A finn-ugor s és $.
(Bemutatta a M. T. Akadémia I. osztályának 1896. nov. 3-i ülésében).
BUDENZ Über die verzweigung der ugrischen sprachen czímű
dolgozatában a ,déli ugor' ág sajátosságául az eredeti szoközépi d
megtartását említi, míg ellenben ez az explosiva (a magyarban és
részben a lappban) z-\é vagy (minden ,északi ugor nyelvben',
kivéve a lappot) Z-vé változott (i. m. 26.). Azután (27. s köv. 1.)
példákat is közöl e d>Z hangváltozásra; megemlíti, hogy ez
szórványosan más finn-ugor nyelvekben is előfordul, hogy ,a
gyengén artikulált d könnyen Z-be csap át, mint a nyugati finn
népnyelv mutatja, a mely általában l vagy r-rel helyettesíti a
gyengítendő dentalis explosivát (d-t) és ugyanazon szóban erősbö
dött í-vel váltogatja (pl. mádon, madossa — maion, malossa v.
maron, marossá, ellenben: mato, matona, matoa)', és hogy több
példája a d > l hangváltozásnak közösen megvan három vagy leg
alább két ,északi ugor' nyelvben, míg ellenben másokban mindig
d-vel való alakokat találunk, Z-vel valókat még esetleg sem. Mind
ebből (32. 1.) azt a következtetést vonja le, hogy az ,északi ugor
nyelvegységből először a lapp vált ki és megtartotta akkor az
eredeti szoközépi d-t, ellenben az északi ugor ágbeli többi nyelvek
még együtt maradtak addig, míg a d>l hangváltozás meglehetős
számú esetben megtörtént'.
BuDENznek tényleges észleletei tagadhatlanul teljes elisme
résre érdemesek, ós hogy ő a fölhozott tények alapján nem a helyes
következtetésre jutott, az részint az ő általános fölfogásának,
részint annak a következménye, hogy ő azon argumentumokat, a
melyekre az ő fölosztását (északi ós déli ágra) alapította, helyüket
megállóknak tartván, a dolgokat más szemmel látta, mint volta
képen kellett volna. Ezen kívül nem fordított elegendő figyelmet a
finnmarki lapp nyelv tényeire.
NYKLVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXYI.
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Már maguk a BUDENZ-említette adatok is arra a következte
tésre vezetnek, hogy ezen külömböző esetekben külömböző finn
ugor előzményeknek kellett lenni. Ezt a következtetést teljesen
megerősíti a dolognak pontosabb megvizsgálása, a melynek ered
ményeit a következőkben fogom előadni.*)
I. Az eredeti S és &' a szó első tagjának magánhangzója é s
kettőshangzója után.
1. E l s ő c s o p o r t .
a) Megelőző rövid hangzóval.**)
f. ita «plaga coeli, ubi oritur sol tempore solstitii íestivi;
orienso | észt ida, g. ida, ea «nordost; ost» | lív ida «nordost»
*) Ezen vizsgálódás történetéről el akarom mondani a követ
kezőket. 1892 novemberében WIKLUND K. B. barátommal arról a
kérdésről beszélgettünk, hogy mi a magyarázata annak, hogy a finn
í<~ d-nek a magyarban hol z, hol l felel meg. Ennek folytán mind
a ketten külön kis előkészítő kutatásokat tettünk, egybeállítva né
hány esetet, és arra a nézetre jutottunk, hogy itt két hangból kell
kiindulni, a melyeknek egyike t, másika ettől külömböző, bizo
nyára a lapp á-hez hasonló hang volt. Ezek a megfigyelések csak
kis részére terjedtek ki az idetartozó eseteknek; később több ízben
folytattam ezen kutatásaimat, különösen vizsgálva a szóbanforgó
kérdés összefüggését az ú. n. mássalhangzógyengüléssel, valamint
a megfelelésnek azon különféleségét, a mely azon esetekben volt
észrevehető, a melyekben a lapp á-hez hasonló eredeti hangot
tettem volt föl, és így idő folytán egyben-másban megváltoztattam
első nézetemet. Vizsgálódásaim főeredményeit előadtam előbb
egyetemi előadásaimban 1894-ben, azután a Finn-Ugor Társaság
ban 1895. nov. 16-án tartott fölolvasásomban ós Über Qaantitátswechsel im finnisch-ugrischen ez. dolgozatomban. — Meg akarom
egyúttal említeni, hogy GENETZ A. a Finn-Ugor Társaságban 1895
tavaszán fölolvasást tartott ,a finn-ugor É-YÖV ; minthogy ezen
fölolvasást csak egyszeri hallásból ismerem, nem vehettem figye
lembe ezen dolgozatom utolsó átdolgozásánál, s így nem adhatok
számot arról, hogy GENETZ eredményei mennyiben egyeznek meg
az enyéimmel, mennyiben térnek el tőlük.
**) A rövidítések közül megemlítendők: LIND. = LINDAHL és
OHELING, Lexicon Lapponicum | a lapp nyelvjárások közt: S. =
svédlapp; S. L. = svédlapp: Lule; K. = kóíai lapp; Kild. = a
kólái lapp kildini nyelvjárása; Nuotj. — a lpK. nuotjárvi-i (noto-
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-—? lpF. ided, g. idtied «tempus matutinum», iddedes «matutinus»
"$. L. ittiete- wmorgen (tempus matutinum)», ittlet(a) «morgen
(cras)», ittietisk: jüd lee i. «es fángt schon an zu tagén», LIND.
iddiet «tempus matutinum», iddietes «matutinus», idten «cras»,
E. itten «cras», ided «morgen», iada «morgen». Mindazon
által megjegyzendő, hogy ezen kívül a kólái lappban találni alakokat,
a melyekben nt van (jienta, jenta stb. vö. GENETZ, Kolalapp. wörterbuch Nr. 515), a melyek az egész egyeztetést homályossá teszik.
A lpF. alakokat és hasonlóképen sok lpK. alakot mégis lehetetlen
nt-s alap-alakokból származtatni. Az ember hajlandó volna a szót az
itciá «germinare» szóval egyeztetni, de úgy látszik, a mássalhangzó
viszonyok a szavakban külömbözők. L. alább.
í.jata, g. jadan «series longior e. g. retis» és «sköt, skottnát» | észt jada (jada) «reihe, beet», vorgu-j. «eine reihe (40 bis
70) zusammengeknüpfter strömlingsnetze», jade, g. jade «die stelle
in der see, wo man das strömlingsnetz auswirft» | lív jada1
* reihe», virgdd jada «eine reihe zusammenknüpfter netze» —?
vogK. jalém, Tavd. jalém «zugnetz» | osztjl. jadam «zugnetz», P P .
Kond. játém id. | m. gyalom, acc. gyalmot «verriculum, sagena».
Ezt az egyeztetést nagyon kétségessé teszi az a körülmény, hogy
a tatár nyelvekben vannak szavak, a melyek alakjukra nézve na
gyon közel látszanak állani az utóbb említett nyelvek alakjaihoz:
jálym, jalém, jilim (vö. CASTRÉN, Ostj. gr. 85, MUNKÁCSI, Magyar
népies halászat műnyelve 34 = Ethnographia 4 : 198). Mindaz
által megiegyzendő, hogy a tatár s a vogul, osztják és magyar szó
vokalizmusában eltérés van (az előbbiben elülső, az utóbbiban
hátsó hangzó), és hogy a vogulban úgy látszik ugyanazon nyelv
járásban is vannak mind hátsó-, mind elülsöhangzós alakok
némileg eltérő jelentéssel. (Tavd. jalém ((HeBO^TE.)) ~ elém «CÍJTB».)
Ezt vagy úgy magyarázhatnék, hogy ugyanazt a szót külömböző
korban kétszer vették át, vagy hogy az egyik szó talán eredeti, a
másik pedig a tatárból való átvétel.
zeroi nyelvjárása; Akk. = a lpK. akkalai nyelvjárása | P P . : Déli
osztják szójegyzék. PÁPAI KÁROLY hagyatékából kiadta MUNKÁCSI
BERNÁT. NyK. XXVI.
A hangjelek közül megemlítendők: álló d b n m = zöngét
len d b n m [ & = indifferens e (mint ebben a német szóban:
Mnabe) \ v fölső nyelvállással képzett a.
25*
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f. kutoa «texere», k. verkkoa, sukkaa «connectere» | karj. aun..
kudo- kötni (hálót), szőni (szövetet), aun. «falazni» is | vepsz
kudon, inf. kudoda «kötni, szőni» | vót kutoa id. | észt kuduma,
koun, kududa (kodama, koduma, kudama, kudistama) «weben,
stricken, flechten» | lív kudab, inf. ku'ddd «stricken, weben» —
lpF. goÉdet v. gorret, pr. goűam, goram «texere, acubus texere»,
S. L. kote-, pr. kotöu v. kotám id., LIND. kddhet, E. koctdeű «kötni,
szőni», K. ko{tte-, Nuotj. köidde- «hákeln, stricken», | mord. kodan(kodams) «weben, flechten, klöppeln» | cser. kuem «texere» | zürj.
kini «weben, flechten, stricken, klöppelnw, kiödniv.kijedni «weben
etc. lasseno; votj. kuni, kujini, MŰNK. Sar. ki- Kaz. küj- «flechten,
webenw, kuiskon «webstuhl». Lehetséges, hogy ezzel egybetartozik
a zürj. kulöm*) (P. kuvöm, kulöm) «netz, setznetz, beutelnetz, reuse,.
nschreuse» | vog. qülip (MŰNK.: yulép, yülp, khulp, khulep) «netz» |
osztjB. yölip, I. yődap id., P P . kalu, KO., S. kalép, K. khqtép,
khotép id., m. háló «rete», netz, «fischergarn». BÜDENZ (MUSZ.
84, a hol egymással a magy., vog. és osztj. szavak egyeztetve van
nak, a m. háló szót (megkérdőjelezve) a f. kuuluva ( = «index
retium», «notflöte») szóval egyezteti, de ez nem valószintt.**)
*) A mi a zürj. kulöm és kini közötti hangzóviszonyt illeti,
az utóbbi, tekintetbe véve a votják alakot, eredetileg talán *kuini

lehetett.
**) A f. kuuluva szót RENVALL és LŐNNROT a kuulua («obscure
lucere, longe splendentemappararew) szóból származottnak tartják
(EENV. «index retium
longe apparensv -nek, LÖNNR. «pá lángt
hall synlig; notflöte»-nek fordítja; vö. alább osztB. yulta-pun).
A szót talán a f. kuula, kuulo (kupla) «bulla e. g. aquae, pustula,
tumor» szóval is egyeztethetőnek lehetne tartani. — MUNKÁCSI,
A magyar népies halászat műnyelve 32 = Ethnographia 4 : 196..
a háló szó «igei alapszava» származékainak tartja a következőket:
p . (déli-1. HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv, 4 : 40) kalitét (praet. pl. 3.
kéíltin) «das netz auswerfen», kaütaka öfischnetz»|zürj. koltni, költni
«fische fangen, fischen (mit dem zugnetz)», koltim, költim «zugnetz,
beutelnetz» ; votj. kaltini «mit dem zugnetz fischen», kalton «zugnetz» | vog. osztj. yult- «(zugnetz) ziehen» («vonni a keczehálót»); a szóban forgó vog. osztj. szavakat MUNKÁCSI az i. h.
említi, de más forrásokban nem láttam őket. (V. ö. még vog. yultnépon «zugnetz», MUNKÁCSI i. h. 33 = 197, osztjB. AHLQ.) xulta~
pun «kleines zugnetz», a mely szó előrészét AHLQVIST a yullem
«hören, fühleno szóval egyezteti = «fühlen-fischreuse», vö. magya-
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f. kyteá, kytöá «latenter urere, occulte ardere», kytö «ignis
occultus» | karj. küde-, kyteá | vepsz Uüdab, inf. Uüd'ada id. | észt
küdema, köen, küdeda, küdenema «brennen (intr.)»; kiidi «kitzel»,
küdisema, -sen, seda- «kitzel empfinden, ein kitzelndes gefühl
habén», küdistama «kitzel erregen, kitzeln% [lív küta'b «brennen = kütan, inf. kiitta id., f. kytátd «bránna svéd, antánda
mark)) származékai az előbb említett szónak] —? lpF. gactdit,
guÉdim, gaűdijim 1. «titiones agitare», «kare i ilden stelle, paa
brandere, forat de skal breende bedre», 2. «irritare», «tirre, segge».
[f. latu, g. ladun «via solese nivalis, sémita», «spur (im
schnee)». Ezt a szót tetszetes volna egyeztetni a lpF. luödda, g.
lu'ódda v. luöda, S. L. luddda g. lüdtta, LIND. luodd «vestigium»
szóval. De ebben a lp. szóban dd van a várható dd helyett, és
bizonyára helyesebb e lp. szót a skand.-ból átvettnek tartani;
norv. slod, ó-skand. siód, vö. QVIGSTAD., NL. S. 225.]
f. muta «limus nigrescens in palude v. fundo maris» | karj.
aun. muda id. | vót muta id. | muda g. muda, moa «koth, schlamm,
meeresauswurfw | lív muda' part. mu'ddd «seeschlamm, seetang» |
vepsz múdeg part. műdet iszapos víz, mudékaz iszapos, mudostab
iszaposodni — lpF. modÉe g. mode «pulvis» (vö. azonban motte
g. mode dimus, coenum», «dynd, mudder») | mordM. moda «erde»,
E. moda «erde, land, erdboden» | ? cser. mülande, meldnde, cserM.
mülanda, mülanda «terra». A zürj. votj. mu «erde, erdboden», votj.
muéem «erde, land, boden» talán nem tartozik össze (vö. f. maa
«föld)> és vog. ma(tő : mcLy-), me, ma, osztjB. mi, miv, mu, mü, J. meg,
mey). — Figyelembe veendő még a f. mura «rudus, glarea», suomura
«terra paludosa» •— lpF. morre «sedimentum seri, limus in fundo
aquse immota3». L. alább.
f. máahná v. máhnd (<C*mádáhna, vö. a vepsz alakokat) «ova
piscium)), «rogen» | karj. mahná id., aun. máhándü g. -ndan
(bizonyára hangátvetéssel keletkezett) id. | vepsz mádáhn g.

