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litv, jús.— Idg. *medhio- jmedius', ói. mádhyas, gör. \LeaaoQ, [liaos, 
g.midjis. (Brugmann I, 111. 112. 1.) 

Idg. ueid- gy. ,látni, tudni', ói. véda, gör. /olős, 1. videó, g. 
wáit, litv. véidas, ószl. videti. — Idg. *suésö(r) ,nőtestvérf

5 ói. svásd, 
1. soror,g. swistar,porosz swestro, litv. sesu, ószl. sestra. (Brugmann 
I, 138. 139.) 

(Folyt, köv.) 
PETZ GEDEON. 

Adalékok a szamojéd-ugor nyelvhasonlításhoz. 
A Budenz-Reguly-féle jurák-szamojéd szójegyzék megjelenése 

alkalmából (NyK. XXII, 321.) közlöm itt az első tekintetre föltetsző 
egyezéseket az ugor, főkép a vogul 03 osztják nyelvekkel: *) 

1. naeva, aeva fej: ójsz. vog. awa, szigvai aupa, középlozvai 
üw, pelimi ewét medvefej. [Finn aivo halánték, agy, agyvelő. — 
8. Zs.] 

n aj a, naija, aja körper: osztB. noya, noyi fleisch; körper, 
osztlrt. noga, nogij, éjsz. vog. nqwél, déli vog. noul', zürj. jaj id. 

nanci- pissen, dsie húgy, asa hugyozni; éjsz. vog. yuné 
núgy, yuné- hugyozni; oszt. yos, yös- id.stb. — L. MUgSz. húgy ez. 

na bt a, apte, aptie geruch: osztlrt. ebet geruch, osztB. ebil, 
vog. dt, at stb. — L. MUgSz. édes ez. — V. ö. uöpte haj = osztj. 
übét (1. 15. sz.). 

5. namea-, dmea szopni: lapp úamme- id. stb. — L.MUgSz. 
em- ez. 

namdl-, dmdi- ülni: éjsz. vog. unt- leülni, íinl- ülni, osztB. 
•omis- id. stb. — L. MUgSz. ül- ez. 

narka, árka nagy, öreg: éjsz. vog. ary-, arV sok, fölös, 
magy. örök stb. — L. MUgSz. örök ez. 

neso, éso iz, csukló: osztB. jos hand, arm, finn jasene glied 
stb. — L. MUgSz. íz (membrum) ez. 

jiut'e , iuie- enyvezni: éjsz. vog. etem, alsólozvai jilém, tav-
dai lUm, éjsz. oszt. aijim, tatár jilém, magy. enyű, enyv. 

10. ninab, tnub ip, após: finn anoppi socrus stb. — L. 
MUgSz. napa ez. 

*) Ezek közt természetesen sok olyan lesz, melyet a szamo
jéd és osztják-vogul nyelvek egymástól vettek át. .Ezeket az ős-
Tokonság maradványaitól megkülönböztetni a további kutatás föl
adata. S. Zs. 
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nil, il al (unter, boden, grund). — L. MUgSz. al ez. 
ne de-, ada schiessen, auslassen, nedepta- s c h i c k e n : vog 

kit-, oszt. kit- küldeni stb. — L. MUgSz. kéj ez. 
fid djer kahl, bloss: éjsz. vog. nar, közloz. nqr kopasz,mez

telen, oszt. nar, nara. — L. MUgSz. nyers ez. — V. ö. a hangmeg-
felelósre nézve: nonér = vog. nqr (14. sz.). 

no ner gebirgsspitze: éjsz. vog. nar, kloz. nör stb. bérez, 
hegy. [V. ö. zürj. votj. nir, mord. cser. ner ,orr' ? vagy votj. jir 
,fej'? az utóbbiban j , mint zürj. ;'a/-ban fönt 2. sz. ? Vö.91.5. Zs. J 

15. nomsa, omsa hús : v. ö. magy. hús. [?] 
napt, uöpte ha j : éjsz. oszt. übét, üpét, vog. dt, öt id. V. ö. 

fiapta: osztlrt. ebet szag (4. sz.). 
n,uda, uda kéz: vog. kát, koqt kéz, osztS. köt id. stb. — L. 

