
Az ugor-szamojéd nyelvrokonáig kérdése. 
IV. 

Ugor-szamojéd szóegyezések. 
V. 

Az ugor szókezdő v hangnak a szamojéd alapnyelvben is v felel 
meg. Ma az eredeti szókezdő v hangot csupán egy szamojéd 
nyelvben, t. i. a jurákban találjuk meg, de általánosan itt is csak 
olyan szavakban, a hol a v után a, o, u magánhangzók következ
nek. Azon szavakban ellenben, a hol a v-t e, i hangok követik, a v 
e nyelvnek csak kondini dialektusában maradt meg, egyebütt 
pedig j - re változott; pl. JurS. ji víz = Kondini jurák vit. 

Szókezdő v-t még az osztják szamojédban találunk, de ez a v 
csak olyan szavakban eredeti, a melyek más nyelvből való átvé
telek, mint ves allé = orosz vei; vot siehe da = or. vot; vand ge-
sicht, antlitz, das vordere = ugor osztj. vanem; vange, vueng, 
Baicha diai. muenj njelma (ein fisch) = ugor oszt. vun$; egyebütt 
pedig mindenütt másodlagos fejlődés. Különben a mai OS. v szó
kezdő úgy látszik majdnem kivétel nélkül eredetibb w-ből fejlő
dött ; pl. varg, varga, Baicha muerge gross = JurS. narka ; vac, vatíe, 
vuet, Baicha muei fleisch = JurS. Hamsa; vatte, vuette, Baicha 
muette weg = JurS. rW (ered. nud helyett); vanel, Baicha manel 
ein anderer == JurS. nani stb. 

Az eredeti szamojéd szókezdő v az OS.-ban nem marad meg, 
hanem kétféle változáson megy keresztül: 1. beleolvad a rákövet
kező magánhangzóba, melynek eredeti szinét megváltoztatja; pl. 
JurS. vtytí? és jinea riemen = OS. ün, üne, ün'ó; JurS. vit és ji' 
wasser = OS. üt, öt; •— 2. k-ra, változott; pl. JurS. vada, vada 
haken, angel = OS. kod, kot, kotte stb.; JurS. vueno hund = OS. 
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kanak; JurS. várna, varne kráhe = OS. kuere, kuered, kéred stb.; 
JurS. ti-, vue- spannen = OS. kia kigga- stb. 

A többi szamojéd nyelvek egyike sem ismer v szókezdőt, e 
helyett mindenütt b fejlődött; pl. JurS. vit víz = TavS. be, JenS. 
bi\ bi\ KamS. bü. A KamS.-ban azon kívül ez a b több szóban egy 
fokkal még tovább fejlődött és m lett belőle; pl. JurS. mjá* riemen 
= TavS. bene, JenS. bine, de KamS. mind ; JuiS. vueno hund = 
TavS. bán, JenS. bü% buno\ de KamS. men, stb. 

Szó közepén a v nemcsak a JurS.-ban, hanem az OS. és 
KamS.-ban is gyakran előfordul, a TavS. és JenS. azonban ezt a 
hangot szó közepén sem ismerik ; viszont a b mint a szókezdő hang 
a JurS. és OS. nyelvekben nem fordul elő, és szó közepén is ritka. 

138. Ugor (magy. vág-, váj-,- vogL. vuoű-, von schlagen (mit 
dem hammer), klopfen; osztB. von behauen stb.) MUSz. 555. 1. 

Szám. JurS. van grab (in der erde), grube | TavS. banka 
grube; bonu- graben | JenS. baggo grube; bagga- graben. 

139. Ugor (magy. varjú ,• finn varekse; osztjlrt. varnaj kráhe 
stb.) MÜSz. 566. 1. 

Szám. JurS. várna, varne kráhe KamS. bari id. | OS. kuere, 
kuereá, kuerá, kéred. 

A JurS. varfia legjobban megegyezik az osztják varnaj alak
kal. Könnyen átvételre is gondolhatnánk, ha nem volna ott a 
KamS. bari. Mivel e szó az északi és déli szamojéd ág két legszélső 
részében fordul elő s a mellett a KamS-ban olyan alakban, mely 
nem mutat osztj. hatásra, e szót a szamojódság eredeti tulajdoná
nak kell tekintenünk. A JurS. és osztj. szók alaki találkozása 
véletlen. -— Munkácsi iráni eredetűnek tartja (Ethnographia V. 
75. 1.). 

140. Ugor (magy. vas; finn vaski cuprum) MUsz. 567. 1. 
Szám. JurS. jesea, jese\ vese eisen. 
TavS. basa id. | JenS. bese id. | KamS. baza id. 
Az uráli alapjelentés «órcz» lehetett, a melyből a «vas» és 

«réz» jelentés egyaránt fejlődhetett (V. ö. Munkácsi. A magyar fém
nevek őstörténeti vallomásai. Ethnographia 1894. 7. 1., a hol az 
ugor és s z a m - szavakat árja átvételeknek tartja). 

141. Ugor (magy. vezet; vedel «mohón inni»; finn vetd- tra-
here, ducere; vogL. vöt: nuk v. anziehen (ein kleid) stb.) MUSz. 
579. 1. 

Szam. JurS. vada-, vada- ziehen. 
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142. Ugor (magy. víz; finn vete; vog. vit stb.) MUSz, 531. 1. 
Szám. JurS. vit, jV wasser. | TavS. be id.; belea wásserig. 
JenS. bV, bV wasser; bileggo wásserig. 
OS. iit, öt wasser | KamS. bü id. 
JurS. jídebüe-, jidibt'e- tránken ; jiderna- triókén. 
TavS. bedé'- triókén; bedebte'- tránken. 
JenS. bidi-, bidina-, bíri-, birini- trinken, austrinken; bidete-, 

bidetedde-, bireti-, bireteddi- tránken. 
OS. üta-, iitpa-, ütku-, Unna-, iiterna-, üterba-, ütemba- stb. 

trinken; üdeptalga- stb. tránken. 
KamS. bit- trinken. 

143. Ugor (magy. üó'gener; oszt. ven id; cser. venge., vinge 
gener; maritus sororis) MUSz. 595. 1. 

Szám. JurS. vi, ji schwiegersohn. 
TavS. binin, bini id. 
JenS. bi mann der schwester. 

144. Ugor (magy. öv; finn vyö cingulum, balteus; zürj. 
vön gürtel, gurt, binde stb.), MUSz. 862. 1. 

Szám. JurS. vija' \ jinea, jinea riemen. 
TavS. bene id. | JenS. bine id. 
OS. ün, une, unó id. | KamS. mind id. 

M. 

Ugor szókezdő m-nek a szamojódságban is m felel meg. Csak 
a KamS. nyelvben van rá több példa, hogy a többi szamojéd 
nyelvek szókezdő m hangja ellenében b található s e tekintetben 
megegyezik a magyar nyelvvel, mely a többi ugorsággal szemben 
néhány esetben m helyett szintén b-t tüntet föl szó elején; pl. 
JurS. mada-, TavS. mata'a-, JenS. mota-, OS. mata- schneiden = 
KamS. bat- (V. ö. a 150., 155., 160. és 162. számokat). 

145. Ugor (magy. bogyó; finn. marja bacca; lapp maorje id., 
cser. mör fragum, stb.) MUSz. 350. 1. 

Szám. JurS. marana schellbe re (rubus cbamaemorus). 
TavS. mura'ka id. | JenS. maragga, molagga id. 

146. Ugor (finn. myy-, myó- vendere; vog. mi- gebén;oszt;. 
miji- gebén, stb.) MUSz. 476. 1. 

Szám. JurS. mVi-, mipi-, mijibt'e- stb. gebén. 
TavS. mijV- id. | JenS. mi'e-, miti-, mite- id. 
OS. me-, mega-, miga-, migga-, mina-, milta-, mimba- id, 
KamS. mi- id. 
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147. Ugor: finn. maa föld.; mdv. moda föld | vog. ma, máy, 
me, ma föld, hely, ország | oszt. meg, me/ ton, erde | zürj. mu 
erde, erdboden; votj. muéem land, bodrn. 

Szám. TavS. mou, mamára erde. 
Munkácsi e szót iráni eredetűnek tartja (Ethnographia V. 

177.1.). 

148. Ugor (magy. máj; vog. myt, vogL. majte leber; oszt-
mwjot id., stb.) MUSz. 599.1. 

Szám. JurS. mued, műid leber. | TavS. mita, mida id. 
OS. midé, mid, midé, mid, mite id. j KamS. mit id. 

149. Ugor (vog. man; lp. mana gyermek stb.) MUSz. 817. 1. 
Szám. JurS. mean schwestersohn. | OS. mdnat id. 

150. Ugor (magy. mar, marj; osztB. marik: m.-luu schul-
terblatt, schulterbein; osztlrt. merek flügel; vogB. mdray-nqul 
achselfleisch der flügel stb.) MUSz. 600 .1 . 

Szám. JurS. marii, marté, marci, mars' G. schulter; maréo 
váll B., maréi flügel E. | KamS. hat id. 

151. Ugor (magy. mart litus, ripa; cser. mirt: loc. mirtna ad, 
juxta; mdv. marhta mit, mit zusammen, bei). MUSz. 603. 1. 

Szám. JurS. mára sandiges ufer. | TavS. moru ufer. 
JenS. rnora, mola id. [ KamS. nori id. 
V. ö. OS. mogor, moger, mokar, mokal id. 
A KamS. nori ide tartozása kétséges. Egyéb példában ugyan

is sehol se fordul elő m : n változás. 

