
Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése. 

iL 

Ugor-szamojéd szóegyezések. 

T. 

A Magyar-ugor szótárban dentalis explosivá-val (t, d) kez
dődő szók háromfélék: 1. minden ugor nyelvben t (d) szókezdő 
van; 2. az ugor nyelvek túlnyomó részében t, de egyikben-másik-
ban sziszegő (v. ö. te, tó, toll, tetű stb. czikkeket); 3. minden ugor 
nyelvben sziszegő (a finnben s magyarban h, a magyarban semmi 
is) s csak a vog.-osztjákban í. — Eddig Budenz után az volt az 
általános fölfogás, hogy mind azon esetekben, a hol a vog.-osztják
ban a többi ugor nyelvek sziszegőjével szemben í-féle hangot talá
lunk, ezt kell eredeti szókezdő hangnak tartanunk s csak ott tulaj
doníthatunk már az ugor alapnyelvnek is sziszegő szókezdőt, a 
hol a vog.-oszt.-ban is s-f éle hang van a szó elején. Később maga 
Budenz jött rá, hogy ez a fölfogása téves és az ugor 3. személyü 
névmásról szóló értekezésében részletesen kifejti, hogy a hol csak 
a vog.-osztjákban találunk a többi ugorság s-féle hangjával szem
ben í szókezdőt, ott nem ez a t az eredetibb, hanem a két testvér
nyelv külön életében, a magyartól való elszakadása után, eredetibb 
s-ből fejlődött. Budenz ezen értekezéséről nem tudva Anderson N. 
is adott ki 1892-ben egy terjedelmes kötetet, melyben ezt a kérdést 
fejtegetve ugyanazon eredményre jut, mint Budenz. 

Már most mit látunk a szamojéd nyelvekben ? Azt a meg
lepő tényt, hogy nemcsak azon szavak elején találunk itt t-t, a hol 
minden ugor nyelvben ez a szókezdő hang, hanem ott is, a hol 
Budenz és Anderson szerint az ugor alapnyelvnek s kezdő hangot 
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kell tulajdonítanunk (1. különösen az 57—61. czikkeket). A vog.-
oszt. tan, íow-nak például, mely a finnben suone, a magyarban ín 
alakban él, a szamojédságban tan, teán, ten és több csupán í-vel 
kezdődő alak felel meg. 

Mit tartsunk e körülményről ? Legközelebb esik az a gyanú, 
hogy az ilyen szók vendégszavak a szamojédban és egyenesen a 
vogul-osztjákból jutottak bele. Igen ám, de akkor hogy van az, 
hogy olyan szavak is í-vel kezdődnek a szamojédságban, melyek 
az összes ugorságban, a vog.-osztj.-ban is, s kezdetüek? Ilyen 
pedig az én jegyzékemben tizenegy van (1. a 88—98. számokat). 
Az átvétel gyanúja ennek alapján tehát elesik és más magyarázat 
után kell látnunk. 

Szerintem az uráli ősnyelvnek volt egy határozottan dentalis 
explosiv és egy határozottan dentalis sziszegő hangja és az ilyen 
természetű szavak mind a két ágban ugyanazon szókezdővel ma
radtak fönn (1. a t kezdő hangra nézve a 32—51. számú szavakat). 
Volt azonban e két szókezdőn kívül még egy olyan hangja is, 
melyből t és s egyaránt keletkezhettek. Ez a hang valószínűleg 
interdentalis d volt. Ugyanolyan alaphangja volt ez az ős uralság-
nak, mint az n, melyből n, ú s más rokon hangok szintén egy-
képen fejlődhettek. (L. bővebben az n, ny kezdetű szavakhoz való 
bevezetést). A hol tehát az ugorságban s-t, a szamojédban t-t talá
lunk, ott az ilyen szavak eredetileg #-vel kezdődtek. 

A szókezdő t magában a szamojédságban is meg szokott 
egyes nyelvekben változni. Az északi szamojéd ágban, itt is külö
nösen a JurS.-ban, igen gyakran i lesz belőle, főkép ha utána i kö
vetkezik (1. 31., 32., 34., 36. czikkeket). Ritkábban a déli szamojéd 
ágban is találkozunk a í-nek í'-re változásával (1. 44., 47., 48. czik
keket). Ezenkívül a szókezdő í-nek egyéb változása csak a déli 
ágban fordul elő, nevezetesen az OS.-nak némely dialektusában 
é lesz belőle (1. 55., 56., 60. ez.), a KamS.-ban -pedig többnyire th\ 
és négy szóban (47—50. ez.) s-t találtunk a többiek í-je helyett. 

30. Ugor: finn taka posticus, quod a tergo est (taka-puoli) | 
észt. taga hinterraum (tagana hinten, hinter; tágasa, tagasi rück-
wárts) | lív taga, hinter, jenseit. 

lpF. duökke (duóye) tergum, pars postica: duökken mögött, 
mögül; duökkai mögé | IpS. tuoken mögött | lpE. tuohhen id. | lpK. 
tüikken id. 
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mdvM. taga, tanga megint, ismét, még | mdvE. tago id. 
Ide tartoznak még zürj. tön gestern és a magyar teg-nap-

beli teg, föltéve, hogy a teg- az előbbieknek magashangú változata. 
MUSz. 196. 1. 

Szám. TavS. taka rückseite : takanu hinten; takada von hin-
ten her; tágan hintenhin; — tagabia entfernt. 

JenS. tehone, tahone hinten; tahodo, tehoro von hinten her; 
tahanö, tehonö nach hinten; — tehoti, tehot'i entfernt. 

JurS. t'aha-na hinten, früher; t'aha-d von hinten; t'aha hin-
terwárts; — t'eka-lna- auf die seite legén, eig. hinter die zeltstan-
gen stecken. 

OS. tak, tag das hinten belegene: takkan, tágan, tan hinten, 
von hinten; takt, tag, ta hintenhin. 

KamS. tak das hintere: takkan hinten; takka? von hinten ; 
takte nach hinten. 

Ugor t ő : taga (*tanga), szamojéd taka (taga). 

31. Ugor (magy. tegez; vog. táut köcher; zürj. doz gefáss : 
nöl-doz köcher) MUSz. 200. 1. 

Szám. JurS. iieneíe C, t'ience B., t'eánác R. tegez. 
A magy. tegez ered. *tengeze helyett való. Minthogy pedig a 

szamojédban igen gyakori az n(ng) : n változás, a JurS. t'ienet'e stb.-
beli n is könnyen válhatott n (ng)-ből. Kár hogy e fontos kultur 
szó csak a JurS.-ból van följegyezve, de azért nem tarthatjuk vala
mely ugor nyelvből való átvételnek. Ellene szól ennek már hang
alakja is, de meg aztán a körébe vágó ij, nyil, ideg szavakat is 
megtaláljuk a szomszédságban, melyeknek alakja az mutatja, hogy1 

még az ugor-számojéd őskorból való maradványok. 