rázatát: Spr. d. Nord-Ostj. 75.). Meg kell mégis jegyezni, hogy a
lappban úgy látszik elülső hangzót kell föltennünk, míg a vog.-osztj.
y hátsó hangzóra utal; lehetséges tehát, hogy a vog. osztj. szó nem
tartozik a lp., zürj., votj. szavakhoz. — Mégis, minthogy e szócso
port pl. a zürjénben a kidöm szótól eltérő vokalizmust tüntet föl,
az én nézetem szerint különváló szavaknak tekintendők.

382

SETALA EMIL.

-non, madáhm g. -mon id. | votj. mahna id. — IpF. mcectem v^.
miedem g. maeddem id., S. L. métem, LIND. meddem id. (lpK. miejn,
mienen, mejn, alkalmasint a f. vagy karj. mahna, mááhná szó át
vétele).— Sajátságos alakok: cser. mörtná, cserM. mörtne «ova
piscium» | vog. marna «fischrogen», MŰNK. mq,rná, mer én, marné,
mérnd «rogen» | osztjl. marén «rogen», PP. marén, mer én. E szava
kat azonban nem merem az előbbiekkel egyeztetni. L. alább. —
A f. máti «halikra» valószínűleg ehhez a szóhoz tartozik; azonban
másféle alakulás is lehet. — A votj. Sar. míj, Glaz. mié «rogen,
kaviár» szóra nézve (a mely csak úgy tartozhatnék ide, hogy a
-z, j - valami képző volna.
f. nitoa, é s : nivoa, nijoa, nioa «ligare, colligare, vinculo constringere», nive g. niveen (nipeen) v. nije g. nijeen «vinculum,
ligamen» | észt niduma, neun, niduda «binden, anbinden», nidu g.
nidu, neu «band, verbindung» — IpF. njaddet pr. njadam «annectere, consuerei), hsefte sammen, trokle, sy lest sammen, skjede
sammen«, S. L. naté- pr. natáu «zusammennáhen, mit weiten
sticken heften» | m. nyaláb, «fascis, cumulus», «bürde, binde,.
bündeb) (m. a = hátsó %). Vö. BUDENZ, M U S Z . 272. 408, a hol a f.
és a magyar szó egyeztetve van (a lp. nem).
f. nóta «bürde auf dem rücken» [? észt nodi g. nodi «haufe,
kram, menge, vorrat, schatz»>] — IpF. noadde g. noade (és: noatte
g. noade) «onus», S. L. nöte-, LIND. nádé id., nötuote-, LIND.
nádotet, nádetet «onerare, sarcinam irnponere», E. nuade, K. niojte,
Kild. nu&itt, Nuotj. nnetdd, Akk. pl. no^ddit «bürde». Ehhez csatol
ható valószínűleg a zürj. nolni, nollödni «tragen, bringen, führen»,
nollan «tragbahre, sánfte, trage», P. noljini, novjini «tragen»
(«HOCHTI>, VHOCHTL, nepeHOCHTD) stb.); votj. nullini, nulini «tragen,
führen». Ettől különválasztandó a zürj. mini, nulni, votj. nuni,
1. alább.
f. pato «agger v. sepimentum, quo aqua in rivis cohibetur»,
lohipato «structura capiendis salmonibus», myllynpato «aggermolarius» — IpF. buodÉo (és buotto) g. buodo «obturamentumfluvii, piscium capiendorum causa oppositum», «stsengsel, gjerde i elv for
fiskefangst», buockdot (és : buottot) pr. buodom «obturare, obstruere» r
S. L. pürtu-, püdtute- «verstopfen, propfen», LIND. puodo «opertorium, quo quidquam obstruitur, operculum», qwele puodo «piscina»,
qwame puodo «qvarndam», puodom = puodo, puodot «occludere,
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prífieludere» | cser. püa, cserM. püje «sepimentum (in flumine)>>,
püem «sepire (in flumine)»*) | ? zürj. pomni «abdámmen, stauenw.
pomös ddamm, stauung» | osztjP. pol, pot fischwehr, quer über
einen kleineren íiussarm gebaut» | m.fal «paries, murus», «wand,
mauer», közfal «paries, sepimentum, dissepimentum,interseptum».
BUDENZ, MUSz.490. a fal szót a f. puoli «fél, oldal» stb. szavakkal
egyezteti, de ez nézetem szerint kevésbbé valószínű, mint az én
egyeztetésem.
f. pudas g. putaan «sinus amnis», «locus amnis angustior et
rapidior, scaturigo unde oritur rivus»—karjB. puvas (pudaha-)
id. — lpF. budas g. -Úaca «canalis».
f. rita g. ridan «deeipula lignea e. c. vulpium, apparátus
quisvis capiendis feris», «fuchsfalle» ] karj. rida id. | ? észt rida
«reihe, verhackzaun im walde» — lpF. raűas g. ractdasa «apparatio
nivis, musci etc. ubi pedica vulpina collocatur», «tilstselling af
sne, mose m. m., hvori rsevesaksen udlsegges». LpF. ritta g. rida
«machina lignea, qua vulpes etc. capiuntur» késői átvétel a finn
ből. Yö. azonban lpK. rafite «thierfalle».
f. sitoa «ligare, vincire» | karj. siduo (sido-) id., aun. siduo
(sido-) id. | vepsz éidon id., déli vepsz sidelén, vepszÁ. sidél'en
kötök, sidaldan hirtelen kötök | vötsivon (AHLQ.) kötök, siö, gen.
sitee [sitö?] (MUSTONEN) kötelék | észt siduma, seun, siduda «binden» | lív sidcCb inf. síddd id., siduks kapcza — v. ö. mordM. E.
sodan «binden» (E. sodoms)**) \ m. szalag «vimen, vinculum»,
-szalag-szíj «ligula». V. ő. BUDENZ, M U S Z . 271.

f. sydán g. sydamen «cor», herz: wquidquid in medio est»,
páhkinán sydán «nucleus nucis», puun sydan «medulla arboris»,
sydányö «media nox» | karj. sean, seámi g. sedmen szív, belső rész |
aun. süvain g. südámen belső rész, südames benn, belől, südámeh
belé | vepsz südajn, südUj, éüd'vj belső rész: südames, südames
benn, südain-kera «herz» | vót süa, part. südtd (AHLQ. sua) szív,
südmmetseá «lungen», AHLQ. süamüs «inre delar i en djurkropp» |
*) BUDENZ, Cserem, szótár a cser. szót a csuvasból átvettnek
tartja; azonban az átvétel kétségkívül megfordítva történt.
**) [A zürj. sumys, éumas, sumös «vinculum, ligámén»
(CASTEÉN), «riemen«, votj. sumis szóra is lehetne ezzel kapcsolat
ban gondolni, ha a kezdő consonans (zürj. é, holott a mordvin
alak szerint s-t várnánk) nem okozna nehézséget.]
/
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észt süda, g. südame «herz, gemüt; inneres, mitte», süda-páev
«mittag», páeva südames «mitten am tage», pü süda «das innere,
das mark eines baumesw | lív süda'm «herz, gemüt, mitte, kern» —
lpF. cada «per, trans, príseter*, Garasjofa cada «over Garasjok»,
bokkat raige c. muora «bore hul igennem et trse», cadag «per,
porro, trans» (át, keresztül), S. L. catd «durch», catdote- «durchdringen, durchfahren», LIND. tjada «per», K. cat v. cad, Kild.
Nuotj. céd\ ceS «durch», coddus g. -uz «herz» | mordM. sedi
«herz», E. sddei, sádi id. | cser. süm, sum «cor» j zürj. sülöm «herz,
sinn, inneresw, votj. sulem «herz» | vog. sim, sim, sem «herz»,
MŰNK. sim, sém, séme, sim id., sémii, «zürnen». osztjP. sam, I.
semm, sem id., PP. sem id., B. juy-sám «mark (der báume)» | m.
szív, szű*) (acc. szívet, szivet, szüvet), «cor, cordia, animus; pars
média, interna», «herz, mut, das innere». BUDENZ, M U S Z . 300. (a
hol ezek közül a lp. szó nincs meg).
f. sysi g. syden «carbo fabrorumw | vót süsi, pl. süed «kohle» |
észt süzi g. söe id. | lív süHI pl. siidu'd id. — lpF. cadÉa g. cada
«carbo», S. L. catd- «erlöschte, schwarze kohle», LIND. tjadd
«carbo» | mordM. BEG. sed' «kohle», E. BEG. sád\ WIED. sedel'ma
id. | cser. sü, sü «carbo». Valószínűleg különváló ettől a mordM.
E. sod, «russ, kienruss», zürj. sa «russ», votj. su «russ, kienruss»,
? cser. süc id. A lp. cidna, g. cina «carbo» szintén különválasztandó
ós a m. szén szóval egyeztetendő, 1. BUDENZ, MUSz. 290.
f. ydin g. ytimtn, ydyin g. ytymen, yty g. ydyn «medulla
ossium, nucleus nucis» | észt iidi g. üdi «mark», sel'ja ü. «rückenmark» — lpF. adag. addam «medulla, ossa pedum et crura tarandoram et aliorum animalium esculentorumo, S. L. atame- id.,
LIND. addam, adha, addem, id., K. at, attime, Kild., Nuotj. ede,
ettem id. | mordE. udvme «mark», pra u. «gehirn» [? mordM. ui
«gehirn, mark»] | cser. vem, M. vim «medulla», M. vuj-vim «cerebrum» | zürj. vem «gehirn, mark, saft», votj. vim, vijim, MŰNK.
vijim, Kar. vijém, Glaz. vim «gehirn, mark» | vog. válem, vdlum,
MŰNK. valém «mark» | osztjB. velim, I. védem, S. vélem, P P .