152. Ugor (magy. mell, melly; osztB. meil brust; vogB. majl, 
Munkácsi ma'ti brust; lapp miálga pectus, stb.) MUSz. 609. 1. 

Szám. JurS. ma', ma' busen (am kleide). 
OS. müt, munát, munet busen. | KamS. mii'', mü'i id. 

153. Ugor (magy. men-; vogB. L. men- gehen; votj. min
id.; finn. mene-ire, abire, vadere, stb.) MUSz. 612. 1. 

Sam. JurS. mine- menni B. | TavS. mende-, meajende- gehen. 
KamS. mind- id. | OS. mánda-, menda- stb. vorbeigehen. 

154. Ugor (magy. meny nurus; finn minid nurus, uxor fii; 
lapp mane nurus; uxor fratris; oszlrt. men schwiegertochter, stb.) 
MUSz. 613. 1. 

Szám. JurS. meje, méjea, meajea schwiegertochter. 
TavS. meai (meae) id. | JenS. mi id. 
OS. dmne, dmni, ámned, ernnd, emne, dmmi, dmmd id. 
KamS. m&ji id. 
Az OS. alakoknak ide tartozása kétes. 
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155. Ugor (magy. met-, metéli metsz). MUSz. 621. 1, 
Szám. JurS. mada- schneiden. 
TavS. mata- schneiden, bauen. JenS. mota- scbneidén. 
OS. mata-, mata-, matca-. maca-, maga-, macemba-, macálna-

stb. scbneidén. 
KamS. hat- schneiden. 

156. Ugor (magy. mi was; finn. mi was, wer; cser. mo quid 
stb.). MUSz. 623. 1. 

Szám. JenS. mi' (gen. milo) was; miggua etwas; nngorZo 
nichts. 

TavS. ma was; mata, magua, mammat'a etwas; magolta 
nichts. 

OS. mi v. kai mi etwas; sanda mi was neues; söscl mi etwas 
gespienes (speichel). 

157. Ugor (finn. mind (plur. me); lp. mon (plur. mije ; dual. 
moi, monnüh); magy. én, plur. mi, mink, stb.). MUSz. 625. 1. 

Szám. JurS. man ich; manV mi ketten; mana* mi. 
TavS. mannán ich; mi wir beidé; mén wir. 
JenS. módi én; módi mi ketten; mod'i mi. 
OS. man, mat én ; mé, mi mi ketten; me, mi mi. 
KamS. man én; miste mi ketten; mV mi. 

158. Ugor (magy. mond-; cser. man- dicere, loqui, nominare, 
stb.) MUSz. 628.1. 

Szám. JurS. ma-, ma-, mana-, mdmbi- sagen. 

159. Ugor (magy. mony ovum; finn muna ovum; vogL. mqna 
hode, stb.). MUSz. 629. 1. 

Szám. TavS. mánu ei. | JenS. mona id. 
KamS. münü\ müníi'i (muniC) id. [ OS. mane, man mánnli-

ches glied. 

160. Ugor. (magy. mos; mdv. muske- waschen, spülen (klei-
der); zürj. mUki- waschen, stb.). MUSz. 631. 1. 

Szám. JurS. inasa- waschen (gesicht, hand). 
JenS. masu- waschen. | OS. musa-, muselja- id 
KamS. beze-, bez- id. 

161. Ugor: magy. mozog, moccan. — V. ö. MUSz. 632. 1. 
Szám. JurS. mansabta- C., masapta-B. rühren, bewegen; man-

sara-, mansada- sich rühren, sichbewegen; mansarana arbeiter. 
JenS. mosóra-, modbla- sich rühren. 

162. Ugor (magy. még hinterraum, hinterteil; cser. möngö 
sedes pristina; möngö mönge retrorsum; lapp mange posticus, stb.). 
MUSz. 633.1. 
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Szam. JurS. maha rücken. [ JenS. maha rücken. 
TavS. moku id.; manun spáter. 
OS. mog, mok, mokka, mokkol, mogo, mogol, mokal, mokar, mo-

gor, moger stb. rücken; mogond, mokond, mokkon, mokt (dativ) hin-
ten, nach binten; mokögan, mokkögan, mögögan (loc, abl.) hinten, 
von binten; mogoun, mokmen, mokkoun binten entlang; — mogone, 
mokone zurück. 

KamS. hegei, bögel rücken, axtrücken. 

163. Ugor (magy. mű, mív) MUSz. 639. 1. 
Szam. JurS. mi-, mi-, mimbi- machen. 
TavS. me'- (proet. s. 1. meiéiama); meledi- id. 
JenS. mé-, meddi-, medde- id. 
OS. me~, mega-, mega-, miega-, meüa-, memba- mespa-, mélt'a-

id.; mepel, mepil gemacbt. 

Ugor-szamojéd n hangok. 
Összehasonlító nyelvészetünkben, ha nem is valami fontos, 

de minden esetre a legérdekesebb kérdések egyike az ugor pala
tális és dentalis orrhangoknak, az n- nek és n- nek története. 
Érdekes először azért, mert tudvalevőleg Budenz a szókezdő pala
tális n -nek használása vagy nern használása szerint osztotta föl 
az ugor nyelveket két ágra, t. i. az északi és a déli ugorságra, 
és érdekes másodszor azon nyelvtörténeti hypothesis miatt, hogy 
ezen w-nel váltakozó n ugor alap nyelvi gutturalis n orrhangból 
keletkezett. 

Budenz ez utóbbit csak egyszerű hypothesisnek mondja, 
Munkácsi ellenben e föltétel mellett számos bizonyítékot sorol föl 
és főképen a szamojédra támaszkodva teljes meggyőződéssel a 
következőket állítja: «azt hisszük, nem lehet többé kétség, hogy 
azon ugor gyökök, melyek a két ugorság szerint az egyes nyelvek
vekben n és n szókezdővel mutatkoznak, eredetileg n szókezdővel 
valóknak vehetők föl». (M. Nyelvőr XII.). 

A következő szóegyezósekből ki fog tűnni, vájjon van-e va
lami biztos alapja akár az ugor nyelvek elágazásáról, akár az «-nel 
váltakozó n hang eredetéről szóló hypothesisnek. Előre is kimond
hatjuk, hogy a szamojédság nyújtotta adatok egyiket se támogat
ják. A szamojéd nyelvekkel való egybevetésből annyi azonban 
mindenesetre kiderül, hogy az u r á l i a l a p n y e l v n e k h á r o m 
s z ó k e z d ő h a n g j a v o l t , n e v e z e t e s e n e g y g u t t u r a l i s 
^ e g y p a l a t á l i s n é s e g y d e n t a l i s w-je. Nézzük ezeket 
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sorban ós akkor egyúttal ki fog derülni, hogy e három hangnak 
a története egészen máskép alakult, mint a hogyan eddigelé gon
doltuk. 

1. U g o r - s z a m o j éd n 

Annyi, mint az imént említettem, kétségtelen, hogy az uráli 
alapnyelvben volt egy szókezdő fi hang, mely két szamojéd nyelv
ben, t. i. a JurS. és TavS-ban, egész terjedelmében, a JenS. nyelv
ben csak egy-két szón maradt fönn, a többi szamojéd nyelvekből 
pedig, valamint az egész ugorságból teljesen kiveszett. 

Ennek a kiveszett szókezdő n-nek nyomát azonban mind a 
szamojéd, mind az ugor nyelvekben szépen követhetjük ós meg
mondhatjuk, mindenütt mi lett belőle. 

Ha összeállítjuk azon ugor szavakat, melyek szamojéd fi 
kezdetű szavaknak felelnek meg, arra a világos tapasztalatra 
jutunk, hogy ezen szavak az ugorságban általában magán-
hangzós kezdetűek; pl. JurS. nabta, TavS. nobta gémen == oszt. 
Irt. ebet geschmack, magy. édes; — JurS. nobt haar, TavS. nabta, 
nabta id. = osztB. iibet haj ; — JurS, namdi- sitzen; TavS. nomtu' 
sich setzen = osztB. omis -sich setzen, sitzen; omit (ömit) setzen, 
stellen; vog. unl- sitzen; magy. ül. Vagyis más szóval: az eredeti 
uráli n a legtöbb esetben nyomtalanul eltűnt az ugor szók ele
jéről, ép úgy mint a szamojédság körén belül az osztják és kama-
szini szamojéd nyelvekben. 

Van azonban néhány példában annak is nyoma, hogy az 
uráli szókezdő fi az ugorságban máskép is alakult. így két példá
ban a szamojéd n-nek az ugorságban j szókezdő felel meg, mint: 
mdv. jonks bogén, cser. jongeé arcus (sagittarii), osztlrt. jogot, 
m agy- y = JurS. nin, nen, nin, TavS. jinta, OS. end bogén; — 
finn jasene membrum corporis, artus, votj. jos glied, gelenk, magy. 
íz = JurS. nésu glied an hand und fuss, TavS. fiajui (plur. nasua') 
fingerlied. Ezen esetekben a szókezdő n ugyanazon változáson 
ment keresztül az ugorságban, mint a szamojédság körén belül a 
tavgi szamojédban; t. i. TavS. jinta — JurS. nin; TavS. jutu=JutS. 
nuda kéz. A magy. magánhangzós szókezdet a föntebbi szavakban 
persze nem eredeti n eleséséből magyarázandó, hanem későbbi, 
sajátlagos fejlődós és úgy keletkezett, hogy a j a rákövetkező ma
gánhangzóba olvadt. 

