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A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK HUSZONÖT KÖTETÉHEZ. 

Abajdocz szók 2:372 
ablativus absolutus 24:296 
ablaut 23:403 
absolutus esetek 24:296 
absztrakt név konkrét helyett 10:146 

a. kifejezések nagy száma az ujabb 
nyelvekben 10:144 

acc. c. inf. Tliukydidesnél 24:142 
agglutináló, 1. ragozó nyelvek. 
agglutinatio 2:319. 24:80 
Agrikola Mihály 4:2. 23:435 
Ahlquist 3:19. 17:415. 23:104. 25:371. 

A. a csuvas nyelvről 1:203. A. 
osztják gyűjtése 11:7. A. egy osztj. 
vegyes consonansról 21:71 

a lany: általános a. 10:157. 25:3. ha
tározatlan a. 7:388. psychologiai 
a. 24:80. a. és állítmány viszonya 
23:306. a. és állitm. a szólamban 
21:408. a.-ból határozó 23:158 

alanyi ragozás tárgyas helyett 2:368 
alanytalan igék 25:2. a. mondatok 

25:1 
alapszó 6:18 
állatnevek a ruténben 16:290 
ál l í tmány: psychologiai á. 24:80. lé

szen megtérése, nincs együtt járása 
7:372. á. és határozói a szólamban 
21:416. á.-ból határozó 23:159 

alphabetumról 8:381 
altáji: 1. ural-altáji 
altáji paj, paz, fej ? 18:475—476. a. 

atik ,átok' ? 18:476. a. üt jelentése 
18:476. a. elemek a szláv nyelvek
ben 23:432 

Amelung K. 23:79 
Amerika 3:356 
Aminoff 21:67 
analógia 2:184, 7:460. a. hatása 

23:230, analógiás módszer 23:227, 

analógiás alakulások a finnben 
15:473—75. 

Anderson 15:309. 25:85 
angol nyelv 8:27, 89. a. th képzése 

8:413. a. helyesírási reform-moz
galom 23:259 

Apollonios Dyskolos 24:229 
Apor C. helyesírása 19:62 
appositio 23:161 
arab : uj-a. és ó-a. nyelv 4:449 a. köl

temények 7:184. a. nyelvészet 14:309. 
a. népnyelv 14:329. a. ny-.járások 
irodalma 25:90 a.-perzsa szók a 
szerbben 3.471 a. szók a cseremisz
ben és votjákban 3:398 

Arany János mint nyelvész 23:347 
Archív f. slav. Phil. 25 : 460 
árja nyelvek 8:83, 190 
Ascoli 23:412. A. árja-sémi tanulmá

nyai 8:190 
assimilatio : 1. hasonulás 
assyr szók hasonlítása 5:76 
átható és benható igeképzők a ma

gyarban párhuzamosan egymás 
mellett állanak 4:145 

átirás 1:136. 2:107 
attikai törvénykönyv 6:246 

babonák a XVII . századból 10:391 
Bálint Gábor 25:213 
Basilier 21:66 
baskír nép 4:255 
baszk nyelv ismertetése 5:37 
beálló cselekvés 16:259 
besenyőkről 5:278 
beszéd 25:360, b. logikai osztályozása 

23:99 
Beszterczei szójegyzék 22:523. 23:230, 

474 
beszélő gépek 8:471 
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beszédrészek: használatuk a gyer
mek-nyelvben 23:143. osztályozá
suk 24:232 

beszélő szervek 8:359 
bevégzettség, perfectio meg igekötő

vel 2:180 el-lel 3:81 
bibliaforditások 3:38,161 
birtokos jelző 2:291, b. j . nek-kel és 

nek nélkül 3:458. b. j . szórendje 
2:287. 3:359 

birtokosragok: elhagyásuk a török
ben 2:463. b . r . Pázmánynál 15:192 
-i, -jai -jei 3:287 

birtokragos főnév továbbképzése 15: 
187 

birtokviszony 2:282. b. kifejezése 
Pázmánynál 15:213. 3. szem. bir
tokos rag használata 3:8 

Blau O. «TuranischeWurzelforschun-
gen» 6:58 

bolgárok 4:248—258. 14:60 
Boller 17:415 
Bonaparte Lucián 9:1. 11:6 
Bopp F . 8:33, 80, 191, 194. 23:74, 77, 

403, 412 
Böhtlingk az urál-altaji nyelvek ro

konságáról 2:407 
Brassai 24:81. «A m. mondat» is

mert. 1:468. B. az igekötőkről 
5:1 

Brugmann K. 23:74, 79, 405 
Buch: «Die Wotjáken» 21:220 
Budenz J. 23:6, 335. 24:95 
Bunsen : Outlines of the philosophy 

etc. 2:381 
burját-mongol nyelvjárás 13:169 

Cannelin 21:66 
Castrén S. 11:5, 17:130, 414, 22:81, 

23:125, 25:370. C. osztályozása az 
urál-altaji nyelvekről 2:406 

casus-képzés 8:35 
Catullus-kéziratok 12:1 
causativ képzés, 1. miveltető k. 
codex Cumanicus 21:73—80 
codexek: Nádor C. 17:190, 19:1. 

Pozsonyi C. 24:59, 211. c. máso
lata és eredetije 19:70 

collectiv számnevek 2:316 
Corpus Grammaticorum 5:477 
Cuno: «Die Skythen» 10:174 
Curtius György 23:78, 82 
Curtius-codexeink 12:1 
csagataj 1:112 
családi nevezetek 3:321 
családnevek 3:389 
cseh rsch képzése 8:442 

cseremisz: cs. nyelv arab s perzsa 
elemei 3:398, tatár s csuvas ele
mei 3:401, orosz elemei 4:429, cs. 
ny. török képzői 3:421, cs. ny. 
dialektusai 21:477. cs. labiális il
leszkedés 24:143. cs. denominativ 
igék 4:146. cs. grammatika 1775-
ből 6:191. cs. szótár 4:332. cs. szö
veg 3:97. cs. tamilmányok 3:397, 
4:48 

csillagnevek 23:224 
csodaszarvas regéje tatárul 4:305 
csúd-volgai-permi csoport 21:72 
csuvas: cs.-dialektusok 21:21—26. 

cs. j>s hangváltozás 3:244. z>r 
hangv. 3:236. £>rf hangv. 3:319. 
cs. szók a cseremiszben 3:401. cs.-
ban ugor elemek 21:121. cs. geni-
tivus 17:155. cs. grammatika 1775-
ből 1:200, cs. hangok 2:191—197. 
cs. szókezdő sibilans eredete 20:473. 
cs. hangrendszer 21:2—10. cs. ma
gánhangzó-változások 2:200. cs. 
mássalhangzó-változások 2:198— 
199. cs. hangsúlyozás 2:192. cs. 
hangutánzó igék 3:307. cs. iroda
lom 21:26—52. cs. közlések és 
tanulmányok 1:200, 353. 2:14. cs. 
szövegek 16:313, 21:12. cs.-köztö-
rök egyeztetések 3:236—240. cs. 
c = tör. í, cs. I = tör. s 3:243. 
cs. Iz, rz = tör. Id, rd 3:246. cs. 
r = tör. j , t, d 3:242, cs. v = tör. 
y 3:246. cs. mesék 16:157. cs. név
szó ragozása 1:204—208. cs. bála 
-bala,-ye\.1 rag használata 2:18. cs. 
példamondatok 2:189. cs. ragok 
használatai 2:15—26. cs. szójegy
zék 21:35—44, cs. szóképzés és 
összetétel 2:64—68. cs. többes-sz. 
17:159. cs. viszonyszók 2:14—62. 

Debreczeni grammatika 7:345 
Deecke lat. nyelvtani magyarázatai 

24:58 
Delbrück 24:229 
délibábos nyelvészet 23.114 
denominativ igék 4:156, 15:202 
dialektus: 1. nyelvjárás 
Diefenbach a nyelvjárásokról 8:102 
Dietrich F. 23:104 
Diez 8:94 
digamma 1:148 
diminutiv képzők 15:399. Pázmány

nál 15:185. 1. kicsinyítő és szó
képzés 

Dionysios Thrax 8:74, 24:229 
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diphthongusok 1. hangok 
dissimilatio 16:269 
Dóczi Imre 24:363 
Dombay Ferencz 12:440 
Donner 15:304 
Döbrentei 7:373 
dravida nyelvek 4:265. 10:445. 14:22 
duális a lappban 15:332, 363. 16:26 

—31 . 32, 41 

egy többes számú nevek előtt 23:46 
egybeforrt páros kifejezések 23:50 
egymás mellett álló szók egybe ol

vadása 23:40 
Ehrenfeld C. helyesírása 19:60 
ejtóskönnyitő i, a, e szó elején 2:365 
elavult törzs 6:23 
elemző szóalkotás 23:230 
Eliot finn nyelvtana 24:93 
ellipsis 23:15£, 158, 166. 25:8. van. 

hiánya 25:15 
elszigetelő nyelvek 7:426, 429, 452. 

8:54. 23:300 
elvonás 23:2-27 
elvont gyök 6:23 
emberáldozatok 24:239 
«epe» jelentésű szó az ugor nyel

vekben 21:45 
Erdy C. némely hangtani sajátsá

gai 15:55 
erzák, mordvin nép 4:254 
értelmező 23:161 
értelmező és értelmezett, mintegy egy 

szóvá forrva 23:52 
értelmezős szerkezetek ragozása 23:51 
esküformák 25:13, esküvés 25:12 
eszkimók nyelve 2:452 
eszköznevek 6:175 
észt: é. folklóré 25.504. é. irók tár

sasága 22:507. é. nép (sestyi, sestii) 
4:236. é. nyelv: szenvedő ige 7:380 

Ethnographia 23:322 
európai nyelvegység 23:78 
év, évszakok neve 3.335,, 337 

faj helyett nem 10:146 
Faludi ' 23:468 
«fehér nép» kifejezés 7:225 
Fejér Gy. munkája : «Aborigines et 

incunabula Magyarorum ac gen-
t ium cognatarum» 4:259 

«fekete nép» kifejezés 7:225 
felkiáltások 23:99 
Festus 14:209 
Fick 23:412 
finn: finnek 2:90. f. triphthongusok 

16:98. denominalis igék 4:148. 

mozzanatos -p 19:307. névszókép
zés 16:297. -ime képző 6:175. -jame 
-jame k. 6:178. középfok-k. 3:33. 
genus-jelölés képzővel 16:296. -ma 
személyrag 21:193. helyviszonyra
gok 3:29. számnevek 21:200. ana
lógiás alakok 24:484. szláv jöve
vényszavak 25:85. germán elemek 
23:104. f. ny.-járások 16:97. nyelv
tani irodalom 24:93. nyelvemlékek 
23:435. mesetanulmányok 23:331. 
f. csillag-nevek 23:224. nyelvtan 
24:483. f. nyelvészet története 
25:369. finn-ugor társaság 21:63. 
24:237. 25:121. f. irodalmi társa
ság 4:2. f. történetírás 4:1. f. ta
nulmányok fontossága 24:343. f. ós 
lapp ny. viszonya 5:162—68. Fin-
nisch-Űgrische Forschungen 23:13 

Fischer: «Sibirische Geschichte» 
24:488 

Fj elmer A. 15:304 
flexió 2:319. 24:80. fl. a gyökhangzó 

változásával a magyarban ? 3:258 
fog segédige : 1. igeidők 
Fogarasi: «a személyragok», ism. 

