
Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdése. 

ni. 

Ugor-szamojéd szóegyezések. 

P. B. 

Az ugor szókezdő p-nek a szamojéd alapnyelvben is p felel 
meg (1. 99—126. sz.). Az ugor p-\e\ szemben csak a magyarban 
találjuk általánosan az / változatot, a többi nyelvekben pedig rend
szerint megmaradt az eredeti kemény labiális p explosiva. A sza
mojéd nyelvcsoportban az eredeti p-t csak az északi és déli ág 
egy-egy nyelvében, t. i. a jurák és az osztják szamojédban találjuk 
megőrizve, míg a másik háromban többé-kevésbbé megváltozott. 
A kamaszini szamojédságban majdnem kivétel nélkül aspirált ph 
lett belőle, a tavgi és jeniszeji szamojéd nyelvekben pedig, ép úgy, 
mint a magyarban, f-ié változott. 

Előfordul azonban egy csoport szó, a hol az ugorságban 
vegyesen fordul elő a kemény ós lágy explosiva és ezeknek a sza
mojédban tisztán kemény explosiva megfelelője akad (1. 128. és 
133. sz.) másik csoport, a hol az ugor kemény hangnak a szamo
jédságban felel meg vegyes kemény és lágy hang (129—132. sz.), 
ismét másik csoport, a hol az ugor alapnyelv kemény explosivájá-
val szemben a szamojéd nyelvek legnagyobb része lágy hangot, 
sőt v spiransot mutat (1. 134—35. sz.), egy negyedik csoport, a hol 
az ugor vegyes (kemény és lágy) hangoknak a szamojédban csak 
lágy ajakhang vagy v felel meg (1. 136. sz.) és végül, a hol az ugor 
lágy szókezdőnek a szamojédban is lágy hang a megfelelője (137.sz.) 

Ezen eltérő hangalakulások magyarázatára abból indulha
tunk ki, a mit Budenz az ugor nyelvek terén a magy. b-re vonat-
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kozólag mond (MUSz. 433. 1.). Ő t. i. a szókezdő magy. 6-ben mind
annyiszor eredeti upor b-t lát, a hol egyéb ugor nyelvekben vele csak 
p vagy váltakozó p és v, vagy p és m (illetőleg a zürjén-votjákban 
p helyett esetleg b is) áll szemközt. Hasonló értelemben, csakhogy 
bővebben fejtegeti az ugor szókezdő médiát Munkácsi is. (NyK. 
XVI. 460—70. 1.). 

Az ugor és szamojéd nyelvekben egymástól eltérő kemény 
és lágy labiális explosivák keletkezésére nézve ugyanily közvetítő 
hangot kell fölvennünk. Ez a közvetítő hang pedig vagy szintén b 
volt, vagy pedig egy b és v közti hang, p, a milyent pl. a lapp 
nyelv egyes dialektusaiban találunk és a mely bizonytalan ejtésé
nél fogva könnyen lehetett a két nyelvcsoport különböző hang
alakulásainak előidézője. Az egyes czikkek alatt különben, a hol 
szükséges lesz, bővebben visszatérek e kérdésre. 

99. Ugor (magy. /a ; &rm puu, stb.) MUSz. 480. 1. 
Szám. JurS. pea B., C, ped E. fa, baum. 
TavS. fa baum | JenS. fe, fe id. 
OS. po, puo, pü, pe id. | KamS. pha id. 
Budenz szerint az ugor tő valószínűleg paga volt. A szamo

jédban is könnyen föltételezhetjük ugyanezt az alakot, mert a g 
elkopása, mint már számos esetben láttuk, gyakori jelenség. Csak
hogy sem az ugor, sem a szamojéd szavak nem kényszerítenek 
bennünket ilyen g-s alak fölvételére s az uráli alapnyelvnek bát
ran tulajdoníthatunk magánhangzós végű pá alapszót. 

100. Ugor (magy. fújni, fúni flare, spirare; osztlrt. pü-, S. 
pög- blasen, aufbláhen; cser. pu- flare, stb.) MUSz. 540. 

Szám. JurS. püta- B., putta- B.. puu-, pupi-, puta- C. fújni, 
blasen. 

T&vS.fuaru-ffual'i- blasen | JenB.fuena-, fuedda- id. 
OS. pua-, püva-, pugga-, puna-, pűga-, púmba- id. 
KamS. phü'b- id. 
Uráli közös tő : paga. 