*) A most általánosan járatos szív nominativus a szónak
más alakjai szerinti analógiás alakulás, vö. SIMONYI, A magyar
szótők 40, TMNy. 329.
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•-•velem «mark» | m. velő «medulla; vis», agy-velő «cerebrum»,
«gehirn». BUDENZ, M U S Z . 571.

b) Megelőző hosszú hangzóval (a finnségben).
f. suota g. suodan «grex equarum in venerem ruentium»,
on suodalla v. suodassa v. suodillansa «equa venerem appetit»,
snotainen v. suotahinen «venerem appetens e. c. equa», «láufisch»,
suotia «coitum appetere ut equa» — IpF. cuöÉdet pr. cuöűam
«feminam circumcurrendo quaeritare (de rhenone maré); (de
aniinalibus salacibus) sonos libidinosos edere», é s : codtiet pr.
codam «sege efter simler (om rensbukken)». Más finn-ugor nyel
vekben nem vettem észre ide tartozó szavakat, hacsak ilyennek
nem kell talán tekintenünk a m. szaladni «evadere, aufugere»,
«entrinnen, entfliehen; laufen, rennen», szót, a mely esetben
alapjelentésnek a «futást» kellene vennünk (vö. ném. «láufisch»);
meg kell azonban említenünk a régibb irodalomnak elszallad, beszállad (NySz. 3 : 45.) alakjait és a száll igével való egybetartozás
lehetőségét, a mely esetben a szalad szónak a fönn említett finn és
lp. szavakkal való egyeztetése nem biztos.
f. suotaa «vom wasser durchdringlich sein, durchschlagen»
(nahka, paperi suotaa veden ; kenkd suotaa lavitse) —? IpF. suöŰÉat
pr. suodam «emieare», «frsese, sprude ud» (vö. suűaidet «syde [om
kogende vand]» stb.) (Megjegyzendő azonban még: cuodam g.
cuoctdwn «bulla».)
f. syytdd pr. syydán «cumulatim pellere, vi et ubertim ejicere
v. injicere» — ? cser. suem «jacere, conjicere».
f. vuode g. vuoteen «lectus, cubile», «bett» | észt vödi
(vödc, vöte, hoete, höete, höti) id. | lívlandi lív uodil'd id. —
IpF. oaűdet pr. oaűam «dormire>>, oaddat impf. oaűdajim, «obdormiscereo, oactdadak g. -daya «lodix. tegumenta lecti», S. L. öteschlafen, öddaje- einschlafen, öddate- einschláfern, ötdtaoka «bett,
bettgerát», LIND. q,det «dormire», E. oaűded id. (FRIIS: oaűÉe all.
oaűűeje cubile ursi), K. nyelte-, Kild. uOjtte-, Nuotj. u&jMe~, Akk.
oidde- «schlafen», oattd-Jite-, Nuotj. oaddHe- «einschláfern»| mordM.
udan «liegen, schlafen», udym-vasta «schlafstelle», mordE. udan
(udoms) «schlafen», udomo «schlaf» | cser. omo, urna, M. om
. ( = mord. udomo) «somnus», omuco «somniculosus», omun «som-
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nium» | zürj. un, P. on (unm-, onm- <.*ulm, *olm = mord. udomofí«schlaf», unma «schlaf-, schláfrig», unmolsini, P. onmössini «entschlummern, einschlafen»; votj. um, un (Jelab. ül. unma, Sarap*
ül. umma, Kas. ül. urna) «sehlaf, traum, traumbüd» | vog. ulim
(MŰNK, ülém, olém, wolém, vulém) schlaf, traum; vogL. qlqy «nest,
lagerw, no%s-ala/ «zobelnest» (BUDENZ, MUSz. 719, 739), MŰNKqlé'/ «zobel-, mardernestw (NyK. 26 : 15) | osztjB. ölim, ülim
«schlaf, traum» olmilem «traumen», ölilalem, ollem «Hegen, schlafen», oltalem «einschláfern», olta-yi?- «polster» (/ír «sack»), I.
ödam «schlaf», I. adem, S. alám, ölam, ölem «schlafen»,.
frequ. ádidem, ötman «schláfrig», ötmesem «tráumen» ; P P . alaysilta-vola ágy j m. álom acc. álmot wsomnus, sopor», álmodni
«somniare», alunni (praes. 3. aluszik, alszik) «dormire», «schlafen »
el-aluszik «condormiscere, móri, exstingui», deinschlafen, entschlummern, erlöschenw, aluvás, alvás (a régibb irodalomban alas,
olas, NySz. 1 : 92) «sopor, dormitio», alvó (alo, alu NySz., u. o..
«dormiens, dormitoro, alutt «soporatus; mortuus, exstinctusw,
«eingeschlafen; tot, erloschen», alut (praes. 3.) «consopire», «einschláferno, alutat, altat id.; idevaló kétségkívül még olt, inf. oltani
«stinguere, exstinguere», wlöschen, auslöschenw. Talán ugyanezen,
szóhoz tartozik még a m. ól «mandra, suile, septum, caula»,
«viehstelle», disznó-ól «hara, suüe», wschweinstallw^'tt/i-óZ «schafstall», lúd-ól «gánsestall» (e szerint a szó eredeti jelentése: «ágy,
fekvőhely, alom» lehetett, valószínűleg idevonható még alom «substramentum», «unterstreu», disznó-alom «substramentum porcorum, porcilew, «streu der schweine». Vö. e szóra nézve BUDENZ
MUSz. 735. s köv., 719. s köv., 835, a hol a szóban forgó szavak
legtöbbje föl van említve (kivéve az alom szót), sőt több más is, a
melyeket én máskép magyarázok. — L. alább a II. csoport szavait..
A f. vuode szó alapszava e szerint «alvást» jelentő ige lehetett, a
melynek, más nyelvekből következtetve, a mai nyelvben így kellene
hangzania: *vuodan: *vuotaa (<*öda-, o > vuo, vö. f. vuota <
litv. óda), a mely alapige azonban, hihetőleg a másik vuotaa igével
való zavaró egyformasága miatt, a finn nyelvből teljesen kiveszett.f. vuodan inf. vuotaa «fluere, perfluum esse», «fiiessen, ausniessen, rinnen, leckén» | karj. aun. vuoda- folyni (csónak, edény,,
aun. vér), hullani (szőr, toll) | vepsz vodan inf. vota folyni | észt
vödma, vöan, vöda «leckén intr., laufen, triefenw, vödama, -dan,.
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vöata dohnen, ausbeute gebén, gedeihen» || causat. vuodattaa
«fundere, effunderew, «aus-, ein-, an-,auf-, übergies8en», vuodattaa
kyyneleita, verta «thránen, blut vergiesseno; képes értelemben:
AGRICOLA : wodhata sinun Pyhe Henges nemen sinun palueliais
sydhemihin,Kü,sik. 42:16,vö.43:15,23—24, Jumala on vuodattanut
siuniuksensa stb. Ennek a szónak nehéz kétségtelen megfelelőit
találni a finn-ugor nyelvekben. Nézetem szerint ezen szóval
egyeztetendő egy része a m. aluszik, oltani szó jelentéseinek:
aluszik, megaluszik «gerinnen», alutt tej «geronnere milch, sauermilch, schlottermilchw, alutt vér «gestocktes blut» | el-alut «coagulare», «gerinnenmachen» | olt inf. oltani 1. «coagulare», «gerinnen
machen» ; 2. «repangere, inserere», «propfen, einpropfen, okulieren, einimpfen» (pl. két három fajú gyümölcságat oltani egy tör
zsökbe; kis gyermekekbe tehénhimlőt oltani) 3. ((erkölcsiséget,
hazaszeretetet oltani az ifjúság szivébe:» «mert belénk ontatott*
szivünkbe oltatott eleink vérével szereteted* (Szűz Máriáról szóló
egyházi ének, vo. CZUCZOR ós FOGARASI, A magyar nyelv szótára,
sub voce olt) ; «nagy jótéteménye istennek, hogy a természetbe
oltotta magát» (péld. 1. NySz. 2 : 1115.). A «megaludni» («gerinnen») jelentést lehetne ugyan, mint a hogy általában tették (vö.
pl. CZUCZOR és FOGARASI sub voce alszik, olt) az «alvás» jelentésé
ből származtatni, olyanformán, hogy abból a ((megdermedni, meg
fagyni)) stb. jelentés fejlődött volna, de nézetem szerint sokkal
természetesebb a jelentés fejlődése egy «folyást» ( = «rinnen,
fliessen») jelentő igéből (vö. í.juoksee, ném. gerinnen). A mi pedig
azon jelentéseket illeti, a melyek az olt szónál 2. és különösen 3.
alatt vannak említve, azokat szerintem nagyon alkalmasan lehetne
egy «ontást» jelentő igéből származtatni, míg ellenben nézetem
szerint bajos megérteni, hogy ezek a jelentések mikép származhat
nának az «altatás» jelentésből. A mi a dolog alaki oldalát illeti,
az előbbi czikkben említettük, hogy föl lehet tenni egy f. *vuotaa
( < *öda-) aschlafeno szót, a mely valószínűleg azért veszett ki,
mert egybeesett a «rinnen» jelentésű vuotaa szóval. Semmi cso
dálni való sem volna tehát azon, ha a magyarban megfelelőjét,
még pedig u g y a n o l y a n megfelelőjét találnánk mind a két
szónak: *vuotaa «schlafen» = aluszik id., ja vuotaa «rinnen» =
aluszik «gerinnen», vuodattaa = oltani. Tekintetbe véve a f. vuo,
vuolas stb. szavakat, vuotaa származékszó volna. — Megjegyzendő
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azonban végül még: vog. oltam (MŰNK. qiti) «anknüpfen, anheften» | osztjP. öltalem «anlöthen, zusammenlötheno oltipsa «verlángerung». Ez a szó jelentés és alak tekintetében közel jár a m.
oltani szóhoz (imént említett 2) jelentésében: «einimpfen« stb.) ;
vájjon egybetartoznak-e ezek, vagy még egy harmadik, a többitől
különválasztandó oltani szóval volna itt dolgunk?
f. uudin g. uutimen, uutemen «conepeum lecti», «bettvorhang» | aun. uudin (-ime-) id. | vepsz üdín, gen. üd'men, part.
üd'int id. (vászon ágymennyezet és függöny) — zürj. von, Udor.
vun, P. ön (WICHMANN: Izsm. vSn, elftt. vö^njié) «bettvorhang»,
votj. in, iness. Sarap. inin, Maim. inmin id. A malmyzsi votj.
alakok arra vallanak, hogy a szóban eredetileg nm volt, a mely
kétségkívül Im-hől fejlődött (v. ö. a vuode czikket). Hogy ez a szó
különválasztandó a vuode szótól és a vele egybetartozóktól, a me
lyekkel BÜDENZ, M U S Z . 720, 739. a finn szót egyezteti, az látszik
ezen szavak vokalizmusának külömbözőségóből, mind a finnben,
mind a zürj.-votj.-ban (a zürj.-votj. szavak nincsenek meg
BüDENznél).
c) Megelőző rövid hangzóval, részben (némely nyelvben)
kettőshangzóval.
f. esi «das vorne. vordere», karj. ezi, ed'i aun. ezi, észt ezi
(édi, ede) g. ee; edessá, edestá előtt, elől, karj. iessd, iestá, aun.
ies v. eis v. eiz, vót éza (iezd), észt és (édes), est, lív. je'ds,
je^dst; eteen elé, karj. aun. edeh, vót etese, észt ette, lív je'ddd ,•
edellá, -Itd, -\le előtt, elől, elé, karj. iella, ieldd, ielldh v. ielleh
tovább, aun. iel, ielleh u. a., vepsz edét, edü, vót iela, észt
eel, eelt, eele, lív je'dld előbb, azelőtt | f. etinen, eteinen «anterior»,
karj. ed'ine id., vepsz ed'ine id., észt ezine, edine (ehine) «vorderraumi); adj. «vor etw. hingehörig« | esimáinen «der erste», aun.
ezmüine id., vepsz ezindjne, ezmvjne id., vót esimein id., észtB.
ezimene id., lív eHími id.; déli észt edimane id., vepsz edímvjne —
ed'ine \ f. etu «das vordere; vorteil», észt edu «fortschritt, gedeihen»;
f. edusta«das vordere»| f. etadlld«weit», karj. edahdná távol, edahedda
távolról — ? lpF. oudda «qui ante, pr»3 est», ouddan «protinus,
porro», oudast «ante, pro», ouddal «ante, antea» ouddan «protinus», S. L. öuto-: iness. öuton, elat. öutos, illat, öutoi, outi, part.
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(szárm.) öutolt stb., LIND. aut, auta «ante, prav> autest «ab aspectua,
autel, autela, autelen «antequam, antea» stb., E. ovde «dasvorne»,
ovdan «hervor, vorn», ovdas «hervor» stb. K. avti, avt, ovt «das
vordere», avtst, Kild. Nuotj. Akk. evdest «vor», avtile, Kild. ovtel
«eher, vormals; vor, für» | zürj. il (iv) «férne», ilö «weit hin», ilin
«in der férne, weit»,Mis,Misán,ilinsan «aus der férne, von weitem» j
vog. el, el «weit», elenuv (MTJNK. elánüw, elnüw, KL. il'ánü) «weiter»;
elat, elüt, il «vorwárts, hinfort, voraus, vorláufig», MŰNK. elát, éíáte
«künftig», elál', P. ilá, Hat «vorwárts» ; elin «fern,^draussen», elet,
il-pal, MŰNK. elél «von vorn»; elöl «(das vordere ende) der erste»,
el-öli «zuerst, eher, früher» ; el-olt, el-ölt, elt, üt, ilt, jelt «zuerst,
anfangs, eher, früher»; ele- (MŰNK. el-, el) igekötőkül: «ab-, ent-,
los-» [ osztjB. jel, jel-pélak «das vordere, vorderteil, vorderseite»,
jelpa,jelpi «das vordere, vorder, vorn», jel- mint igekötő: «aus-,
weg-», I. it : itpeja, itpea «vor, vorn, vornhinw, itpena «vor, vorn»,
S. ilpija, Hpina, P P . lle, ile «vorwárts» | m. elő «anticus, primus»,
előtt «ante, coram», elé «vor — hin», elől, elül, elül «von, vorn
her», el- (igekötő). L. BUDENZ, M U S Z . 778. s köv. A lapp alak az
első szótagban kettőshangzót tüntet föl, azonban nincsen okunk
rá, hogy BüDENzczel (MUSz. 780.) a lp. u, v-t eredeti orrhang meg
felelőjének tekintsük, minthogy v van a lpK.-ban is, a hol a nasalis különben megmaradt. Az ensi stb. szó bizonyára egészen más
eredetű.*)
f. kyty wfrater mari ti v. uxoris» | karj. küdii sógor, a férj
fitestvére | vepsz küdu id. | észkküdi «mannesbruder, schwager» —
mordM. kefta «schwager, mannesbruder» | vog. MŰNK. kii «schwager» | osztjB. kili «schwager» (mann der schwester der frau)»,
ne- k. «schwágerin (schwester der frau)», I. kida, S. küdi «schwager,
schwágerin», P P . kötem (1 szem. raggal) a feleségem férfi- v. nő
testvére, külkém (1. szem. r.) a húgom férje. L. AHLQVIST, Mokschamord. Gr. 156., Spr. d. Nord-Ostj. 89.