1:434 
Fogel Márton 14:23. 24:485. 25:85 
fokozás : főneveké 5:326. 16:295. felső 

fok használata 10:151. mendtől na
gyobb 2:168. náj, nej a f. f.-ban 
2:168 

folyónevek, -va végűek 6:358 
fordítás 23:423. szószerinti f. 10:142 
Forsmann 21:66 
fölíratok: orkhoni és jeniszeji f. 24:1 
főnevek pótlása a latinban 10:140, 

141, 146—7 
franczia au, ou 3:19. helyesírás 23:236, 

348, 447. 25:361.-menü 2:74. nyelv
járások és nyelvjárási társaság 
24:98. nyelvújítás és szóképzés 
23:108. szótárak 24:360 

frequ. képzők: 1. szóképzés 
Friis J. A. 21:145 
functio 7:423, 425, 460 
futurum exactum : 1. igeidők 

Gabelentz 18:50. 23:94, 278, 297 
334, 423, 476. 24:78, 91 

Gavrilov 21:220 
gégefő mozgásának megfigyelése 23: 

221 
gégetükör 21:131 
Geiger L. 23:405 
genitivus eredete 23:165. g. kifeje

zése a törökben 17:151 
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genus hiánya 16:322 
Gergely L. 6:17 
germán nyelvek 7:445, 448. 8:14. g. 

elemek a finnségben 23:104. g. 
nyelvekben ugor szók 4:217 

germán vizsgálatok eredményei 2:385 
Giesswein 23:298 
glosszák az Egyet. Könyvtárban 

25:49 
gót nyelv 7:449. 8:15. 23:78 
görög nyelv 7:444. g. ny. tanitása 

23:278. g. ny.-ben ugor szók 4:218. 
g. nyelvtan 24:363. g.-latin hang
tan 12:341. g. értelmi egyezés 
25:201. g. szófejtés 24:110. g. re
gény 12:16. g. szinügy 12:257 

g rammat ika : 1. nyelvtan 
Grimm J. 8:14, 97, 99, 101. 23:77 
Gr imm törvénye 8:48. 23:75 
Gyarmathi 2:403. 15:250. 23:95 
Gyergyai Ferencz 7:375 [24:489 
gyermek-nyelv 23:60, 129 
gyökerek: 6:111. 7:422. 8:85, 107. 

23:98, 301. prsedicativ (v. verbális) 
és demonstratív (v. pronominalis) 
gy. 2:81. 8:44, 50, 53 

gyökérnyomozás 2:136 
gyűjtőnév többes helyett 10:144 

hajlítás 7:429 
hajlító nyelvek 7:428, 429. 8:54 
hajózási műszótár 1:136, 143 
Halász Ignácz 23:9 
Halotti Beszéd o-ja 25:272. H. B. 

olvasása 25:48, 154—161; szavai: 
feze 4:443. 6:238. nop 24:470—1. 
25:57.ocí«tta 5:257.24:470—1. 25:57. 
tiluvt stb. 5:257. önöttei h:%7%. 
iochtat 7:254. heon 15:258. terűm-
teve 15:267. eleve 12:81.15:267. odutta 
vola 5:257, 263. volov 17:72 

hang 7:421, 423, 453 
hangelolvadás 17:314 
hangelveszés : magánhangzók szóvé

gen 19:150. mássalhangzók szó 
elején 15:393, szó végén 15:395 | j 
elveszése 19:392. I 3:320. 4:30. 
15:184. 16:468. n elveszése pótló 
nyújtással 25:175. r4 :31 . t 15:185. 
v 19:134, 9 3 2 | | 6 d > d 17:321. bg 
«l 17:321. bk>k 17:321. bt>t 
17:321. dl > 117:322 dn > n 
17:322. ds > sz 17:323. dz > z 
14:78. qd>d 17:321. gk>k 17:320. 
ql>l 17:321. gm>m 17:322. qn>n 
17:322. qp>p 17:321. qr>r 17:322. 
qt>t 17:320. ks>sz 17:323. kt>t 

17:319. lb>b 17:317. lg>gy lg>l 
17:316. lm>m 17:315. ln>n 17:315. 
lp>p 17:316. lt>t 17:316. mb>b 
15:394. 17:319. mlok 17:318. ml>l 
17:315. ms>sz 17:329. mt>t 17:318. 
nd>d 17:317.ng>g 15:394. 17:317. 
W79>h n9>(f>gy-> ng>g>h 17: 
318. nl>l 17:316. ns>sz, s 17:323. 
ps>s, cs 17:323. rj>j 3:241, rs>sz 
17:323. sk>sz, z 17:320. th>h 
14:76. 

hangiró készülékek 23:222, 224. 
9>4:151 

hangképzés 8:359. 21:130. h. helyé
nek megállapítása 23:223. magy. 
hangok képzése 21:130, magán
hangzók k. 8:384, 391. 21:136, 
mássalhangzók k. 8:395. 21:137. 
egyes hangok képzése: a 8:388. 
b 8:399. eh 8:424. d 8:408. e 8:389. 
/ 8:404. q 8:420. h 8:443. i 8:390. 
;' 8:424. )' (=zs) 8:416. k 8:420. 
I 8:436. m 8:428. n 8:431. o 8:390. 
p 8:399. r 8:440. ri (cseh) 8:442. 
s (sz) 8:413. seh (=s ) 8:416. t 
8:408. th (angol) 8:413. u 8:391. 
v, w 8:404. z 8:413 

hangok: a 25:268, szó végén 19:144, 
147. m. a zártabb ejtése 23:320. | 
á 4:29 | á 25:178. | á 2:364 | e-han-
gok a székely nyelvjárásban 4:29. 
e, e 25:257. e szó végen 19:144, 147. 
e 2:366. szóvégen 19:149. é 2:364. 
25:172. é 25:172. szótövekben (nyer, 
mer stb.) 15:181 | i 25:279. í 25:181 
j o 25:275, szóvégen 19:149. 6 

25:182 | ö 25:257, szóvégen 19:149. 
ugor nyelvekben 25:26. ö 2:364. ő 
25:182. ö-zés 24:383 | u 25:281. ú 
25:184 | ü 25:181. tí 25:184 || diph-
thongvisok: 8:492. *' -s d. 19:136, 
137. u, ü -s d. 19:137—140. d.-ok-
ból lett hosszú magánhangzó 19: 
135—141 || tővégi magánhangzók 
25:284. rövid magánhangzók szó
végen 19:142—150. hosszú m. 
szóvégen 19:133—141 || eh a H . 
B.-ben 15:391 | k más mássalhang
zókkal 8:446 | t] szókezdő az ugor 
alapnyelvben 16:142. p, szókezdő 
magyarban 15:390 || mássalhangzó
csoportok szó elején 3:315 

hangok átírása 1:136 
hangok stomatoskopikus képei 21:135 
hangrezgés megfigyelése 23 2^2 
hangsúly: magassági ós erősségi h. 

21:401. magassági h. a mondatban 
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21:431. oláhos h. 2:364. indg. h. 
23:404. 407. 417. h. a lívben 
21:258. h. a magy. nyelvben 21: 
401. a ki, a mi h.-a 4:467. 5:19 — 
20. 32 

hangtan 7:425. 8:108. 23:75. kisér-
letező h. 23:221. görög-latin h. 
12:311. ugor összehasonlító h . : 
ugor szókezdő média 16:460 

hangtörés (nem., brechung) 23:79 
hangtörténet: hosszú magánhangzók 

az ÉrdyC.-ben 15:55. hangváltozá
sok a NádorC.-ben 17:194. h . az 
indogermán nyelvekben 3:311. 
magyar magánhangzók története 
24:257. 25:168. 257. 369. 396. 
egyes hangok t.-e : a 24:375. á 24: 
270. í 24:388. e 24:369. e 24:379. 
é 24:259. 269. gy 19:392. í 24:272. 
o 24:385. ó M:6276. ö 24:383. ő 24: 
276. u 24:392. ú 24:283. ü 24:392. 
ű 24:283. a német eh a magyar
ban 21:500. szókezdő h eredete 
15:391. (1. még Halotti Beszéd) 

hangtörvények 7:438. 23:75. 24:452. 
hangutánzó igék 2:338. 3:307 
hangváltozások 7:454. 23:75. h. el

mélete 23:448. hangváltoztató 
törekvések 23:451—452. h. terje
dése a lívben 21:256. szórványos 
és részleges h. az angolban 25: 
119. magánhangzók változása a 
NádorC-ben 17:194. mássalhang
zók változása uo. 17:209. mással
hangzók keményítése 14:73. lágyi-
tása 14:74. mássalhangzócsoportok 
egyszerűsítése a magyarban 17: 
314. rövidülés a szó belsejében 
15:397. vog.-oszt. szókezdő t a 
magyarban hiányzik 6:35. 21:193. 
23:220. || magánhangzó-változások : 
á helyett a (ládacska, bundacska) 
4:26. szláv a > m. á 18:369. a > 
o 2:366. ah. o 3:3. 15:182. é > 
i (és i) 2:366. 15:182. é > i 3:4. 
19:143. i h. ü 3:3. o h. a 15:181. 
o h. u 2:366. 15:183. szláv szóvégi 
0 > m. a 18:375. o megnyújtása 
1 előtt 15:182. 6 h. ú 2:366. 15: 
183. ö h. e 15:182. ö h. Ü. 3:3 ő 
h. ü 15:183. o h. ű ü 3:4. u h. i 
3:3 ü h. i 15:182. ü és ö válta
kozik 15:182, al, el > a, e hang
változás 19.148. rövid magánhang
zók nyíltabbá válása a H B . óta 
15:395. hosszú magánhangzók meg
rövidítése a magyarban 15:396. 