MUgSz. kéz ez. 
h a- halni, meghalni: vog. yql, khöl-, osztj. ^aí- id. — L. 

MUgSz. /̂ aZ- ez. — B szerint az ugor kJ- móri már képzett szó. 
h a ij e- menni: vog. yajt-, khqjt- futni stb. — L. MUgSz. 

hajt-, halad stb. ez 
20. ha ora- hajlani, meghajtani: vog. khüt-, khuot- id. stb. — 

L. MUgSz. hajt- flertere ez. 
h aj e-, haije- hagyni, hai-, haj ada- bleiben, überbleiben : vog. 

yul-, osztB. -/aj- stb. — L. MUgSz. hagy- ez. 
haj el, gajel könny: votj. sin-kiU, finn kyynele id. stb. — 

L. MUgSz. könny ez. 
ha na- hívni, kérni, kívánni: v. ö. magy. kíván-, hív-
hadi tanne (ejibKa): vog. yqut, khqut, osztB. yöl, yul id., finn 

kitusi, zürj. koz, votj. kiz id. 
25. hasuj trocken, seicht: votj. kes, zürj. kos id. stb. — L. 

MUgSz. 103. 1. 
han szán: vog. sun, magy. szán. — A hangmegfelelésre 

nézve v. ö. vog. sqw: sam. hobo bör (44. sz,). 
handa- fagyni, fázni, hane hideg, fagy stb.: v. ö. magy. 

hideg, hédeg, hűvös, lpF. cavadak frost stb. — L. MUgSz. hűvös cz-
hand'ari, hant'eri ring, grosser ring (am gurt): v. ö. éjsz. 

vog. kant'uri a sapka karimája, ernyője. 
hqbqrtq. jávorszarvas: v. ö. vog. sqrp, sörp id. Talán össze

függ velük a magy. jávor is (e h. gyávor ; v. ö. MUgSz. gyér = 
észt. sere undicht czikket). [?] 

30. haptie herélt rén, rénökör: vog. f$ft, osztB. yopti id. 
hámba hullám, hab: vog. yump, oszt. yump stb. — L. 

MUgSz. hab ez. 
har maga: déli vog. khqr : sqiring kh. fehér valami, jáni-

khqr nagy valami. 
har ad ház: votj. gurt lakás, lakóhely (gurtin otthonn); 

falu, zürj. górt haus. 



ADALÉKOK A SZAMOJÉD -UGOR NYELVHASONLÍTÁSHOZ. 891 

háru lárchenbaum (jiHCTBeHHHKT.): v. ö. vogB. yarayt-jiiu 
erlenbaum (Bon&xa), középlozv. kwaréytá-jiw id. 

35. habart- nyúzni, lenyúzni; v. ö. osztB. yorlem schálen, 
schinden, vog. yart- húzni, lehúzni. [V. ö. MUgSz. hurtszol- ez.] 

harna holló : vog. yulay, kond. khwoléy, tavd. khulay, osztB. 
yulay, magy. holló. — L. MUgSz. holló ez. 

hálea hal : magy. hal, vog. yul stb. — L. MUgSz. hal ez. 
h I m, yeam blut: v. ö. vog. kelp, osztB. káli id. Hangmegfe

lelés szempontjából v. ö. szám. nami: vog. nelm, magy. nyelv. 
ho birke: vog. yal, közloz. khel! stb. [Finn koivu betula? de 

v. ö. MUgSz. 102. 1. — S. Zs.J 
40. ho möve : vog. yq>jey, yalleuw id., osztB.yaleu sterna cas-

pia; larus stb. 
h ő-, ha- találni: v. ö. vog. yq>nt- találni (talán már frequ. 

képzéssel) stb. 
h oh őrei schwan: ejsz. vog. yq,yrei specht (^axejib), osztB. 

yonyra id. stb. V. ö. magy. harkály. 
honi- aludni: v. ö. MUgSz. szunnyad- czikkét. 
habo, hobo bőr: vog. saw, osztS. souy, osztlrt. söy id. — L. 