101. Ugor (magv. fi, fiú; vog. pi, pi sohn, junges, stb.) 
MUSz. 523.1. 

Szám. JurS. piebea jüngerer brúder. 
JenS. J'ebe id. | KamS. phebi id. 
Az ugor nyelvekben a magy. fi-nak megfelelő szó nemcsak 

«sohn»>-t, hanem «junges»-t s a finn poika «puer, adolescens»-t is 
jelent. A szamojódsás;ban szorosbult a jelentése, de kétségtelen, 
hogy a két nyelvcsoport szavai egybetartoznak. Az ugor alapszó 
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pija lehetett és valószínűleg az uráli is, melynek -be, -bi, -bea 
olyan forma továbbképzései, mint a magy. fiú béli ú (v. ö. 
vog. püv). 

102. Ugor (magy. főni coqüi; mdv. pije-, pi- kochen; vog. 
pajt-, pet- főzni, stb.) MÜSz. 538. 1. 

Szám. SurS. pi- megfőni (coqui) B., pirie- B., C , piri- C. 
főzni, kochen (coquere); piu B., pivuin R., pivi C. gekocht | pi-
reifén C. 

TavS. fadi- kochen | fi- reifen. 
JenS. féri-, fedi- kochen \fi- reifen. 
Kam. pki- reifen; phina reif. 
Az ugor alapszó peg- végy talán pej- volt, a szamojéd ala

kokból pedig pi- tövet fejthetünk ki, mely azonban szintén pig-
v agy pij-hől rövidülhetett. A «kochen» és «reifen» jelentésre v. ö. 
a mdv. pif «reif» és «gar» szuvat. 

103. Ugor: finn pimea obscurus, tenebrosus. 
zürj. pemid id. | votj. pejmit, penmid id. 
Szám. JurS. paeve, paivi B., paibi B., paebi sötét, dunkel, 

finster; páuseme, pausemB., peusáme íi.,paeusemea C. este, abend; 
pajusems R. nach abenddámmerung. 

TavS. faemei dunkel; fimti abend; fimie, fimsie es ist abend 
geworden. 

JenS. fei, feire> feide dunkel; feosuduo, feosume abend. 
Az ugor alakokkal legjobban megegyeznek a TavS.^mfi, 

faemei szavak, melyekből fim-,faem- tő válik ki. Ugyanezt találjuk 
meg kissé elváltoztatva a JurS. ós JenS. alakokban is, a hol az 
m helyett v, b, u, illetőleg o hangokat találunk, mint ennek vál
tozatait. 

Ide tartoznak a következő szamojéd szavak i s : JurS. pi 
nacht | TavS. fin id. | JenS. fi, fi id. OS. pi, pe, pá id. | KamS. phi, 
phi id. Ez utóbbiak tüntetik föl az eredetibb tövet is, melynek a 
föntebbi szám. szók már továbbképzett alakjai. Budenz szerint a 
magy. felhő fed, fekete szók egy tőből fakadtak ós ez a tő egy psg-
«rejteni» ige volt (1. MUSz. 498., 505. és 511. 1.) és persze a finn 

pimea, zürj. pemid stb. szintén evvel függnek össze. A szamojéd 
nyelv nem bizonyít e föltevés mellett ós én nem is tartom a Bu-
denztől fölsorolt szócsoportokat mind egy tőről fakadottaknak. 
A szamojéd és ugor szavak egybevetéséből egy «sötót» jelentésű 
alapszó válik ki, melynek ősalakja peg lehetett. Erre utal különö
sen a TavS./*«, melynek n-je eredetibb k-loól válhatott. 

104. Ugor (magy. fog- fangen; vog. pü stb.) MUSz. 526. 1. 
Szám. OS. pea- fangen | pono, pon,pok netz. 

ixy- TavS. fufiub&an, funusafi griff am késsel j TavS. begur netz. 
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JenS. foga, fuga netz. 
JurS. pona netz C, R., pöga B. háló | KamS. phana netz. 
Uráli közös tő pana- (v. talán csak pa-). — Talán ugyané 

szócsoporthoz tartoznak a 105. számú egyeztetések is. 

105. Ugor: finn pyy-ta captare, petére, cupere, quaerere | 
észt püd-, pü-, püvva fangen, erwerben; streben, trachten, verlan-
gen, suchen | vepsz püda- fangen. 

lpF. bivdde-, bivde- nachstreben, zu erhalten suchen; gulid 
hivddet fischen | IpS. pivde-, pivte- captura avium v. piscium etc 
operám navare. 