hosszú ú-s alakok Pázmánynál 
15:183. o > ü 2:366 || mással
hangzó-változások ; b > m szó-
kezdetén 16:463—464. b (p) > r 
16:464. d > gy 2:366. 17:321 d > 
l 15:394. 16:467. d (ű) > n 16: 
465—466. d > z 15:395. 16:467. 
gy > d 2:366. 15:183, j > gy 15: 
391. k > g 2:367. k > t 3:286. 
15:393. h [g) > v 16:469. I > / 
23:314. I: v 15:395. ly > j 2:367. 
n h. m 15:184. n h. wy 15:184. ny 
> ?z 2:367. 15:184. ug. £> >• magy. 
/ 15:390. tk > sk > sz, z. tk > 
tj > te, cs, ss hangváltozás 17:319. 
rövid mássalhangzó köznyelvi 
hosszúval szemben 3:5. eredeti zz 
mai z h. 15:184. hosszú mással
hangzó köznyelvi röviddel szem
ben 3:4. s h. ss, l h. II 15:184. I 
megőrzés 15:184. magy. cs = zürj.-
votj. c (<?') 23:341. kt, pt és ks, ps 
változása az indg. nyelvekben 
4:472. latin br < tr 4:478 

hangzóilleszkedés 23:102. labiális h . 
a cseremiszben 24:143. h. fogyat
kozásai a finnségben 16:409 

hangzó-sorok indg. 23:403 
háromszéki nyelvjárás 3:1 
hasonulás mássalliangzók h. a ma

gyarban 14:71—94. hátraható a. 
oka 17:314 

határozók: 25:200. -an -en (sokan, 
kevesen stb.) 2:314. 3:264, 266. 23: 
162. -atta -ette (imádkozatta, éhe-
zetted) 7:130. hasonlításh. 2:308, 
311. 3:468. factivus és prsedica-
tivus a cseremiszben 3:453. irány-
h. és tulajdonító 2:325. h. Páz
mánynál 15:195. részh. 25:7. -nál 
hová? kérdésre 2:369. -nek 2:321. 
4:34. 23:165. -tói 2:369. határo
zók jelentés-(szerep-)változásai 23: 
162. h.-ból alany 23 162. h.-ból 
tárgy 23:163. h.-ból jelző 23:164. 
határozó-szóvá kövült mondatok 23: 
145. h.-kal fordítandó magy. igék 
10:171 

Hatzfeld-Darmesteter franczia szótára 
24:360 

héber eth particula 6:42 
hebraizmusok 15:246 
hegyaljai oklevelek 6:327 
Hehn Viktor 12:290 
Heikel 21:71 
helyesírás: 25:360. sziszegő hangok 

jelölése a régi magy. h.-ban 19:58. 
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magy. h. eredete 18:412. Árpád-
kori h. 25:145. Sajószentpéteri 
végzés li.-a 3:197. Pázmányé 
15:179. ö betű, föltünése 4:196. 
j-és ragok h.-a 15:184 idegen han
gok átirása 2:107. idegen szók 
írása 23:279. 350. latin h. 8:197. 
franczia h. 23:236, 348, 447. 25: 
361. angol h. 23:259. h. reviziója 
23:279. h. és túlterhelés 24:124 

helynevek 2:141. 6:214. 7:119. 198. 
h. eredete 25:88. h. képzése 25: 

helynévképzők 15:140 [152—3 
hetek neve 3:341. hét napjai 3:343. 

18:380 
hiányos mondat 23:145. 25:1 
Hiong-nn 3:366 
Horn ér Iliása 1:145 
hónapok neve 3:338 
Horvát István 4:263 
Houtsma 24:364 
Humboldt Vilmos 8:194 
Hunfalvy Pál 23:1, 121 
hunok eredete és nemzetisége 4:241. 

hún-székely irás 6:9 
Húr t J. 22:507 

idegen hatások: 2.160. latin hatás 
mutatkozik-e a szenvedő ige hasz
nálatában 7:384. idegen szók ellen 
24:355. — 1. még: jövevényszók. 

idegen képzők átvétele 3:421 
idegen nevek Pázmánynál 15:194 
idegenszerűségek Pázmánynál 15:246 
idegen szók: 1. jövevényszók 
időhaladast jelentő kifejezések 25:5 
időnevezetek 3:334 
időszámítás az ugor népeknél 9:16 
időtelve-féle összetételek 2:370 
ige fajtái 24:187. ige főnév helyett 

10:148. végbemenéses (perfectiós) 
igék 5:8. műveltető i. 244:30. syno-
nym igék 10:172. refl. i. helyett 
szenvedő 10:157. i. és névszó meg-
külömböztetése 6:318. igék átvétele 
a mordvinban oroszból 16:407, 453. 
ruténben magyarból 16:292 

igeidők 1:10, 45. 157, 317, 2:134. 
4:38. 10:160. 24:127. perfectumi 
alak a folyó cselekvés jelentésével 
1:152. f. csel. múltja föltételező 
mondatokban 13:159. futurum 
exactum 16:259. múl t alakok 
3:208. 5:259. ira 2:368. 4:38. iran-
dana 3:207. ir vala 2:368. 4:38. ir 
volt 1:175, 185, 188. irá vala 

2:368. irni fogna 2:369, foga irni 
13:167. irni fogott 2:369. irni fog 
vala 2:369. irni fogott volna 2:369. 
irt vala 2:368. irt volt 4:38. ir lesz, 
irja lesz, irta lesz, irnd lesz 2:369. 
i. Pázmánynál 15:204. 220. fog 
segódige 2:161, 169, 368 

igekötők 2:161. 3:231. 5:1. i. a Ná-
dorC.-ben 19:1 Pázmánynál 15: 
203. i. szerepe a magyarban 15: 
405. i. megkettőzése 10.159 i. 
helye a szólamban 21:419. i.-nek 
tulajdonított időjelölés 5:8, 9, 15 

igemódok Pázmánynál 15:226. i. 
használata latinban s magyarban 
10:161. modus eventivus a vepsz-
ben 16:425 

igenév: főnévi i. 25:4. f. i. személy -
ragos alakjai a NádC.-ben 19:39. 
f. i. fölszólításban 25:11. vernelek 
stb. 7:369. f. i. irányjelentése 2:329. 
melléknévi i. 2:297. m. i. haszná
lata 10:166. -6 -ö végű i. jelen
tései 6:186. befejezett csel. i. 15: 
186. -ondó -endő 16:260. i.-k hasz
nálata 3:210—233. 24:496. Páz
mánynál 15:207, 228. elmenfttem 
stb. 4:32. -va -ve 15:197. rakvák, 
telvék 25:16. -vast -vést 24:141 

igető: 1. szótő 
igeragozás : 1. ragozás. 
Ihász Gábor 17:21 
ikes igék 1:16. 15:202. i. i. száma 

7:389—390. vö. még : ragozás 
I lmarinen 21:227 
ind nyelvek 7:443 
indogermán hangtörténet 3:311. i. 

nyelvtörzs 7:438, 443, 23:75. i. 
ősnyelv vocalizmusa 23:76. 403. 
i. liquidák és nasálisok 23:191. 
i. explosiv hangok 23:410. i. spi
ránsok 23:416. i. tagok eredete 
23:300. i. mondattan 24:229. i. 
nyelveknek az altajiakhoz képest 
tökéletesebb volta 6:318. i.-ural-
altaji és i.-sémi rokonság ? 23: 
302. i. rokonsági nevek 25:52. 
«Indogermanische Forschungen» 
23:13 

indulatszók 19:21. 23:99. 25:2 
infmitivus: 1. igenév 
iráni nyelvek 7:444 
irás 25:360 
Íráshibák a codexekben 19:67 
irodalmi nyelv, német 7:474 
irói szokás 1:16 
isolálás 24:80 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV. 32 
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Isten fogalma az ugor nyelvekben 
21:227 

itáliai nyelvek 7:444 
izés a nyelvemlékekben 24:266 

Jaakkola K. 21:65 
Jagic 25 : 460 
jakut j . s eredetéről 3:319. j > $ 

hangváltozás 6:63. j . név és ige 
megkülönböztetése 6:59. su- si-
praefixum 6:64—-66. genitivus 17: 
151—156. j . szövegek 19:465. j . 
szófejtegetések bírálata 6.58 

japániak mint urál-altajiak 24:286 
járulékhangok: i szókezdetén 15: 

393. j , hiatustöltő 15:184 
jelentés 7:422. 435. j.-változások 

6:52, 120. 23:98 
jelentéstan: 24:81. az örökkévalóság 

kifejezése a sémi nyelvekben 
4:175. szók jelentése a gyermek
nyelvben L'3:135 

jelző: felhoztam példa, felhoztad 
példa 3:220. mondatok j . -ű l hasz
nálva 2:370. j . és jelzett szó a 
szólamban 21:410 

jelzői mondat 5:27, 34 
jeniszeji fölirat 24:1 
Jókai Mór Írásmódja 23:350 
jövevényszók: 1. a magyarban: 

kaukázusi szók 23:119. latin sz. 
17:108. 22:510. 25:125. mandsu s 
mongol sz. 20:147. stb. német sz. 
2:372. 17:101. 23:59. 24:334. oláh 
sz. 2:373. 12:87. 14:305. olasz sz. 
23:128, 144, 177, 190, 352. szláv sz. 
2:374, 468—476. 17:109. 25:53. 103, 
244, 442. a keresztény terminoló
giában 18:321. déli-szláv hatás 
volt-e 18:399. török szók 7:215. 
8:187. 17:92. 20:467. 21:115. 25: 
255. szerb réven 3:472. — 2. más 
nyelvekben: cseremiszben orosz 
sz. 4:429. perzsa sz. 3:398. csuvas-
ban ugor sz. 21:121. | délkelet
európai nyelvekben török sz. 19: 
287. | erza-mordvinban orosz igék 
16:453 | finnben germán ós balti 
sz. 23:103. szláv sz. 25:85. litván
lett sz. 23:108, 198 | kelta nyel
vekben ugor sz. 4:217 | lappban 
skandináv sz. 24:202 | latinban 
ugor sz. 4:218 | mordvinban orosz 
sz. 16:407, 453. | németben magy. 
sz. 25:248,469 | nyugati nyelvekben 
ugor sz. 4:217—218, 220 | oláh
ban (14:432) magyar sz. 6:145. 