32. Ugor (vogK. tiglel- repülni; vogB. til-, til- id. osztlrt. 
tegd- id.) L. MUSz. légy czikk alatt 690.1. 

Szám. JurS. ü-B., (ij- C. repülni, elrepülni; t'irina- R., t'irna-
C. fliegen. 

TavS. tan-, taeri- id. 
JenS. t'ina-, űo\ t'ine-, t'íbi- id. 
OS. timba-, til^erna-, tildarna- id. 
Ugor alapszó tsg-, tig-, a szamojéd pedig ti- (t'i-), tij-, mely 

szintén ered. tig- helyett való lehet. 

33. Ugor (finn tuo-; mdv. tűje-; osztjB. tu- stb.); 1. MUSz. 
hoz- ós toj- czikkek alatt 136. 1. 

Szám. JurS. ta- C, B., R. hozni, adni ; ia-mbi- B., ta-mbi C 
id.; tattá- R. hozni. 

TavS. tada'-, tadu-, tatu- bringen, gebén. 
JenS. tera-, teda- id. 
OS. tada-, tade-, tata-, taté-, tatna-, tanná- bringen. 
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KamS. tet-, det- id. 
Szamojéd tő ta-, ta-. A KamS.-ban hangemelkedés történt 

(v. ö. 1., 4., 6., 8., 12., 17., 21., 23., 27., 28., 29. ez.). A JenS.-ban 
az a-nak e-re változása gyakori jelenség. 

34. Ugor (magy. tüdő ; IpS. tabde lien; lpF. davdde, davde 
milz; cser. sodo pulmo) MUSz. 239. 1. 

Szám. JurS. íivuak. tivuak, t'ivok, t'ivi lunge. 
TavS. űeind'a id. | JenS. t'iji id. 
OS. tümákta, tümiekt id. | KamS. thu id. 
A IpS. tabde, lpF. davdde alakból, e nyelv bangviszonyaival 

számolva, könnyen azt lehetne következtetni, hogy az ugor alap
szó tsmde volt (v. ö. IpS. tobde-, tobőto-, lpF. dovdda- «ismerni, 
érezni» s= finn tűnte-, szám. tumte-). Csakhogy ez esetben a kolai 
lapp nyelv meg szokta őrizni az eredeti ra-et, mint a IpS. tobde-nak 
megfelelő tömte- szóban s igy a tabde-nak a IpK. dialektusban 
tamde v. tamte-nak kellene megfelelni. E helyett azonban a IpK. 
nyelvben is táipte alak van. Világos ebből, hogy e szó az ugor 
alapnyelvben is ajakhanggal élt körülbelől tsbde v. tsvde alak
ban, melynek a magyarban még oly továbbképzése van, mint a 
velő szóban. 

Ezen ugor tevds tőnek a szamojédban csak tsv- felel meg és 
ez lehetett az uráli alapalak is. Az OS. tumaktá e helyett való 
tsvmákta, a JenS. és TavS. íiji, t'iei- pedig áv«-böl alakultak. 

35. Ugor (magy. tud-; finn tűnte- sentire ; IpS. tobde- sentire, 
<;ognoscere; intelligere; jemtlandi lapp tamáta- id.; IpK. tömte- id.; 
lpF. dovdda- id.; votj. tod- wissen, kennen stb.) MUSz. 237. 1. 

Szám. JurS. tumda- megtudni, erfahren. 
TavS. tumtu- erraten | JenS. tudda- erfahren. 
KamS. thümná- wissen, sich erinnern. 
Közös ugor-szamojéd alak tumde v. tumte volt (L. NyK. 

XXIII. 21.). 

36. Ugor (magy. titok; vog. tujt- verstecken, verbergen stb.) 
MUSz. 219. 1. 

Szám. JurS. tákolna-, takkalna- verbergen. 
TavS. ti- id. | JenS. íö'- id.; téka- sich verbergen. 
Budenz a vog. tujt- igét és a magyar üt- tövet eredetibb 

ía<7-í-ból magyarázza, mely már tag- celare, abseondereo jelentésű 
alapszó származéka volna. — A TavS. ti-, JenS. íö'- nyilván tel
jesebb tok- tőnek kopásai, mely a JurS.-ban és egy JenS. dialek
tusban még fön is maradt. Közös uráli alapszó «verbergen» jelen
téssel tag- volt. 

37. Ugor (magy. tanul- ; mdv. tonadi- lemen, sich gewöhnen 
stb.) MUSz. 177. 1. 
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Szam. OS. tanamta, tanamda-, tandldena- stb. sich gewöh-
nen; tanamdebedi, tanamdebel, tandalbedel gelehrt; tanamdalga-r 
tanamdaldena- lehren. 

JurS. tohi-, toholaj- lemen, sich gewöhnen; tohola-, toho-
lambi- lehren. 

KamS. tüsü-, tus-, t'üsü- lernen, sich gewöhnen; tűsül- lehren.. 
JenS. tadda-, töta-, tota- lehren. 
Ugor-szam. közös tő tan- volt. A JenS. tadda e helyett való 

tan-da; itt ugyanis rendes hangtani tünemény, hogy a többi dia-
lektusokbeli nd dd-re változik. A tadda (*tanda) mellettő előfor
duló töta-, tota- arról tanúskodnak, bogy a JurS. to-hi-, a KamS. 
tü-sü (e h. tu-su-) alakokban n elisiója történt. V. ö. 14. és 16. sz. 

'68. Ugor (magy. tapod-, tapos-, tipor-; vog. tub-, osztj. tupa-
stb.) MUSz. 180. 1. 

Szam. JurS. tap-arna-, tappa-rna- mit dem fusse stossen, 
hinten ausschlagen; tap-halna einmal ausschlagen. 

OS. tabarna-, taponna-, tabarna-, tappolna- stb. id. 
KamS. tho'bdö- auf etwas stossen. 
Uráli közös tő tap-. 
39. Ugor (magy. tavasz; osztj. tovi; vog. töja, Műnk. tüjá ;• 

mdv. tunda stb.) MUSz. 187. 1. 
Szam. JurS. ta' C, ta', taüko, tavuko B., ta E. nyár, sommer; 

tani nyári; tana-d sommerschuh. 
TavS. tana sommer; tana auf den sommer bezüglich ; tana-da 

Bommerstiefel. 
JenS. tö sommer; tojio, toe auf den sommer bezüglich, nyári; 

tö-ri, tö-di sommerstiefel. 
OS. tagi, tagge, tag, tan, tat sommer. 
KamS. thefía id. 
Ugor tő: tava-, szamojéd : tavu-, tana, tagi. A két tő össze

függése azonban világos, csak az nem bizonyos, vájjon az egészet, 
vagy csak a ta- (ta-) tőt tartsuk-e közös elemnek. Az is lehet, 
hogy az eredeti szamojéd alak ép úgy v tömássalhangzóval volt, 
mint az ugor. A szamojéd dialektusokban ugyanis elégszer elő
fordul labiális és gutturalis hangok váltakozása, mint pl. a JurS.-
ban n: v : nanota és navota dick; nadonornam és nadovornam 
schnáuzen ; az OS.-ban g : v : kogam v. kovám találok ; nogam v. 
novan ich jage. 