Szám. JurS. pia-, piu-, püu-> piurna-, piula stb. suchen; 
pur-, purna B. pürta R. 

TavS. fü-tande-, fűre- id. | OS. pea-, pega-, piega-, pefia-, 
jpéga-, pera-, peaganna-, peigga-, pemea-, peUa- stb, id. | KamS. 
phie- id. 

106. Ugor : mdvE. poju nyárfa | mivM. poj id. 
Zürj.-votj. pi, pi-pu espe (populus tremula) | osztj. poi id. 
Szám. OS. pi, pi, pikko, pikku; pigo, pügo espe. 
KamS. phini id. 
E csoporttól külön választom a finn paju, zürj. had' «füzfa» 

-szókat (1. 128. sz.), melyek mind jelentésüknél, mind alakjuknál 
fogva külön eredetre vallanak. 

107. Ugor: osztj. paj 1. t ő : jug puj fa tő ; 2. segg: puj-vis 
segglyuk. 

Szám. JurS. pui das hinten befindliche: puna C, puna B. 
hinten, spáter, darauf; püna nach hinten, zurück; pünad C , 
punad B. von hinten; — pünani hinterer. 

TavS. fua das hinten belegene: fuann hinten, darauf; fuan 
hinterhin; fuada von hinten; — fuaja der hintere, fua'bta der 
hinterste. 

JenS. fuone, fuonöne hinten; fuo', fuono, nich hint3n; fuoro 
fuonöro von hinten; — fuoti, fuete der hinterste. 

OS. pün, püt spáter, nach, hinten;pünil-paldü rückseite. 
KamS. phinan hinten; phirin nach hinten; phinade von hin

ten ; — phüidü zürück. 
Egy kissé kétes összeállítás. Az osztj. és szamojéd alakoknak 

összetartozása kétségtelen és ha átvételről van szó, legfölebb az 
•osztják nyelv lehet az átvevő fél. 

108. Ugor: finn polvi knie | észtpotv (pelve) id. | lív puöla 
id. | vepsz. polv id. 

í IpS. puolva knie | lpF. buolvva, buolva id. | lpK.jnwí, pülv, 
jpulv, puolv id. 

mdvE. puXaza, puha knie | cser. polvuj genu. 
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Szam. JurS. puli B. térd; pule, pulu E. knie; puli, püle C. id. 
T&vS.fuagai knie. 
JenS. fuase, fosé id. 
OS. püle, pul-hai, pul-sai stb. id. 
A térdre csak a nyugati ugor csoportoknak van meg a közös 

alapszava: pulva, melynek v-je aztán a mordvinban elkopott. 
A szamojéd dialektusok tanúsága szerint csak pul- volt az uráli 
alapszó, melyhez aztán az ugorságban még a -va elem járult. 

109. Ugor (magy. fél (fele-) dimidium, seite; mdv. pala, 
pele halb, hálfte, seite; osztB. pelak, pelek hálfte, teil, seite, stb.) 
MUsz. 507. 1. 

Szam. JurS. piele B.,pealea, peal'ea C. fél, hálfte. 
TavS. fealea hálfte | JenS. fele, ferie id. 
OS. pálek, pelen, pilán, palán, pelán id. | KamS. phiel id. 
A közös uráli alapszó valószínűleg hosszú magánhangzós 

pele alak volt. 
Ettől, úgy látszik, külön szónak kell vennünk a magy./éi 

(fél) «társ» szót (latiatuc feleim zumtuchel). L. a 110. számot. 

110. Ugor magy./áZ «társ, barát» : házasfél. 
mdvE. pola feleség, hitvestárs | mdvM. pola, polaj id. 
Szam. OS. pál, pálle kamerád ( KamS. phele id. 
Alakilag rokon a fölsorolt ugor szókkal a finn véli (gen. vei-

jen) «bruder», de ezt v szókezdőjénél fogva alig számíthatjuk ide. 

111. Ugor (magy./H- sich fürchten; vog. pil- fürchten, sich 
fürchten; mdv. pele- fürchten, stb.) MUsz. 508. 1. 

Szam. JurS. pina- B., C. félni, sich fürchten, pina- K. sich 
fürchten; pil'u- C. id.; piuns, pivans C. furchtbar, pinabta- C. 
erschrecken, megijeszteni. 

TavS. filiti-, inch. férne- sich fürchten; férnie- zum fürchten 
bringen. 