12:87. 23:328. | oszmanliban magy. 
sz. 25:256 | ruténban magy. sz. 
16:270 | szerbben arab-perzsa sz. 
3:471 | szírben, görög sz. 14: 
465 | szláv nyelvekben altáji sz. 
23:432. magy. elemek 25:288. déli 
szlávságban magy. sz. 17:66. 18:448. 
szlovénban magyar sz. 18:356. tót
ban magy. sz. 25:288 | törökben 
magy. sz. 8:189. 25:256 | ugor nyel
vekben iráni sz. 25:377. újgörög
ben 24:490. szláv sz. 10:339. j vot-
jákban 18:55. arab és perzsa sz. 
3:398 

Jugria 11:1 

Káldi beszédei 23:468 
Kalevala fordítása: 5.476. 
Kalevi poeg 22:506 
Kálmány L. 23:321 
Kapnikbánya nyelvjárása 2:362 
Karagöz-játékok 20:1. 161. 321 
karéi és vepsz szókezdő média 16:461 
Károlyi Gáspár bibliája 3:161 
káromkodás 25:13 
Kassai J. szókönyve 23:306 
kategória-változás 23:157 
kazárok 4:249—258 
Kazinczy F. 7:341 
Kellgrén 23:125 
kelta nyelv 7:444. k. nyomozások 

eredményei 2:394 
Kempelen Farkas 8:325. beszélő gépe 

8:345. 447. 461 
képek a latinban 10:14'i 
képzők: 1. szóképzés 
keresztnevek 3:353—358 
«ketteje, hárma» 1:240 
kettős hangok; 1. hangok 
keverék nyelvek 24:90 
kérdések ige nélkül 25:15 
kérdő mondatnk 24:107 
kezdő (inchoativ) ige 16:260 
kéziratban 12:1 
kicsinyítő alakok az arabban 14:335 : 

1. diminutiv 
kiejtés 25:360 
kihagyások 25:8 
kinai nyelv 23:299. k. nyelvtan 24:79 
kincsásó babonák 10:391 
kirgiz min állítólagos «bűn» jelentése 

18:476 
Kluge 25:248 
kombináló nyelvek 7:428. 452 
kombináló szóalkotás 23:308. 24:130. 

25:368 
Kőmives Kelemen 25.369 



TÁEGYMÜTATÓ. 491 

"Königsbergi Töredék 25:48, 350 
könyvészet 1893: 24:113 
Körösi Csorna 23:34 
körülirás 7:464. k. főnév helyett 10: 

148 
kötőhangzó 18:165. a perfectumban 

3:215 
kötőszók: sőt, sem, se 23:45. k. 

keletkezése 23:166. k. a NádorC-
ben 19:14. k. Pázmánynál 15:209. 
kötőszóvá kövült mondatok 23: 
145. 169. k. helye a szólamban 
21:423 

következményes mondat 23:167 
középfok : ikes és nem ikes k. 3:282 
közmondások 2:371. 25:13. 17. k. 

Pázmányból 15:382. k. ige nélkül 
25:9 

Kresznerics szótára 23:308 
Kriza János «Vadrózsák" 5:475 
Krohn Károly 22:508. 25:371 
Krzywicki 23:221 
Kudatku Bilik I ujgur nyelvemlék) 

t>:225—228. 7:236—241 
Kulin Albert 8:191. 23:103 
kun nyelv: k. hangzórendszer 21: 

74—75. k. mássalhangzós rendszer 
21:76—77. k.-magyar szóegyezések 
21:158. k. miatyánk 9:215. egyéb 
törökségből nem igazolható k. szók 
21:78. k. nyelv egyezése a miser-
tatár nyelvvel 21:76. Codex cuma-
nicus 21.73 

ikun król 5:278 
Kutugur, Kutrigur 7:205 
kymographikon: 1. hangiró készülék 

l app nyelv 5:286 1. ny. hangjai 23: 
206. 1. szókezdő média 16:462. 1. 
duális 5:332, 263. 1. igeragozás 
5:351—364. névragozás 5:304—9. 
1. nyelvjárások 5:286—8. 21:210— 
l'i. 22:161, 299. 1. szótárirodalom 
21:146. 1. nyelvmutatványok 12: 
161. 15:74. 287, 305. 16:165. 21: 
205. svéd-lapp nyelvtan 16:1. sv.-l. 
olvasmányok 16:165. svéd-1. szö
vegek 19:161. 20:73, 189. sv.-l. 
szótár 19:329. lappok neve 5:288 
—90 

l a t i n : acc. c. inf. 10:149. hangtan 
12:341. kérdő mondat 10:149. 
relativ m. 10:148. következményes 
m. 10:149. 1. nyelv sajátságai 10: 
144—6. középkori 1. szók a 
Schlágli Szójegyzékben 24:245. 1. 
nyelv tanításáról 23:278. 1. szó

nyomozás 7:131. 25:365. töves 
declinatió 23:240. magyar-1. szó
tárból mutatványok 6:149 

latinosságok: részletesen tárgyalva 
10:136—174. 1. a NádorC.-ben 19: 
53. 1. 10:246. 

lautverschiebung 7:469 (1. m é g : 
Gr imm törvénye). 

leg, positivusi alak előtt 2:161. 
Leibniz 8:77. 23:103. 24:487. 
Leskien 25:460. 
létige 1:473. 
Lindahl- és Öhrling-féle «Lexicon 

Lapponicum» 12:161. 
Liquida sonans 23:191. 
litván nyelv 7:445. litván-lett ele

mek a fmnségben 23:108. 198. 
lív nyelv 21:255. megakadó és el

eredő hagsúly (gestossener ton) 
21:258. hangváltozások terjedése 
21:256. idegen képzők 21:260. 

locativusi ragok a magyarban 15: 
404. 

Lottner 23:78. 
Lönnrot 25:370. 
Lőrincz K. a kapniki nyelvjárásról 

2:362. 
Luther 7:474. 

magyar nyelv: m. ny. jellemző 
hang- és alaktani sajátságai 15: 
389. m. ny. történeti korai 12: 
78. m. ny. rokonítása 14:23. m. és 
török nyelvek viszonya 17:412. 

Magyar Nyelv Eendszere 6:21. 
Magyar nyelvészet 23:1. 
magyar nyelvjárások 23:310. 
magyarországi német nyelvjárások 

25:102. 
magyartalanságok 7:387. (1. m é g : 

idegenszerűségek, latinosságok, né-
metességek). 

magyar tudományos nyelvtan 1:138. 
magyar-ugor hangmegfelelések 15: 

276. m-u. rokonság külföldi hir
detői 17:414. 

Majnov 21:66. 
mandsu : szókezdő h > n hangvál

tozás 16:469. m. alaktan 20:307. 
mássalhangzó-gyengülés 16:413. 
mássalhangzók osztályozása 8:395. 

m. táblázata 21:143. 
mássalhangzócsoportok 1. hangok. 
Mátyás király halálára való ének 

25:167. 
Mátyusföld nyelvjárása ism. 23:325. 
Medgyesi Pál 7:363. 
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megszólítás 25:2. 
megy ragozása 2:369. 
megyenevek eredete 23:41. 
mellékmondatok Pázmánynál 15:237. 
melléknév: m. motio nélkül 16: 

3:32. m. főnév helyett 10:150. m. 
határozó helyett uo. m. fokozása 
Pázmánynál 15:193. m. igévé 
válik 23:161. m. pótlása a latin
ban 10:147. 

mendtől nagyobb-íéle felsőfok 2:168. 
mesterséges szájpadlás 21:132. 
metaphora 6:120. 
Meyer Gusztáv 24:88. 489. 
Mikkola 25:85. 
Miklosich: Lexicon palseoslovenicum 

ism. 1:306. «Die slav. Elemente 
im Rum». 2:468. «die fremd-
wörter in den slavischen sprachen» 
6:299. die türk. Elemente in den 
südosteurop. sprachen 19:287. szláv 
hangtana 25:460. Subjectlose Sátze 
463, 464. 

mi kérdő névm. jelentésfejlődése 
6:161. 

Misteli 15:468. 
mondat 7:466. 23:146. m. meghatá

rozása 24:231. m. a nyelvbeli 
egyén 1:471. a m.-ban nincs dua
lizmus 1:472. m. alakulása 21:428. 
m. alkotása a gyermeknyelvben 
23:139. m.-ok jelzőül 23:43. m.-ok 
mondatrészül, szóként használva 
23:145. m.-ok továbbragozása és 
továbbképzése 23:145. alanytalan 
m. 25:1, 463. állapothat. m. 25:16. 
fölszól. m. ige nélkül 25:10. vonat
kozó m. 24:107. összetett m. szer
kezete 25:18. 

mondatkötés Pázmánynál 15:237. 
mondatrend Pázmánynál 15:243. 
mondatrészek eredeti szerepének 

megváltozása 23:157. 
mondattan 7:425. 25:78. 360. m. fel

adata 24:232. m. helye a nyelvtan 
részei közt 25:79. m. és stilisztika 
viszonya 25:81. összehasonlító m. 
24:296. indogermán m. 24:ü229 
m.-i. búvárlatok 23:35. 145. m.-i. 
elv fontossága a nyelvbúvárlatban 
23:35. m.-i elv a szófejtésben 23: 
35. m.-i felfogás a nyelvtudomány
ban 23:297. m.-i kérdések fejlő
dése 24:229. m.-i sajátságok a 
Nádor-C.-ben 19:42. 

mongol nyelvtan 21:274. m. hang
utánzó képzők 2:354—8. 

rnongolság 13:169. 
mordvin: m. nyelvtan 13:1. HU 

hangtanhoz 17:158. m. szókezdő
media 16:472. m. denominativ 
igék 4:145. m.-ma képzős eszköz
nevek 6:180. m. névragozás 1:443. 
birt. személyragok 1:445. m. ige
ragozás 1:446. m. határozók 22: 
441. m. szótár 5:152. 24:42. m. 
közlések 1:455. 5:80. m. nyelv
mutatvány 19:73. m. népmese 21: 
54. m. hősi ének 17:67. moksa-m. 
Máté evangelioma 16:325. m.-ban 
orosz-igék 16:L07. 453. m. ház 
21:71. 

morphologia 7:425. 
morpbologikus nyelvosztályozás 2:: 

408. 23:101. 299. 24:80. 
motiós nyelvalakok üres terhe 16: 

324. 
mozzanatos képzők. 1. szóképzés. 
Munkácsi Bernát 23:9. votják szó

tára 22:404. 
Müllenhoií Károly 23:79. 
Müller G. F . 18:38. 
Müller Miksa 8:1. 191. 23:97. 299, 

fölolvasásai a nyelvtudományról 
2:69. 24:83. levele a turáni nyel
vek osztályozásáról 2:381. 

műszók, hajózásiak 1:136. 143. 
mythologia 12:221. m. jelen állásá

ról 12:117. m. nyelvi emlékei 
25:31. 

Nádor-C. nyelvi sajátságai 17:190. 
Nagy Szótá/ 5:476. 6:21. [19:1. 
napok: 3:342. 
nap részei 3:345. 
nasalis sonans 23:191. [23:43. 
nehézségek a mondatelemzésben 
nélkül használata 2:369. 
nem, grammatikai 10:140. 
nem, ne szócskák helye a szólamban 

21:420. . 
német nyelv 7:450. föln. 7:468.. 