NYBLVTOD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. ^ 



450 HALÁSZ IGNÁCZ. 

Egy példában annak a nyomát is találjuk, hogy az uráli n 
szókezdőből az ugorságban v is fejlődhetett. Erre utal legalább 
a JurS. nalbaei getödtet, erwürgt, TavS. namla- getödtet werden 
(metathetis nalma'-bői; v. ö. JenS. ole- getödtet werden), melynek 
az osztB.-ban vei- tödten, a vog.-ban ál- tödten, a magyarban öl-
interficere felel meg. Eredeti v szókezdő föltevésére utal különösen 
a vog. és magy. szókezdő magánhangzók hangszíne, bár az se lehe
tetlen, hogy az osztj. v szókezdő ép oly parasitikus hang, mint a 
milyen a lappságban, különösen pedig a IpS.-ban fejlődött igen 
gyakran az ered. ugor magánhangzós szókezdővel szemben. 

A szamojéd szókezdő w-nek a fölsoroltakon kívül az ugor
ságban más szókezdet nem felel meg; nem felel meg tehát sem n, 
sem n. 

Mind ezekből tisztán kiviláglik, hogy mind Budenznek, 
mind Munkácsinak az a nézete, mely szerint az ugor ú, illet, n 
eredetibb n-ből keletkezett volna, nagyon is aprioristikus Ítélet 
volt ós semmivel sem igazolható, legkevésbbó pedig a szamojéd
sággal megegyező szavakkal. Talán mind össze két szó van, mely 
ezen föltevést némileg támogathatná; ilyen a magy. nyáj, osztj. 
nogo fleisch; vogK. úoul, novl fleisch, leib, körper, melylyel a 
JurS. fiája, naija körper, JenS. aija körper, — és a magy. nyúz, 
lp. nuove- pellem detrahere, mactare, vogB. nuj- schinden, stb., 
melylyel a JurS. nada'a- schinden, abschálen, KamS. ide- abschá-
len rokon hangzásuak. Ezek azonban a többi egyezések tanúsága 
szerint igen kétes összeállítások. Az első csak úgy lehetséges, ha 
fölteszszük, hogy a JurS. fiája ered. nája helyett való, a JenS. 
pedig elvesztette n szókezdőjét. Mind a két hangváltozásra találunk 
példát a szóban forgó szamojéd nyelvek terén (v. ö. lejebb és 202., 
205. számot). 

Van ezeken kívül egy egész biztosan egyező ugor-szamojéd 
szó, a hol úgy látszik, mintha az ugor n csakugyan eredetibb n-
ből keletkezett volna. Ez a szó a lapp úamme- sugere, lactere 
( = osztlrt. em- saugen; magy. em- lactere), melynek a JurS.-ban 
namea- saugen felel meg. Tudni kell azonban, hogy a JurS. n több
ször fejlődik eredetibb n-ből ós ebből fejlődött a jelen esetben is. 
Ezt bizonyítja a TavS. nimiri- saugen és külösön az OS. úima~, 
KamS. nimer- saugen, melyeknek rí-je mindig eredeti rí, vagy leg
alább is n mellett bizonyít, míg az eredeti fi szókezdő, mint már 
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említettük, e déli szám. nyelvekben vagy elesik, vagy mint alább 
látjuk, e%yéb változáson megy keresztül, de soha se lesz n-vé. 

Magában a szamojédságban a szókezdő n többféleképen vál
tozik. Változásról azonban csak a jurák, tavgi és jeniszeji szamo
jéd nyelvekben lehet szó, a melyekben a szókezdő n többé-kevósbbó 
megmaradt. E szókezdő hang megőrzésében legkonzervatívabb a 
TavS., míg a JurS.-ban, különösen pedig e nyelv kondini ós kanini 
dialektusában, már gyakrabban el is esik. így élnek egymás mel
lett nanu és Kanini ami ente: fiitar-ma és kondini itarma geist; 
nórm, nérm és üörm, eárm nord; nobt és eabt, eabt, üöbta haar. —-
A JurS.-ban az fi szókezdő hang n nel is váltakozik ebben a szó
ban narna- és narna- knurren; sőt az n mellett rí-vei is ezen sza
vakban; nidea és nidea, nidea baumkrümmung; ninze' ós ninze', 
nindi* gaumen. 

A JenS. szójegyzékben mind össze ha t olyan szót találunk, 
melynek kezdő hangja fi, a többi eredetileg n-vel kezdődök mellől 
pedig rendszerint eltűnt ós csak a baichai dialektusban vált több 
esetben w-né; pl. fiié = baichai no, nu tür. 

Eddig az n hang változását ugyanazon szamojéd nyelv körén 
belül vizsgáltuk. Nézzük most, mi az rl-nek a története, ha a külön
böző szamojéd nyelveket hasonlítjuk egymással össze. Ez esetben 
a következő fő törvényekre bukkanunk : -

A mely szavak a JurS.-ban és TavS.-ban közösen n-vel kez
dődnek, azokban az n szókezdő hang eredeti ós ezeknek ilyenkor, 
a JenS.-beli néhány esetet nem tekintve a többi szamojéd nyel
vekben rendszeresen magánhangzós szókezdet felel meg; pl. JurS. 
fiadé- warten, TavS. nata'tu- id. = JenS. oti-, ote-, OS. ada-, áde-, 
KamS. ade'b- id.; JurS. fiamdi- sitzen, TavS. fíomtutii- id. — JenS. 
addua-, OS. amda-, KamS. amna-; JurS. nano boot, TavS. nandui 
id. = JenS. oddu, OS. anddu, and, KamS. cini, stb. 

Ha ugyanazon szónál a TavS.-ban fi-t, a JurS.-ban pedig n-t 
találunk, a TavS. fi szókezdőt kell eredetinek tartanunk. E mellett 
főkép az bizonyít, hogy ilyenkor a többi szamojéd nyelvekben ma
gánhangzós szókezdetet találunk, mint rendesen az fi kezdetű sza
vaknál; pl. TavS. fiaru'an in die quere =s JurS. nar, nafu = chan-
tai JenS. elu\ baichai JenS- naru\ OS. árén, art, KamS. aru\ —± 
Castrén szójegyzékóben csak két eset van rá, hogy TavS. ré-vel 
szemben a JurS.-ban van n. E két példában is a TavS., vagyis az 

29* 
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rí-es alakot kell eredetibbnek tartanunk. Ezt is a déli szamojéd 
nyelvekkel, t. i. az OS. és KamS. -val, bizonyíthatjuk, melyekben a 
TavS.-val megegyezőleg szintén n, illet, n fordul elő. E két példa: 
JurS. namea- saugen == TavS. nimiri-, OS. nemna-, KamS. ni-
mer; JurS. namrte, num gras = TavS. nóta, ríot, OS. 71113, nü§e, 
KamS. nd'd, n'on. 

A szamojédság részletes leírásába való volna, ha az eredeti 
rl-nek az egyes nyelvekben való elváltozását bővebben akarnám 
tárgyalni. Itt csak azt említem meg, hogy a TavS.-ban az fi-böl j 
is lehet (1. föntebb), a JenS. nyelv baichai dialektusában hót példá
ban n lesz belőle, mint TavS. nambu schlaf — chantai JenS. ema, 
baichai JenS, noma (v. ö. OS. an, enke id.); az OS.-ban pedig hét 
példában k és háromban v (illet, a baichai és karassini OS-ban m) 
tűnik föl helyette, mint JurS. no v. o insel, TavS. nuai id. == OS. 
hu, ko és oln-go, ol-ko; JurS. nodea bl&ubeere = OS.*kod, kot, kot-
te, kote; JurS. nahl kaiser = OS. ámdal-gok, amdie-gun; TavS. 
nyty'a herbst = OS. kandeh \\ JurS. namsa fleisch, TavS. namm 
id. = OS. vac, vat', baichai és karassini OS. muet'. 

Az n: k változásnál különben kétes, melyik az eredeti. Ezen 
példában ugyanis JurS. nahl, nihl entfernt = TavS. kuntagua, OS. 
kundokkai, KamS. khünö kétség kívül a A; szókezdet az eredeti, 
míg a többi példában megfordítva a k ered. n változatának tű
nik föl. 

A szamojédság területén belül tehát az n szókezdő hang 
többféle átalakaláson mehet keresztül: 1. eleshetik; 2. n, 3. n, 4 
k, 5. v (ill. m), 6. j lehet belőle, természetesen nem összevissza, 
hanem csak egy-egy nyelvterületen. 

Ezen változások, azonban mind speciális szamojéd változá
sok és az egyes nyelvterületeken nem a szám. őskorban, hanem 
ujabb időben keletkeztek. 

Az ugor-szamojéd őskorban e változások még nem voltak 
meg. Az elválás korában mindegyikben mép épen élt a szókezdő n 
hang. Ez a hang aztán az ugor őskorban egyszerűen eltűnt a szó 
elejéről s csak szórványosan változott j vé, míg a szamojéd nyelv 
északi ága a legújabb korig megőrizte, déli ága pedig ép úgy mint 
az ugorság, elvesztette. A szókezdő w-nek ezen eltűnése legtelje
sebb a legdélibb szám. nyelvben, a kamasziniben, míg az OS. né̂ -
hány esetben v (ill. m) és A; kezdő hangokkal pótolta. 
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164. Ugor (finn anoppi socrus; vogB. anip schwiegermutter; 
magy. napa). MUSz. 392. 1. 

Szám. JurS. ninab, ninab 1. mann der álteren schwester; 2. 
schwiegervater. 