40. Ugor (magy. tev- facere; finn teke- facere; oszt. tag- wer-
fen stb.) MUSz. 215. 1. 

Szam. KamS. thögoner- arbeiten. 
OS. taktolga-, taktoldo- bereiten. 
JenS. tido-, tid'u- ich bin ein arbeiter. 
TavS. tanda- ich bin arbeiter. 
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Az' ugor tege-vel szemben csak á déli szamojédságban, az 
OS. és KamS. dialektusokban találjuk meg a megfelelő tak-, thög-
töveket, a JenS. és TavS. -db és -nda végzetek pedig már tovább
képzések, melyek elől a tővégi k eltűnt. 

41 . Ugor (magy. tő, töve- stamm, stock, wurzelende; finn 
tyve pars arboris radicalis crassior stb.) MUSz. 227. 1. 

Szám. TavS. tofi, tobi baumstamm. 
JenS. tabo, taima id.; tabu haarwurzel. 
OS. táb, tába, toaba, tabu, tábe, tápé baumstamm. 
KamS. távú id. 
A magy tö (töve-) úgy egyezik a finn tyve alakkal, mint a m. 

A;ó' (köve-) a finn kive-vel és valószínűleg a finn tyve-nek semmi 
köze sinc3 a tykö postpositióhoz és nem kell föltennünk, hogy a 
tyve-heli v eredetibb k helyett való. A szamojéd szavak is az eredi 
ajakhang mellett bizonyítanak. 

42. Ugor: vog. tovante- rudern | osztj. tovotte- id. 
Szám. OS. tu-, tuva-, tugga-, tüna-, tüga- rudern. 
KamS. thu'b- id. 
Lehet, hogy a szamojédban e szó nem eredeti és a vogulból 

vagy osztjákból került oda. Csakis a két legdélibb dialektusban él. 

43. Ugor (magy. torok; oszt. tür hals; vog. turr gurgel és 
vox, stb.) MUSz. 244. 1. 

Szám. JurS. tör, tor C, t'ore B. hang, stimme; torina-, torina-, 
törinorna- C, torina- B., torena-, torinörga- R. kiáltani, schreien. 

A torok és hang jelentése, mint a vog. turr bizonyítja, szépen 
megfér egymás mellett és azért tartom a szám. tor stb. szavakat a 
fölsorolt ugor alakok másának. 

44. Ugor: magy. dorgál, doroszol; zürj.. dor schmieden; IpS. 
törro- (törő-) pugnare, bellare; stb. MUSz. 257. 1. 

Szám. JurS. táró fia-, táro-tá- ringen. 
TavS. tora-tu- id. | JenS. taru-na- id. 
KamS. ta'-bdol id. | OS. tár streit. 
A finn tora, lp. törro- (törő-) alakra és jelentésre egészen 

megegyeznek a fölsorolt szám. szókkal, melyeknek tövük táró-, 
taru-, tora-. A KamS. ta'bdol bizonyára e h. való tarbdol-. 

45. Ugor (magy. toll, tolu; mdv. tolga féder; f. sulka penna, 
pluma; vog. taul féder im flügel). MUSz. 225. 1. 

Szám. JurS. tu, to C, tö B. féder. | OS. tü, tu id. 
Az ugor alapszót nem állapíthatjuk meg biztosan. A vog.-

osztjákból kiindulva tagla-, a többi ugor nyelvek alapján pedig 
talga- alaptőt tehetünk föl. A szamojéd alapszó mindenesetre rövi
debb volt, akár tag-, akár tal , melyből a fölsorolt JurS. és OS. 
alakok egyaránt rövidülhettek. 
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46. Ugor: finn tálja, taljo feli (des bárén, renntiers oder 
hirsches. 

IpF. duöllje (duölje) pellis J IpS. tuolja id. | lpE. tüölje id. | lpK. 
tljje, tülj, tuelj renntierfell. 

vog. tóul id. 
Szám. JurS. taj, taj C. kopfhaut, stirnhaut; tajl B. homlok 

(rénszarvasnál). 
TavS. tuaja stirnhaut unter dem haar. 
JenS. tajo, taijo kopfhaut. 
Mind az ugor, mind a szamojéd alakok «bőrt» jelentenek, 

csakhogy mind a két ágban szorosbult jelentésben. Az ugorságban 
egyes állat (főkép rénszarvas) bőrét értik alatta, a szamojédságban 
pedig csak a «fejbőrt, homlokbőrtw. 

47. Ugor. Finn tuohi birkenrinde; tujainen (tujaise-) kleine 
flascbe aus birkenrinde | vepsz toki birkenrinde | vót toho id. | észt. 
tohk, tohi (tohu) weisse birkenrinde | lív tös, tuvigos birkenrinde. 

Zürj. tujös,tujis, tuis korb aus birkenrinde | votj. tuj birken
rinde ; tujes körbchen aus birkenrinde. 

Szám. JurS. tae birkenrinde. 
TavS. üe id. | JenS. ti; te id. 
OS. twe, tüe, íüe, tö, to id. | KamS. so id. 

48. Ugor (magy. tűz ; osztj. tüget, tűt; vog. tgut stb.) MUSz. 
242. 1. 

Szám. JurS. tu feuer. 
TavS. tui id. | JenS. tü, tu id. 
OS. tü, t'ü id. | KamS. sü id. 
A Budenztől kifejtett ugor tagada alapalaknak a szamojéd

ban már igen kopott megfelelője akad. A közös tő alig terjed ki az 
egész föntebbi ugor hangtestre, hanem a TavS. tuj tanúsága szerint 
legfeljebb tag a lehetett. 

49. Ugor (magy. talál; finn tule- venire; cser. tol- id. stb.) 
MUSz. 175.1. 

Szám. JurS. tö-, tel-, tü- B. jönni, eljönni: túrna- B., túrna-, 
túrna- C. id. (frequ.). 

TavS. tü kommen | JenS. to-, tű- kommen. 
OS. tö-, tü-; tüva-, iuva-, tügga-, tüga-, tüna-, tümba-, töku-, 

tüku-, tükku-, tukku- id. 
KamS. so-, sö-na id. 
Ugor tő tála-, szám. ta-, a mely ered. tal- helyett való. Az 

l kopására nézve v. ö. 6., 9., 61. sz. 
Ugyanezen tőhöz tartoznak, bár alakra és jelentésre némileg 

módosultak is, még a következő szamojéd szavak: 
JurS. ta- C. erreichen | TavS. tü- id. | JenS. tae-, to id. 
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OS. tule na-, tule-spa- id. | KamS. ihu- id. 
Az OS. tule- tő = ugor tála-. 

50. Ugor (magy. te du, ti ihr; finn sina te, te t i ; Zürj. íe 
(votj. ion) te, ÍÍ", íije ti; lp. tön te, íye t i ; vog. nan tu, nan vos stb.) 
MUSz. 192.1. 