óföln. 7:469. 23:78. kfn. 7:471. 
úfn. (irodalmi) 7:474. u. ny. ki
ejtése 24:106. n. nyelvjárások 25: 
101. n. szófejtés 25:248. 

németességek 1:15. 
németes összetett melléknevek 7:387.. 
neologismus 23:109. (v. ö. nyelv

újítás). 
néphit kifejezései 23:308. 
népnyelvhagyományok 2:147. 
népnyelvi adatok gyűjtése 24:126, 
néprajzi folyóirat 24:112. 
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névelő 2:161. 4:111. 15:406. 10:139 
n. a Nádor-C.-ben 19:8. n. Páz
mánynál 15:212. 

névmás: személyn.-ok 2:142. 291. 
4:36. 5:299. bennünket 23:41. sz. n. 
a nekem, neked-íélék előtt 3:460. 
3. szem. n. az ugor nyelvekben 
21:190. sz.-névmások többese ma
gyarban, finnben, törökben 3:294 | 
magamagátstb.23:39 | mutatón.-ok 
6:29.- az, ez 4:106. amaz, ugyanez, 
mindez, szintoly 23:44 | kérdő és 
határozatlan n. 6:59. kérdő és 
vonatkozó n. 24:107. kérdő n. ere
dete 6:60. ki, mi 25:287, minő, 
milyen 24:408 | relativ n. 3:280. 
relátiv n. eredete 5:20. 23:169. 
a ki, a mi hangsúlya 4:467. 5:19— 
20. 32. 23:176 | határozatlan n . : 
almát, diót mit 20:157. kést vagy 
mi t 20:158. valaki, valami 25:56. 
valaki, néki 24:368. 25:125. vala
mennyi 25:18. senki, sehol, min
denhol stb. 23:44 | egymás 23:36 | 
tagadó n. 3:442 | n. helye a szó
lamban 21:423. az ók apjok er-
délyies 3:232. «valami» jelentés 
fejlődése a jakutban 6:60. n.-ok 
használata 1:5. 10:152. n.-ok a 
Nádor-C.-ben 19:5. n.-ok Pázmány
nál 15:199. 212. n.-ok az ugorság
ban 3:36. törökségben 6:63. 

névszótő: 1. szótő. 
névu tó : helye a szólamban 21:426. 

n.-k a NádorC.-ben 19:11. n.-k. 
Pázmánynál 15:198. 

Nogáll János 6:21. 
nom. c. inf. Thukididesnél 24:142. 
nye lv : a ny.-ről általában (Schlei-

cher) 7:420. a ny. idomairól 
7:425. a ny. életéről 7:430. a ny. 
fejlődése történetéről 7:433. a ny.-i 
idom hanyatlásáról 7:451. ny. 
belső és külső alakja 23:100. 
ny. definitiója 3:255. ny. eredete 
8:352. 23:304. nyelvek közös ere
detének lehetősége 2:427. nyelvek 
szétágazása 7:242. nyelvek küzdel
méről 23:334. 475. ny. növése 8:8. 
ny. hangbeli romlása 8:23. termé
szetes és mesterséges ny. 24:89. 
universalis ny. 8:349. világny. 24: 
86. ny. és gondolkodás 7:420 
8:107. ny. és ész 8:105. nyelv
becslés 23:101. nyelvcsaládok 8:81 
(v. ö. nyelvtörzsek), ny.-érzék 
2:135. 5:13. 7:462. 478. 23:98. 

Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás 
koráig 25:251. 

nyelvészet: 8:1. 23:94. természeti 
tudomány-e? 1:470. 8:1. 24:85. 
ny. czélja ós eszközei 2:131. ny. 
módszerei 15:468. ny. többet bizo
nyít mint a krónikák 2:140. ny. 
történetéről az araboknál 14:309. 

nyelvhelyesség 23:215. 24:233. 355. 
nyelvjárások 7:242. 8:4. 20. 97. ny. 

vallomásai 8:1. ny. növése 8:24. 
ny. fejlődése 24:102. ny. eltérései 
testrósznevek elnevezésében 16: 
144. ny. osztályozása és jellemzése 
23:310. 24:100. ny. ujabb irodalma 
23:321. kapnikbányai ny. 2:362. 
háromszéki ny. 3:1. mátyusföldi 
ny. 23:321. palócz ny. 23:326. 
szlavóniai és drávai ny. 23:323. 
Cellefrouin franczia ny.-nak le
írása 23:223. nyelvjárás-tanhoz 

nyelvkeverődés 8:28/23:475 [3:1 
nyelvosztályozás 2:75 
nyelvrokon!tás 2:292 
nyelvrokonság 7:242. 15:317—19. ny. 

kri tériumai 18:472 
nyelvszokás 24:360 
nyelvtan 8:73. 23:96. ny. feladata 

25:360. ny. felosztása 24:79. 25:81. 
ny.-i kategóriák 24:109. történeti 
ny. 23:97. phonetikus ny. 25:365. 

nyelvtanítás 8:73 
nyelvtisztítás 23:110 
nyelvtörténet 23:97. 24:257 
Nyelvtörténeti Szótár 2:282. 296. 

3:360 5:246. 477 
nyelvtörzsek 7:438 (v. ö. nyelv

családok) 
nyelvtudomány 1. nyelvészet 
Nyelvtudományi Bizottság működé-

désről 1:131. 2:105. 3:249. 21:64 
Nyelvtudományi Közlemények 21:64. 

23:1 
nyelvújítás 23:116. franczia ny. 23: 

108 
nyomaték (erősségi hangsúly) 21:402. 

24:81 

ogur népnevezet 7:222 
oklevelek 6:327 
oláh fejedelemség kezdete 6:221 
oláh nyelv : 14:265. o. ny. és nép 

6:125. o. ny. magyar elemei 1. 
jövevényszók [375 

olaszok mint a magyarok térítői 18: 
onugur, unugur 7:205 
orkhoni és jeniszeji föliratok 24:1 
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Orosius codex 12:45 
orosz szók a cseremiszben 4:429. 

mordvinban 16:407. 453 
orrhangok illeszkedése a következő 

mássalhangzóhoz 14:72 
orta-ojumi 21:81 
orthographia: 1. helyesírás 
ó-szlovén nyelv 18:335. 25:244, 442. 
osszét szók a magyarban 24:128. 

ugor nyelvekben 24:82 
oszmanli doy ((keletkezni» 6:59. 
osztják nyelv: északi o. ny. 11 köt. 

osztB. vocalis hosszúsága 17:131. 
osztB. hosszú hangzó két mással
hangzó előtt megrövidül 17:131. 
osztB. vocalis-nyújtás hangsúly 
miat t 17:131. osztB. kétféle g (g: 
g := y) 17:130. osztB. I ingadozó 
(/•re) 17:130. oszt. I 21:71. osztB. 
I részint eredeti l, részint d (t) 
17:129, 130. oszt. I magyarban 
szóközepén s végén /, 21:72. finnben 
szóközépen l és t (d) 21:72. finn
ben s (különösen szókezdetén) 21:72. 
osztB. y csak két vocalis közt 
fordul elő 17:130. osztB. y érint
kező consonans előtt % lesz 17: 
130. osztB. y leginkább o u mel
lett divatos 17:130. osztB. y-nek 
nincs hangtörténeti értéke 17:130. 
osztB. n, ng 17:130. osztB. n után 
mindig g van 17:130.- osztB. 
magashangú szóban mindig g van 
17:130. osztB. g s y váltakozik 
17:130. oszt. t > l szókezdő hang
változás 16:468. oszt. íZ-féle vegyes 
mássalhangzóról 21:71. hangsúly 
az osztB.-ben 17:129. Alquist hang
jelölése az osztB.-ben 17:129. oszt. 
m-féle benható igék 4:147. osztB. 
-na lativus ragja 17:132. oszt. 
evangélium 7:403. o. e. külömböző 
textusairól 17:133. o. mondatok 
17:161. o. nyelvemlékek 22:408 

óta kifejezése a csuvasban 2:17 
Otrokocsi Fóris Ferencz 4:246 
önállósított határozók 23:48 
önállósított (egy szóvá forrt) szerke

zetek 23:43, 44, 58 
ősmíveltség képe 10:423 
ősnyelv 7:434, 439. 8:356. 23:304 [43 
összehasonlító nyelvfudomány 8:32, 
összetétel 7:464. 21:465. dér-csipte és 

agya-fúrt-í'élek 3:213. fe'req-ráqta 
3:221, 228. időtelve 2:370. sors
üldözöttek 3:224. fa-vágó 3:226. 
hálószoba stb. mint az angolban 

7:387. jelöletlen ö. 4:26. ö. a Ná-
dor-C.-ben 19:21. ö. Pázmánynál 
15:188. ö. a latinban 10:147, 149' 

összetételes szókettőzós 2:368 
özbeg-tatár dialectus 4:315 
ozés 24:383 

Paasonen 24:42 25:377. 
palatális-törvény 23:81 
Pallas 18:40 
palócz: p . nyelvjárás ism. 23:326. 

p . gyakorító igék 16:253 
páros kifejezések összetett szóvá 

válása 23:51 
participium 1. igenév 
Paul Hermán 23:405 
Pázmány: összes művei 25:256. 

Beszédei 23:468. Kalauza 23:468. 
nyelve 15. köt. 

perzsa vizsgálatok eredményei 2:390 
Pervuchin 21:220 
Petőfi kritikai kiadása 23:465 
philologia és nyelvtudomány 8:3 
phoenicia föliratok 6:366 
phonetika 24:105. ph. az egyet, ta

nulmányok körében 24:106, pho-
netikus nyelvtan 25.365. ph.-i fo
lyóirat (phonetische studien) ism. 

Pictet 23:104 124:105 
Pintér Sándor 23:321 
pleonastikus ragozás 2:368 
Popov 9:1. 15:407—45 
Porkka V. 21:65 
Porthau Henrik Gábor 4:4. 23:103. 