TavS. ninaba schwiegervater | JenS. inobo id. 
A magyar napa mind alakra, mind jelentésre nézve nagyon 

hasonlít a JurS. noha «mutterschwester; stiefmuttero és nehta 
«stiefmutter» szókhoz; de a föntebbi összeállítás hangtani okoknál 
fogva mégis valószínűbbnek látszik. 

165. Ugor (osztjlrt. önét, osztB. onit (plur. öntet) horn; vog. 
ant, ant horn; magy. agy caput, cranium). MUSz. 719. 1. 

Szám. JurS. namd, namd id. | TavS. namta id. | JenS. naddo, 
eddo id. 

OS. ámd, ámde, amdde, oamde, éamde id. 
KamS. amnu id. 

166. Ugor (magy. ajak labium, aj crena, suleus; ajtó 
ugor ang- «aperire»). MUSz. 723. 1. 

Szám. JurS. na*, nan mund | TavS. nan id. | JenS. e\ na" id. 
OS. ak, dk, an, oan, ean id. | KamS. an id. 
Ide tartoznak: JurS. no tür; nojad schwelle. 
TavS. noa tür | JenS. nia, no, nu id. | KamS.. áje tür. 

167. Ugor (magy. al; finn ala unterraum ; zürj. ul unterteil ; 
osztjB. vol grund, fundament, stb.) MUSz. 727. 1. 

Szám. JurS. nil unter, boden, grund ; loc. nilna alatt; abl. 
mid alól; nili das untere. 

TavS. nilie, nite'bta, niliebta, nil'inie, nilinie unterer; ni-
lie boden. 

JenS. ilo, iro boden. 
OS. II, il, U boden; ilgal, Ugat, ilgail, illei unterer. 
KamS. iheíen ind unterer. 

168. Ugor (magy. áll kinn; cser. onlas mentum; votj. ang-
len, (anlen) osztB. anin, osztlrt. ánen kinn, stb.) MUSz. 729. 1. 

Szám. JurS. nanu kinn; nanui, nana kinnlade. 
JenS. eu, nanu kinn; nanu kinnlade. 
OS. áka, ákai, akku, ákal-li kinnlade. 
KamS. onai kinnlade. 

169. Ugor (osztlrt. ebet, osztS. ápel, osztB. ebil geruch, ge-
sehmack; cser. üps odor. stb.) MUSz. 764. I. édes alatt. 

Szám. JurS. nábta, nábt, nabta geruch; nábtiena, nabtene, 
fíábüeta, nabüta riechend; nábűe riechen, stinken. 

TavS. nobta geruch; nobtalea riechend. 
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JenS. obto geruch ; obtoreggo riechend. 
OS. apta, aptá, apte, apt geruch; aptesie, aptesi, aptel, ajjtese-

mel riechend; aptamba-, aptalba- stb. riechen; aptea-, aptia- stb. 
stinken. 

KamS. phuptu geruch. 
A KamS. phuptu-hsua föltűnő az n helyett levő ph. Erre magá

ban a KamS.-ban sincs több példa. 

170. Ugor: IpS. vuopta haj. 
osztB. übét, üpét id. | vog. át, ét (Munkácsi) id. 
Szám. JurS. nobt, üöbta, éabt, eiibt haar. 
TavS. nabta, nabta id. 
OS. opt, opte, optte, apte id. | KamS. ábde id. 

171. Ugor: vog. ári, ari viel, zu viel, reichlich | oszt. ar, 
arti, id. 

zürj.- votj. art mi-, arkmi- «werden, wachsen». 
MUSz. örök, erdő 852. 1. 
Szám. JurS. nar, nár, narka, nárka gross; nárda, narda 

grösse ; nár ma- gross werden, wachsen. 
JenS. alikeo, arike'o gross. 
OS. varga, varg, vuerg, muerge gross; ara, ira, írd; irra, era 

greis; árai, eral, iral, irel, irael, árai, irai, irrai, irái alt; ormna-, 
ormba-, oramna-, oramba-, oramna-, öramba-, örmba-, orvespa-
wachsen. 

KamS. argó gross. 

172. Ugor. IpS. ö$$% fleisch; lpK. vienée, uoiúc fleisch 
Szám. JurS. namsa fleisch | TavS. fíamsu id. 
JenS. uda; osa id. 
OS. vac, vai, vatt'e, vat'e, vaiea, vuei, mueí id. | KamS. uja id. 
A IpS. oggé ered. onge helyett való. i 

173. Ugor. (magy. íj; cser. jongeí arcus (sagittarii); mdv. 
jonks bogén; osztlrt. jogot id.} stb.) MUSz. 812. 1. 

Szám. JurS.mn, nen, nin bogén. 
TavS. jinta id. | JenS. iddo id. 
OS. end, endde, inde, inge id.; indi, ingea selbstschuss. 
KamS. ini bogén. 
A JurS.-ban ilyen szó is előfordul: johota «befiederter pfeil». 

Ez azonban nem egyéb, mint az osztlrt. jögot-n&k átvétele. 

174. Ugor. (magy. íny gingiva, palatum; zürj. an: piú an 
zahnfleisoh, stb.) MUSz. 818. 1. 

Szám. JnrS. ninze\ ninze% nindi\ gaumen; úesiku id. 
KamS. néni id. 
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A KamS. n szókezdő miatt kétes, nem n volt-e az uráli 
kezdő hang. 

175. Ugor. (magy. íz; ümajasene membrum corporis, artus ; 
votj. joz glied, gelenk, stb.) MUSz. 828. 1. 

Szám. JurS. nésu, B. neso, eso íz, csukló, glied an hand und 
fuss; nudu-n. handglied. 

TavS. fiajui (plur. nasua'') fingerglied | JenS. usu1 fingerglied. 

176. Ugor (magy. öl interficere, mactare; vog. ál- tödten ; 
osztB. vei- tödten, erlegen). MUSz. 847. 1. 

Szám. JurS. nalbaei, nablaei getödtet, erwürgt (von renn-
tieren, die der wolf tödtet). 

TavS. namlaba getödtet (vom renntier) ; namla*- getödtet 
werden. 

JenS. ole'ei, alasei getödtet; ole- getödtet werden. 

177. Ugor (magy. ős, HB. ise avus; finn. isii páter, stb.) 
MüSz. 857. 1. 

Szám. JurS. nisea, iúsea vater; naecea id. 
TavS. jase id. j JenS. ese id. 
OS. aga, as, es, es, ásse id. 

178. Ugor magy. út via. — L. MUSz. 869. 1. 
Szám. JurS. nu (gen. nud) weg, spur; nuda-, nudona-, nu-

dorfia- folgen; nudunda- einen weg machen. 
TavS. noaja weg. j JenS. url; u* id. 
OS. vatt, vatte, vuette, muette id. | KamS. ád'e grosser weg. 

179. Ugor. (osztB. omis sich setzen, sitzen, omit (ömit-) set
zen, stellen ; osztlrt. öms- és ömd- id.; vog. miZ-sitzen ; unt- setzen, 
stb.). MüSz. 873. 1. 

Szám. JurS. fíámdi-, namdbda- sitzen; namdata-, nábta- set
zen ; namdorü', namdorce sitz. 

TavS. nomtutu- sitzen; nomtabta'a- setzen; nomtrC- sich 
setzen. 

JenS. addua-; adi- sitzen; addota- setzen; adde- sich 
setzen. 

OS. amda-, ámta-, eamda stb. sitzen; omdeltfa-, omdelda-, 
omelca-, umdelga- stb. setzen; omta-, omda-, umta- sich setzen. 

KamS. amna-, amnal- sitzen; amno- sich setzen. 

180. Ugor. (magy. eme femella; finn emá mater, genetrix; 
zürj, en (an, in) frau, weib; weibchen, stb.) MUSz. 783. 1. 

Szám. JurS. nebea, niebea, niebea mutter. 
TavS. name id. | JenS. §' id. 
OS. ama, eme, em, ávue, eu, eu, au mutter. | KamS. ija, ja id. 
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A JenS., OS. és KamS. magánhangzós kezdetű alakok azt 
bizonyítják, hogy mind a JurS., mind a TavS. n szókezdő ered. n-
böl keletkezett. 

181. Ugor. lapp abba soror; lpK. ua.pp (uafib) schwester. 
Szám. JurS. nabako, rlabuko die áltere schwester. 
TavS. noha, fiafu id. | JenS. oba id. | OS. apa, appa, oppe íd. 

2. N' (ny). 

Az ugor ú szókezdőnek a szamojéd nyelvekben is ú szókezdő 
hang felel meg. Van azonban több szó, melyekben az ugor w-vel 
szemben a szamojédban n-t találunk, ilyenek: nyál, nyárs, nyár, 
nyit, nyak, nyugod-, vog. nogre (1. 132., 185., 204., 189., 197., 193. 
és 206. §.). Minthogy az ilyen egyezések meglehetős számmal van
nak, nem mellőzhettem a jelen összeállításban, hanem biztos egye
zéseknek tartom. Ezeknél az ugor ú szókezdő hangot tarthatjuk 
az eredetinek. Arra ugyanis minden szamojéd nyelvben van példa, 
hogy az n hang n-nel váltakozik és arra is, hogy a többi szamo
jédság szókezdő w-ével szemben egyik vagy másik n-t tüntet föl. 