*) Mik a vog. oul, oule, öl «anfang, ende», MŰNK. aul «ende»,
qul, aol, ail «ende, erstes», öl «ende», osztjB. ölin «anfang, ende
schluss, der erste, der áusserstew, I. odey s. álén, álén «das
áusserste, der áusserste, der erste», Tv.ráléng «der erste» ? Vö.
BUDENZ, NyK.

16 : 320.
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f. lysi g. lyden, é s : nysi*) i griff, handhabe am sensenstiel
(für die rechte hand); sensensenstieb), nyvellinen «mit griff, stiel
Aersehen*), ergreifbar, begreiflich» | észt lüzi g. löe «griff, handbabe am sensenstiel (für die rechte hand)», pitk lüsi, löe-pulk «der
griff für die linké hand» — lpF. naűÉa g. nada «manubrium)),
«skaft», S. L. naota- «schaft», LIND. nadd, nadda, naut id., E.
novta id., K. navt, Kild. nett, Nuotj. nedd «schaft, stiel, heft» |
mordM. ned, EEG. ned\ E. ned\ BEG. nádr«stiel, schaft», E. netsks
«stiel (an früchten, bláttern) | zürj. Izsm. nud, P. nod «griff» votj.
nid «stiel, schaft, stengelw | vog. nal, nal (MŰNK. nal, nal, nél)
«stiel, schaft» | osztjB. nal id., S. nül «messerstiel» | m. nyél acc.
nyelet «manubrium», «handhabe, heft, stiel». BÜDENZ, M U S Z . 437,
DONNER, Wbuch Nr. 911. Kettőshangzót vagy mássalhangzót a
szóbanforgó hang előtt a lpK., E. S. tüntet föl; avotj.íf-ről 1. alább.
d) Megelőző u-végü. kettő shangz óval.
f. kausi g. kauden «ambitus; intervallum temporis», paivákausi «totus dies», yökausin «noctu, per noctes» | karj. kaudehe(nom?): mi aigoa mennöv, vuvven kaudehet \ észt kaud g. kauu,
kaua «richtung, weg», teist kaudu «auf einem anderen wege, part.
kaudu, kaudo, kauda, adv., postp. wvorbei, entlang, neben, bei»,
ümber kaudu «umher», ümber-kaudne rahvas «die umwohnenden»>,
Idbikaudne «durchschnittlich», kuukaudne «monatlicb» || általáno
sabb használatú az ezen szóból alakult partikula: f. kautta «durch»,
karj. kautta, kautti id., kauien : peaták. egyenesen — ra, számára, aun.
kautí v. kautti «durch» déli vepsz kq,ut id., vót kautta, lív., kouí(d)
«durch, lángs», vö. észt kaut g. kaudu = kaud — lpF. guovdda g.
guovda «medius», in der mitte befmdlich», guovddo «medium»,
adv. «in medio, ex adverso» (QVIGSTAD, Beitr. s. 78); S. L. küduta(összetételekben) «mittel-», praep. «mitten in» kümtele-, postp.
acc. -lau mannát «lángs der mitte gehen», in. -Un, elat. -lis, ill. -li,
prol. -la «in, von, nach, lángs der mitte» LIND. qicoutel «meditullium, média pars arese stb.; E. kuovdu közepe vminek; K. kievta,
ky&vt v. kovta praep. «mitten auf o. in» | zürj. kolas (P. kovás,
*) A Kotikielen Seura-ban közölték Juva-ból: nysi = lysi;
selitti asian nyvelleen tüzetesen, apróra megmagyarázta a dolgot.
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fiolás) «abstand, zwischenraum, strecke, zwischenzeit», kolasö
«dazwischen hinein», coi-kolas «zwischenraum zwischen bergen,
i;hal», kad-kolas «zwischenzeit» | vog. qal «riss, spalt, zwischen
raum)), MŰNK. yal, khal, khal «zwischenraum», AHLQ. locat. qalt,
qalta, /alt, MŰNK. yalté, khalté, khalt «zwischen», lat. qalne, khalné
stb. «zwischenhin» 1. több alakot AHLQVIST, Wog. sprachtexte 232,
SZILASI, Vogul, szójegyzék 16 = NyK. 2 5 : 32). — A zürjénből szí
vesen ide csatolnék a kol, kov szót ezen összetételben: voi-kol, pl.
•<v.-k. űzni «die nacht zubringen, übernachten», voi-kol ölni, voi~
kolalni «übernachten». P. oi-köv, oi-köl «eine nacht» ( = f. yökausi;
a P. kolas és köl közti hangváltakozás régi hangmértókbeli válta
kozáson alapul h a t n a. De a zürj. voi-kolalni másrészről eszünkbe
juttatja a votj. WIED. kolini «einkehren über nacht, übernachten»,
MŰNK. A;©/-,Kaz. kül- id., vogT. khölé «übernachten*), osztjB. yollem,
át y. «die nacht zubringen», Irt. yödem S. külem id., m. hálni ((über
nachten» szót. Ezt a szót, a melynek alapjelentését nehéz bizo
nyosan kideríteni, talán mégis nagy merészség volna egyeztetni a
kausi szóval (ezen jelentésben: f. «viettáá yö-kautta» = éjtszakát