24:488. 25:369. 
Potanin 21:220 
Pott J. Á. 8:190. 23:77 
Pozder K. Idegen szók a görögben 

és latinban 22:515 
Pozsonyi codex 24:59 
praeteritum: a germán nyelvekben 

8:41. p. képzésére szolgáló ala
kok a magyarban 15.404 

Prellovitz 24:110 
psychologiai alany és állítmány 24:80 
purizmus 23:110. 24:355 

Quigstad 21:207. 24:202 

Eadloff 22:477 
ragelhagyás 23:51 
ragozás 2:h4. r. a Nádor-C.ben 19:32. 

r. Pázmánynál 15:191. r. a kap-
nikbányai nyelvjárásban 2:367. r.. 
a háromszéki nyelvjárásban 3:5. 
ragok használata a gyermeknyelv
ben 23:141. — 1) igeragozás : sze-
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mélyragok 15:269, 402—3. 22:422, 
' 424, 425, 436, 439. -l 2. szem. ige

rag hosszú -ll-lel 3:6. leszel? 25:48. 
-él, -dl 2. szem. rag. 15:471.24:263. 
3. szem. alak 4:143. -n személyrag 
3:270. -ik 3:268, 274. 7:352. -ék 3. 
szem. ragja 24:264. egyék, igyék 
alak 24:268. adj<?/c stb. ' 2:368. -é, 
-né 3. szem. igerag 24:269. -sza, 
-sze igerag 3:6. ikes igék 2;368. 
25:376. iktelen igék ikes alakkal 
2:368. 23:317. tárgyas r.-beli j 
21:198. -a, -e 3. szemólyrag (ira, 
irta, irna) 19:144. -ja, -je elveszé
se 19:135. -i tárgyas személyrag 
19:142. -uk, -ük igerag 24:395. -d 
tárgyas személyrag elkopása (hún'-
be) 4:32 | idők s módok 23:180, 
183, 185, 190. igemódok képzése 
13:136. fölszólító mód 23:459, 463. 
rövidült fölsz. alakok 13:147. fölsz. 
2. szem. -dl, -él nélkül 3:7. tani-
jon-féle fölsz. alak 25:350. fölsz. 
alak jelentő h. 4:25 j jelen idő 
alakjai 5:259. elbeszélő múlt -é-je 
(-ék, -nék, -énk, -nénk stb.) 24:268. 
ivók. kéróTc igealakok 24:281. befe
jezett cselekvés 23:460. -t, -tt per-
fectum képző 15:268. -t és múlt 
2:297. perfeetum kötőhangzója 
3:215. -sz a folyócselekvésben 3:270 
—274. hi-sz-ek, le-sz-ek, haragu-sz-
om és haragu-d-om stb. 5:261. lő
nek (nem lőn-nek) 3:270 | igerago
zás Pá2mánynál 15:206 || 2) név
ragok 23:254. magyar és ugor vi-
szonyrag}k H:296. genitivusi -n 
rag az %ltaji nyelvcsoportokban 
17:155. es^tképzés az indg., nyel
vekben 2:319. névragok Árpád
kori alakja 25:148—149 | birtokos 
személyi-agok 15:471—472. 3. birt. 
szem. r. 25266. a, e,ja,je 19:146. 
21:198. 25:2i6. -a, -e 24:375. -ja 
birt. rag 4:24. -ja, -je elveszése 
határozók végén 19:135. -i birto
kos személyi, (pl. pénzt, tőqid) 
19:142. -únk (-unk) rag 15:183. 
-uk, -ük 24:39!.. -ik ;házik) 4:31. 
-ék, -jék 3. aem. birtokos rag 
24:382. -jai, -jóim 2:367. viszony
ragok -á, -é latvus-rag 8:308. -an, 
-en módhatározc rag 24:373. -ba, 
-be 15:192. 19:H4. 24:375. -ban, 
-ben 15:192. -ból,-bői 15:192. belől 
25:48. -búi, -bűi 15:183. -ben 2:367. 
24:372. -é lativus rag 19:136, 143. 

24:269. {—-ért) 2:367. -ént {-int) 
15:182. -ért 2:367. -ét(=-é?-t)i 2:367. 
-g nyomósító 3:6. -hoz, -héz, -höz 
alakjai 23:317. -ként 15:182. -képen 
15:197. -lag, -leg 4:132. 5:395. 
15:192. -lan, -len 3:459. 15:192, 
197. 24:373. -n 5:261. 15:192. -nakT 
-nék 2:321. 3:195, 206, 270, 305.. 
5:261. 24:372. -nak az Árpád-kor
ban 25:48. -ndl, -nél 3:207. 23:345. 
24:263. -ni helyhat. r. 2:369. 23:345. 
-női, -nőtt 23:345. -ól, -ől 24:280.. 
-ra, -re 3:6. 19:144. -rá, -ré (-ra,. 
-re) 2:365. -ról, -ről 15:192. 25:48. 
-rúl, -rűl 15:183. -stól, -stől, -stúl, 
-stűl 18:158. 24:281. -szer 4:24. -t 
tárgy rag 2:367. 15:274. jót, sót 
15:472. tárgyrag elhagyása 3:445. 
-í helyhat. r. 3:6, 15:192. -t mód
hat, r. 2:317. 15:198, -tói. -tői 
5:126. 15:192. -túl, -tűi 15:183. 
25:48. -úl, -űl 15:183. 192, 405. 
-utt, -ütt helyh. r. 24:395. -vd, -ve 
2:365. 15:1^2, 275. 19:136. -val, 
-vei 4:24. 5:291, 298. 23:372. -ml 
az Árpádok korában 25:48 

ragozó (agglutináló) nyelvek 7:427,. 
429, 452. 8:54. 23:301 

ragtalan (ragvesztett) alakok 3:75— 
76. 4:143 [14:25 

Eask és a «skytha» nyelvészet 2:404. 
Eebáb náme 22:476 
régi magyar irók mire nézve lehet

nek igazitó mintáink 1:10 
Régi Magy. Költők Tára 25:251 
Eeguly Antal 11:5. 23:121, 125.. 

17:130. E. hagyománya 16:157. E. 
cseremisz mondatai 3:99. E. csu-
vas példamondatai 2:189. 201— 
280. E. déli vogul nyelvjegyzetei 
9:2. E. mordvin jegyzetei 5:81. E. 
((Szamojéd tanulmányok* 22:82 

Eenvall 25:370 
Eévai 7:336. E. igerendszere 7:345 

E. magyar-ugor nyelvhasonlitása 
15:248. E. levele 1:125, 127, 143 

rhythmus a magyarban 10:366 
Eiedl Szende 19:22 Magyar Nyelv

tana 3:255 
Ecesler 6:125, 221 
Eogov Miki. 17:380 
román nyelvek 8:82, 95. r. ny. fu-

tu ruma 8:39, 53 
Eousselot 23:221 
rövidítések 23:112 
rövidség a m. kifejezésben a német

hez képest 7:391 



496 TÁKGYMTJTATÓ. 

Rudbeck 24:487 
rumun nyelv 1. oláh ny. 

Saalfeld A. Index Grsecorum voca-
bulorum in lat. lingua 22:515 

Saineanu Lázár 24:354 
Sajnovics János 23:95. S. «Demon-

stratiója» 15:249 
Sajószentpéteriek Végzése 3:190.4:196 

6:330. 333 
sakkjátszó autómat 8:331, 339 
Salemann 22:477 
Saragur 7:205 
Sarkéi 4:249 
Satigin 9:3. 11:7 
Schiefner A. 17:415 
Schlágli Szójegyzék 23:474. 24:245 
Schlegel Frigyes 8:79 
Schleicher Ágost 8:191, 23:74, 77. S. 

elmélete a nyelvről 7:420. S. a 
nyelvjárásokról 8:101 

SchmeÜer J. A. 8:100 
Schott Vilmos 17:414. 23:125. S. 

munkái 2:405. S. «Altajische Stu-
dien» 2:156, 305 

Schrader O. 23:104 
Schuchardt 23:474. 24:86, 107. S. a 

nyelvek küzdelméről 23:475 
segédhangzó 18:165 
segédige 1:14. s. helye a szólamban 

21:422. s. fordítása a latinban 
10:158 

sémi : s. nyelvcsalád 7:438, 8:50, 
190. s. gyökerek 23:302. s. nyel
vek vizsgálatainak eredményei 
2:398. s. névszó szám viszonyai 
7:63. örökkévalóság kifejezése a s. 
nyelvekben 4:175. s.-ség nyelvé
szeti és ethnographiai viszonyai 
12:221. s. és hámi rokonság 23:302. 
s. faj őshazája és vándorlása 12: 

Setálá Emi l 23:452. 24:233 [285. 
Simonyi Zsigmond 23:13 
Skandináv: s. nyelvek 7:450. 8:16. 

s. mondákbeli tulajdonnevek 4:221 
stb. s. nyelvekben finn-ugor szók 
4:217, 220 

skythák 4:226. 10:174 
Sólon adótörvényéről 6:164 
Stakelberg 25:377. 
Steinthal 23:304 
Stenvick 21:66 
Stiernhielm 24:487 
stomatoskopia 21:132 
Stowasser 23:227 
Strahlenberg 18:37 
Suomi 24:237 

Suomalais-ugrilaisen Seuran Aika-
kauskirja 21:63 

superlativus 2:161, 165. 16:455 
syncretismus 24:296 
syntaxis 1. mondattan 
szájüreg átmetszete 21:139 
szám: egyes, kettős, többes sz. a 

sémi nyelvekben 7:63 
számnevek 2:316.5:266,6:296. magyar, 

ugor, török sz. 4:263—264. sz. az 
öt altáji nyelvcsoportban 16:153. 
tizenegy, huszonkettő stb. 23:45-
-van, -ven 15:262, 285. sokan, ele. 
gen min t alany 25:7. sz. után több. 
szám 2:369. sz. mellett egyes sz. 
1:48. sz. az ugorságban 3:35. 21:200. 
hetes és tizes szám az ugorság
ban 21:202, 206. sz. Pázmánynál 
15:198 

szamojéd nyelv 22:81. sz. birtokos 
személyragok és tárgyas ragozás 
2:288. sz. nyelvrokonság 23:14. sz. 
ugor nyelvhasonlítás 23:87. sz. 
szójegyzék 22:321 

szanszkrit : sz. nyelvtudomány 2:79. 
sz. vizsgálatok eredményei 2:393 

származási táblák, sz. fa 18:472— 
Szavvajitov 15:446 [474 
század 3:334 
székely népköltési gyűjtemény 2:146 
személy ragok: birtokos sz. 2:143 | v. 