MUgSz. haj, héj ez. 
45. hörie, hóra renntier (mann), renntierochse: vog. yar, 

kloz. kh&r bika (jávorbika, rénbika), kan (kutya stb.); osztB. yor 
mánnehen, renntierochs, hengst, osztS. kar, yar id. 

h u löffel, hubacea, huvice schöpfgefáss aus holz, löffel: v. ö.-
zürj. gumóit- votj. gumilt- merni. — L. MUgSz. kanál ez. 

hu ki. — L. MUgSz. fto-czikkét (100.1.). 
hűli- schiffen : vog.;/ap, khöp, magy. hajó stb. — L. MUgSz.. 

halad- ez. 
jaha,jena folyó: vog. já, ja, osztB. joyan stb. — L. MUgSz. 

fő fluvius ez. 
50. j ad a- járni : mord. jota- gehen, vog. joyt- jönni stb. — 

L. MUgSz. jut- ez. 
janitefíu- wandern, jamdaj- in der karawane ziehen : vog. 

jqm-, joq,m- járni, vándorolni stb. — L. MUgSz. áll ez. 
jiega lépés, jiena id.: vog. jiw- jönni stb. — L. MUgSz. 

jő ez. 
j ed aj, jiedaj ú j : finn uute- stb. — L. MUgSz. új ez. 
je£u- schwimmen: osztB. us- id. stb. — L, MUgSz. úsz- ez. 
55. jen, jien bogensehne: osztB. jendi, vogB. janteuw id. — 

L. MUgSz. ideg ez. 
jiere- őrizni: v. ö. magy. őriz-, vog. ur- id. stb. — Lu 

MUgSz. vár ez. — V. ö. alább 59. sz. 
;'•', ji víz : v. ö. oszt. jink id. 
jia kiefer, fichte : v. ö. vog. jiw, oszt. jtiy baum. 
; ij vő: v. ö. oszt. ven schwiegersohn stb. — L. MUgSz. vö: 
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cz. — A hangtani viszonylásra analógia: mord. vej, zürj. voj 
nacht: vogK. jé id. V. ö. or. BepeBKa kötél = szám. jorouka id. 

60. jile- élni, lakni: magy. él-, lp. jele- vivere. — L. MUgSz. 
ál- cz. 

jurua-, jurrla- vergessen: vog. jorul-, osztB. jurema- id. — 
L. MUgSz. árva cz. 

tárvua spanne: vog. tqrés, osztB. sörés, magy. arasz. 
íl- repülni, ílj davonfliegen (C), ürina- fliegen: vog. til- re

pülni, osztlrt. tegd- id. — L. MUgSz. légy cz. 
Hence, íieneie tegez: vog. tawét, tdut, zürj. doz (dozj-), 

magy. tegez, osztB. tul. — A szamojéd alak w-jét fi helyett valónak 
tekinthetjük. 

65. tiki, ta az, amaz: 1. MUgSz. az cz. 
iibe, tivie klafter: vog. tdl id. stb. — L. MUgSz. öl (sinus) 

czikket. A finn syle, cser. sülő, magy. öl, votj. sul, osztS. lül ma
gánhangzóinak labiális voltában talán egy elenyészett v-t látha
tunk. A szóvégi l-ve nézve 1. fönt a 39. 40. 70 és 78. szóegyez
tetéseket. 

ilviej savanyú: L. MUgSz. savanyú cz. Magashangú ala
kok : kloz. vog. sdal- savanyodni, sáum savanyú stb. 

tirive, űribe fischrogen: vog. seri pete, légynyü, /ííi seri a 
hal ikrázik (HepcTHTca). [V. ö. a m. serke, finn saivar szókat s más 
ugor megfelelőiket; másfelől oszmanli sirke NyK. VIII. 171. és 
CzF. — S. Zs.J 

íore hang: v. ö. vog. tar «torok» és «hang». — L. MUgSz. 
torok cz. 