Szám. OS. tan, tat du, te ; dual. te, ti ihr zwei; ti ketten; 
plur. te, ti ihr, ti. 

TavS. tannan te; dual. ti ti ketten; plur. téri ti, tik. 
JenS. todí te ; dual. todí' ti ketten; plur. tod'i' ti. 
KamS. than te; dual. siste ti ketten; plur. ü* ti. 
Az ugor és szamojéd csoport e második személyű névmásai 

mind az egyes, mind a többes számban föltűnően egyeznek még a 
vocalisatióra nézve is ; pl. OS. ta-n, pl. te, ti. Érdekes, hogy még 
az n nyomatékosító elem is megvan három szám. nyelvjárásban, 
mint a legtöbb ugor nyelvben. — A KamS. siste, sV alakokbeli 
t : s változás e dialektusban nem ritka jelenség (v. ö. 47., 48., 
49. ez.). 

51. Ugor (magy. tő; osztB. tuu lacus, osztS. touy, toy id.; 
vog. tür id.; zürj.-votj. ti id.; finn suo palus) MUSz. 222. 1. 

Szám. JurS. to' binnensee. 
TavS. tur-ku id. | JenS. tud'io, tuse^e id. 
OS. tu, to id | KamS. thu id. 
A TavS. tur-ku, mely egy nem használt tur-nak diminutiv 

alakja, föltűnően hasonlít a vog. tür, turr «tó» szóhoz és nincs 
kizárva a lehetőség, hogy ez a szamojéd alak a vogulból való 
átvétel. A többi alakok azonban kétségkívül eredetiek és a közös 
uráli korból valók. 

52. Ugor (magy. tolvaj; vog. tolmq,y, Műnk. tühnay; mdv. 
sala- stehlen stb.) MUSz. 222. 1. 

Szám JurS. tálé-, taté-, tali- stehlen; tal'ej dieb; tatest heim-
lich, verstohlen; táteva das stehlen. 

TavS. tola-, tőle'- stehlen; tolea dieb. 
JenS. tali-, taleddi- \ taré- stehlen; taliggaro\ tarigaddo dieb. 
OS. tuela-, tuele- stehlen. 
KamS. thol'e-r- stehlen; tholi dieb. 
Ugor tő sal-, tal-, szám. tal-, uráli &al-. 

53. Ugor (finn sulke-, sülje- claudere, occludere, obstruere | 
észt. sulge-, sulgu- schliessen, sperren, verstopfen, dámmen;^— 
md. solgi \ éolgo- zuschliessen). L. til- czikk alatt. MUSz. 216. 1. 

Szám. JurS. tolla- zárni, bezárni; taltymbi- B., tallambi-> 
tallimbi-, tallibi- C. id.; — tallama C. deckel. 

TavS. tatu' id. | JenS. tola-, tora- id. 
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Az ugor szók s-szével szemben a szamojéd szók t kezdő más
salhangzót tüntetnek föl, mint több más példában (v. ö. 51—61. 
és 87—97. számokat). Közös tő dal . 

54. Ugor (magy. sejt; finn tietá-; cser. éinz- scire stb.) 
MUSz. 337.1. 

Szám. JurS. t'eúe-, t'énié- wissen, sich erinnern, denken C.; 
ienuva-, t'eniva- tudni B. 

TavS. tanneje- wissen. 
JenS. feni-, tenne- wissen; tenita- denken. 
OS. tena- wissen; fönn- können; tinuva-, tönema-, töru- wis

sen; tenerba- denken, sich erinnern; tarba-, Úrba- denken. 
KamS. thenö-má- denken. 
Az ugorságban a tő te- (se-, si-), a szamojédsághan pedig 

tan- (ten-, t'en- stb.), de az OS. tö-ru, tá-rba alakok azt gyaníttat-
ják, hogy az n-es tőalak már itt is továbbképzés és a tulajdonkép
peni tő ta- (te-, te-). 

55. Ugor (magy. csap- schlagen; finn tappa- dreschen, 
erschlagen stb.) MUSz. 361. 1. 

Szám. TavS. tufali- abschütteln (schnee von den kleidern). 
JenS. tubona- ausklopfen. 
OS. cupanna-, cuparna-, tobanna-, tobarna- ausschütteln, ab

schütteln. 
Közös tő tap- (dap- ?) lehetett. Az OS. t : c változásra v. ö. 

56., 91., 93. sz. 
56. Ugor (magy. csuk- claudere; finn tukki- obturare, ob-

-struere) MUSz. 377. 1. 
Szám. OS. takata-, takatena-, caga^a-, cakaca- zuschliessen; 

cu-, tu-, tüna-, tuva- id. 
KamS. takt- von aussen zuschliessen. 
Ugor-szam, közös tő tak- (dak-?). Az OS. némely dialektu

sában í-nek t', c-re változása rendes. 

57. Ugor (magy. újj manica, ármel; vog, tájt ármel; zürj. 
sos~, sóska ármel; cser. soké manica stb.) MUSz. 865. 1. 

Szám. JurS. t'u ármel, ruhaújj | TavS. Uja id.; t'u, t'ua flügel. 
JenS. tiojo, űeijo ármel; tua flügel. 
OS. tónak, t'ónan, tünnan, tünan, tünan, tünan ármel; tu, tü 

flügel. 
KamS. thü ármel. 
Budenz szerint az ugor alapszó saga «arm, flügel*+ diminutiv 

képző. Ugyanez lehetett a szamojéd alapszó is t (t, th) szókezdet
tel, vagyis tag-, melynek g-je vagy egészen elkopott, vagy nyomát 
a magánhangzó hosszúsága őrizte meg, mint a TavS.-ban. Urali 
t ő : &ag-. 
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58. Ugor (magy. újj, vjj digitus; vog, tul'e finger, zehe ; oszt. 
tu/j finger; lp. cute, cuvde digitus stb.) MUSz. 864. 1. 

Szám. JenS. tubae zeigefinger. 

59. Ugor (magy. to-, az; finn tuo iste, is; mdv. to-; cser. tu-
ille; osztj.-vog. to- stb.; — magy. te-, té-, ez; finn tá-, tárná hic; 
mdv. tá dieser; vog. ti, t'i dieser; IpS. ta-, tat hic, stb.) MUSz. 761. 
és 805. lap. 

Szám. 1. ta- mutató névmástö: JurS. ta-ki dieser dórt C , 
ta-ki der, jener E. ; ta-nána ott B., C , ta-ina id. C.; ta-iju ott E., 
ta-jun E. oda; ta-ná dorthin C. ;ta-nád von dorfc C ; ta-daso E . ; 
ta-rce ilyen B., ta-rce solcher E., ta-ricea so beschaffen, solcher, 
talis C.; ta-u nöka, ta-nöka so viel C. 

TavS. ta-: ta-ka dieser dórt; ta-nie jener, der bekannte, 
ille; ta-raje solch, derartig; ta-nne dórt; ta-gata von dórt; tá 
nöka' so viel. 