ö. ragozás; sz. viszonya birtokra és 
tárgyra 1:434 

személytelen igék a szlávságban 6:14 
szenvedő ige 4:35. 7:330. sz. i. hasz

nálata 3:207 
szerb nyelv török elem3Í 3:471. sz. 

ny. török ií-féléket a-val megtol
dotta (-dzia) 3:159 

szerbben arab-perzsa siók 3:471 
Szilágyi-féle török kéziratgyűjte

mény 22:504 
szinek neve 23:346 
szir irodalom 25:97 
szláv nyelvek 7:445. szl. hangtan és 

szlavista folyóirat 25:460.szl. za5:10. 
szl. ny. collectiv számnevei 2:316. 
szl. szók a magyarban, altáji ele
mek a szl. ny.-ben 1. jövevény-
szók. 

szlovén nyelv 18:335. 25:244 
Szmimov 21:478 
szó 7:422. szók atcsapása más szó

nembe 23:15r- szók száma 2:82. 
sz. fejlődése t mondatból 23:35 

szócsaládosítás 6:57 
szócsonkítás 641 
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szóegyezések m. és finn-ugor nyel
vekben 6:374—478. 7:1—62 

szóegyeztetés (névszók neme) 16:323. 
értelem szerinti sz. 25:201—212. 
tévesztett sz. 23:476. ostoba egy 
gyerek, ebbül a borokbul 23:46. sz. 
Pázmánvnál 15:210 

szófejtés 23:301. 24:362 
szóképzés 2:1. 6:20. 24:129. magy. 

hangutánzó képzők 2:360. deverb. 
és denom. képzés 24:135. sz. el-' 
vonás által 23:227. sz. eszköze az 
ugor nyelvekben 18:166 —168. sz. 
a Nádor-Cod.-ben 19:24. idegen 
képzők átvétele 3:421, 17:117. tö
rök képzők a votjákban 18:151 || 
1) Igeképzés 15:399. Pázmánynál 
15:201. frequ. i. 16:253. frequ. i. 
különféle értéke 18:172. frequ. kép
zők kapcsolata a magyarban 15:397. 
nom. i. 2:1, 100. í 5:398. 17:46. 
mom. i különféle értéke 18:210. 
kombinált műveltető s mozz. kép
zők 24:168 stb. caus. i. 4:156. 
15:201. caus. i. jelentése 18:239. 
caus. i. az ugor nyelvekben 18:239 
—249. refl. i. jelentése az ugor 
nyelvekben 18:249—252. szenvedő 
i. 15:201. denom. i. az ugor nyel
vekben 10:10—46. denom. igék 
képző nélkül 4:59, lappangó de
nom i. 18:461—465. azzá levest v. 
válást jelentő denom. i. 18:311— 
319. azzá tevést jelentő denom. i. 
18:456—461. denom igeképző két 
ugor alapalakja (d és g) 10:46—52. 
magy. denom. igeképzők (különö
sen -l és -z) liangalaki mivolta 
10:53—66. nem világos értékű i. 
az ugor nyelvekben 18:465—471 | 
Egyes igeképzők -ad, -ed 4:145.<ád 
18:199.<Cajt v. ojt, ejt caus. képző-
bokor 18:199, 246. -al, -el caus. 
16:255. 18:248. <-ál, -él frequ. i. 
18:199.«£Z denom. i. 18:304.<Í£W, 
án inch. 18:217. -'an mom. 2:1. 
18:218.<á«d, énd (and, end) 3:37. 
18:199. -and, -end futurum 18:186. 
-ász, -ész frequ. 7:327. 18:193, 198. 
-ászt, -észt caus. 4:145. 16:262. 
<at, -et caus. 18:246. 24:180, 197. 
<at, et passivum tő 18:266. -bál, 
•ból 18:227. -csal frequ. 18:194. 
-cs-l frequ. 18:194. -d frequ. 
18:184—185. -dál, -dél frequ. 18:199. 
-dít 2:103. 4:171. -do-kol 18:229. 
-dos, -dös frequ. 2:103. 18:193. 

24:131. -doz frequ. 18:193. -dúl, 
-dűl inch. 2:103,360.4:171.18:264. 
-ed 25:265. -ejt caus. 18:199, 246. 
-el 25:265. -eml(-ik), -et, -ep vogul 
megfelelői 25:265. <cét, it caus. 
18:199, 246. -g 2:359, 18:202. 24: 
131. -g frequ. 18:202—203. -gad 
frequ. 18:204. -qál, -gél {-gal, -qel) 
frequ. 18:199, 204. -gat, -get frequ-
17:53. 18:204. 24:287—295. -qol 
frequ. 18:203. -h denom. 16:261. 
18:300. -hat, -het 15:202. -hod, 
(•hed, -hőd) denom. 18:302. -int 
nom, 4:31. 24:409. -it nom. 24:415 
—426.<:íí (<<?'í, i l l .<ojí, ejt) de
nom. 2:100, 360. 3:267, 268. 4:145. 
18:457. 24:275. -k mom. k. mint 
frequ. képzők előrésze 18:228. -kad 
18:229. -kál, -kél 18:230. 24:131. / 
-kan mom. 18:229, -kász, -kész 
18:230. kod frequ. 2:103. 18:230. 
denom. 18:463. -kol 18:229, -kos, 
-kosz, -kos 18:194. 231. -I caus. 
15:399. 18:248. -I deverb. 4:145. -I 
denom. 2:354. 10:1—9. 18:287. -/ 
-es intransitiv igék 18:470. -lal, 
-lel caus. 16:255. 18:248. -lat caus. 
16:2i0. -Iái, {-lal, -lel) frequ. 18: 
199. -Iái, -léi (-lel) denom. 18:288. 
-II (-/) mom. 18:238. -II dom. 18: 
289. -It 18:238. -m mom. 18:216. 
-ml 18:217, 238. -n (néha (ny) 
mom. 18:216. -nd frequ. 18:186. 
•ng frequ. 18:202. -nt 18:217.<od 
(<Cöd, ed) demom. 18:313. -ód, -őd 
sefl. 3:159. 18:261. -ódik, -ó'dik 
mint pass. 4:35.<códz refl. 18:262. 
-ojt caus. k. 18:199, 246.«fe , őz 
(*<oz, öz, ez) refl. 18:2ü2. -p mom. 
18:226. -r 2:361. -rog (valószínűleg 
= ered. -loq) 18:469. -s frequ. 
18:192—194. '-sál frequ. 18:194. -s, 
-kod denom. 18:464. -sz frequ. 18: 
192—194. '-sz, -l frequ. 18:194. ,sd 
caus. 18:193. -í 4:145. -t mom. 
18:223. -t caus. 18:244. 24:170. < 
tat, tet caus. 4:145, 158. 18:246: 
24:185, 197.<úl, űl (ól, öl) refl. 
4:145. 18:263.<«Z, ül denom. 2:104. 
18:308, 316. -v mom. (=ered . ni) 
18:219. -v refl. 18:264. lappangásba 
jutva 18:265. -z, (-az, -ez, -oz, -öz,) 
denom. 10:1—9. 18:302. 462 || 2) 
névszóképzők 15:399 n. Árpád-kori 
alakja 20:150—153. nomen ver-
bale functiói 20:251—254. névmás
képzők 20:456—461. többes szám 
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képzése 3:27, 285. 4:208. 15:401. 
22:387, 390. collectiv számnévkép
zés (kettő, ketten) 20:402. helynév -
képzők 15:400. nom. possessoris 
képzés 15:400. -a, -e nom. verb. 
5:240, 244. 19:148. 24:379. 25:266. 
-a, -e dimin. 19:148. 24:379.<a, e 
szóvég 20:273. kese, vézna 20:291. 
-ad, -ed számnévképző 8:313. 20: 
421. -aj, -ej nom. verb. (kacaj, 
zörej) 2:360. 19:156. 20:272, 282. 
<Cács deverb. 20:275. -dl, -él (ha
lál, kötél) 20:289. <alm, <elm, 
<_alom, <elém 20:281, 293. 
< ály i0:274. <cdnk, 5:245, 6 : 
186. ' 20:274 .<cány, <cény 20:274. 
< á r , < e r 15:186.' 20:274.<<ís,<:ás 
20:275. -asz, -esz \6M3.<cász,<:ész 
7:323, 15:185. 18:304. -at, -et 15: 
185, 268. 17:56. 19:152. 20:297, 
-atag, -eteg 23:419. -atal, -étel (étel 
stb.) 15:185. -atlan, -étlen (tudatZaw) 
20:303. (v. ö. -talán, -telén) -dnk, 
-énk 5:245. -bb középf. 20:450. -bé
li 15:187. -cs dimin. 20:405. -csa, 
-cse 15:185. 20:406. -cska, -cske 
15:185. 20:406. -cza, -cze 15:187. 
20:406. -d dimin. 3:7. 20:420. -d 
helyn. 20:430. -da, -de 15:187. -dad, 
-ded 20:420. -dalm, -delm, -dalom, 
-delem 20:281, 295. -e dimin. 24: 
374. -e nom. verb. 25:266. -énom. 
poss. 3:5. 15:273. 19:136. 20:437. -é 
(öcsán) 20:411.<ék deverb. 15:186. 
20:273. -ék (Sánosék) 3:b.<ékony, 
<cék'ény 5:245. 20:273. -él főnév
képző 24:263. 25:176. -éit, -oíínom. 
perfecti 20:299. 24:382. gy helyn. 
20:430. -i nom. verb. 4:3l'. 19:143. 
20:272. -i dimin. 19:143. 20:412. 
24:392. % nom. poss. 24:392. -* 
melléknév-képző 19:136, 143. 20: 
436. ragos névszókhoz 15:188. A 
többes szám-képző 15:269. -ik szám
neveknél (harmadí/c) 8:313. -ista 
22:518. -k deverb. 20:299. denom. 
névképző 6:239. -k, -ka, -ke dimin. 
2:335. 20:416. -kó, -kő dimin. 20: 
417. -kora 2:318. -I (-ly) deverb. 
(lepel, fogoly) 20:289. -lyan, -lyen 
5:395. -m, (-mo, -ma, -me) deverb. 
2:95, 20:281. -m dimin. 20:418. 
-mánij, -meny 15:186.17:46.20:296. 
-más, -més 4:141. 17:46. 20:296. 
-matos, -metés 4:141. -n, -ny 20: 
419. -n (azon, ezen) s egyéb név
másképzők 20:456—461. -ni infini-

tivus 4:27. 20:282. -nyi 2:467. 15:: 
260. 19:142. 24:392. -m alakkal 
15:187. -nok, -nők 2:152. 6:19. 15: 
185. -ó, -ő igenévképző 5:239. 19: 
138. 20:264. 24:282. -ov, -öv? 17:72.. 
-o, -ö dimin 19:137. 20:419. 24:282. 
•ok 24:388.<Cös, ős nom. verb. 
20:265. -r (éber stb.) 20:465. -r<f 
(rú: -rő, -rű) végű névszó 18:469.. 
-s dimin 20:405. -s melléknév-
képző 8:316. 15:187. 20:425, 434,. 
idegen szókhoz: koresmáros, mé
száros 2:153. -sáq, -ség 2:22. 7:121.. 
15:185, 186, 400. 22:o26. -ság, -ség-
latin megfelelője 10:144. -sáqos, 
-séges 15:194. -só, -ső 7:123. 20:434. 
•t (-at, -et) 15:268. -tal, -tel (ital) 
20:290. -talán, -telén 3:192. 4:142. 
15:188, 197. 20:455. 23:164. 25: 
258, 346. -tél 25:258. -ték, -tok 
(érték, birtok) 20:297. -tt (halott) 
20:299. -txjú, -tyű °íO:ün± 23:474. 
<ú, ű (<Lu, ü) nom. verbale 19: 
140. 20:264, 291. 24:285. -ú, -ű 
melléknévképző 5:240. 19:141. 20: 
441. -ú, -ű, dimin 19:140. 24:285. 
-va, -ve '5:240. 17:47. -val, -vei 
(rakval) 20:297. -ván, -vén 5:240. 
17:47. -vány. -vény 5:240. 17:47. 
20:296. -vasi 17:47.' 20:296. -z (igaz, 
száraz) 20:292. 