JenS. fie- sich fürchten; fime-, fime- id. inch.; firi-, fide-
zum fürchten bringen. 

KamS. phimn- sich fürchten; phimnök furchtsam. 
Az ugorsággal megegyező teljes tövet csak a TavS.-ban 

találjuk j^Z- (fii-) alakban, míg a többi szamojéd dialektusokban a 
tövégi l eltűnt. Ennek az l tövégi mássalhangzónak változata még 
a JurS. pitu-be\i l is, melynek egész alakja = TavS. férne (e he
lyett felme). Az u ered. m helyett való. 

Közös uráli tő pil- volt. 

112. Ugor (magyar fal-, falat, f. pala; lp. puola stb.) 
MUSz. 492. 1. 

Szam. TavS. filimVa, filUmVa stück | JenS. fibi'i, fibi'e id. 
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Közös uráli tő egy pal- ige. A JenS. fibi'e e helyett való 
Jilibi'i = TavS. filimia. 

113. Ugor: lpF. bálgge, balge pollex | IpS. pelge id. | lpE. 
pie^ke, pie^lk id. | lpE. palge id. 

mdvE. pálhka hüvelykujj | mdvM. pelka id. 
Szám. Jm&.pikicea,ptketea daumen, finger Q.,pikca B. hüvelyk. 
TavS. feaja daumen | JenS. fltu, fid'u id. | KamS. phldi id. 
Ugor alapszó pel-. A szamojéd alakok ugyanerre utalnak. 

Az l eltűnése, mint már igen sok példában láttuk, igen közönsé
ges jelenség. 

114. Ugor: finn poski gena, wange | észt. posk (gen. poze) 
wange, hevvorragende stelle. 

Zürj. pus kinn. 
Szám. JurS. pádu, padu, padi wange. 
TavS. fatua id. | JenS. faede (paede),faru id. 
OS. pudal, pudöl, pütal, pütel id. | KamS. pü'ma id. 
Az ugor pask alapszóval szemben, melynek magánhangzója 

ajakhang volt, a szamojédban pad- (pud-) töveket találunk. A kö
zös uráli alapszó pud-iéle alak volt, (Az ugor s, szám. d megfele
lésre nézve v. ö. 115—116. sz.) 

115. Ugor (magy. fest, főst,- fími pese- la varé; vogB. pos- id. 
stb.) MUSz. 519.1. 

Szám. JurS. pada- bűnt machen, schreiben; padui scheckig 
B. ; padavi bűnt C. 

TavS. fadu- schreiben | JenS. fada-, fara- id. 
A ugor s-szel szemben a szamojédságban d-t találunk a szó 

közepén. E megfelelést csak úgy egyeztethetjük ki, ha fölteszszük, 
hogy az uráli ösnyelvben egy közvetítő hang volt, melyből az ugor 
s és a szám. d egyaránt fejlődhetett. E közvetítő hang pedig sze
rintem o lehetett, úgy hogy az uráli alapszónak psde- alakja volt. 
Hasonló megfelelések az ugor psse-yel szemben szám. pede ((fé
szek* és a finn poski, zürj. pus (ered.* pusk helyett) alakokkal 
szemben szám. pada «wange» (1. 114. sz.) Az alapjelentés való
színűleg «színes folyadékban való mosás» volt, melyből egyrészt 
az általánosabb «lavare», másrészt a szűkebb «bunt machen, 
schreiben*) jelentés fejlődött 

116. Ugor (magy. fészek; finn pesa nidus avium; vogK. pis 
nidus; vogB. piti, L. pitt fészek; osztlrt. pit, S. pet vogelnest). 
MUSz. 520. 

Szám. JurS. pidea fészek, nest | JenS. fire, /ide nest. 
OS. ped, pet, pötd, pata, pite, pitta, pit id. 
KamS. phidd id. 
Uráli alapszó pede (v. pide). V. ö. 114—15. sz. 
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117. Ugor (magy. fő, fej; finn pad caput; vog. pán caput, 
stb.) MUSz. 501.1. 

Szám. JurS. puaje B., puajea, peajea C. stirn, homlok; 
puije-l'u stirnhorn. 

TavS. feadd stirn | JenS. fea, feija stirn. 
Ugor alapszó pengs (pije, a szamojéd szavakból kifejthető 

alapalak pedig paja ?). Ez utóbbi alak könnyen válhatott ered. 
pene-böl s ennek az útján áll elő a psje (v. paja) alak.Az ugor 
w-nel szemben álló szamojéd j'-re nézve v. ö. a, könny, meny sza
vakat (17. BZ.) A jelentés különbsége összeegyeztethető és az általá
nosabb fej-bü\ könnyen alakulhatott a szorosabb homlok jelentés. 