70. t'u ruhaujj: vog. tájt id. stb. — L. MUgSz. ujj (manica) cz. 
iu ku ez: L. MUgSz. ez cz. 
in-, tanú- angehen, eingehen: kloz. vog. tuj- id. 
seabt, sapt baumrinde: éjsz. vog. sas, kloz. soqs,ses nyír

héj, v. ö. osztS. sunmet birke, osztlrt. sümet, osztB. síimét, sunnét 
id., zürj. sumöd birkenrinde. V. ö. votj. sul fakéreg, faháncs. 

sar tabak: vg. sdr, osztB. sár id. 
75. s e n sa, seansea auerhahn : vog. sensi madárka (veréb). — 

V. ő. a jelentésre nézve vog. lunt «lúd» és finn Unta «madár». 
ser, sir, sir szer, mód: vog. sir, oszt. sir stb. — L. MUgSz. 

szer cz. 
innia bauch, sonzea magén, eingeweide: v. ö. magy. szügy. 

pectus. [V. ö. finn sisd internus, internum, észt. sizi-kond einge
weide, mordE. siéal eingeweidewurm (finn sisalisko gyík ?) — S. Zs.J 

n av a, navako, nduko nyúl: lp. nőmmel, mord. numil, magy. 
nyúl. 

na no dick: vog. nanrd, kloz. ndurd erős, hatalmas. [VgK. 
úogre stb. MUgSz. erő cz. — S. Zs.J 

80. nahar sár: osztB. nörém, vog. nar, nör morast, pfütze, 
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sumpf; zürj. votj. nur mocsár stb. [V. ö. finn nurmi pázsit, kaszáló 
stb. — S. Zs.J 

nauta-, nautirna- szaladni: osztR. navlr\- springen, hüpfen, 
magy. nyargal

nád a- segíteni: vog. nq,t-, osztB. not- helfen. 
ií ad aj, nadej, nada renntiermoos : osztB. úöta id. 
nan kenyér: vog. oszt. zürj. votj. nan id. [NB. perzsa ere

detű szó, 1. NyK. XVIII. 140. — S. Zs.J 
85. na mi nyelv: vog. nelm. — L. MUgSz. nyelv ez. 
rí ám ta szarv: v. ö. kloz. vog. öntép agy, éjsz. vog. ant szarv, 

osztB. ónét szarv. — L. MUgSz. agy ez. Szókezdő n eredetibb n-nek 
is lehet változata, mely az ugorságban többszőr elesik. 

nalk iiHXTa, edeltanne: vog. nuli id., osztB. nolya silber-
tanne (pinus picea), osztl. natya, osztS. natkai id., votj. nil-pu stb. 

nal'ku schőpflöffel: szigvai vog. nálV id., osztB. nali löffel,. 
osztl. nála. 

ne na nőtestvór: v. ö. magy. néne, votj. nun bátya, osztB. 
nanna níchte. 

90. ríens ad vidra: magy. nyesi stb. — L. MUgSz. nyest ez. 
ner elő, előrész: v. ö. mord. cser. ner, zürj. votj. nir, vog. 

oszt. nol «orr». 
neru vessző : vog. nir, zürj. votj. ner. id.— L.MUgSz. nyír ez. 
nalamta-, nalta schlucken: magy. nyel- stb. — L. MUgSz. 