szókezdő lágy explosivák a magyar
ban 15:390 

szókezdő média az altáji nyelv
csoportokban 16:462. sz. m. a tür
köm ánban 15:170. sz. magy. b 
keletkezése 16:461. sz. g, b a zür-
jén-votjákban 16:461 

szókincs a gyermeknyelvben 23:135 
szókombinálás és szófejtés 24:129 
szólam: meghatározása 21:403. sz. 

alakulása 21:407. sz. hangsúlya 
21:426. sz. nyomatéka a mondat
ban 21:429 sz. sorrendje a mon
datban 21:430 

szólások, képes kifejezések 24:356 
szólásmódok: sz. a kapnikbányai 

nyelvjárásból 2:371. sz. Pázmány
ból 15:363 

szórend 4:45. 23:101. 24:80. birtokos 
jelzőé 2:287. 3:59. igekötőé 21: 
419. kötőszóé 21:423. segédigéé 21: 
422. sz. Pázmánynál 15:243. szó
rendi különösségek 2:370 

Szorokin vogul szójegyzéke 16:470 
szótag: 21:404. alakulása 21:405. 

hangsúlya 21:406 
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szótár 23:96. sz.-hoz való jegyzetek 
2:308. szótári mozgalmak 2:281. 
Bartal és Veress Magyar-Latin 
Szótára 3:475 

szótők 18:164—166. 23:240. -as-es 
praesenstők 3:270. 18:193. hang
rövidítő névszótők 4:26. sz. Páz
mánynál 15:191. sz. vogulban 
és magyarban 24:156—158. ige- és 
névszótő egyezése a jakutban 6:59. 
tővégi magánhangzók 24:396. 25: 
284 

szóvég kopása a magyarban 15:^97 
szóvégi magánhangzók idegen szavak

ban 19:158—160 
szóvonzat 3:9. sz. Pázmánynál 15: 
Szvorényi József 23:114 [215 

tagadás az ugor nyelvekben 6:67. t. 
Pázmánynál 15:231 

tagolatlan mondatok 25:1 
tájnyelvek 7:475 
tájszók 2:374. 3:10 
Tájszótár 23:307 
tamul nyelv 2:422. 4:265. 10:445 
tárgy: határozott t. 4:33. meg- ige-

kötős igék tárgygyal 5:11 
tárgyas igeragozás 1:435. 2:134. 3:207. 

4:25, 33, 458—460. 5:33. 23:476. 
vernelek, rémítnelek 7:369. t. i. a 
NádorC.-ben 19:42. t. i. Pázmány
nál 15:220. t. i. a vogulban 9:21. 
24:25, 328. a szamojédban 2:288. 
a héberben 1:435. az eszkimók 
nyelvében 4:455 [24:188 

targyatlan igék tárgyas használata 
tatár : t. 4 3:319. t. népdalok 1:144. 

2:117. t. nyelvmutatvány 16:313. 
t. nyelvtan finnül (Genetzé) 18:320. 
khivai t.-ság 4:269 

terpedt magánhangzók 4:30 
testrésznevek: ugor és török nyel

vekben 17:438—449. törökségben 
16:126. az öt altáji nyelvcsoport
ban 16:144 

Thomsen Vilmos 23:103. 24:1. 25:86 
Thury József észrevételeire czáfolat 

Budenztől 18:476—478 
tihanyi apátság 1055-iki alapító-levele 

25:129 
tiltás Pázmánynál 15:231 
tovább ragozott és tovább képzett 

mondatrészletek 23:43 
t ő : 1. szótő 
többes szám: latinos t. sz. 10:141. 

birtok t. száma a latinban 10:141. 
t. sz. és gyűjtőnév 10:144. 

török: t. y a /,>ból 3:316 t. j eredeti 
í, cZ-ből 3:241. t. z eredeti d, í-ből 
3:316. szókezdő t. j enyészete 
3:247. d > z hangváítozás 3:242. 
s > l hangváltozás 3:244. szó
kezdő j > ?í, n hangváltozás 16:: 
466. t. ki képző 2:461. -Hra, -kire 
hangutánzó képző 2:353. -kar -kir 
hangutánzó ós causativ képző 
2:353. -rda, -Ida hangutánzó képző 
2:356. t. 4i képző 3:157. t. «facere» 
jelentésű' igék 2:359. t. számnevek 
6:296. t. testrész nevek 16:126. t. 
omotka ,tojás'? 17:419. kisázsiai 
t. nyelv 22:113. t.-magy. szóegye
zések 7:109—189. bírálatuk 10:61— 
135. t. (jakut) szófejtések bírálata 
6:58. t. árja nyelvérintkezés 24: 
405. t. elemek a votjákban 18:55. 
a szerbben 3:471. délkelet-európai 
nyelvekben 19:287. t. tatár nyelvek 
etymologiai szótára 13:249. t. 
nyelvújítás, Vámbéry-féle, 1. Vám-
béry. t. fajok népirodalma 6:265.. 
t. nők nyelve és költészete 23:: 
424. t. népszinjáték 21:81. t. dalok 
22:526. t. példabeszédek 1:137, 
269. t. nyelvemlék 22:476. 24:364.. 
Codex Cumanicus 21:73 

történelmi tudományok 8:3 
történeti nyelvtan: 1. nyelvtan 
tővégi magánhangzók 19:151. tör

ténetük 24:396 
trópusok 14:95 
Tröster János 25:127 
túrán nyelvek 2:83, 381. 23:97.. 

«turáni» elnevezés 6:58 
turkomán nyelv 15:1, 170 
Tustján 21:69 
türk népnevezet 7:222 
Tylor 12:299 

ugor : u, szókezdő rt 16:142. szókezdő' 
média 16:460—470. u. szókép
zés fölosztása 18:169—172. deverb. 
igeképzők 18:161—278. denom. 
igeképzők 18:278—319, 456—471. 
deverb. névszóképzők 20:251— 
305. denom. névszóképzők 20: 
401—466. számképzés 22:377— 
399. u. legrövidebb alaptők kót-
tagúak 18:166. igeragozás: alanyi, 
birt. és tárgyi személyragok 22: 
417—440. módalakok 13:135. mód-
és időalakok 23:178—190, 452. u . 
tagadás 6:67. nóvragozás 23:241— ' 
259. u. szóegyezósek 6:374—478.. 
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7:1—62. u. nyelvek elágazása 15: 
157—162. 16:120. u.-szamojéd 
nyelvrokonság 23:14. u.-indog. 
ősrokonság 15:310. u . szók germán, 
görög s kelta nyelvekben 4:217, 
218, 220. görögben, latinban 
4:218. ii. nyelvészet történetéhez 
24:485. u. nyelvek tanulmányáról 
jelentés 21:66. u. népek osztályo
zása Donner szerint 21:72. u. 
népek lélekszáma 21:73. u. népek 
történetéhez 14:1. u. csoport 21:72 

Ugria 11:1 
újgörög: u. nyelvtan 24:492. u. 

dialectologia 24:489. u. irodalom 
7:159 

ujgur: u. nyelv 7:228. u.-féle nyelv 
az orkhoni föliratokban 24:5. u. 
írás 7:231. u. népnevezet 7:222, 
223. u.-khinai szótár 8:228. u. 
nyelvemlékek 7:222, 225, 227. 
ujgurok hazája, történetük 7:224 

új szók 2:313. alkotásuk kérdése 
újszlovén 25:244, 442. [7:321 
TJkkon pohara 6:340 
Ulfilas 8:15 
Ungvárnémeti Tóth László görög 

versei 12:443 
universalis nyelv 8:349 
unugur 7:205 
urálaltaji nyelvek: u. ny. osztályo

zása 2:406. u. ny. legrégibb emléke 
24:1. u. faj legrégibb nyomai 
4:210. u. és indog. nyelv- és nép
érintkezések 24:77 

utigur 7:205 
útmérték kifejezései 5:252 
üdvözlések 25:12 
ünnepek neve 3:350. 18:394 

Vámbéry 23:104. V.-féle török nyelv
újítás 17:450—484. 18:1—34. V. 
mint a magy. nyelv törökségének 
hirdetője 17:417—418. V. mint a 
magy. ny. ugorságának hirdetője 
17:415—417. V. ugor hasonlítási 
«mérlege.) 17:424—449 

vepsz nyelv 16:409. 22:157 
Verescsagin 21:220 
Verner Károly 23:75, 80 
Verseghy 7:349. 24:488 
Wiedemann 9:1 
világnyelv 24:86 

Visnevszky csuvas grammatikája 
visszaképzés 23:229 [1:201 
vocativus 25:2 
vogul nyelv: kondai v. 9. köt. 10: 

177. műveltető -l a kondaiban 
19:297. v. denom. igék 4:147. v. 
névragozás 1:460. igeragozás 462. 
v.-osztják 2. személyrag 23:342. 
kondai v. -na rag, essivus érték
kel 20:320. v. szójegyzék 16:470. 
25:19. vogul nyelvjárások 21:321. 
22:1, 416. 23:352. 24:6, 41 . 25:247. 
v. mythologiai képzetek kelet
kezése 21:231. Kaltés-ekwa 21:228. 
v. monda 19:310 

volapük 20:86 
Vologodszki 11:6. 17:128 
vonatkozó mondat 24:107 
votják: szókezdő b > v változás 21: 

233. -ni képzőjű benható és niit-
fóle átható igék 4:447. v. össze
tételek 21:465. zürjén-v. szóegye
zések 23:341. v.-ban idegen elemek 
18:55. v.-ban arab és perzsa szók 
3:398. v. grammatika 1775-ből 
1:201. v. szótárról 22:404. v. nyelv
tanulmányok 18:35. v.-ok vallása 
21:407. v. imádságok 21:223. v. 
mythologia 24:237. v. myth. alakjai 
21:226. v. mythologiai képzetek 
keletkezése 21:231. v. ünnepek 
jegyzéke 21:237. 

Vörösmarty mint nyelvész 25:376. 

Wagner 23:221 
Weinhold K. 8:98, 101 
Wendeler 23:221 
Weske 21:477. 25:86 
Whitney 24:86. 25:119 
Wichmann 24:237, 25:377. 
Wiedemann 18:50. 22:507 
Witsen Miklós 18:36 
Worsaae az ösműveltségről 10:423 

zene (magyar) rhythmusa 10:366 
zűrjén: z.-votják szóvég kopása 23: 

342. szókezdő média 16:470. -n 
egyes 2. személyrag 22:260. z. ter-
minativus rag 15:444. z. és votják 
szóegyezések 23:341. z. nyelvmutat-
ványók 15:407—461. 17:380—411. 
z. nászdalok 15:153. z. mesék 
sziszolai nyelven 15:447—452. 