eltölteni.
f. laude, laudee, lauden (lauree) (Pohjanm.) «omnino, perom
nia, ubique» — lpF. lavdda «ubique locorum», vö. lavddat pr.
lavdam «diffundi», «udbrede sig, brede sig ud overalt», S. L. láuta
adv. «fleissig; weit und breit».
? f. noutaa, pr. noudan «vestigia cujus premere; reportare»,
«nach etw. gehen, zurückbringen» | észt nőudma, nöuan, nouda.
«trachten, nachtrachten, streben» — vö. zürj. nuni «fortbringen,
führen», és «tragen», nuödni «führen, wegführen, hervorbringen*,
P. nulni, nuvni — nuni, nidödny = nuödni: votj. nuni, nüni «führen,
tragen.» A zürj.-votj. szó alakjára nézve eltér azon szótól, a melyet a
nóta czikkben említettem; jelentés tekintetében észrevehető külömbség van (nolni főkép = hordani, nuni főkép = vinni), ámbár
úgylátszik a szavak részben össze is keveredtek.
ej Megelőző íz-végű. kettőshangzóval.
f. köysi g. köyden «funis, restis» | karjB. köüsi (köüte-) id. j
észt köiz g. köie (köits, köüts) «strick, seil» | lív kleué, pl. kieddd
id. — zürj. köl (köv) «strick, schnur, bánd, binde», votj. kai
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«schnur, bindfaden, band» | vog. koali «seil, strick», MŰNK. kiváli',.
kwali, kwqli, kwoali, kalu «strick» ; kel id. | osztj. kel id. BUDENZ,.
MUSz. 246. egyezteti ezzel a m. telek «strick, schnur» szót is. a mi
azonban a kezdő mássalhangzó miatt kétséges.
f. löytáá pr. löydán «invenire» | karj. aun. löüdd- id. | vepsz.
l'öudan, l'üudan inf. l'öuta, lüuta id. | vót levvdn inf. leütá id. | észt
leidma, leian, leida, déli észt löüdmá, lövvá, löudá, Dorp. levvá, ledá
id. | lív inf. Veüdd, Pe°ut9 pr. liedab id. — lpK. livtje- «es giebt» | m.
lel, léi, löl id.; és «afficere», offendere», lelemény «erfindung»,
lelés: meglelés «auffindung». Vö. BUDENZ, M U S Z . S. 672. (az ő
magyarázataihoz: löytá- < Högdá- stb. nem járulhatok hozzá).
f. pöytá «mensa», jalkapöytá «plánta pedis» | észt parti diai.
pöid «radfelge», déli diai. pőud- pl. pöua', "Wmv.pöid g. pőia v.
pova(éB : peid, peiig, pöig,pöid, pöik, pöv, pőii, a melyek között alkal
masint egész sereg analógiás alakulás van): 1. «va,&felge», pöia-pink
«gestell, in welches die felgen nebeneinander gestellt werden, um sie
gleichmássig zu durohbohrenw, 2. «fussblatt», jala-p. id., suka-p.
«füssling des strumpfesw, pőiad «vorschuhe» — lpF. bmvdde g.
bawde «mensa», S. L. péuete id., LIND. peude, E. pazvde, pcevdi id. ]
zürj. pöl «brett, bretterner fussboden, laden, deckel, degenscheide»,pizanpöltÍ8ch])\a,tte» {pizan «tisch»), Yotj.pid wbrett, tafel,
schináel»,dus-pul «bank» | vog. pal «wandfeste bettstellet). MŰNK.
pál «bett, bettstelle», pal «bank». A finn és a lapp szót THOMSEN
(GSI. 51, 75, 141) germán jövevényszónak tekintette (— gót biuds,
óskand. bjód, bjóűr, talán neutrumi alak alapján ?); később BFB.
28. 1. jegyz. azonban e szót azok közt említi, a melyeknek germán
eredetét kevéssé tartja valószínűnek («lidet sandsynlig»). Ha
a szó germán volna, természetesen ew-val való fölteendő ősskandináv *beuűa alakból kellene származtatni (ew-val való alakok
a VII. századig Kr. után fordultak elő, vö. NOREEN, Altislándische
grammatik 2 , 38. §. 59). Ezen származtatás ellen (f. Mpeuta, *peiitá <
*beuda-) hangtani szempontból ugyan nem lehetne kifogást tenni,
de a szónak észt jelentései ellene szólnak, minthogy nem tarthat
juk valószínűnek, hogy az a szó, a melynek a germán nyelvek
ben határozottan «asztal» a jelentése az észtben csak «lábtalp»
vagy «keréktalp» jelentésben maradt volna meg. Ehhez járul még,
hogy a szónak teljesen hozzáillő hangalaki megfelelőit találni a
zürjénben, votjákban és vogulban (a zürj. votj. szavakat nem lehet.
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az orosz nojia, nojn> szavakból származtatni, a hogy valamikor vél
ték, minthogy a votj. u hang semmikép sem illik az orosz o-hoz ;
azonkívül a votjákban ez az orosz szó pol «fussboden, diele» alak
ban van meg. Tekintettel mindezekre a körülményekre, bizonyára
fölteendő egy eredeti finn szó (*peuda, *peüdd), a melyre esetleg
valamikép mégis hatással volt a germán szó. A lapp szó természete
sen l e h e t különváló skand. átvétel vagy finn jövevényszó. Vö.
még BÜDENZ, Verzweig. 27., a hol egyeztetve van a finn, zürj.-votj.
szó, de nem a vogul).
f. taysi g. tdyden «plenus, plénum quid» J karj. aun. ttiüzi
(tdüde-) id. | vepsz iáuz, t'aué pl. -déd | vót tdüsi pl. tdvved | észt
tdiz g. tdie, távé (táiiz) id. | lív tauz pl. tadud, taddd id. || f.
tdytyá «voll werden» | karj. aun. tdüdü- id. | vepsz. t'áudub id. |
észt taidima (tdidama, tdiduma, táima, tdüdüma) «vermögen;
genug o. in füllé vorhanden sein» J lív tauddb, tadsb «voll werden, zureichen, dauern» — lpK. tivt attr., Kild. iivt v. tivt attr.,
tivdas v. tivtas praed., Akk. nom. pl. tivd «voll», tivti-, 3 p. tievta,
Kild. tívte- «sich füllen», Akk. tivdete- «füllen», vö. tievte- «füllen,
teavto- «erfüllt werden», E. tcevded tölteni, S. L. teuete-, pr.
ÜButau «füllen», LIND. tetitet, F . dcBvddet complere, explere»
(némileg homályosak: F. dievva g. dieva, dievas g. dievvas «plenus», S. L. tievva- subst., tievas adj. id., LIND. teuivas id., I. tievas,
tiev id., F. dievvat «plenum fieri», S. L. tievva id., LIND. teuwet id.,
E. tievvud id., tceivadeÉ tölteni; ezen szavak alapján föl lehetne
tenni egy finn Havi v. eff. szót, a mely talán a taysi szó alapszava
volna*) cser. tit', tic, M. cic, cic «plenus, repletusw (TROITSKIJ :
Tbm, min,) | vog. tauil tail «voll, satt, zufrieden», Kond tdgle,
MŰNK. tail, tail, tail, td'il «voll» ; taidam, toidam «genug sein,
hinreichend sein», MŰNK. tá'ili, tdili «genug habén, satt werdenw,
tauli «sich erfüllen, vergehen» ; taultam «erfü]len, ergánzen»,
MŰNK. tölti «ausfüllen» | osztjB. tel, teli «voll», télalem daden,
erfüllen», télit) «voll, vielfassend», teullem «füllen, zustopfen»,**)I.
*) BUDBNZ, MUSz. s 204. azt teszi föl, hogy a mássalhangzó
a lappban elveszett; erre azonban nincsen példa.
**) BÜDENZ, M U S Z . 203. azt írja: tevilt- «anfüllen, vollstopfen». Mind a két alakban van valami homályosság (vájjon itt
a föltett Havi alak megfelelője van, vagy talán ez az imént idézett
vog. alakokkal egyeztetendő? L. alább).
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI.
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tét «voll» | m. tde, teli «plenus», «voll, gefüllt», teljes (a régibb iroda
lomban teles, tellves, töllyes) «plenus, refertus; totus, omnis; perfectus», «voll, ganz, vollkommen»; tel (tol) a régibb nyelvben:
«implere, replere», «füllen»; telik 1. «impleri, repleri», «voll werden, sich füllen»; 2. «transire», »vergehen» (idő telik), 3. «sufficere«, «zureichen», 4. «vermögen, fáhig sein» : megteszem a mi
tőlem telik; tölteni «füllen, anfüllen». L. BUDENZ M U S Z . 2 0 3 . —
A szónak cseremisz alakjában nyilván a dentalisnak a szó végére
jutása, valamely okból történt palatalizálás (és assibilatio) és
későbbi hasonulás következtében keletkeztek a rendestől annyira
eltérő alakok (1. alább). A mi a vog. alakokat illeti, nem lehet
BuDENz-ozel együtt föltenni, hogy Hágde- alakból kell kiindulni,
a melyből a vogK. tdgle és a f. tdyte- származtak volna, mert a
finnben külömben nincsen példánk ilyen hangváltozásra. A vogulban bizonyára hangátvetés történt valamely következő «guttaralissal», a mely nyilván valamiféle képzőelemhez tartozott (talán
ennek a nyoma van a m. teli szóban ?); vö. vog. mdgil, moagil,
mavil, mauil «brust» = lapp mielgga, tóul, touel »flügel» = f. sulka.
A permi nyelvek szavai közül idetartartozóknak lehetne tekin
teni ezeket: votj. Sar. tim- «dámmen, verdámmen», timdt «damm»
(MUNKÁCSI, Votj. Sz. 353; WiEDEMANN-nál timet «teich», ISLENTJEV:
n p y ^ i , BO^oeM^, őaceHHi..*) BUDENZ, Szóegyezések 209, ide so*) Vö. m. töltés «agger, claustrum», «damm, wehr», föld-töl
tés «agger», «dauim», töltvény id., föltolt «aufschütten». Ezen m.
szavakat említve eszünkbe jut egy egészen más finn szó, t. i. tyty
g. tydyn v. tyyty g. tyydyn «agger aquam cohibens, obex fluxum
aquíB in rivális v. sanguinis ex véna v. lactis ex ubere sistens», vesityty «cisterna aquöe»; tytyd, pr. tydyn (tyytyd) 1. «cohiberi, sisti
cessare a fluxu ut aqua» 2. tytyd, tyytyd «satiari, satis habere»,
«satt werden», 3. contentum esse; tydyttdd «cohibere, satiare, contentum reddere» | észt tüdi g. tüdi «ekel, überdrussw, tüdima, tüdinema «müde, überdrüssig werden», tüdindama, tiiitama (tatama,
tüditama, tiiditsema) «ermüden, müde machen, plagen, überdrüs
sig machen, langweilen» (lpF. duttat pr. dudám, S. L. tudta-,
LIND. tuddet v. tűdet, E. tottecl — tyytyd alkalmasint a finnből való
átvétel?) (Ajelentésfejlődesre nézve vö. m. töltés «agger» ~ hetölthetetlen «insatiabilis», «unersáttlich»). A m. tölt szónak valamenynyi jelentését nagyon jól lehet származtatni a tdysi szóval egyez
tetendő alapszóból; csak a l e h e t ő s é g van meg, hogy a magyar
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rolta a zürj.-votj. tir szót is : zürj. tir «fülle, genüge; Toll, vollstándig, ganz, vollkommen», tir-bur «überfluss, genüge; zufrieden»,
tirmini «voll sein, genügen ausreichen», tirtni «voll machen, fül
len», tirsalni, tirsini «sich füllen, voll werden» (vö. lusai diai.
törsini «essen, satt werden»); votj. tir, Kaz. tér- «füllen, laden, aufladen, voll werden, sich zufrieden gebén, satt werden, überdrüssig werden» ; tir «voll reichlich; befriedigt, zufrieden; füllé,
genüge», tirem dadung, füllung», vir-tirem «wurst», söd vir-tirem
«geronnenes blut», tirmini «voll sein, genügen«, tirmastem «unersáttlich)). Ezt az egyeztetést BUDBNZ később visszavonta, s arra
kétségkívül volt is oka, mert ez tudtomra az egyetlen r-es eset
volna a zürj.-votj.-ban*). A zürj.-votj. szót inkább a következő
finn szavakkal lehet egyeztetni: tyrettáá «sistere, cohibere, e. c.
fluxum sanguinis ex véna v. lactis ex ubere», tyreytá, tyrehtyá,
tyrehyá «sisti, cohiheri, cessare a fluxu», tyreyttáa, tyrehyttaa v.
tyrehdyttdá = tyrettád; tyrtyá v. tyrttyd «satiari ad nauseam,
fastidio afficii), «bis zum ekei satt werden» (úgy szintén = tyreyn),
tyrtymys «sattwérden», tyrmá «das ausgeflossene geronnene blut;
das fliessende blut» [? tyrmá, tyrmeá, tyrned «rigidus, nrmus»,
«steif, starr»] | ? lpF. dárrat pr. dáram «indurescere, rigescere»,
«haardne og stivnew | osztjB. tárimlem «hinreichen», tarmatiy
«satt, gesáttigt», tarmatlem «erfüllen, befriedigen», P P . termét
«6y,a;eTL»; ? B. tárim «hart, rauh, záhe», I. táram «stark, fest»
= P P . S. terem. Ebben a szóban, mely az előbbitől kétség
kívül különválasztandó, a jelentésfejlődés szemmelláthatólag
ugyanolyan, mint a tytyá szóban (1. fönnebb 394. 1. jegyz.) (vö.
DONNER, Vergl. Wörterb. 1 : 121, 136, a hol azonban a szavak öszszevetése és a fölfogás általában más).

szóban két szónak a megfelelője van egybe olvadva. Külömben a
tyty szó belső mássalhangzójáról semmi bizonyosat sem lehet
mondani, minthogy lapp megfelelője valószinüleg jövevényszó
(vö. mégis IpS. tuddet!) A szóbanforgó egybevetésekből minden
esetre kitünhetik, hogy a «voll», «damm», «satt», «zum über•druss satt» jelentések miként ülhetnek össze és származhatnak
egymásból.
*) Egyetlen lehetőség az egyeztetésre az volna, ha föltennők,
hogy az r valami képző-elem.
26*
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f) Megelőző i-végű kettőshangzóval,
f. heisi: heisipuu (nép-etymol. höysipuu, höystöpuu) «vibur
num opulus L.; sambucus nigra L.». koiran-heisipun (elferdítve:
koiran-helsipuu, -helispuu, -herispuu) «viburnum opulus», heitiá,
hetid «florere, pollen dispergere (de segete)»; heide v. hede pl.
heiteet, heteet «flos spicse», «blüthe der getreidearten»; hedelmd
1. «flos spic£e», 2. «fructus» ; hedelmöitd (heilim'ói, hielimoi)
wflorere, pollen dispergere»; ós: «fructum ferre» | aun. höüdöi
«viburnum opulus» | eddíttsd (inf.) pr. edditsdb (< *hejjitsa< *heiőitsa-) virágzani (rozsról) | észt Őiz g. őie «blüthe», őide
minema «anfangen zu blühen», öie-leht «blüthenblatt», öizpuu v.
koera-őizpü «wasserholunder» (viburnum opulus L.)», Saksamaaőizpuu «ílieder (sambucus nigra L.)», sinised öied «kornblume
(centaureacyanusL.)» stb.: öileg.őile «hlüthe»,rukkid ajavad őiled
válja «der roggen schlágt aus», öilis g. őilize «blüthe», öilitsema
(öűmeldama, Öilmendama, őilmetsema, Öüuma, elitsemd; vö. f. hedelmöitsen) «blühen; blühen lassen» ; Öits g. Öitsu «blühen, blüthe»;
öitsema, hőitsema, heitsemá (megfelelne a f. *heditse-alaknnk)
«blühen»; öitse, höitse g. öitse, öitsme (nom. öitses, öitsmes, heitse is)
«blüthe, aufgeblühte blume», E. hdiermes, háiermü, hailmü
«blüthe» | ? lív edrdm «blume», edrksdb «blüthen» — zürj. 2ol-pu,
zov-pu, iozpu «wasserholunder (viburnum opulus L.)», votj. su
«beere des kalinkenbaumesi), su-pu «massholderbaum, wasserholunder, hirschholder, kalinkenbaum». Homályosak a mordvin
alakok: mordE. tsavdire, Kaljajevo cavd'il, Marejsevo cevyel, M.
cevgá, civgá «wasserholundera (PAASONEN, ML. 23), a melyeket
mégis az előbbiekkel egybetartozóknak vélhetni, noha a népetymologia vagy más analógia megváltoztatta a szó alakját. A szó
eredeti jelentése nyilván a «virág».
f. neito g. neidon v. neiti g. neiden «virgo» | déli karj. neidine
id. | aun. neid'i, neidine v. neidine, neidoine id. neiz-aigu szűzi
kor | vepsz neiiZne pl. neicced part. nedisís id. | észt neid g. neiu,
neio (nom. neiu is) id., neidone, neidukene dim. — lpF. nieidda g.
nieida «virgo, filia» S. L. neiHa- g. néita id. LIND. neit, neita
«filia», E. nieid, nieita «mádchen, jungfrauw, K. mjt, nijt, niejt
«tochter, mádcheni) | zürj. nil, niv «tochter, mádchen», votj. nil
id. Vö. BUDENZ, MUSz. 401, de itt ezekkel egy csomó olyan szó isvan egyeztetve (m. nő stb.), a melyek tőlük külön választandók.
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csoport.