A szamojéd nyelvek közül az n hangot mint szókezdőt szin
tén a JurS. és TavS. őrizték meg legjobban. A JenS.-ban különö
sen pedig e nyelv chantai dialektusában az ered. n helyett már 
igen sok esetben n található; pl. JurS. noha- schwitzen, TavS. 
níkaa- id. — JenS. noha'a-; JurS. nalna- schlucken, TavS. úalta-
mi,e- id. = JenS. nodda-; sőt többször az n egészen el is esik; pl. 
JurS. úuggo weich, TavS. úaman id. = JenS. uggo. — Az OS.-ban 
az eredeti szókezdő n meg szokott maradni, a KamS.-ban azonban 
ritkábban, és helyette a legtöbb esetben, ép úgy, mint a JenS.-ban 
n hang fejlődött; pl. JurS. höjea, TavS. nunu, OS. nü, nuiju, JenS. 
noa, nuija = KamS. nuja quappe; JurS. nero, OS. narg, JenS. 
nigga = KamS. narga weide, weidengebüsch. 

A mint tehát láthatjuk a szamojéd területen ép úgy vannak 
n-ezö és n-ező nyelvek, mint az ugorságban és itt is előfordul az 
a különös körülmény, hogy két elütő jellemű nyelv, t. i. az északi 
ághoz tartozó jeniszeji és a délihez tartozó kamaszini ugyanazt a 
hangtani sajátságot egymástól függetlenül fejtette ki. 

Ha tehát az n és n használata szeriní akarnók a szamojéd 
nyelveket osztályozni, akkor az OS.-ot az északi, a JenS.-ot pedig 
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a déli ághoz kellene soroznunk. Ez azonban senkinek se juthat 
eszébe, a ki a szamojéd nj^elveket csak egy kissé is ismeri. 

A szamojéd nyelvek e most vázolt: hangtani sajátságából 
tanulságot meríthetünk az ugor nyelvekre nézve is. Annyi 
bizonyossá válik, hogy abból az egy körülményből, mikópen 
találkozik az egyes nyelvek ugyanazon szavaiban a szókezdő rí 
vagy n hang, e nyelvek szorosabb vagy lazább összetartozására 
egyáltalában nem következtethetünk. E hang fejlődése az egyes 
nyelvekben egészen a véletlen dolga lehet. És ón az ugor nyelvek 
terén ép oly vetetlennek tartom, mint a szamojéd területen. 

A finnben, mordvinban, cseremiszben, mindenesetre megvolt 
az ú szókezdő hang, még pedig ugyanazon szavakban, ahol a többi 
rí-ező ugorságban találjuk. Ma már azonban a finn teljesen elvesz
tette. Nem ismeri se szó kezdetén, se közepén, se végén. 

Ugy látszik, a mordvin nyelv is ilyen állapotba jutott s a mi 
n van benne, az újabb időben fejlődött, ép úgy mint a finnek egyes 
dialektusaiban. A mai szókezdő n hang a mordvinban kétségkívül 
eredeti n volt, mert az utóbbi még ma is váltakozik vele. Budenz 
szótárában a következő n kezdetű szavakat találjuk: naka, dimin. 
nakaná (Eeguly) «báb», de Ahlquistnál nakaná; nat «ezek», de no-
nat «azok»; mdvM. nudi és nudi, mdvE. nude és nudej «nádsíp, 
nád» ; mdvM. nuran «himbálózni)), mdE. nuran és nuran id.; tehát 
minden rí mellett ott van az n is. — A szó közepén ós végén 
gyakrabban előfordul már az az rí, de csekély kivétellel képzőkben 
és ragokban, melyeknek rí-je szintén eredetibb n helyett való; pl. 
a, génit, rí ragja = finn %; mdvE. rí és n gyakorító képző = mdvM. 
nd stb. 

A cseremiszben még ritkább a szókezdő rí. Budenz cser. szór 
tárában mindössze egy példát találunk rá, a nökt-, nükt- «nyúzni» 
igét. Ez egy példának számát Genetz Arvid keleti cseremisz szöve
gei alapján egy-kettővel szaporíthatjuk, de valószínűi, hogy a mai 
rí ebben a nyelvben is újabb fejlődés eredménye. , J 

Elég az hozzá, hogy ez a három nyelv az n használatát ille
tőleg valamikor teljesen egy fokon volt, vagyis egyáltalán nem 
szívelte meg, legkevésbbé pedig szó kezdetén, és helyette n-t fej
lesztett. Ebből azonban nem következik, hogy ezt az n-t közösen 
fejlesztették. Meggyőződésem szerint ezt mind a három nyelv egy
mástól teljesen függetlenül tette, még pedig akkor, mikor a lapp. 

.1 
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nyelvvel képezett egységükből már kiváltak és önálló életet kezd
tek. Mindegyikben külön fejlődött ki a szókezdő n hangtól váló 
idegenkedés és nagyon természetes, hogy ma már nem állíthatnak 
mást szembe a többi ugorság n-ével mint n-t, mert hiszen csak ez 
utóbbit ismerték fejlődésüknek régibb fokán, ezt ismerik ma is. 

Szerintem legfőbb bizonyítéka, hogy e három nyelv egymás
tól függetlenül fejlesztett n helyett n-t, a lapp nyelv, mely meg
őrizte ugyan az n szókezdő hangot, de minden egyéb sajátságával 
ehhez a nyelvcsoporthoz sorakozik, még pedig ezek közül is leg
szorosabban a finnsóghez. A finnel fűzi össze a többi között a más
salhangzó erősbűlésének és gyengülésének törvénye, a névragozás, 
a külső és belső hely viszonyt jelelő ragoknak, az imperativus ala
kulásának teljes azonossága, melyeket lehetetlen e nyelvben idegen 
hatás eredményének magyarázni, mint Budenz tette Uber die Ver-
zweigung der ugrischen sprachen ez. munkájában. Ha tehát a lapp 
nyelv a finnek legszorosabb rokona, akkor a finn n se fejlődött 
együtt a mordvin és cseremisz nyelvvel, mert akkor a lappban is 
n-t kellene találnunk. Egy hangtani tüneményben való találkozás, 
bármily fontos és meglepő is, nem lehet a szorosabb összetartozás 
bizonyítéka, ha az öszzetartozást a további hasonló fontosságú bizo
nyítékok egész halmaza nem támogatja. A lapp nyelvnek a vogul-
osztjákhoz, magyarhoz és zürjen-votjákhoz való sorozása majdnem 
olyan erőszakolás, mintha a szamojéd nyelvek közül ugyancsak az 
n és n használata alapján a JenS-ot a déli, a KamS-ot pedig az 
északi szamojédsághoz soroznók. 

E kérdés részletes fejtegetése különben nem ide tartozik és az 
ugor nyelvek rokonsági viszonyainak bő tárgyalását más alkalomra 
tartom fönn. A szamojéd nyelvekkel való foglalkozás azonban 
minden esetre két irányban is megváltoztatja az ugor nyelvészet 
terén eddig uralkodott nézeteket: 

1. K é t s é g t e l e n n é t e s z i , h o g y az w-n e l v á l t a 
k o z ó u g o r n n e m s z á r m a z o t t e r e d . n -ből , h a n e m 
a s z a m o j é d n y e l v e k t a n ú s á g a s z e r i n t , az u r á l i 
k o r b a n i s n v o l t . 

2. T a r t h a t a t l a n n á t e s z i a z u g o r n y e l v e k e l á g a 
z á s á n a k a z o n e l m é l e t é t , m e l y e t B u d e n z a s z ó k e z d ő 
n é s w-nek a z e g y e s n y e l v e k b e n v a l ó j e l e n t k e z é s e 
a l a p j á n á l l í t o t t fö l . 

I 
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182. Ugor. (magy. nyál; oSztB. nonil Bchleim, rotz; lp. 
naule limus; mdv. nolga rotz, stb.). MUSz. 406. 1. 

Szám. JurS. nád rotz | nádonorna- sich schmiutzen. 
TavS. noudi'e-, noudiru- sich schnáuzen. 
JenS. narina-, nariuna- J nadina-, nadiuna- id. 

183. Ugor- (magy. nyal-; vog. naluj- nyalni; finn. nuole-
lecken, stb.). MUSz. 407. 1.' 

Szám. KamS. nü- (prses. s. 1. nülám) leckén. 
E szót Castrén csak a KamS.-ból jegyezte föl, de valószínűleg 

a többi szamojédságban is előfordul. A KamS. né ered. nu- (*nul-) 
helyett való. 

184. Ugor: osztB. navirl springen, hüpfen | magy. nyargal 
(Munkácsi). — V. ö. MUSz. 408. 1. 

Szám. JurS. nöda- jagen (renntiere, menschen); noraku'u-, 
norakuta- erreichen, nachjagen; B. nauta-, nautirna- szaladni. 

••;;•••• OS. noa-, nova-, noga-, noná-, nómba-, riorna- jagen, fahren. 

185. Ugor (magy. nyárs; vogB. narsi: ú. iju junger aus-
sehlag im walde, buschholz, reisig, stb.). MUSz. 410.1. 

Szám. JurS. narea speer. 
TavS. naru'a- stechen | JurS. nolie-, norie- id/ 

186. Ugor (magy. nyel-; lp. nále- deglutire, devorare; vogB. 
nalej- schlucken, stb.) MUSz. 411. 1. 

Szám. JurS. nalHa-, nalia- schlucken. 
TavS. naltamVe- id. | JenS. noddoa- id. 

187. Ugor (magy. nyelv lingua; vogB. nelm zunge, stb.). 
MUSz. 412.1. 

Szám. JurS. námi zunge. 

