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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. 