Még szorosabbá vált jelentés fejlődött ki a következő ide tar
tozó szamojéd szavakon: 

JurS. puija orr B., púja, pujá nase B., puijea nase, schna-
bel C. 

JenS. fuija (puija) nase | KamS. phijá id. 
OS. poc, pöi, putíe, puto, put'o id. 
Mindezekből az tűnik ki, hogy az uráli alapszóval a testnek 

felső, szembetűnő részét jelelték, melyből aztán az ugorságban az 
általánosabb «fej», a szamojédságban pedig a szorosabb «homlok, 
orr» jelentés fejlődött. A két nyelvcsoport alakjainak összetarto
zása kétségtelen. 

118. Ugor: finn pane- tenni, rátenni, helyezni | ész\,pane-
setzen, stellen, legén | lív pan- id. | vepsz. pane-, pan- id. 

votj. póni- legén, hinenlegen, einstecken | vog. pun- tenni, 
tenni vlmire, machen, legén, pin- (Műnk.) id. | osztj. pon- id. 

Szám. JurS. puena- C, puente- B. legén; puembi- B. bele 
tenni (pl. zacskóba). 

TavS. fanu- legén | JenS. fúna- id. 
OS. panna-, panespa-, pinba-, pinaina- stb. legén. 
KamS. phel- id. 
Uráli közös alapszó pan-. A KamS. phel- e helyett v&lóphen-l, 

ez pedig mélyhangú phanl-ból alakult. 
119. Ugor (ms.gy.fon; finn puno- contorquere; mdv. pona-

flechten, stb.) MUSz. 531. 1. 
Szám. JurS. panalna- flechten, zwirnen C.; pagalta- fonni 

(a haját) B. 
Ta,vS.fonu-,fonuru- flechten. 
OS. pananna-, panna-, pagaipa- id. 
Uráli alapszó pan-, melynek magánhangzója ajakhang volt. 

120. Ugor (magy. fen-, fen-kő; zürj. pen-on schleifstein). 
MUSz. 512. 

Szám. JurS. pamea scharf; pama-ma- scharf werden; pa-
mamd'e- schárfen. 
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TavS. fomaga sccharf; fomagimi- scharf werden ; fomagimti-
schárfen. 

JenS./o'e scharf; fo'eddi-, foedde-, Juta-, futa- schárfen. 
KamS. phami, ph'Ö'mi scharf. 
A szamojéd nyelvek a magyar és zűrjén szóközépi n helyett 

eredetibb m-et tartottak fönn. Az uráli alapszó pam- volt, melynek 
m-je még az ugor alapnyelvben elváltozhatott w-né, különben a 
magy.-ban és zürjénben alig maradt volna meg. 

121. Ugor (magy. fing; vog. ponn- fingani stb.) MUSz. 522. 
Szám. JurS.puerke- furzen B.; ponungve, ponumesem R. id. (?) 
E szó csak Budenznél fordul elő puerke- alakban, a Reguly-

tól vg. (v. ö.) észrevétellel idézett alakoknak jelentését pedig nem 
mondja meg; de kétségtelen, hogy ezek a szók is rokonjelentésüek. 

Alak szerint Reguly szavainak pon- töve egészen megegye
zik a fölsorolt ugor szókkal és a JurS. puerke- is puen-rke helyett 
való lehet. 

122. Ugor (magy./«; vog.-osztj. pum, püm ; v. ö. MUSz. 545.) 
Szám. TavS. fuu kraut, aus welchem zunder bernitet wird ; 

zunder. 
JenS. fe'e zunder | KamS. phe'mü id. | JurS. peamea id. 
A magyar fű (füve) bizonyára egybetartozik a vog.-osztj. 

pum, jmm-mal, bár vocalisatiójuk különbözik is. Csakhogy tekin
tetbe kell vennünk, hogy több olyan vog.-osztj. mély ajakhangu 
szó van, melynek a magyarban magashangú szó felel meg (v. ö. 
osztj. kut, vog, kvott = magy. köz; osztj. purin=ma,gy. féreg; vog. 
pos = magy. fes-t stb.) A//2-nek a finn palve-vel való egyeztetése 
különben is erőszakos, mert ez esetben föl kell tenni, hogy a magy. 
fű (füve) régibb füle-böl alakult. Annyi bizonyos, hogy a szamojéd 
szó, melynek alapalakja a JurS., KamS. és TavS. alakokból még 
tisztán fölismerhető és bizonyosan párna volt, teljesen megegyezik 
a vog.-osztj. szóval. 