188. Ugor (magy. nyíl sagitta; lp. nuola id.; vögB. nál pfeil, 
stb.) MUSz. 416.1. 

Szám. JurS. na-mi, na-rui doppelpfeil; tu-ni puska, flinte 
(tkp. tűz- nyil). 

A na, ni mint önálló szó nem él, hanem csakis a föntebbi 
összetételekben fordul elő. 

189. Ugor (magy. nyi-t, nyí-lik; vogP. nü- gebáren; vogB. 
nolip fesleni, sich abtrennen, (stb.) MUSz. 416. 1. 

Szám. JurS. nae- öffnen | JenS. néti-, nete- id. _ 
OS. nöa-, nöspa-, nüa, nuva, nüva-, nügga-, nüna-, nümba-

öffnen. 
Az OS. nüva-nak n szókezdője régibb hangállapotnak meg-

őrízője. 
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190. Ugor. (magy. nyír-fa; vogB. nir, nir rute, vogK. nir 
zweig, reis; votj. ner zweig, gerte). MUSz. 418. 1. 

Szám. JurS. nero, neru Weidengebüsch (rote weide); B. neru 
vessző; nerka, neroko weide. 

OS. narg, narga weide, weidengebüsch. 
KamS. narge id. 
JenS. nigga id. 

191. Ugor (osztB. nogor- hobeln, behobeln; 
osztlrt. nöyr-; osztS. wogr-schnitzen; 
magy. nyír tondere, stb.) MUSz. 418. 1. 
Szám. JurS. nor-banna-, norbenna-, norpenna-, norpalna-

schaben, abschaben. 

192. Ugor (magy. nyirk, nyirok htimor, succus; 
zürj. nur sumpf; osztB. nurum sumpf; 
vog. nurm wiese, stb.) MUSz. 419. 1. 
Szám. OS. nar, narre sumpf; narne palek nord (tkp. sumpf-

seite). 

193. Ugor (magy. nyugod quiescere; vog. nunt- layt- ruhen, 
stb.) MUSz. 422. 1. 

Szám. JurS. níla-, mlea- ausruhen. 
TavS. nibtá'a- id, | JenS. netei, nide id. 
OS. niga-, nigga-, niúa-, niépa- ausruhen. 

194. Ugor (magy. nyúl hasé; lp. nőmmel, rloarnmel; mdv. 
nunűl, numolo) MUSz. 425. 1. 

Szám. JurS. nava hasé; navaku-, -ko id. dim. 
TavS. nomn ; nornwku id. 
JenS. naba • nabaku id. | OS. noma, neva, úuo, no id. 

195. Ugor. (magy. nyű; vog. nin wurm; lp. navalak made, 
motte, stb.). MUSz. 428. 1. — votj. nimi mücke; zürj. nom mücke. 

Szám. JurS. ne fia fi mücke; niberu, niberu moschka (kleine 
mückenart). 

OS. nimere, nirner, nimard, neured, niuri, nure mücke (mo
schka);—- neu, ndi, nei, nejű, neiju. néne, nin angelwurm, köder. 

JurS. nibi, nibi, nibi spinné. | OS. i.je spinné 
TavS. nannenka, nancnka mücke | JenS. nenoggo ; neneggoiá. 
OS. nenkd, nenanka, nanaga, nanaka, nanaku, nana = 

mücke | KamS. neneve, neneg Moschka. 
Itt, úgy látszik, két külön szócsoport van. 

196. Ugor (magy. nyü-ni,- mdv. nevile- sich abnützen, 
kopni, stb.) MUSz. 428. 1. ,. 

Szám. JurS. neuhi alt, abgenützt (kleid). 
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197. Ugor magy. nyak. — V. ö, MUSz. 430.1. 
Szám. OS. nug, nog, nuga, nukka, nukku naoken. 
V. ö. még JurS. jlk-} jik nacken, hals. Ez összeállításnak 

épen annyi jogosultsága van, mint a nyak-nak németből vagy olasz
ból való származtatása. 

198. Ugor (magy. nyers crudus ; vog. áir roh, stb.). MUSz. 
441.1. 

Szám.-JurS. útira, narijá, narana, ntirijana rot. 
JenS. naredadde id. 
OS. nárg, ndrg id.; nuermara- rot maciién. 
A jelentésváltozásra nézve v. ö. vogB. nar «roh» és 2. 

«frisch» : nar asin «roth» backig», nar pom wfrisches, grünes gras». 

199. Ugor: zürj. nilöd-, nilal- schwitzen. i •• i 
Szám. JurS. natie- schwitzen (von háuten). 
OS. nál^a-, nalca-, nelt'a-, náldua- schwitzen. 
200. Ugor: vog. útit- helfen; osztB. not- id. (Munkácsi). 
Szám. JurS. úada- helfen, hinzufügen. 

201. Ugor. lp. nommo- fogni, fassen; úomhkehte tapadni | 
ankleben. : r. 

Szám. JurS. úama- fangen, festhalten; namea, namena fest, 
hart, zah. | JenS. no a- fangen; ne'ere, ne'ede fest. 

202. Ugor: oszt. namik weich. | vog. nemié dünn. . 
Szám. TavS. naman, namaga weich (háute). v -j. 
JenS. nuggo, uggo weich. ,.-..; 
OS. namagel, neukka weich. | KamS. nomür id. 

203. Ugor: osztj. nasamde- ausgleiten. 
Szám. JurS. nenzada-, nansahalna- ausgleiten; íiienmhalmi 

glatt; nensada, nesada es ist glatt. \ •''./•? 

204. Ugor magy. nyár (nyara-t). , . , 
Szám. JurS. nara, nara ; nála schneekruste | 
TavS. noru id. | JenS. nála, nara id. 
JurS. naraei frúhling (wenn noch schnee ist). . JTV; 
JenS. nareo, naleo der spátere frühling. 

205. Ugor (lapp namme- sugere, lactere; osztlrt. em- saugen ; 
magy. em- lactere, stb.) MUSz. 781. 1. 

Szám. JurS. namea- saugen; nameta- saugen; namea brus^ 
warze. .:;.., v( 

TavS. nimiri- saugen; nima'bté'a- saugen; nimin brust. 
JenS. Tina-; uina- Baugen; ütadda-, uitadda- saugen ; ü (tő: 

übo), ui mutterbrust. ' ! ' 
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OS. nemna-, nima-, nima-, nimelca- saugen;néma ma-, ni-
márna-, nevarna-, nevara-, neura- saugen ; nepse, nepsá, neps, nips, 
nef brustwarze. 

KamS. nimer saugen : nimeter- saugen ; niljii euter. 

206. Ugor: vog. tiogre stark; stárke. — v. ö. MUSz. 796. 1 
erő alatt. 

Szám. JurS. nilii kraft | TavS. nika id; nikalea kráftig. 
JenS. niho kraft; nihite kráftig; nihi'a- kráftig sein. 

3. N. 
Az ugor n szókezdő hangnak a szamojédságban is n felel 

meg. A legtöbb szamojéd nyelvnek azonban, mint a JurS., TavS. 
és OS.-nak a magas hangok (e és i) előtt palatalizáló hajlama van 
és így e nyelvekben' az eredeti n mellett igen gyakran fejlődött n 
is. Az n néha olyan szamojéd szavakban is előfordul az ugor w-nel 
szemben, melyek mélyhangúak és ez esetben bajos eldönteni, az n 
vagy az n volt-e az uráli szókezdő hang. Megjegyzendő még, hogy 
az eredeti n többször l-re is változik az OS.-nak Ob és Caja folyó 
melléki dialektusában (1. 215. sz.). 

207. Ugor : finn nato schwester des mannes, schwiegerin | 
észt nado, nadu schwiegerin. 

Szám. JurS. nado, nado, nadu brúder der frau (der jüngere); 
ne-nado frau des áltern bruders. 

KamS. nado id. 

208. Ugor : finn ne, nuo- mutató névmástő : ez, az | lp. namte, 
nimte, numte stb. így, úgy. 

Szám. OS. na der. 
TavS. naman dieser hier; namanie dieser da. 
Különös a TavS. n szókezdő, mely valószínűleg csak másod

lagos fejlődés ered. w-bő.l. 
209. Ugor (finn nimi; magy. név; vog. nam, nam név, stb.) 

MUSz. 398.1. 
Szám. JurS. nim, nim, num, nem name. 
TavS. nim id. | JenS. nV, nu id. | KamS. nim id. 
OS. nem, nim, nime, nem, nep id. 
Itt sem egészen biztos, mi volt az eredeti uráli szókezdő hang, 

de a valószínűség az n mellett van. — Munkácsi iráni eredetűnek 
tartja (Ethnographia V. 177. 1.). 

210. Ugor (magy. nő, né uxor, femina; vogB. ne, ne, neu 
weib, weibchen, stb.) MUSz, 401. 1, 
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Szarm JurS. nie, ne, nie weib; nietie-, nete-, niel'e- ein weib 
nehmen. v 

TavS. ne weib. | JenS. ne \A. 
OS. nal, nál-gum, nál-gum, nái-gum, nei-kum, nél-kup weib j 

ne, nie, neten, nála tochter. 
KamS. ne, ne, ne-kuza; nüká weib. 

211. Ugor (magy. nyél: nyelet manubrium; vog. náll; osztB. 
nal stiel; mdv. ned, ned' schlaft, stiel, stb.). MUSz. 410. 1. 