OS: ta-: ta-m, tau, tap dieser hier; tap er. 
2. to-, tu- névmástö: JurS. t'u-ki C , t'u-ki E., tu-ku B. dieser 

hier, ez, ezen; t'u-karaha C. solcher,so wie dieser, ilyen; t'u-kohane, 
t'ukuhane E., íukohona, íukahana, iuköna C. hier; üukeháne E. die
ser hier; iu-kuan E., iukon, tukán hierher; íukuhad E., t'ukohod, 
iukahad, iuköd C. von hier. 

JenS. to-honö dieser dórt; to-le so beschaffen; to-ne, to-nne 
da, ekkor; ni-to-da er. 

OS. to dieser da; tö-nd dórt, tö-n, to-tion, totíodagan dórt, 
von dórt; tö, tott'o dorthin. 

KamS. dü dieser hier; dü-gün hier; dü-gu von hier. 
3. te-, U-, di- névmástö: JurS. üki B., ü-ki E. az, azon, amaz, 

iikl, iekl C. dieser da; tikahana, tikehena, tikena C. dórt; tikan 
B., C. oda, dahin; t'ikahad E., C, tikehed, tikéd C. daher, von dórt 
her; ti-karaha ein solcher, dergleichen; tikin, t'ikinde akkor B. ; 
fó-da, te-daj, tie-da, tieda nun C , t'ieda, ieda B., t'eádá, ieda E. most. 

JenS. ti-kohone dórt; ti-keddo dorthin; ti-kohoro von dórt; 
tiada, tinadí nun. 

OS. te-p er; te-nd hier; ti, te-ka, tena hierher; fin, tenne von 
hier; tedam, tidam, ti nun. 

KamS. di- der, jener, ille; er; di-rgit solch; di-gán dórt; di-
bir dorthin : di-ga von dorther. 

4. se-, éö- névmástö: TavS. se-te er, seti sie beidé, setén sie. 
JenS. se-deo der, ille. 
KamS. éö dieser dórt; éö-gön dórt; éö-bir dorthin; éö-gö' 

dorther. 
Mint a fölsorolt alakokból láthatjuk, a szamojéd csoportban 

háromféle t kezdetű névmástö van ós ezek közül a to (tü-) köze-
lebbre, a ta- és ti- (ti-, di-) pedig általában távolabbra mutat. — 
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Itt soroltam föl a negyedik névmástövet, a se- (sö-)-t, melyet a 
t kezdetüektől, ép úgy mint az ugorságban, valószínűleg el kell 
választanunk. Érdekes, hogy némely névmás nyomatékosított 
továbbképzésben is majdnem teljesen megegyezik mind a két 
nyelvcsoportban; pl. finn tama hic; lpF. dam, lpJemtl. tama der; 
osztlrt. téma, osztB. tami dieser = osztSzam. ta-m, ta-p (a p m 
helyett való) dieser hier; IpS. takkar ilyen, tuokkar olyan = JurS. 
t'ukaraha ilyen, t'ikaraha olyan; IpS. téhke, L. teke ide = OS. téka 
hierher; cserM. sedd, seda is, ille; osztB. sit der, derjenige; magy. 
ez hic — TavS. sete e r ; JenS. sed'eo der, ille. 

60. Ugor (magy ín; vog. tan; osztl. ten; finn suone stb.) 
MUSz. 816. 1. 

Szám. JurS. teán, tea', te1, tön, teán, ti', ti, ader, sehne; 
teana-ku id. dim. 

TavS. tan sehne | JenS. ti\ ti id. 
OS. ten, cen, can, cane, cat id. 
KamS. then sehne (ungetrocknete); südii id. (getrocknete). 
A KamS. südii az OS. caí--tal egyezik s talán más eredetű. 

61. Ugor (magy öl; vog. tüll klafter; finn syle orgya, am-
plexus ulnarum, sinus stb.) MUSz. 846. 1. 

Szám. JurS. tivie, sevaei C , tibe B. klafter. 
TavS. t'imi id. | JenS. iie, (ibe id. | OS. ti id. 
A felsorolt szamojéd szóknak csak a ti- (ii-) töve egyezik az 

ugor tele alapszóval. A legtöbb szó, a melynek töve az ugorságban 
Mel végződik a szamojédban a nélkül való (v. ö. 6., 9., 49. szá
mokat); iimi, tivie eredetibb alakja t'ilmi, tilvie volt. 

S (= sz.) 

Az ugor szókezdő kemény dentalis spiránsnak a szamojéd
ságban is többnyire s, vagy ezzel váltakozó palatális sziszegők 
felelnek meg. Tizenegy esetben t, illetőleg t' vagy ezzel váltakozó 
denti-palatalis diphthongust találunk az ugor s-szel szemközt 
(1. 88—97. ez.). Hogy mit tartsunk az ilyen természetű szavakról, 
arról már a í-hez való bevezetésben szóltam. 

Magukban az egyes szamojéd nyelvekben a szókezdő s követ
kező változás alá esik. Az északi ágban, különösen a JurS.-ban 
gyakran s lesz belőle (1. a 62., 63., 76., 81., 82. stb. ez.), az OS.-
nak néhány nyelvjárásában pedig és a KamS.-ban I (1. 62., 64., 
66., 70., 74. stb.). Ritkábban a JurS.-ban is váltakozik az s hang 
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s-sel (1. 73. és 78. sz.). Az OS.-ban gyakori ezenkívül az s—h vál
tozás is, mely néhány esetben a JurS.-ban is előfordul (1. 63., 65., 
69., 78., 79. és 75. czikkeket). Az OS. egyes dialektusában a s (ül. 
s) helyett néha c, t változást is találunk. — Az ugor s-szel szem
ben álló t kezdetű szamojéd szavak ugyanolyan hangokkal válta
koznak, mint a hogy föntebb a t kezdetű szavaknál láttuk. 

62. Ugor (magy. szék medulla, nucleus ; oszt. tigbi, tibe das 
innere; finn sisa id. stb.) MUSz. 285. 1. 

Szám. JurS. sondea, sonzea magén. 
JenS. sud'e, sode, suse das innere. 
OS. sün3, sünd\ con%, Í0113, iond das innere. 
KamS. söjö id.; söjöme hinein; söjögan drinnen; söjógá' 

von innen. 
Az ugorságban si-, a szamojédságban pedig sa- a tő, mely

hez aztán mind a két csoportban különböző képzőelemek járultak. 
Talán ugyanezen tőnek egyik változata a JurS. Uu «magén »-
béli ü- is. 

63. Ugor (magy. száj; finn suu os; IpS. cuvva gúla, guttur). 
MUSz. 266. 1. 

Szám. JurS. so essbare kehle; bogenhals; Jmno, hunu kehle 
(ungeniessbare). 

JenS. sü, sö ; so kehle | OS. soi, suoi, suol', hoi id. | KamS* 
soi id. 

Ugor tő saga és ugyanez lehetett a szamojéd alapszó is. Erre 
vall a JurS. huno ered. suno, suko helyett. — n és k (g) a szamojéd
ságban ugyanis gyakran váltakoznak. A «száj» és «torok» össze
férhetőségére magában az ugorságban is találunk példát: finn suu 
os, ostium és lp. cuvva gúla, guttur. 