nyel- ez. 
rí dl e na- szőrét hullatni: vog. puná nil'i v. nilmi id. (mepcTt 

BaüHTca). — V. ö. MUgSz. nyű- ez. 
95. n i (tagadó ige): vog. né-mdtr semmi, ne-mat id. stb. több 

más ugor nyelvben. [L. Nyr, XIII. 248. — S. Zs.J 
nie nő : vog. né, magy. né, nő stb. L. MUgSz. 
ntbi spinné, nibru müeke: votj. nimi, zürj. nom müeke. — 

V. ö. MUgSz. nyit (vermis) ez. 
nim név: vog. narn, nam id. — L. MUgSz. név ez. 
ríilok apró halfaj (cejiL^b, hering): szigvai vog. ndlék id. 
100. t a', tavuko, tauko nyár: osztB. tovi, vog. tüjá tavasz 

tb. — L. MUgSz. tavasz ez. 
tae, ta birkenrinde: votj. tuj id. 
iá-, tattá-, tata- hozni: finn tuo-, vog. tot- id. stb. — L. 

MUgSz. hoz- ez. 
tanú zopf: vog. tat konty, hajfonat. 
tat e- lopni, tál'ej tolvaj : vog. tülmay tolvaj, tülmént- lopni. — 

L. MUgSz. tolvaj ez. 
105. teuv a, taeva schweif: oszt. teg cauda, vog. léV id. stb. — 

L. MUgSz. teg- nap ez. 
t'ivi, tívok, tiuka tüdő: finn táky, észt. tavi, votj. ti, zürj. ti 

stb. — L. MUgSz. tüdő ez. 
tij ea, tíjek szűk, keskeny: L. MUgSz. szűk czk 
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t o tó : tavdai vog. tö, oszt. tü stb. — L. MUgSz. tó ez. 
t ö toll: oszt. toyol, vog. tqul id. — L. MUgSz. toll ez. 
110. tora fischflosse: osztB. taré/ id. V. ö. magy. szárny. 
törik seicht. toravaej id.: Fölvehető «száraz» alapértelem 

(v. ö. vog. tq,sém vit: sekély víz, tdk. száraz víz; votj. Javas sekély : 
kwast- szárítani) oszt. sör-, vog. sur- trocken werden stb. — L. 
MUgSz. szárad- ez. 

t u tűz: osztS. tagét, osztB. tut, vog. tq,ut stb. — L. MUgSz. 
tűz ez. 

teán, teán sehne: vog. tán, toa-n id. stb. — L. MUgSz. ín ez. 
tumda- megtudni: votj. tod-, zürj. töd- wissen. — L. 

MUgSz. tud- ez. 
115. sauva, sava gut : L. MUgSz. szép ez. 
saune szarka: oszt. sawne id., éjsz. vog. iawnéy poHbaca, 

nussheher. 
sakk ata-, sakata-, sahala-, sála- csapni, ütni : L. MUgSz. 

sújt- ez. 
8 a fi, sane fark: magy. segg stb. L. MUgSz. 
sappa- vágni, levágni: L. MUgSz. csap- GT>. 
120. sear só, osztj. szám. sah, seak id.: L. MUgSz. só ez. 
s e u, sáu szem: L. MUgSz. szem. ez. 
serko, sear fehér: magy. szürke stb. L. MUgSz. 
siej, sej szív: L. MUgSz. szív ez. 
n aj tuch: vog. oszt. nuj, noj id. [Vö. NyK. XXII. 359.] 
125. nahar zapfenfrucht: osztB. nq,yér id., középlozv. vog. 