Szám. TavS. nir schaft (am messer). | JenS. ni id. 
OS. ner, ner, nire, nir id. | KamS. nir^e schaft. 
Az eredeti szókezdő hang, mind a mellett, hogy a legtöbb 

szamojéd nyelvben /t-t találunk, n volt. Az n ugyanis mindenütt e 
és i előtt van, azon kívül az OS. még megőrizte a szókezdő n-t is 
a nér, nire, nir alakokban. 

212. Ugor magy. nem, ne nicht, nein; vog. nem (nem-kot 
senki); osztj. nem (nem %ojat senki) stb. Magy. Ny. XIII. 241—248. 
1. (Simonyi Zs.). 

Szám. JurS. nim, nidm ich — nicht; nin du nicht; ni er 
nicht stb. 

TavS. nintu nem; nindem ich nicht; ríinden du nicht; ninte 
er nicht stb. 

JenS. nero ich nicht; neddo du nicht; ne er nicht stb. 
Kétes, mi volt az uráli szókezdő hang, de a valószínűség az 

n mellett szól, mivel a szám. n mindenütt magas hang előtt for
dul elő. 

213. Ugor : zürj.-votj. nir nase; votj. niris első. 
mdv. nár; mdvE. ner schnabel, schnautze, spitze. 
cser. ner orr. 
lp. nár, niára orcza, gena. 
Szám. JurS. ner, uier das vordere, frühere; úerláer frühere, 

vorderste. r . , 
TavS. nará das vordere; naran vor, früher ; naranu vorn, stb. 
OS. narnei, náranui, nannei, úánneá, nánná stb. vorder. 
Kétséges, mi volt az ered. szókezdő hang, n vagy n-e. 

214. Ugor magy. néne. \ osztB. nanna nichte. ] votj. nun 
bátya. 

Szám. JurS. nena, niena jüngere schwester; nana áltere 
schwester. 

TavS. naja, naija jüngere schwester. 
OS. nena, nana, nena, nana jüngere schwester. 
Na gyón kérdéses, hogy a TavS. naja, üaija ide tartozik-e. 

A szókezdő hang eredetileg n lehetett.-
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215. Ugor. osztj. num, num das obere. | vog. numi: n. 
Tq,rem. 

Szám. JurS. num hímmel, luft, gott. 
OS. nom, nome, lom, nop, nup gott; nü-éüng himmel. 

J. 

Az ugor ;' szókezdőknek a szamojéd nyelvekben is j felel meg. 
Ez a ;* azonban csak az északi szamojédságban maradt meg, mig 
a déli ágban j szókezdő egyáltalában nem fordul elő. Az OS. nyelv
ben helyette dialektusonként vagy c v. t (1. 216., 218., 226., 229., 
231,, 232. és 233. sz.) vagy k (1. 116., 219., 222., 225. és 233 sz.) 
használatos vagy egészen eltűnik (1. 223. és224.sz.). AKamS.-ban 
legtöbbször t, ritkábban d' (1. 219. sz.), két példában pedig n-t talá
lunk a többi nyelvek szókezdő j hangja helyén (1. 225., 231. sz) . 
Az utóbbi esetben azt sejthetjük, hogy az eredeti hang, melyből a 
KamS. n fejlődött, fi volt és meglehet, hogy hasonló szókezdővel 
voltak azon szók is, melyeket ma az OS.-ban £-val találunk. 

Az eredeti j a TavS.-ban többször n-vé változott, mint netá 
késsel = JurS. jead, jied, JenS. jide, iri, OS. ti, te, ci; — TavS. 
ninm freund = JurS. juru, JenS. juru, ilu; — TavS. nile-, nilete-
•leben = JurS. jilea jilie-,jil'e-, JenS- jire, ili, OS. ela-, ila-, KamS. 
ül'e-. 

216. Ugor (magy. jég; oszt. jenk jég, stb.). MUSz. 143. 1. 
Szám. JenS. jágga wuhne, eisloch; jaggat'e eishaue; jagga*, 

jaggadda- eis hauen; jonu'bsan eishaue. 
JurS. juna wuhne | TavS. jonku id. (gen. jonu). 
OS. cuana, iuana; kuekka, kitek, kik id. 

217. Ugor. osztlrt. jidep, jedep, osztS. jUep jung, neu; osztB. 
jilip neu, frisch. — L. MUSz. jelen czikk a. 144. 1. 

Szám. JurS. jiedaei, jiedai neu ; jiedaemda-, jedaemd'a- ̂ erneu-
ern; jiedaeuna aufs neue. 

Ez valószínűleg nem ősrokonság, hanem a szamojéd alakok 
az osztlrt. jedep-nek másai. 

218. Ugor. IpS. jdlo locus in coelo lucidus; jálakes derűit'; 
(j. talke tempestas serena); lpF. jalakas id. 

m&gy. jelen prsesto; jelenni apparere. 
MUSz. 144. 1. (ugorja/.-, jil- scheinen, glánzen). 
Sam. JurS. jalea, jale\ jál'e tag, licht, hellj jalenana weiss ; 

milch, etb.; jálemdaja tagén, hell werden. 
TavS. jale tag; jalamu'a tagén. 
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JenS. jde, jere tag; jeli-, jeri- virradni, tagén. 
OS. cel, (el, íelga, üel tag; celenbadal, t'élenbedű, (elenbedel 

hell; cblenba, t'elenba tagén, hell werden. 
KamS. fala tag. 

219. Ugor. (magy. jó fluvius minor; oszt. jeaga kleiner fluss 
nebennuss, stb.). MUsz. 150. 1. 

Szám. JurS. jaha, jena folyó, fluss; jahako id. dem.; jaham~ 
boi flüsschen, bach. 

JenS. jaha, joha fluss; jahaku, johakn dim. 
OS. ki, ke fluss; kege, kekké, kegea, kekki kleiner fluss, bach. 
KamS. t'aga, d'aga kleiner fluss. 

220. Ugor (magy. jut; mdv. jota- gehen; 
Ip. jötte- migrare, progredi, stb.). MUSz. 156. 1. 
Szám. JurS. jada-, jadarna- gehen, wandern, járni. 
TavS. jotnru- gehen. 
JenS. jada-, jaduna-; jara-, jaruna- id. 

221. Ugor: vogB. joam- gehen (zu fuss); joamis, jamis tre-
ten, schreiten; vogK. jamlit- treten, schreiten. — v. ö. MUSz. áll 
alatt 730.1. 

Szám. JurS. jamdaju-, jamdana- in karavánén ziehen. 

222. Ugor (magy. alud-ni; lp. ode- dormire, stb.). MUSz. 
737. 1. 

Szám. JurS. juda, judea traum ; judea-, juderna- tráumen. 
TavS. juiíete- tráumen. | JenS. jure'e- id. 
OS. küderba-, kiitarba-, küdepta- stb. id. | KamS. t'Ödür- id. 
A KamS.-ban a magy. álom, vog. ulom, ulm-med meglepően 

egyező szó van, t. i. alma «schlaf»; ez azonban a vogulból vagy 
osztjákból kerültnek látszik. 

223. Ugor (magy. él vivere ; finn ela- id.; lp. jele-, ele- id., 
stb.). MUSz. 773. 1. 

Szám. JurS. jilea-, jilie-, jile-, lében ; jilébc, jilebs das lében; 
jilibea, jilevea lébend. 

TavS. nilete-, nilet- lében, élni; nilebéan élet; niletea lebend. 
JenS. ili-,jire- élni; ilefe1, jireie élet; iledde, jiredde lebend. 
OS. ela-, ila-, elespa-, illa-, ilemba-, ilenda- élni; elofat, elfat, 

ilepsan, ilepsat élet; eldal, ilndi stb. lebend. 
KamS. üle- wieder aufleben; üli lebend. 

224. Ugor (magy. emel, vog. alm-, alm- heben, emelni, oszt. 
álim- heben, erheben, stb.). MUSz. 783. 1. 

Szám. JurS. jila-, jila- aufheben, jilimbi- id. 
TavS. jiWe- id. | JenS. ila-, jira- id. 
OS. ila-, Ila-, íldera-, elsara- stb. id. | KamS. tilde-, üld- id. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 3 0 
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225. Ugor (magy. ideg nervus, amentum; íj idege bogen
sehne ; osztlrt. jinda, S. jündey zugseil; osztB. jendi bogensehne ; 
vog. jann, vogL. jq,ntu bogensehne. stb.). MUSz. 808. 1. 

Szám. JurS. jien bogensehne ; hanf. 
T&vS.jenti id. | JenS. jeddi id. 
OS. kend, kenddé, kenge, kindi, chul, t'ind, (ind bogensehne. 
KamS. néne bogensehne. 
K a m S . j : n változásra v. ö. 231. sz. (enyv). 

226. Ugor (magy. üt; finn üke- vi ferire, stb,) MUSz. 676. 1. 
Szám. JurS. jacla-, jadarna- schmieden. 
TfivS. jatyni-, jatur-, jadu'a- id. 
JenS. jada-, jaduna- ; jera-, jerufia- id. 
OS. t'atema- id.; iaterel-gum schmied. 

227. Ugor: IpS. jabme- (jáme-) halni, meghalni; jamalke-, 
lpF. jamalge- «animo linqui». 

cser. jom-,jam- perire, perdi. | mdv. ima-, joma- id. 
Szám. JurS. jama-f jibea- krank sein; jdmuvi, jibca, janai 

krank. 

228. Ugor finn jauho mehl. | IpS. jáffü id. 
Szám. JurS. jea' mehl | TavS. ja, ja id | JenS. jauja, jasa id. 
Alapja valószínűleg: JurS. jabta dünn, fein; TavS. juobtal'iku 

id.; JenS. jata, jataku id. 