64. Ugor (magy. száj erstes dünnes eis; lp. cuoke superficies 
terrae glacie obducta). MUSz. 266. 1. 

Szám. OS. son, sona, sono, sok, cona eiskrusle. 
Ugor alapszó saga és ha a finn hanke «acervus nivis com-

pactus et glacie obductus, gefrorene schneerinde» is idetartozik, 
akkor sanga. Bármelyikkel mind hang-, mind jelentésre nézve 
egyképpen megegyezik az OS. son, sok stb. 

65. Ugor (magy. szó ; IpS. cuod'da-, cuoja hangzani). 
Szám. TavS. soibutu- schreien, einen laut von sich gebén ; 

soibua'bta- láuten. 
OS. hoi stimme. 
Ugor alapszó saja- és a fölsorolt szamojéd alakokból is ez 

fejthető ki. 
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66. Ugor (magy. híj inanis, vacuus; finn sija, sia locus, spa-
tium stb.) MUSz. 134. 1. 

Szám. JurS. si loch | TavS. sie id. 
JenS. sie id. | OS. söt'er id. | KamS. si id. 
Közös uráli tő saja. Az OS. sbier továbbképzett alak és való

színűleg már az ö-ben is lappang valamely képzőelem. 

67. Ugor : finn seind fal. 
Szám. JurS. si zeltwand der tür gegenüber. 
KamS. sin wand. 

68. Ugor. IpS. céhce nagybátya, az atyának öcscse: lpF. ccecce, 
écece id.; lpK. ciecce jüngerer brúder des vaters. 

Szám. OS. ceca, citca, cice, tecea mutterbruder; cejega 
dim. id: 

Bár e szót az ugorság és szamojédságnak csak egy-egy nyel
vében találjuk, mégis közös urálinak tarthatjuk. Tarthatjuk pedig 
annál is inkább, mert sok rokonsági elnevezés közös a két nyelv
családban és az egyes ugor nyelvek közül épen a lapp az, mely a 
rokonsági fokozatok jelölésében talán a leggazdagabb. Itt könnyen 
fönmaradhatott olyan szó, mely a többi ugor nyelvekből már 
kiveszett. 

69. Ugor (magy. szab-; lp. cape- in partes minusculas conci-
dere stb.). 

Szám. JurS. sap'a- hauen | TavS. sofara- fállen. 
JenS. sobu- id. | OS. kapta-, hepta- id. 
Közös uráli tő sap-. 

70. Ugor (magy. sötét; vog. capt- verbergen, begraben; 
osztB. savij- bewahren, aufbewahren, verwahren, hüten; begra
ben, beerdigen; mdvE. éopi-, sopo- verbergen, verhehlen). MUSz. 
349. lap. 

Szám. OS. hep-kanna-, hepkalga-, hepkalba-, hepkalespa-
verbergen. 

KamS. sab-de- id.; seb- sich verbergen. 
Uráli tő : ssp-, seb. — Talán ide tartozik a JurS. haeba, hae-

vea «sünde» szó is. 

71. Ugor (magy. hab spuma; mdv. sov id.; lp. sopt id. stb.) 
MÜSz. 125. 1. 

Szám. JurS. sisu, siso schaum; sabu, savi blase. 
JenS. siosi, siesi schaum | OS. si, sibon gare ; si, sibo-kare id. 
A JurS. sisu, JenS. siosi más összetett vagy továbbképzett 

szók. Tövük si, sio. A JenS. o gyakran eredetibb m, v vagy b (p) 
helyett való és ez eredetibb ö-vel való alak fönt is maradt az OS. 
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slbo, sibo-b&n, mely csak összetételben használatos és a JurS. sabu, 
savi-b&n. A szám. alapszó tehát saba (siba) volt, mely megegyezik 
a kifejthető ugor saba- sapa-voX. 

72. Ugor (magy. szív-, szop-, szip-; vog. sipg- szopni, szívni 
stb.) MÜSz. 307. 1. 

Szám. OS. sibolda- schnupfen, szippantani. 
Közös uráli tő sap-. 

73. Ugor (magy. szép ; lp. cabbe pulcher; finn hyvá bonus). 
MÜSz. 292. 1. 

Szám. JurS. savvá, sava gut. 
JerS. sova ; soera, soeda id. 
OS. sö, suo, soma, soman, sön, suon; he a id.; — cambanna-, 

iambenna-, tambenna-, íembenna- sich ausputzen. 
V. ö. egyébként finn soma «hübsch» = OS. soma. 

74. Ugor (magy hét sieben; osztlrt. tabet hét; vog. sat; finn 
seitsema stb.) MÜSz. 133. 1. 

Szám. JurS. siu, sen sieben; sivimdaei, sivimdiei, siumdei 
der siebente. 

TavS. saibui sieben; saibuamtea siebenmal. 
JenS. se'o sieben; se'odde der siebente. 
A szám. alapszó ssve v. ssbs, ez pedig igen közel áll az 

osztj. tabet (ered. sabet v. talán sabet, sabet, sabet) «hét»-nek tabe 
tövéhez. 

75. Ugor (magy. sző-, szöv-,- osztj. sev- flechten; vog. ság-
ílechten; IpS. savve- varrni). MUSz. 311.1. 

Szám. JurS. saeda- C, sáda- B. varrni; saedara- C„ sadara-
B. id.; sdderpi- flicken B., sedoma zwirn R. 

TavS. soiíali-, soiiura- náhen | JenS. sarula-, sodura- id. 
OS. südera-, sutára-, sütna-, sünna-, siinna-, sütpa-, süteia-, 

süterna-; hónná-, hötta- id. 
KamS. so-, södör- id. 
Talán ugyanezen csoporthoz tartoznak a következő t kezdetű 

szamojéd szók is: 
JenS. ta'u flechte; ta'ola-, ta'ora-, ta'ona- flechten. 
JurS. taúo', tan ' flechte | KamS. thulufi flechte. 
Ugor alapszó ssg-, szamojéd sag- (tag-). A#-nek a szamojéd 

szavak végéről való elkopására nézve v. ö. 45. stb. 

76. Ugor (magy. hó schnee; finn suve tempestas hiemalis 
tepida; IpS. sueve nix; lpF. suovve nasser schnee). MUSz. 136. 

Szám. JurS. hava, hauva, haua schnee. 
KamS. savu schnee und regen, schlackwetter. 
Közös uráli tő sava. 

NYKLVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXIIL 18 
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77. Ugor finn. savu füst | észt sau (gen. savvu) id. | vepsz. 
savu id. | vót. savvu id. | lív sou, souv, sau id. 

lp. suovva (suova) füst | md. suf-tan beráuchern. 
Szám. JurS. éun aufsteigender rauch; seamdaravi rauchig; 

tunu- rauchen. 
JenS. suddo id. | OS. sümde rauch. 
Szamojéd tő : sumde «rauch», a mely a JurS. tunu- ige tanu-

sága szerint továbbképzett szó egy tu- (su-) alapigéből. 