a) Megelőző rövid hangzóval.
f. hitű (ifioccus v. frustulum cujus rei tenue» — lpF. sadde
g. sade, söMe g. sode «mica, offula», «det mindste smule, gran» |
zürj. soV, sola «graupeln, schneekörnchen», solni «graupeln» | vog.
Mul «stück, brocken» (kenyérmorzsa) (vájjon helyes-e az l a vogulban í'helyett?).
f. kadota pr. katoan «perire, perdi, amitti», kato «amissio,
defectiow, on kateissa v. kadoksissa «est amissus», kadottaa «amit:tere» | karj. aun. kavon(kado-) elpusztulni, elveszni, aun. = elájulni
is, karj. kavotta- elveszteni | vepsz kadob inf. kadoda elveszni,
.kadotan inf. -tada elveszteni | észt kaduma, kaun, kaduda «verloren
gehen, verschwinden», kadu g. kau, déli észt kado «verlust, untergang, schwinden», kautama «vertilgen, verlieren» | lív kadu'b inf.
ka'ddd «schwinden» || vö. még: katua pr. kadun «bereuen», észt
kaduma id. (GÖSEKEN, Manuductio 132) — lpF. guöddet pr. guöÉam
«relinquere, prasterire, deserere», S. L. küdte- «lassen, übrig lassen»,
LIND. qwodet «relinquere», E. kuectded, kuöctdett id., kuoddultayast
•«zurück)>, K. kíjtte-, Kild. kürtté-, Akk. ko^dde- «hinterlassen,
lassen», kitty-, Kild. kütje- v. ku&tje-, Nuotj. kuaddje- «zurückbleiben, bleiben», Akk. ij kwddu*) j mordM. kadan «lassen, verlassen,
verlieren», E. kadan inf. kadoms «lassen, zurücklassen; bereuen» |
kadovoms «bleiben», | cser. kodem «relinquere», kodam «remanere»,
zürj. kötni «übrig bleiben, zurückbleiben, ablaufen, verfliessen, vergehen (v. d. zeit); nachlassen. zurücklassen», kolednx «nachlassen,
übrig lassen, unterlassenw, votj. kelini, kilini, kolini [helyesen: -1-]
bleiben, nachbleiben, übrig bleiben», kelltini «zurücklassen, liegen
lassen, verwerfen, verlassen» | vog. qül'tam, qoltam «zurückbleiben,
verbleiben», qültiptan «lassen, verlassen*, MŰNK.: yuíi «verlassen», yül'ti, khulti, khwul'ti «zurückbleiben, bleiber.», khwgltti öblei
ben» khwgl'ti «zurücklassen »**) | osztjB. yailem «lassen, zurück*) KpN. gdttat pr. gadam, S. LIND. katat (E. katamus meg
bánás) stb. = f. katua bizonyára a finnből való átvételek. Hasonló
képen E. kadoded elveszteni.
**) A vogulból AHLQVIST még a következőket is említi:
.qölilam, qolilalam «verloren gehen, untergehen, qoltam «verlieren,

398

SETALA EMIL.

lassen», %aislem (%aslem, yislemj «bleiben, zurückbleiben, übrig
bleiben», I. yaid'em «verbleiben», yaid'eptem «nachlassen» | mhagyni «relinquere, omittere, sinere, jubere, eredére». L. BUDENZ,.
MUSz. 67. s köv.
f. kitua «moleste et misere vivere, morbo laborare» | észt
kiduma, kidema «kránkeln)>, kidé g. kidé «kránklicher zustand» —
?lpF. gadatet görnyedve járni, «contracto corpore incedere» | cser.
kiem «jacere, lecto teneri», kise jing «lecto affixus, aegrotus» | votj..
kilini [helyesen: kitint] «liegen, unpásslich sein», MŰNK. kitti-,
Kaz. ketté- «liegen, faulenzen», kit «krankheit, schwere krankheit,
unpásslichkeit» | vog. yut «verzehrende krankheit». A cser. szót
a következőkhöz tartozónak is lehetne gondolni: osztjP. yoilem
«sich legén, liegen», vog. yuji, khuji «liegen», AHLQ. (1. szem.)quiam, qujam id., a melyekhez sorolandó alkalmasint a zürj. kuilini,
(P. BOGOV KVJBHHH, KVJJIHHLI) «Hegen»,*) s talán a m. hajlék,.
hajlok «tabernaculum, gurgustium» is. Mind az előbb, mind a leg
utóbb emiitett szavak bizonyára külön választandók a m. hálni stb.
(1. fönnebb 391. 1.) szavaktól, a melyekkel BUDENZ M U S Z . 79.
egyeztette őket.
f. kutea impf. kúti «laichen», kutu «laichzeit, das laichen»
karj. kude- id., kudu ivás | vepsz kudob inf. kudoda ívni, kudo
ivás | vót kutén inf. kuéta impf. kúti (refl.) ívni | észt kudema, koen,
kudeda (kudema, kudenema, kudwma) «laichen», kudu g. kudu v.
kuju «laich» | lív kudü'b inf. ku'ddd «laichen», — l p P . goűűat «ova
efifundere», S. L. kote- «laiehen», LIND. kádhet, kotü- «laich» |;
zürj. kutmini «laichen»> ] vogB. %ul'em «azon hely a folyóban, hol
a hal ívik» (MUNKÁCSI, A. magy. népies halászat műnyelve 88 =
Ethnographia 4 : 303 j osztjl. yujem «laichen», yajem-tilis «laichmonat = april», PP. kqjim, kqjém «laichstelle».