229. Ugor (magyar jő, jöv- oszt. jiv- kommen; 
osztB. ji- gehen, kommen; vog. ji- jönni, stb.). MUSz. 153.1. 
Szám. JurS. jiena, jiega schritt; jienalta-, jienalna- schreiten. 
OS. cieganna-, iegalga- schreiten. 

230. Ugor (magy. őriz; vog. ür- warten, erwarten; hüten, 
őrizni; osztB. uralta- worauf merken, acht gebén, stb.). MUSz. 
565. és 850. 1. 

Szám. JurS. jiera- bewachen, retten; jierambi- bewachen; 
jieranoda wáchter. 

231. Ugor: magy. enyv leim. 
Szám. JurS. jibea, jibi, jivie, Knd. simea leim; jmie- leimen. 
TavS. jimi leim; jimil'i'e- leimen. 
JenS. ie ; ji leim; ieti-, jite- leimen. 
OS. cime, t'ime, iiime, t'euva, ieu, t'ou, ceu leim; cimenna-, ceun-

na-, íümenna- stb. leimen. 
KamS. nimá leim; néma'- leimen. 
A KamS. j ; n változásra nézve v. ö. 225. sz. (ideg a.). 
Munkácsi a magy. enyv szót a vog. elém, osztS. éjem stbivel 

együtt török eredetűnek tartja (Ethnographia IV. 277. 1.). 
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232. Ugor : finn jaka- dividere, distribuere | észt jaga- teilen. 
IpS. juoke- partiri, dividere | IpS. juokke (juoyam) teilen. 
mdv. javi- teilen; javf haarscheitel | mdvE. javo- trennen, 

absondern, scheiden, teilen; javovo- sich scheiden. 
zürj. jak- teilen; jüköd teil | Yotj. juk- (luk-) trennen, teilen; 

jukisk- sich trennen, sich scheiden, sich zerstreuen. 
Szám. JurS. jei, jéi teil, eigentum; jeka-, jeka- losbinden, 

losknüpfen. 
TavS. jika'a- losbinden, losknüpfen; jakalVe- schneiden 

(fálle, fleisch); jagi'e zerschneiden (ein geschundenes renntier). 
JenS. jika- losbinden, losknüpfen; johi-, johe- zerschneiden 

(z. b. ein renntier). 
OS. ceka-, tekka-, ciegalga- stb. id. | KamS. tiki- id. 

233. Ugor. oszt. ju%,jug fa (baum, holz). 
vog. jiw id. | cser. jákte pinus silvestris. 
Szám. JurS. jiá, jie fichte, kiefer. 
OS. küe- iüe, cwe, ío, t'ü; t'öl-pu, íü\-pu id. 
KamS. ío\ io id. | TavS. júka holzscheit | JenS. juko id. 

234. Ugor : vogB. jorul vergessen ; vogK. jorevl-, joril- id. 
osztB. juremá-, juremij- vergessen. L. MUSz. árva alatt. 
Szám. JurS. jura-, jurán- vergessen ; 
JenS. jurota-, julota- id. 

L. 
Az ugor l szókezdő hangnak a szamojédságban is l fele 

meg. Csak a jeniszeji és tavgi szamojédban találunk az ugor Z-nek 
l megfelelőjét is. (v. ö. 236., 230., 240 és 241. számot). 

Mellékesen említem, hogy a másik liquida, az r, mint szó
kezdő a szamojédságban nem igen fordul elő és a hol előfordul 
idegen eredetű, vagy az Z-nek változata. Ilyen r kezdetű szó Cas-
trén jegyzékében a JurS.-ban három, a TavS.-ban kettő, a JenS.-
ban egy, az OS.-ban kettő, a KamS.-ban pedig egy sem for
dul elő. 

235. Ugor (magy. láng; finn loimu starke flamme, leimu 
flamme). MUSz. 680. 1. 

Szám. JurS. leajo, lejit flamme; loina-B. égni, lángolni. 
JenS. loile-, loire- brennen. 
TavS. lanú'a- aufbrennen; lanu'bte'a- anzünden, verbrennen. 

236. Ugor (magy. lap fláche, platté; votj. lapkalo niedrig; 
finn lappea, lappia latus et planus, stb.) MUSz. 682. 1. 

Szám. JurS. lapt niederung, Bud. loptejje ebene; lamdo, 
lamdu, lamdik niedrig. 

30* 
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JenS. loddu, luddu niedrig; lodduma-, ludduma- niedrig wer-
den; — l'iddo eben, flach; loda ebene stelle. 

OS. lamdek, lamduka, lamdeka, lamdi, lamtak niedrig; lábal, 
lehal, lepáül, lápal, liebal eben, flach. 

TavS. lentagá eben, flach; Unta ebene stelle. 

237. Ugor (magy. lé: leve- jus, jusculum,succus; finn lieme 
jusculum, cibus fluidus, stb.). MUSz. 688. 1. 

Szám. KamS. leji baumsaft. 

238. Ugor (magy. lependék; osztB. libindi schmetterling; 
stb.). MUSz. 689. 1. 

Szám. JurS. leberu, liberábso, liberabeu, lembila, B. libiri 
schmetterling, pillangó. 

239. Ugor (magy. lok: hom-lok; osztB. luu knochen, bein; 
zürj.-votj. li knochen, stb.) MUSz. 705. 1. 

Szám. JurS. li, le\ knochen | TavS. latá id | 
JenS. liri, l'idi id. 
OS. li, le\ la, li knochen; let-küm knochenmark. 
KamS. le knochen. 

240. Ugor (magy. lö, löv- schiessen és legyint; finn ly'ó- fe-
rire, icere, caedere; mdvE. ledé- schiessen, einschlagen (gewitter), 
máhen; osztB. lail schmieden, stb.) MUSz. 706. 1. 

Szám. JurS. láda- schlagen, klopfen. | JenS. leda- schiessen. 
KamS. lünelde-, lüneld- klopfen. 
TavS. l'andVbti'e- peitschen, schlagen. 

241. Ugor (magy. lusta; cser. loskudo debilis, infirmus, stb.) 
MUSz. 711,1. 

Szám. TavS. l'isu fául; tisaika sehr fául. 
JenS. lusu, lesu fául. 

242. Ugor (lapp lokke, lokka- (lojam) numerare, legére; 
finn luké- id.; vog. lau- sagen, versprechen; vogK. lav- sagen, nen-
nen, befehlen, stb.) MUSz. 839. 1. 

Szám. JurS. lahana-, lana- sprechen, antworten. 

Közös ugor-szamojéd magánhangzós szókezdet. 

Mint láttuk, a legtöbb szamojéddal megegyező olyan ugor 
szónak, mely ma magánhanzóval kezdődik, eredetileg n szókezdő 
hangja volt. Van azonban néhány közös ugor-szamojéd szó, me
lyeken ilyen n szókezdőt nem mutathatunk ki. Ezekről foltehet-
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jük, hogy az uráli őskorban is magánhangzós kezdetűek voltak. 
Ilyenek: 

243. Ugor (magy. apa vater; vogL. aha bár, stb.). MUSz. 
746. 1. j 

Szám. OS. apa vater. 
KamS. aha, ava vater; abijo, ávijo vaterschwester. 

244. Ugor (magy. atya; osztlrt. nt'a vater, stb.). MUSz. 
760. 1. 

Szám. JenS. at'a vater (anruf). 
TavS. t'a id. (anruf). i 
245. Ugor (finn ui- schwimmen; mdv. uje- id.; vog. uj- id., 

magy. ú-sz id., stb.). MUSz. 869. 1. 
Szám. JurS. oüli-, öli- schwimmen. 
OS. urna-, urna-, urna- id.*) 

HALÁSZ IGNÁCZ. 

*) A szóegyezések összeállításánál elkerülte figyelmemet Thom-
sen Vilmos «Beröringer mellem de finske og de haltiske (litauisk-
lettiske) sprog» ez. művének néhány adata, melyek a tárgyaltam 
egyezések közül néhányat más világításban tüntetnek föl. A finn 
tuohi-t például eredeti ugor szónak tartom (NyK. XXIII. 266. 1.) 
holott Thomsen litvánból kerültnek nézi. A zürj. tujős stb. s a sza
mojéd alakoknak azonban semmi közük a litván szóhoz s így az 
egyezés, a finn szók kivételével, megmaradhat. — A finn seiná, 
szám. si és sin «fal» szók találkozása (NyK. XXIII. 272.1.) azonban 
úgy látszik véletlen és Thomsennek lesz igaza, a ki a finn szót a 
litván se1 na, lett sena «wand» másának tartja. — Szintígy lehet a 
hangalaki találkozás véletlen a szamojéd sala, soro stb. és a finn 
salo, lapp svolo «insel« között (NyK. XXIII. 275. 1.). Itt is valószí
nűbb, hogy a finn és lapp szók a litv. sala, lett sala-nsik másai, 

A magy. ezompó-t a szám. sumlon, éuboggo szavakkal állítom 
össze (NyK. XXIII. 275. 1.). Munkácsi kimutatja, hogy mind a 
magy., mind a szám. alakok közös forrásból, t. i. a törökségből 
erednek (Ethnographia IV. 283. 1.). — Ugyanott a magy. kígyó-t 
a mongol yaliyün «fischotter, biber» másának tartja (296.1.). Evvel 
szemben azonban a «schlange»-t jelentő szám. kol-, hal- kezdetű 
szók nagyon nyomósán szólnak a kígyó uráli eredete mellett 
(NyK, XXIII. 29. 1.). 