123. Ugor : oszt. por, par fúró. 
Zürj. pir-nol fúró (tkp. lyuk-nyil); pir lyuk, orrlyuk. 
finn púra fúró, nagy ár f déli lapp puoremte- fúrni. 
Szám. JurS. pare\ pare'e C. bohrer; pareno'o-, parenoHa- C, 

paruata- R. fúrni. 
OS. pur bohrer. 
Uráli alapszó pára- volt ajakhangú vocalissal. Alig lehet itt 

szó indogermán vagy török-tatár átvételről s az utóbbi nyelvcso
porttal való megegyezés inkább ősrokönságra utal (v. ö. MUSz. 
fúlánk. ez. 542. 1.). 

124. Ugor (magy. por; finn poro stb.) MUSz. 443.1. 
Szám. KamS. phiira sand. 
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Mivel az osztj.-vogulban nincs olyan alak, melynek a KamS. 
phürd átvétele lehetne, föl kell tennünk, hogy e szó a szám. ere
deti szókincshez tartozik. Alakra nézve szépen megegyezik a magy. 
por (régi pur), finn poro szavakkal és a közös uráli alapszó pára 
lehetett ajakhangú magánhangzóval. A KamS. phürd-ben hang-
emelkedés történt ered. púra helyett. 

125. Ugor (magy. forog; cser. pör-; vog. per- stb.) MUSz. 
532.1. 

Szám. OS. puaralda- fordítani | paranna-, páranna-, pua-
ranna, paralna-, pdralba- fordulni, umkehren (intr.) | por, pör, 
pür, pürru kreis | pörk, pürn, pórun, porun ringsum | pürkkai, 
pürui, pörl, püril, pörüi rund | pür ring am finger. 

KamS. phdr- umkehren (intr.) | phieri ringsum. 
TavS. /üm'- zurückkehren. 
Uráli alapszó por-. 

126. Ugor : IpS. parga villosus, cui longi et densi sünt pili | 
lpF. borgge, horgas defluvium pilorum. 

vog.-osztj. porya, parya kleidungsstück aus pelz (Ahlqu., 
Műnk.) 

Szám. OS. tarű-porg haariger pelzrock. 
KamS. parga pelz J JurS. párka kleidungsstück aus pelz. 
A lapp és osztj.-vog. alakok összetartozása első tekintetre 

föltűnik s a csekély jelentós különbség számba se jöhet. E szót e 
szerint már ugor ős tulajdonnak tarthatjuk. 

Csak az a kérdés, vájjon nem az osztjákból jutott-e ez a szó 
az OS. és KamS. nyelvekbe, vagy megfordítva a szamojédból az 
oszt.-vogulba. Ennek a lehetősége nincs kizárva; mivel azonban 
a JurS.-ban is megtaláljuk ugyanezt a szót, erre a szamojéd 
dialektusra pedig alig volt az oszt.-vogulnak hatása, tehát egy
előre a parga alapszót a közös uráli szókincshez tartozónak tekint
hetjük. 

127. Ugor (osztj. pugol-, pugl- «stossen, hineinstossen», 
m&gy.fúlánk) MUSz. 

Szám. JurS. pakalna-, pakalna-, pakkalna- stechen. 
T&vS.fakal'i'e- hineinstossen | JenS. fokoddi-, fokodde- id. 
KamS. phade-, phad- id. 
Uráli alapszó pag- volt. Az ugor nyelvek köréből talán ide 

tartozik, mint ennek magashangú párja, a magy. bök, finn pökki-
«cornibus ferire, tündére» szókból kifejthető psk- alapige, mely
nek kemény szókezdő hangjából a magyar nyelv külön életében 
vált a lágy b. 

128. Ugor: finn paju weide. 
Zürj. bad', bad-pu weide, fűzfa | votj. bad-pu id. 
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Szam. JurS. paju, paiju weide; nabt'iena paiju schwarze 
weide C.; paju: p. puedara sűrű erdő B. 

