, luzm, K. lusem id. | B. lu bein, 

knochen || v. ö. síp lu nyak. 
luns-: Hunsi sírni, n;iaKaTi> | tkp. prses. 3. «sír» | B. Tj.luns-, lunz-, 

K. Huné-, tus- id. 
l'ul! njioxo : rossz, rosszul | L. K. Xul. 
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Nem sikerűit igazolnom a következőket: 
keraon (кэраонъ) gyertyatartó, иодсвьчникь || előrésze: ker vas ? 
vuaraej (yapaeíi) vadász, охотникъ || eleje nyilván = vuqr, erdő. 
tegm (тэгмъ) hívni, звать || talán a megszólító (hívó) tagam (ba

rátom, társam!) szóval felelt a vogul ember? 
digid'iv.v. d'igal'i (дигульи) szidni, ругаться jj alkalmasint maga 

я szidó szó vagy szólás rejlik a d'igul'i-Ъап; utórésze a kid (fent: 
Lul'i) «ördög» szóra emlékeztet. 

pojst-: pojstomgeri (пойстомгери) ütni, бить. 
ёадар elb tajde (шагапъ элбъ тайде) «futni, hamar elfutok» 

бегать, скоро побегу). 
pöltetsu(поольтетсу) «megázni,мокнуть» || talánpöltaytsu «meg

fáztunk, meghűltünk» | B. pottayt-, L. poaltayt- sich verkálten. 
setlo rnajn (сэтло майнъ) lóháton menni, гГ>хать верхомъ || nyil

ván setlo = СЕДЛО, nyereg; meg a majn-b&n a min- «menni» ige 
lappang | vog. «nyereg» : naiv. 

koal'oid (коальоуль) végezni, кончить |J koat-ind «kötél-vég» ! 
ásini «kész vagy-e (готовъ-ли ты)? |j ástem fertig, готовь. 
ajm eső, дождь J а пса fürj, куропатка | ortkam ястребъ, ha-

bicht | uilajsi vakondok, кроть | vuakldy (уакляхъ) sár, грязь (nyil
ván hiba; Pi9g. voslqy грязь; v. ö. osztB. voslay schlamm) | karié 
fazék, горшокъ j kiisup (кшсуиъ) рябчикъ, haselhuhn | kisy (кисхъ) 
egér, мышь J sanzi (шангзи) madár, птица | mayld v. mayl'a (махля) 
;кукъ, káfer j mansin глухарь, auerhahn. 

Nem látszik hitelesnek a számnév-szerkesztés alakja, ezek
ben: ajtbelu «tizenegy», kitij-belu «tizenkettő»; ennek ellenében 
Regulynál, Ahlqvistnál és a vogK.-ban a kujp v. kajp kötőszóval 
való szerkesztést találjuk (v. ö. MUgSzót. 119. 1.): B. áu-kujp-lu, 
kit-kujp-lu (L. kit-kajp-lou Ahlqvist szerint, K. kit-kujp-lov). 

B. J. 
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