78. Ugor (magy. szív; vog. sim; finn sydame; zürj. sölöm 
stb.) MÜSz. 300. 1. 

Szám. JurS. seai, siei herz | TavS. sa, soa id. 
JenS. seo, seijo herz | KamS. si id. 
Ugor tő sedeme, a szamojéd pedig sej-, síje- mely ered. sédé

ből keletkezhetett. Ez esetben a közös uráli tő is csak sede volt. 
Megjegyzendő azonban, hogy a JenS.-ban a végső o gyakran ere
detibb m helyett való; pl. JenS. sio == TavS. simi kohle, és 
így nincs kizárva az a lehetőség, hogy a szamojéd alapszó is 
sedeme volt. 

79. Ugor (magy. szem auge; finn silma id.; vog. sám; oeztj. 
sem id.) MUSz. 289. 1. 

Szám. JurS. saeu, haem C, seu, sau B. auge; saeu-si C, seusi 
B., seüsi R. vak, blind. 

TavS. saime auge | JenS. sei id 
OS. saiji, sai, sei, hai id.; saigedil, saigetil, saigedel, saigedief 

saigedi, haigedal blind, ohne augen. 
KamS. sima auge; simazet blind, ohne augen. 
Ugor alapszó sslme. A legteljesebb szamojéd alakok a TavS. 

saime és KamS. sima. Ezekben megvan a -me végzet, a TavS. szó
ban pedig az i az eltűnt l nyomát is mutatja, úgy hogy s szamojéd 
alapszó is ugyanaz volt, mint az ugor, vagyis selme. 

80. Ugor (magy. szén, szenny; lpF. cidna carbo; cser. seme 
niger; vog. sémel schwarz stb.) MUSz. szén, szenny czikkek a 
290—91. 1. 

Szám. TavS. simi kohle. 
JenS. tü-sio id. (tkp. tűz-szén). 
JnrS. tü-sikea- id. (tkp. tűz-szén). 
OS. sid'e, sete, seieá, sig, sít', híg kohle. 
KamS. si' id. 
Úgy Játszik, kétféle «szenet» jelentő tő is volt az ugorságban 

és már az uráli ágban is. Az egyik seme, a melynek az ugorságban 
főlag «fekete, szennyes* jelentése maradt meg, a másik pedig egy 
sete, sede alak, mely a finn syte-, lapp cadda, OS. sid'e stb., KamS. 
si'-ben maradt fönn. 
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81. Ugor (finn sumu nebel | észt. summe trübe, nebel | lpF. 
sobmo nebel | mdvE. su id.) 1. MUSz. szomorú ez. a. 

Szám. JurS. sino, sinu, sino, suíni nebel. 
8% Ugor. Magy. ezompő. 
Szám. JurS. sumbon rauksun (ein fisch). 
JenS. suboggo id. 
A magy. czowpó ered. szó és ennek szépen megfelel a szám. 

sumbon. Lehet, hogy az ugorság egyéb részeiben is megvan e szó 
nyoma, különösen a keleti ugorságban. 

83. Ugor (magy. szer ordo, series; osztB. sir ordnung, regei, 
gewohnheit; vog. sir art, beschaffenheit stb.) MUSz. 293. 1. 

Szám. JurS. ser, sir, sir mód, szer: hu-sir mikép, hogyan, 
mi módon; hun-sar K., hun-sier, hu-sier C. id. 

TavS. sier sache | JenS. siee, sielo', siero' id. 
Közös uráli tő ser. 

84. Ugor (magy. szürke; osztj. sur grau stb.) MUSz. 321. 1. 
Szám. JurS. sear, ser, sor weiss; salz; eis; sira, síra, sire, 

sire schnee; — searata-, serota-, séruta- salzen. 
TavS. sera'a weiss; siru schnee; ser, ser salz. 
JenS. silói weiss ; sila, sira schnee ; si', siló'; si'', siro' salz. 
OS. ser, hér ; sir, sirre schnee. 
KamS. siri weiss; sira schnee. 
A szamojéd «fehér, hó, jég é9 só» jelentésű szókat egy ere-

detűeknek tartom. Az alapjelentés «fehér» volt. A szám. sé r tő 
csak az északi szamojéd ágban vált «só» jelentésűvé is. 

85. Ugor (finn suole intestinum, darm; IpS. cöllé, colé darm; 
lpF. coalle id., stb.) MUSz. 137. 1. húr ez. alatt. 

Szám. JurS. su,, éun nabel | JenS. sw' id. 
OS. söl', söu, söi, süi, sü, sörí, sün id. | KamS. sün id. 
Ugor tő: sülé, söh (ered. sagala f) és az az OS. söí'-ből ki

indulva, ugyanezt vehetjük föl a szamojédban is. — A «bél» és 
«köldök* jelentés összeegyeztethető. 

86. Ugor. lpF. suolo (sulin) sziget; lpK. siolaj (süli) stb. 
insel | finn salo waldbenwachsene insel | észt. sala morastinsel, 
hügel im morast | lív sala insel. 

Szám. JurS. sala, satea landzunge; sala ka dim. id. 
JenS. soro, sodo id. 
87. Ugor (magy. csekély, sekély; IpS. coke vadum, brevia; 

cokes, sőkés non profundus, stb.) MUSz. 338. 1. 
Szám. OS. cagebal, cagembadi, cekambedal seieht; cagemba, 

cagemba, cekamba es ist seieht. 
Közös uráli tő sag- v. ssg-. 

18* 
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88. Ugor (magy. szag; IpS. sáks nidor; soggo- evanescere; 
zürj. zin geruch stb.) MUSz. 264. 1. 

Szám. JurS. üne-, tinié- C. riechen ; t'uríuba- B., t'inibi- R., 
t'inimbi- C. megszagolni. 

TavS. t'inu- megszagolni, riechen. 
JenS. t'inine-, űrieddé- id. 
OS. tüde- stinken. 
Ugor alapalak sanga, szamojéd pedig tana. Ebből az n-ből 

fejlődött az ugorságban az ng (és tovább az egyes nyelvekben gg,-
g, n), a szamojódságban pedig rendes hangváltozással n. 

89. Ugor (magv. szűk; zürj. I. cigem eng, ciqemti- eng ma-
chen.) v. ö. MUSz. 319.1. 

Szám. JurS. tíjea, tijek, tljeak C, tijako, tijik szűk, keskeny; 
tljema- eng werden; tijemda- eng machen. 

JenS. ttja eng, schmal; tijuma- eng werden; tijadda- eng 
machen. 

A magy. szűk ered. szejek, szsjke helyett való lehet, ez pedig 
a zürj. I. cigem tanúsága szerint még eredetibb szsgsk alaknak vál
tozata. — A szám. szóközépi j is többszörösen származik ere
detibb g-hől (v. ö. 45., 47. stb.). 