A finn paju ós a zürj. bad'-ből könnyen azt következtethet-
nők, hogy az ugor alapnyelvben 6-vel volt e szó eredeti kezdő hangja. 
A JurS. bizonysága szerint azonban az ugor alapszó is kemény 
explosivával kezdődött és az eredeti p meglágyulása a zürj. nyelv 
külön életében történt. Valószínűleg a fölsorolt ugor szókkal függ 
egybe a magy. fűz «weide» is. 

Csak az az egy kétes, vájjon itt csakugyan uráli ősrokonság-
gal van-e dolgunk és nem került-e paju szó a JurS.-ba a finn 
nyelv közvetítésével, melynek szavával alakra ós jelentésre nézve 
annyira megegyezik. Ennek lehetősége nincs kizárva, de egyelőre 
ezt is a közös uráji szókincshez tartozónak tekinthetjük. 

129. Ugor: IpK. phik, pink, piekk wind | lpF. biegga, biega 
id. | IpS. piágga id. 

Szam. JurS. piu frühlingswind; ponoi wirbelwind. 
TavS. bie, bia wind; bielea, bialea windig. 
KamS. berü wind: beriezivi windig. 
Bár e szót csak egy ugor nyelvben találhatjuk (a ma.gy.fing, 

vog. ponn- fingani MUSz. 522. más eredetű), valamikor bizonyo
san általános elterjedtsége volt az ugorságban, minthogy a szamo
jédságban is megtaláljuk. 

A TavS. és KamS. &-vel kezdődő szavak arra utalnak, hogy 
a szamojéd alapszó kezdő hangjának v-t vegyünk föl, mert csak 
ez változik e nyelvekben rendszeresen &-re. Ilyenkor azonban a 
JurS.-ban megtaláljuk a v-t (v. ö. a 136—137. számokat és a v 
betű alatti czikkeket). Mivel azonban a JurS.-ban p-t találunk szó 
elején, a szam. alapnyelvnek b kezdetű szót kell tulajdonítanunk 
és valószínűleg ez volt az ugor alakok szókezdő hangja is. 

Közös uráli tő bana lehetett. 

130. Ugor : magy. fasz ; 1-pS.puoca, IpK. pice id. | IpK. picci^n 
schwanz des renntiers | vog. ponsip schwanz? (Ahlquist). 

Szam. JurS. panco schwanz, schweif. 
TanS. batua id. | JenS. batu'o id. 
A föntebbi ugor szóknak legteljesebb alakját a vogul ponsip-

nak pons-töve tünteti föl, melynek valahol pansi alakját is talál
tam följegyezve. A magy. fasz ehhez úgy viszonylik, mint a magy. 
fosz-t,fosz-lik-helifosz- a vog. pöns-, puns-, osztj. puné- alakokhoz. 
A lapp c is a legtöbbször eredetibb né, né helyett való, pl. a -laé 
melléknévképző ered. -lané helyett, mely a IpK. diatektusban 
megmaradt. Ez esetben csak az a különös, hogy a IpK.-ban nem 
találunk plné, v. ph'ié alakot. A TavS. és JenS. batu'a, batu'o ala
kokra nézve v. ö. az ugor ksnds- «köröm»-nek megfelelő TavS. 
katu szavat (14. sz.) 
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Uráli alapszó banda lehetett «schweif, schwanz» jelentéssel 
(v. ö. az előbbi számot), melynek lágy szókezdője már az ugor 
alapnyelvben vált keménynyé. 

131. Ugor: IpS. porhkeste- fumare, fumum emittere | lpF. 
borgeste- id. 

Szám. OS. purga rauch | KamS. ber id. | berzevi rauchig. 
Az ugorság és szamojédság két legszélső ágában találjuk e 

szót s így átvételre nem gondolhatunk. Közös uráli alapszónak 
borga-t vehetünk föl. A katuS. b-ié nézve v. ö. 129 sz. Az OS.-ban 
a többi szamojéd nyelvek v szókezdőjének soha se felel meg v, a 
mely itt egészen más eredetű, hanem vagy p vagy k, vagy pedig 
egészen eltűnik (1. a v-hez való bevezetést). Az OS. p tehát leg-
kevésbbé sem bizonyít eredeti kemény explosiva mellett. 

132. Ugor (magy. fut; cser. pokt agere, pellere, persequi; 
finn pako fuga; pakene- fugere, aufugere). MUSz. 544. 1. 

Szám. OS. pakta-, pakte- springen | pöka, püna-, pökata-
überschreiten, übergehen. 