nör czirbolyatoboz magva stb. 
narea kopja, gerely: szigvai vog. nari (csak énekekben 

előforduló szó) harczi szerszám, kard. 
n a-, nagu nyitni, net- kinyitni: L. MUgSz. nyíl-, nyit- ez. 
num ég; isten; időjárás: v. ö. vog. Numi-Tcfrém. 
paja, pajha (hal fajta), peljedka (fisch): tavd. vog. papi 

kárász hal, votj. paja durdahal, abramis brama. 
130. panalfia-, panalt'eti- fonni (a haját): osztB. pufiit- zu-

sammendrehen stb. — L. MUgSz. fon- ez. 
paju sűrű (erdő): vog. pal' id. 
p a, re' fúró, paruata fárni: L. MUgSz. fúr- ez. 
p árka (kleidungsstüek aus pelz): vog. oszt. porya, par%a id. 
p ea f&'.Jj. MUgSz. fa ez. 
135. p e a dorf: vog. paul, magy. falu stb. L. MUgSz. 
párna-, = várna- verni; paerna-, párta tun, machen: vog. 

vár- tenni stb. — L. MUgSz. ver- ez. 
p i- főni, pirie- főzni: mord. pije, pi kochen (főni) stb. — L. 

MUgSz. fő- ez. 
pia, pie kezdeni: vogK. pömt- kezdeni = éjsz. vog. puumt-

hozzáfogni, puy- fogni stb. — L. MUgSz. fog-ez. 
pie le fél: osztB. pélek id. stb. — L. MUgSz. fél ez. 
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140. pidea fészek: vog. piti id. stb. — L. MUgSz. feszek 
czikket. 

pisena nevetni: v. ö. magy. mosolyog és bazsalyog, zürjP. 
pil'ék- ohne ursache lachen. 

pina- félni: L. MUgSz./áZ- ez. 
pibt'e ajak : vog. pitém. 
pilu\ pilo bremse: vog. palm, palm id., osztB. pelinna 

müeke, osztlrt. pédem. 
145. posi, passi das weibliche glied: votj. patak, magy. 

picsa. 
p o r n e weiblicher jituiaKi.: vog. por-né óriás tündérnő. 
p u e n a- ,* puente- legén: votj. pon-, vog. pin- id. stb. 
püta- fújni, puu id.: L. MUgSz./úu- ez. 
puli térd: finn polvi, cser.polvvj id. stb. 
150. vorna varjú: osztlrt. varnaj id. stb. — L. MUgSz. 

varjú ez. 
vada- ziehen, schleppen, vddalta- führen: L. MUgSz. vezet-

czikket. 
v u ejj a blut: L. MUgSz. vér ez. 
ma-, mana- mondani: L. MUgSz. mond- ez. 
ma' kebel: vog. ma'il mell stb. — L. MUgSz. mell ez. 
155. mada- metszeni, vágni: L. MUgSz. met- ez. 
m ás a,- mosni: L. MUgSz. mos- ez. 
masapta- mozgatni, érinteni: L."MUgSz. mozog- ez. 
in a n ón: L. MUgSz. mi, én ez. 
mana1 a- látni: mord. vani- sehen stb. — L. MUgSz. bandsa 

czikket. 
160. mar co váll; maréi «flügel» (R.) vog. oszt. marék szárny 

stb. — L. MUgSz. m-arj ez. 
marra fi schellbeere = vogul mq,réy-pil sárga mocsári 

málna. — L. MUgSz. bogyó ez. 
ma le a suba (iiajiHua): vog. mol'sán, osztB. molsan id. 
m ej a meny: L. MUgSz. meny ez. 
mi'i adni: vog. maj-, mi- adni stb. — L. MUgSz. bűn ez. 
165. min e- menni: L. MUgSz. men- ez. 
monu- hálót vetni: vogK. khulép máyti hálót vet. 
mue d máj : vog. majt id. stb. — L. MUgSz. máj ez. 
li csont: vog. luw stb. — L. MUgSz. hom-lok ez. 
I ej u flamme, loina- égni, lángolni: L. MUgSz. láng ez. 
170. li£a, l'isu fául, trág: L. MUgSz. lusta ez. 
l'ib weisser hund : vog. lipi id. oszt. lepek, lebek canis lagopus. 
libiri pillangó: osztB. libindi id. — L. MUgSz. lependék 

•czikket. 
lop tejjé ebene: L. MUgSz. lap (fláche) ez. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 