90. Ugor (magy. szid-; mdv. sudi- verfluchen, stb.) MUSz. 
294. lap. 

Szám. OS. tinda-, tinta-, tin$a-, ti- schelten. 
JurS. teadorna- id. 
JenS. tíla- id. 
Ugor alapszó sa (sag- ?), szám. ti-, talán szintén ered. tag-

helyett. Az OS. tinda = magy. szid- (*szindo-J. 

91. Ugor IpS. cobbö béka, varangy; lpF. cuobo (cubbu) rana, 
pagurus; IpK. ciembaj (gen. clmpi), cuemp, cümpu \ finn sammakko 
frosch. 

Szám. JurS. íamdé frosch. 
OS. cam^e, éőmgs, tamtek, támdea id. 
KamS. thatnnu d id. 
Az ugor alapszó sampa lehetett, melyből csak a sám- rósz 

egyezik meg a szamojéd szavakbeli tam-mal. Uráli tő $am. 

92. Ugor (magy. szú; IpS. suoksa; mdv. suks stb.) MUSz. 
314. lap. 

Szám. JurS. tuhu made, tu wurm (in faulen fischen). 
JenS. tubo wurm. 
OS. tuk, fük, cuk, cuk id. | KamS. thu1 id. 
Ugor alapalak suta, szamojéd tuva vagy tuba. Ez utóbbit a 

JenS. tartotta fönn. Az OS. tak stb., a JurS. tuhu, a KamS. thu 
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(ered. tuk helyett) ennek k kicsinyítővel való továbbképzése. Ez 
a k a JurS.-ban h-vá gyengült, a KamS.-ban pedig aspiratio lett 
belőle. 

93. Ugor. Finn savi ton, lehm | észt. sau (gen. sauej; saua, 
savi id. j lív sáv, sai id. 

IpK. savv, savv id. 
mdv. sovon | mdvM. sovin ton, lehm. 
cser; son, sun, sun id. 
zürj. soj | votj. suj id. 
vogK. siti! id. 
Szám. JurS. saed lehm. 
TavS. satu id.; satuid, sadubala lehmig. 
OS. sö, süe, sü lehm, ton J JenS. tobo thon. 
Legteljesebb szamojéd alak a JenS. tobo, melyből a többi 

szám. alakok is magyarázhatók. Közös uráli alapszó d-ava, *sava 
lehetett. 

94. Ugor : osztlrt. seu | osztS. sawa, soiva | osztB. suvet stáb, 
stock. 

vog. su, sü id. J vogK. sav gebüsch, stock. 
finn sauva stáb, stock J észt. sau (gen. saua, savvá) id. | lív 

sova stock, knüttel, speichen am rade. 
cser. sove rute, gerte | mdv. cov stáb. 
Szám. JurS. ieb, t'ieb, tieb stöckchen. 
OS. tibe, tipe, tíb, tib, cíbci id. | KamS. t'apsu id. 
Uráli közös tő : dap-, &ab-. A lapp sabbe, lpF. soabbe «stab» 

szó alig tartozik ide, mert ez a IpK. dialektus tanúsága szerint 
ered. sömpe helyett való (IpK. sio^pe, suOiinp stock, stáb.) Ez pe
dig Ahlquist szerint (Kulturord 126.) inkább a finn sompa-val 
egyezik meg. 

95. Ugor (magy. savanyú; mdv. sapama sauer; zürj. som 
sauerteig, sáuerung; osztB. sum sauer werden stb.) MUSZ. 332. 1. 

Szám. JurS. t'íbeai, t'ibei C. sauer, verfault; Üviej B. savanyú; 
t'ibej K. gefault; — üme- B. faulen; t'imea-, íimie- C. zu faulen an-
fangen, sauer werden; t'imd'ie- sauer machen. 

TavS. tinea Bauer, verfault; t'imi- sauer werden, verfaulen ; 
Uniti- sauer machen. 

JenS. t'tbá sauer | saibe id.; íime- seuer werden | saibe- id. ; 
tlddi- sauer machen | saete- id. 

OS. temba, tembal, temba, termba sauer. 
KamS. thebi verfault. 
Ugor tőalak saba, szamojéd *tibe-, tive- stb. A JurS. iímea-, 

TavS. (Imi-, JenS. Üme- igék t'tbmea- v. íívmea- stb. alakok helyett 
valók. Az -m a rendes valamivé válást jelentő igeképző. 
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9G. U g o r (magy. szár-ad-, szár-aszt. szár-az; osztj. sor, vog. 
sur stb.) MUSz. 279. 1. 

S z á m . J u r S . tira-baei t rocken; tira-, tiranu-, tirana- trocknen, 
trocken werden; tirást'á- trocken m a c h e n ; — tora, törik seicht. 

TavS. tera, tera'ku se icht ; teramua seicht werden. 
KamS. thurzuga seicht. 
Ugor alapszó sara-, a szamojéd tara, urál i közös &ara. 

97. U g o r (magy. szárny ; mdv. suru á s t ig ; lp. suorge r a m u s ; 
stb.) MUSz. 280. 1. 

S z á m . Ju rS . tora flosse; s teuerruder ; tora-ku id. dim. 
TavS. t'naru, t'uaru flosse. 
JenS . tiiala, tuara id. 
Jelentés szerint igen könnyen összegyeztethető a szárny, ág 

és flosse. Ez utóbbiból a JurS.-ban «steuerruder» jelentés is fej
lődött. 

98. U g o r (magy. szőr; cser. sar pilus e q u i n u s ; vog. sájr, 
vogK. sar szőr stb.) MUSz. 312. 1. 

S z á m . J u r S . tar körperhaar od. féder (ein); tarte id. (viel) 
E . ; tar, tábor haar , kleine féder C. 

TavS. tar' h a a r ; tarafantea haarig. 
J e n S . tó1, toló', to\ tod'ae id. 
OS. tar, taré wolle; taril, tárd haarig. 
K a m S . ther haar, wolle; therzevi haarig. 
A JenS . tö', toló' ered. tor-, toro-ből alakult . 

HALÁSZ IGNÁCZ. 

Gabelentz a la t in és görög nyelv taní tásáról . Érdekes, hogy 
az orientalista Gr. mily lelkes híve a klasszikus kor tanításának. «A mi 
klasszikus képzésünk azon ellenzőinek — mondja előszavában, — kik 
arra támaszkodnak, hogy a gimnázium éppen főtárgyaiban sokszor 
mily kevéssé vonzó hatású, fájdalom, eleddig színleg igazságuk van. 
Ezt a látszatot el kell tőlük venni; be kell bizonyítani, hogy a látszólag 
legszárazabb tudomány valójában a legelevenebbek s legvonzóbbak 
egyike. Hogy mi volt a görög-római ó-kor a mi tudományos, művészeti 
és állami észjárásunkra nézve, abból száz reformer sem alkuszik le egy 
betűt sem. A philologusok feladata őket végkép elnémítani. Ha sikerül 
nekik a nyelvtanítást az értelem és ízlés iskolájává tenni, akkor föl fog
ják ébreszteni az ízlést és értelmet a nyelvtanulmányok iránt is.» 

KALMÁR ELEK. 