KamS. bei- überschreiten, übergehen. 
Az ugor alapszó pak- volt, a szamojéd pedig bizonyára vak-. 

Uráli tőnek ez esetbeu bak- (vagy talán ftak-) alakot vehetünk föl. 

133. Ugor (magy. bir-; zürj. vermi- können, vermögen; vog. 
verm id.; perm' ertragen, dulden). MUSz. 456. 1. 

Szám. JurS. pir'a-, pirta- können | TavS. fira- id. 
Az ugor alapige b szókezdő mássalhangzóval volt. Erre mu

tat a magy. bír és a vogul verm-, perm- alak. Evvel szemben a mai 
szamojéd p (f) szókezdő a mellett bizonyít, hogy a szamojéd alap
nyelvben is p szókezdő hang élt. 

Közös uráli alak ber- lehetett. 

134. Ugor (magy. far-ag, forgács) MUSz. 532. és 443.1. 
Szám. JurS. vara- schaben, hobeln | TavS. bara- id. és 

gerben. 
JenS. bola-, bora- schaben, hobeln, gerben | KamS. phargá-

hobeln. 
A KamS. ph szókezdő hangból azt következtethetjük, hogy a 

szám. alapnyelvben nem v-vel kezdődött e szó, hanem valamely 
más közvetítő hanggal, b vagy /?-vel. A JurS. v, mely rendesen 
eredeti szokott lenni, ez esetben ebből fejlődött. 

Az uráli alapszó tehát (3ar- (bar-) lehetett. 

135. Ugor (magy./erce; mdv. pina \ pine huncl; lpF. bádna, 
badnag id. stb.) MUSz. 512. 1. 

Szám. JurS. vueno, vuefi hund; vueneko, vueniko id. dim. 
TavS. bari hund. 
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JenS. bü\ buno% bunneke hund; baggeo grosser russischer 
hund. 

OS. peak, pean, peana, piána, peáka elentier. 
KamS. men hund. 
Ugor alapszó pene volt, a szamojéd alakokból pedig mély 

hangú vana (eredetibb véne ?) válik ki. Ez utóbbinak v szókezdője 
már maga is másod fejlődésnek látszik eredetibb b vagy &-féle 
hangból. Erre mutat a KamS. szókezdő m, mert különben a köz
szamojéd v-nek a KamS.-ban szó elején rendesen b szokott meg
felelni (v. ö. még a következő czikket). 

Uráli alapszó bens (fiene ?) lehetett. 

136. Ugor (magy. part; votj. bord wand stb.) MUSz. 434. 1. 
Szám. JurS. var, vuara rand. 
TavS. bara, bara id. | JenS. bah, baro id. 
KamS. mára id. 
A szamojéd nyelvek tanúsága szerint a part-tói külön kell 

választanunk az ugyanazon jelentésű mart szót és ugor rokonait. 
Az előbbinek eredeti jelentése az ugorságban és az uráli őskorban 
«oldal, szél -(seite, rand)» volt és ezt az eredeti jelentést legjobban 
a szamojédság őrizte meg; míg a mart és rokonaié a szorosabb 
«ufer» jelentés volt. 

Uráli alapszó bara, a t (d) pedig már külön ugor járulék 
elem. — A KamS. mara-i ide sorozom mind jelentésénél, mind 
alakjánál fogva. 

137. Ugor (magy. bal} finn vasempa sinister stb.) MUSz. 
448. 1. 

Szám. TavS. -badi'e link | JenS. bari'o, badi'o. 
JurS. vadisei, vadisei id. 
Budenz ugor alapszónak bada-t vesz föl és evvel teljesen 

megegyezik a szamojéd bad- tő. Uráli alapszó bada. 
HALÁSZ IGNÁCZ. 

A franczia akadémia helyesírási reformja. Franczia lapokban 
(pl. Le Maitre Phonétique 1893. 9. sz.) azt olvassuk, hogy a párisi aka
démia csakugyan elfogadta szavazattöbbséggel Gréard javaslatát (1. itt 
348.). Kíváncsian várjuk már most, hogyan fogják ez újításokat életbe
léptetni az iskolában s az irodalomban. Mert ott az akadémia elül jár s 
a közszokást akarja javítani s egyszerűsíteni! Mi nálunk meg ellenkező
leg, mindig az a kérdés, vájjon az Akadémiát rávehetjük-e azon egy
szerűsítések, magyarítások elfogadására, melyek az irodalmi közszokás
ban már-már általánosakká lesznek. 