beraubt werden», a melyeket összetartozóknak lehetne gondolni
s a melyek különösen hozzáillenének a f. kadota szó jelentéséhez.
Vájjon kadota egészen külön szó volna (a mely összetartoznék az
imént említett vog. szóval) s talán csak a f. katua volna egyezte
tendő a fönnebbi czikkben fölsorolt szavakkal ?
*) Bizonyára különválasztandó a fönnemlített votj. szótól, a.
melyben t van.
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b) Megelőző hosszú hangzóval.
f. huude g. huuteen «pruina», «reif» | karj. huueh v. huuveh
(huudehe-) dér, zúzmara j észt uude g. uude (uudikas, uudsikas)
«reif, rauhreif» — lp. éödtie g. coűe «pluvia gelata», codtiot pr.
codom «propter pluvíam frigore concrescentem obduci crusta glaeiali» | vog. sal «reif (gefrorner thau)», MŰNK. söl', sal, sait «reif»,
sol'i «es falit reif», sal'i, sal'au id.
f. uusi g. uuden «novus, crudus» | karj. uuíi (uude-) új, nem
eléggé megfőzött, aun. uuzi (uude-) új | vepsz üé, uz pl. üdéd,
üdéd új | vót uusi «ungekocht, roh» | észt uué g. uue (uie, uuve,
uvve) «neu» | lív üz pl. üd «neu, frisch» — lpF. ödas g. oddas,
attr. oiMa «novus», S. L. otö, praed. ötöse- id., LIND. áddás, áddes
id., E. uctd, uűdu id., K. ott, ott, Nuotj. Akk. odd id. | mordME. od
«neu, jung» | cser. uo «novus, recensw, M. ü, u id. | zürj. vil' «neu,
friscbw, votj. vil', vil' id.; valami köze van ehhez bizonyára a zürj.:
ul' «feucht, frisch, roh (ungekocht)» szónak (ul' nan\ «teig)>, ul' jöl
«sÜBse milch», ul' vii «frische butter»), votj. W «roh, frisch (fleisch
od. holz); feucht, nass» | m. új (a régi irodalomban vyw, uyw, uy,
uju) «novus, recens)), «neu, frisch)). L. BUDENZ, MUöz. 864.
A finn vuode (ágy) szó (1. fönnebb 385.1.) összetartozh a t n é k
a következő szavakkal is :
Zürj. vol' «ausgebreitetes, pelzdecke, renntierhaut zum scblafen», vol'-pas «bett, láger, streu», vol'es «verkleidung, belegung,
ausfütterung, überzug, bekleidung», pors-vol es «schweinekofen,
schweinelageri), P. ol' «s1reu», ol'-pas «bett, lager», ol'salni, ol'savni
«ausbreiten»: votj. val'es «bett, pfübl», MŰNK. val'ás, Glaz. wal'ds
«bett, matratze, unterbett» | vog. Tavd. al'at «bett» (MŰNK.) | m.
ágy «bett)>, ágyai, ágyaz (BUDENZ, UA. 144. ágy) «betten, die garben auf der tenne zum dreschen anlegen». BUDENZ, M U S Z . 719. az
ágy szót úgy fogta föl, hogy megelőző *ál-gy-ból való, a melyben a
gy a -gg «nomen verbale» képző mása (épúgy mint a f. -he a
vuote-he szóban), és hogy ez ugyanannak az «alvást»jelentő szónak
volna a származéka, a melyből az álom stb. szavak (1. fönnebb
386. 1.) képződtek. A magyarban azonban még a régibb nyelvben
sincsen semmi nyoma az l megvoltának e szóban. Én a m. gy-t
e szóban a zürj. votj. t szabályos megfelelőjének tekintem és az
egész szót különválasztandónak tartom az említett «alvást» jelentő
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szavaktól. Figyelembe veendő mindenekelőtt, hogy a szóban forgó
szócsoportok mind a belső mássalhangzóra, mind magánhangzóikra
nézve eltérnek egymástól (zürj.-votj. I' ~ n < l, magy gy ~ l;
zürj. 7Xi ~ u, csak diai. o ~ o, votj. m ~ %). Másodszor van a
votjákban egy ige: val'-, Glaz. waZ'- «ausbreiten, unterbreiten
(eine decke^), aufdecken (z. b. einen tisch)»; tisak v. vaZ'ás val'ini
«betten, bett machen» (MUNKÁCSI, Votj. szótár 650), a mely kétség
kívül összetartozik a votj. val'ds, Glaz. wal'ás szavakkal; ebből azt
lehet következtetni, hogy e szavak nem «alvást», hanem ((kitérí
tést)) jelentő igéből származtak.*)
c) Megelőző i-végű kettőshangzóval.
f. paita : mahapaita «isterhinna» — lpF. buoidde g. buoide,
attr. buoides «pinguis, pingue», «fed, fedt, spaek», buoiddot «pinguescere», S. L. pui'te- g. püeite, subst. adj. «fett», puietu- «fett
werden», LIND. puoite, -tes, puoitak «pinguis», puoitot «pinguescere», E. puöide «fett», puoidah v. puöitah kövér, K. pijte, Kild.
pujt, Nuotj. puejt, puojt, pujte «fett, speck, ungeschmolzener talg»|
zürj. bil' munni «schwellen, aufschwellen» | osztjS. poli «talg» | m.
fa99Vu «sevum, sebum, pinguedo», «talg, unschlitt»; adj. fagqyas
((sevosus, adipalis», «talgig». THOMSEN GSI. 141 = Einfl. 163, a
lp. szót skandináv jövevényszónak tekinti (— óskand. feitr <
¥
faita-z). A lp. szót azonban mégis mindenesetre bajos volna közvetlen germán átvételnek tartani mind a kezdő mássalhangzó (f),
mind az a-nak szokatlan megfelelése miatt,**) hanem ha csak
ugyan jövevényszó, akkor a f i n n b ő l átvettnek kell tartanunk. A
mi pedig a finn paita szót illeti, ennek ós a germ. *faita(~z) szónak
egybeállítása ellen nem szól egyéb, mint az, hogy ez esetben a finn
ben inkább *paitta semmint paita alakot várnánk; minthogy ezen
kívül más finn-ugor nyelvekben találkoznak szavak, a melyeket
egyeztetni lehet vele, nézetem szerint, van ok rá, hogy a szóbanforgó
szót eredetinek tartsuk. BÜDENZ, a ki régebben (Szóegyez. 475*
*) Szintén különválasztandó az osztjP. voijemlem «einschlafen, schlafen», vog. ajoum praet. aivasem «einschlafen», MŰNK.
q,ji, ajwé, aiwé «schlafen» stb.
**) A skand. jövevényszavakban általában skand. a = lp. a,
nem pedig uo.
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NyK. 6 : 450) a-lapp szót egyeztette az osztj. ós a m. szavakkal, a
MUSz. 486. 1. visszavonta ugyan ezt az egyeztetést és csak az
osztj. és a magyar szavakat állította egybe (egyebek közt azért,
mivel nem bizonyos, hogy a lp. buoidde szó *puolte helyett való
Ezt az egyeztetést mindazáltal fönn lehet tartani, ha a magyar gy-t
úgy tekintjük, mint egyenes megfelelőjét a lp. d-nek, finn í-nek
(? úgyszintén osztj. Z-nek; az osztjákban j - t vagy legalább Z'-et vár
nánk ; a palatalizálás itt talán valamiféle hangátvetés útján ment
át a következő í-re). Egyébiránt mind a magyar, mind az osztj.
szót származékszavaknak tarthatjuk.
észt poié g. poie «blase, harnblase, gebármutter» — zürjP.
pol', pol'k «blase», adj. pol'a «blasig, blasen-», votj. pul'i «wasserblase; finné, hitzblase, hitzblatter», MŰNK. kéé-pul'é «urinblase,
niere».
d) Végül hadd említünk meg egy példát, a mely a finnben
nincs meg.
lpF. cuvdde g. cuvde «digitus», S. L. cüete g. cüte «finger,
zehe», LIND. tjute id., I. cuvdi «zehe» — vog. tuíá, tol'e «finger,
zehe», MŰNK. tul'ci, tol', tq,l' «fingén, fingerring» [ osztj. lai «finger,
zehe», luit «fingerring», I. tui, S. loi «finger», I. tujit «fingerring»,
P P . jqj «finger», juj «fingerhut» | m. újj «digitus, dactylus», lábujj
«digitus pedisw | ? zürj. cal' (Wied. ts'al', tsal'J «áusserstes, kleiner
finger», votj. MŰNK. cel'i, cül'é v. c.-cini, WIED. tset-tsini, éuli «der
kleine finger». V. ö. BUDENZ, M U S Z . 865.^)
Ezen két] csoport ellenében egy h a r m a d i k áll, a mely
nagyon eltérő megfelelést tüntet föl.
a) Megelőző rövid hangzóval.
f. itali pr. idan «germinare», itu g. idun, ito g. időn, ity g.
idyn «germen» | karj. aun. idd- csírázni | vepsz id'ada id. | észt
ida g. ida, ea v. idu g. idu «keim», idanema okeimen; glimmen,
•anfangen zu brennen» (túli idanes ahjust «derbrand entstand aus
*) Nagyon bajosan vonható ide, a hogy BUDENZ i. h. teszi'
a zürj. cun «finger», votj. cini, ciiíy, MŰNK. cini, ciné, AMIN. cini
iá. (az n helyett Z'-et várnánk; a szó elején is inkább s-et vagy s'-et,
mintsem c-t, c-t).
}
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dem ofen») | lív idü'b inf. Vddd «keimen», Vdgdz, idü'g «keim» —
lpF. ittet pr. idam «apparere, emergere, prominere», itto g. ido v.
iro «germen», S. L. iote- «hervorkommen, erscheinen, LIND. ittet,
jittet «pro venire, in apertum venire», K. jitte-, itte- v. é(tte- id. | ?
osztj. etlem «ausgehen, fortgehen, aufsteigen, geschehen».
f. kási ( < *kati) g. kádén «hand» | karj. aun. kázi (kádé-)
id. | vepsz káéi pl. káde'd id. | vót cási g. cáe id. | észt kázi g. káe
id. | liv keH£ pl. kádü'd id. — lpF. gietta g. gieda id., S. L. kieotaid., LIND. kát, káta id., E. kiét, kieta (AND. kietta) id., K. kitt,,
Nuotj. kieht, Akk. kit id. | mordME. /tód id., E. ked' id. | cser. ket,
kát,M. kit, kid id. | zürj. ki «hand, arm». votj. ki «hand» | vog.
AHLQ. kát, koat,\kat, MŰNK. kát, kat, kát, koát, koq,t «hand» 11
osztjl. két, S. köt, PP. kat, köt «hand» | in. kéz (rég. kéz, kpz, tehát
nyilt é) acc. kezet, 3. szem. keze id. (v. ö. CASTRÉN, Ostj. Sprachl.
81 ; BUDENZ, MüSz. 2 8 ; DONNER Wbuch, 1 : 1 4 , Nr. 50).
f. kési ( < *keti) g. keden «cuticula corporis exterior»,
«dünne haut», ket a g. kedun id. | vepsz kézi báránybőr | észt kézi
g. kee «leere hülse, schote» — lpK. katt, Nuotj. koht bőr, szőrös
bőr (medvéé, bárányé), «fell» ) mordM. ked «haut», E. ked «haut,
feli, balg, ledér, schale», Kaslytka: kád' | zürj.fttt «haut, feli, balg»,
votj. ku «haut, fell», pu-ku «rinde» (v. ö. BUDENZ, Szóegyez. 118,
NyK. 6 : 399; DONNER, Wbuch 1 : 12, Nr. 42). V. ö. még zürj. kif
«haut, schale, hülse, schorfw, kil'a «háutig, schalig, hülsig» (v. ö.
BUDENZ, M U S Z . 129). L. alább.
f. kota «casa, culinao, lapsen kota, vasikan kota «involucrum
fetus» (vö. kotelo, -ro «háuschen, futteral, kapsel, hülse», és «involucram fetus») | karj. aun. koda-vávü ,bázi-vőc (a ki a felesége szülei
nél lakik) | vepsz koda (kod) tyúkól | észt koda (köda) g. koa, koja
«haus, gebáude, sommerküche der bauer», lapse-koda «gebármutterw, varza-koda «haut, welche d. füllen bei der geburt umgiebt» | lív l^odá' «haus, küche», kuodá'j «nach hause» || f. koto,
köti «haus, heimati) ] karj. aun. kodí otthon, ház, karj. kodo-moa:
páivá on k-lla a nap lemenőben van | észt kodu g. kou, koju, kodu
«haus, heimathw — lpF. goatte g. goaűe «tentorium, tugurium,
domicilium», S. L. körte-, LIND. káté, E. kuate id., kuatu ott
hon, K. kyOjtte, kuoitt, Nuotj. kuojit, Akk. koj «lapplándische
hütte; tasche, beuteb | mordM. kud «stube, haus, heimat», E.
kudo «haus, wohnung» | cser. kudo «domus», M. kvda id. | zürj.--
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votj.: a) zürj. -ka, -ko, -kii, votj. -ka, -ko összetételekben: zürj.
ker-ka, ker-ku «haus, stube», votj. kor-ka «haus» (zürj. ker, votj.
kor «balken»), zürj. vic-ko, vic-ku «kirche, tempel», votj. vu-ko
«mühle»; b) zürj. kóla «zelt, hütte, jágerhütte», votj. (a kazáni és
a glazovi diai.) ktvala; (sarapuli és malmyzsi diai.): nom. kwa, in.
kwalan, elat. kwalas, ill. favala (de birt. személyragokkal: kwaá v.
kivaa, kwaed v. kiváed, kivaez v. kwáez «das wotjakische sommerzelt, sommerküche»x) | vog. MŰNK. Tavd. khul «haus», AHLQ. kol
«haus, jurte» 2 ) | osztjBI. yőt, yat, S. kat, PP. khat, yat, khat «zelt,
jurte, haus, wohnung» | m. ház «domus», haza <idomum», hazúl,
hazól «domo», honn «domi». Vö. CASTRÉN, Ostj. Sprachl. 84,
THOMSEN, GSI. 40, BUDENZ, MüSz. 94, DONNER, Wbuch 1 : 12,
Nr. 44. A zürj. kóla, votj. kwala szók ezen egyeztetésekben nincse
nek figyelembe véve. A szónak az indoeurópai szavakhoz való
viszonya nem világos, vö. THOMSEN, i. h. L. alább.
f. mesi ( < *meti) g. meden «honig» | karj. aun. mezi (mede-)
id. | vepsz. mtezi pl. mieded id. | vót mesi (mete-) id. | észt mezi g.
mee id. | lív meH£ g. mie,d part. mieta' id. — lpF. mietta g. mieda 3 )
«aqua mulsa», «meth», K. mitt, Nuotj. mieht «honig, meth» |
mordM. med «honig, meth», E. med «honig» | cser. mii, M. mü, mü
«mel» | zürj. ma «honig», votj. mu, mü id.; megjegyzendő zürj.
matamus, malazi «biene, wespe», votj. májú, Kaz. majsé «hűm
mel)) | m. méz (régi irod. ny. méz, miz) «mel». V. ö. CASTRÉN, Ostj.
Sprachlehre 103, THOMSEN, GSI. 2. és HALÁSZ, Nyr. 21 : 337. sköv.
(de az itt kifejtett okoskodáshoz általánosságban természetesen
x

) Néha összetételben is kwa, pl. sarapuli diai. kuno-kwa —
kazáni kuno-ka «gasthaus», MUNKÁCSI, Votj. szótár 220.
2

) MUNKÁCSI, NyK. 24 : 153. a tavdai khul szót azonosnak
tartja a vogB. kwol = déli vog. kwdl, AHLQ. küal «haus, zelt,
stube» szóval, melyet általában a f. kota szóhoz tartozónak vettek.
Az én fölfogásom szerint ezen szóban mind a kezdő mássalhangzó
(kJ, mind a m a g á n h a n g z ó eredeti m a g a s h a n g ú szóra m u t a t
(vö. kwali = köysi, kwons, kwáns — kynsi, kwáli = m . kel), azért
valószinűbbnek tetszik, hogy khul = f. kota, de kivol, kwál = f.
kyla falu, szomszédház v. kyly fürdőház.
3
) A l p F . alak esetleg skand. átvétel is l e h e t ; legalább a
skand. alakok befolyással voltak az olyan alakok keletkezésére,,
m i n t miedda g. mieda v. miera g. mierraga stb., vö. QVIGSTAD,.
NL. 235.
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nem járulhatok hozzá.*) Erről a szóról az volt a nézet, hogy
valamiféle eddig még meg nem magyarázott viszonyban van az
indoeur. *medhu szóval, vö. THOMSEN, i. h., BFB. 200.
f. pata «olla, cacabus», «topf, grapen» | karj. aun. pada
fazék | vepsz pada cserépedény, vasfazék | vót pata cserépkorsó |
észt pada g. paa, paja «grapen, eiserner késsel, kochtopf» | lív
pada1: q,'i pada mélyedés a kemencze oldalában (1. képét: Suomi
III, 7 : 1, 10) — v. ö. lpF. batte g. bade «olla», S. LIND. pate id.,
I. pdti id. | cser. pot, M. pat, pad «ahenum» | vog. püt, pöt
«grapen», vis p. «késsel» | osztjBI. P P . put «késsel» | m. fazék,
fazak, fázok «olla», «topf». V. ö. CASTEÉN, Ostj. Sprachl. 101,
AHLQVIST, KWF. 138, THOMSEN, BFB. 146. A szó eredete és az
indoeur. szavakhoz való viszonya ismeretlen.
f. pateá pr. padén «taugen, tauglich sein», páteytá «accidit,
contingit mihi» | karj. aun. pdde- illeni, alkalmasnak lenni I észt
pádev: p.,p. mis se on! «das ist auch etwas rechtes! (ausdruck
des spottes)» = f. pátevá, aun. pádev v. -vü «tauglich* — lpF.
bcettat, bcedai, v. impers. «aptum esse».
f.peto «bestia lanians, fera carnivorao — l p . bcetto g. bcedo
«fera», I. pcetu id. (a lp. szó a finnből lehet átvéve) | zürjP. pa:
vörpa «wildes tier, wild» (vör: «wald» = f. vuori hegy); a zürj.
vörpi népetymologián alapulhat.
f. pitáá pr. pidán «tenere», pitáá kiinni «continere, retinere,
adhaerere, cohibere; tenacem esse», «haltén, stark sein«, nuora
pitáá, astia pitáá veden, vaate pitáá kauan; minne mátka pitáá í \
karj. aun. pidá- tartani, eltartani, elhasználni, elveszteni stb. |
vepsz p'idan, p'id'an, pidán inf. p'idada stb. | vót pita \ észt
pidama, pean, pidada «haltén, festhalten, anhalten, erhalten (= ernáhren); in sich halten» | lív pida'b inf. pi'ddd «halten, behalten» — mordM. ped'an «haften», é s : «überfallen»,peáfo' «blutegel»,
E. pád'an inf. -d'ams «anstossen, angrenzen, ankleben; an einander
hangén, sich anschliessen, teil nehmen, anteil habén», padi
*) Az említett nyelvbuvárok a szóbanforgó szóval mind
egyeztették a vog. mag, mai «honig» (MŰNK. adj. máyin) osztjl.
mag, osztjP. mavi id. szókat. Ezeket azonban bajos bármikép is
kielégítően magyarázni, azért azt hiszem, hogy ezeket a szavakat
külön kell választani s inkább a f. makea szóval egyeztetni.
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«klebrig», padavtan inf. -vtoms «anfügen, ankleben» | cser. pidam,
nn^áM «ligare, revincire»; pidaldam «obligari», pitman
«ligatum quid» | m.fűz «plectere, scirpare», «flechten, zusammenbinden», fűzés «opus nexum», füzet «fasciculus», «bund». [Vö.
BUDENZ, MUSz. 546, 552, a hol «ugor» p0g- (pav-) van föltéve mint
alapszava a f. pitad, pysya*) m. függ, fűz = *peg -j- frequ. -sk, lp.
bastet stb. szavaknak!]
f. rytö g. rydön, ryde g. ryteen «haufen von umgefallenen
báumen, windbruch», ryteikkö id.; «damm von reisig» — ? lpF.
rotto g. rodo «frutieetum, lucus», «taet buskads af lovtrseer, lund»,
B. L. róotu- «gebüsch», K. roaht «wald, hain».
f. sata g. sadan 100 | karj. sada g. soan, aun. sada g. soan \
vepsz sada | vót sata | észt sada g. saa, saja | lív sada ••— lpF.
cuötte g. cuöcke, S. L. cűdote-, LIND. tjaote E. cuotte, K. elitté, Kild.
cüitt, Nuotj. cueht \ mordM. sada, E. éado | cser. süd'ő, M. süde.
suda, siidii | zürj. so, votj. S'M, SÜ | vog. 85í, seí, set, slt, MŰNK. söt,
soat, set | osztjS. sdt, I. söt, P P . saű, saí, soí | m. száz. Az indoiráni
nyelvekből való átvétel (vö. szkr., ó-perzsa, zend cata-). L. THOMSEN,
GSL 3, BPB. 75.
f. sota g. sodan «bellum» | észt sőda g. söa «krieg, kampf» [
lív suodcC id. — lpF. soatte g. soade id., E. soatte, LÖNNE. soate id,
Valószínűleg a finnből került a lappba (vö. mord. s'itdím «verfluchen»).
f. tosi (< Hoti) g. toden «verus» ] karj. tóéi, aun. tozi (tode\-)
vót tési pl. ted | észt tözi g. íöő | lív í V i pl. ^odü'd — lpF. duotta
g. duoűa «verus», S. L. tüdota- id.,? LIND. tuoda «nisus magnus», I.
taodai «wahrhaft». A szó a lp. nyelvben jövevényszó is lehet. —
BUDENZ, M U S Z . 863, ezzel a m. ugyan szót egyezteti, de ezt az
egyeztetést nem lehet fönntartani.
f. utar (és: udar, uar), közöns. pl. utaret, utare pl. utareet,
iitara pl. titarat «euter» | karj. uvar, közöns. pl. udaret id., aun.
udareh (udarehe-) id. | vepsz udar pl. udarid tőgy, dim. udafine \
vót uhar pl. uhtéréd tőgy | észt udar g. udar a (oara), udaras g.
udara, és: oar, ujar «euter» | lív udaW pl. uddr'd id. — mordME.
TEOITSKIJ:

*) A f. pysya kétségkívül különválasztandó e szótól; a lp.
bastet «acutum esse» vagy a pistaá (szúrni) vagy a pystya (rajta
fogni, belehatni) szóval egyeztetendő. (QVIGSTAD, Beitr. 54).
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odar «euter» | cser. vadar, vodar «uber» | zürj. vöra «euter», votj.
vera, vora id. A szó kétségkívül indoeur. eredetű, még pedig elter
jedését tekintve legvalószínűbben (indo-)iráni. V. ö. THOMSEN,
BFB. 234, a hol a szót kételkedve litván jövevénynek tartja (egy
föltett litv. ¥üdar, *üder szóból). A zürj.-votj. szót eddig általában
nem vették figyelembe, de azt bizonyára nem lehet ettől a szótól
elválasztani.
f. vési g. veden «wasser» | karj. aun. vezi (vedé-) | vepsz vieéi
i
g. v edén j vót vési (vete-) | észt vezi g. vee | lív veH£ g. v%édd —
[lpF. vattát pr. vcetam «aquosum fieri», vö. f. vettyd nedvesedni,
ázni, vcetas g. vcettasa «nimis parce salitus, recens, non acidus»]|.
mordME. ved, Kasl. vádr «wasser» | cser. vüt, M. vit, vid id. | zürj.
va «wasser, quell, fluss», votj. vu, vil «wasser, saft, flüssigkeit» |
vog. vit, üt, MŰNK. vit, vid, u(, üt (cwa8ser» | m. víz (acc. vizet, rég.
vezet is) «aqua; succus», BUDENZ, M U S Z . 591. BuDENznél a m.-ból
idézve van még diai. vides = vizes «aquosus», Fekete-ügy —
Cserna-voda = Schwarz-wasser. L. alább. A szónak az indoeur.
szavakhoz való viszonya homályos, 1. THOMSEN, GSI. 2.
f. vetaá pr. vedán «ziehen, führen» |karj. aun. véded (veda-)\
vepsz vledan inf. vledada | észt vedáma, vean, vedada (vedima, vidama) | lív viedab inf. vVdda — [lpF. vedur g. vettur «traha
minor», «kjelke, liden shfide» = f. veturi ,• ? vaetto g. vaedo «onus,
molestia», v. ö. f. vető] | mordE. ved'an inf. ved'ams «fűhren, bringen, steuern», M. (REGULY, ORNATOV) vdtan id., E. vedme «faden»,
M. vád'ma «zügel» | cser. videm «ducere» | ? vog. vát-: nuk v.
«anziehen (ein kleid)» (BUDENZ, M U S Z . 579) j m. vezetni «ducere,
dirigere», vezér «ductor, director«. Vö. BUDENZ, i. h.
b) (A finn nyelvekben) megelőző hosszá hangzóval.
f. luoto g. luodon «insula, insula minor» j karj. aun. luodo
id. | vepsz tod (lodo) a víz alatti kő, zátony | észt lood g. loou
«kleine, ílache insel (ohne wald), trockene fláche» — lpF. luotto g.
luodo «loca deserta», S. LIND. luotoh pl. «deserta», «ödemarker».
Az or. Jiy.na a finnből való átvétel. '
f. muoto g. muodon «facies rei externa, forma rei, modus v.
ratio rei» | észt mood g. moou «art, weise, gestalt, form» (össze
keveredett a németből újabban átvett moodr g. mooe szóval) — lpF.
muotto g. muodo «gena, facies», QVIGSTAD, Beitr. 94: muötto g.
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muöűo «die eine seite des gesichts», pl. «gesicht», S. L. müaotu«gesicht», LIND. muoto afacies, vultus», muotok osimilis», E. muotto,
muatu «aussehen, gestalt», K. muaht, mot «gesicht». A lp. szó a
finnből való átvétel lehet; a szó eredete bizonytalan.
f. ndatd g. naadán «mustela martesw, nrnarder» [ karj. iieddd
g. nedn nyest | vepsz rídd g. nddan id. — lpF. ncette g. naide
«martes sylvestris», S. L. néote- id., E. rtcete id., K. niette, niefit,
nieht id.
f. raato g. raadon «cadaver», raatelen, raadella «lacerare»,
raadollinen «vi laceratus» | karj. roadalu dög — lpF. ratto g. rado
«cadaver, sceletusw,? K. rdtti-, rdhte- «baume hauen, falién».
f. sadtdd pr. sddddn «ordinare» | lűd setidan tenni [ vepsz
sadan inf. sdta id. | észt seadma, séan, seada (sdadmd, sama,
satma) «ordnen, in ordnung bringen» | liv saddb «abmachen, ordnen; passen, ziemen» — lpF. sa&ttet pr. scectam «debere, deberi»,
K. siette-, siejtte- «einrichten, bauen, schaffen, erzeugeno. A lpF.
sceMo, satto = f. sddty nyilvánvaló jövevényszó.
f. sietdd, siitdd pr. siedan, siidan (oequo ferre animo, páti,
tolerare, sinere» — lpF. sittat pr. sidam «velle», S. L. siota- id.,
LIND. sitet, sittet id., K. sijtte- «leiden, mögen».
f. tietdd pr. tieddn «scire» | karj. t'iedd- id., aun. tiedá- inf.
tieded, tietd id. [ vepsz tedan id. | nyugati lív tieddb, keleti tiédab
id. || vót tata pr. tan id. j észt teadma, tadma (és tedma) id. — lpF.
diettet pr. diedam id., S. L. téote-, tleote- id., LIND. tetet id., E.
tietted id., K. titte-, tiehte-, tette- id. A finnből való átvétel lehet.
Vö. DONNER, Wbuch Nr. 423.
f. vuosi ( < *-U) g. vuoden «jahr», és: «jahresertrag» | karj.
vuoZi, aun. vuozi (vuode-) id. | vepsz voé pl. vodéd id. [ vót vösi id. |
észt vooz g. vooe, voozi, voozu (vooe g. vooe) id., és: «jahresertrag;
mal» | lív uoZ-rugé «sommerroggen» — lpF. -vuotta g. vuoűa (S«
-vuot, E. vuot, K. vütt), mint összetétel utóragja vagy inkább mint
képző tulajdonságot jelezve (vö. BÜDBNZ, Über die verzweigung d.
ugr. sprachen 57—58, SETALA, ÁH 71) | zürj. vo, u «jahr» | ?osztjI.
ét, S. dl, öl, PP. al*) «jahr». Ide lehetne talán még sorolni a votj.
*) MUNKÁCSI, NyK. 26 : 15 az osztj. al szót a vogK. él, jel
«jahr» (AHLQ. el id.) szóval egyezteti, s ezt a tatár jil szóval veti
-egybe.
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valas, Glztz.walas «sommerkorn, 8ommersaat» szót; ha a szó ebből
az alapszóból származott, akkor az alapszó itt «nyár» jelentésű úgy
mint a lív uoérügg szóban (v. ö. mordM. kiza «sommer, jahr» = f.
kesii nyár, vö. vog. tdl stb. «winter, jahrw = f. talvi tél).1) Lehet
séges, hogy még ide sorozandó a m. -val, -valy a tavai, tavaly «im
vorigen jahre» szóban, 1. SZINNYEI, Nyr. 8 : 201.
6) Megelőző £-végü kettőshangzóval.
f. noita «magus, incantator» j karj. noida, aun. noidu
(noida-) | vepsz nőid pl. noidad id. | vót nöito (MUSTONEN) id. |
észt nőid g. nöia (nőid) «hexe, hexenmeister, zaubererw — lpF.
noaidde g. noaide v. noaidde-olmai «mágus», S. L. noiete-, LIND.
náite, náide «veneficus», K. niojte, nnoit, nőit, Kild. noajt-olmunc
«zauberer», noaidlusse- «zaubern» | vog. náit,náit-qum,nait, MŰNK.
najt-yiim «zauberer, schamanew. Talán ide tartozik még a zürj.
nőd : nöd-kyl «rátsel, gleichnis, sprichwort», vicsegdai diai. nőid
(nöid-kiv), votj. nodo, nodes «weise, klug» 3 ) ; MŰNK. nod «gedanke», WICHMANN közlése szerint nod általánosabban = or.
TOJIK'L; MŰNK. nodds «reif, zum verstande gekommen, zum selbstbewusstsein gelangt», nodo id. A szónak különös dentalis-fejlesz
téséről 1. alább (vö. még fönnebb a 394. 1. zürj. nod, nud, votj.
nid.)2) Különösen ha a zürj.-votj. szók idetartoznak, a noita szó
alapjelentése «bölcs» (vö. f. tietajá): vö. lp. noaidde-olmai (e sze
rint «bölcs emberw). Vö. KROHN, Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus, 82.
1

) Megjegyzendő votj. να-ριυη, Glaz. wa-pum, Jel.
«zeit, lebenszeit, menschenalter». Vájjon να = vuosi ? _

va-рщ

2

) Máté evang. 2 : 1 nodes murtjos (нодэсъ Муртыосъ) == or.

мудрецы волхвы (Евангел1е оть Матвея на русскомъ и вотякскомъ яэыкахъ, сарапульскаго наръч1я, Казань 1847; ép úgy
глазовскаго нар£ч1я, Казань 1847); megfelelő szó а 1рК. Mátéevang. fordításban: noajt-olmo.
3

) BUDENZ, UA. 214. a szóbanforgó zürj.-votj. szót a követ
kező vog. szavakkal egyezteti: nq,mt, nq,met, K. numt «gedächtnis,

sinn» (adj. narnüy, numten «verständig»): nqm- «sich erinnern».
A vog. mt azonban itt, mint látnivaló, mégis meglehetős új mással
hangzó-kapcsolat, s ez a körülmény nagyon kétségessé teszi a vog.
szónak a zürj.-votj. szóval való egybetartozását.
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d) Azon szavak közül, melyek tudtunkra nincsenek meg a
finnben, álljanak itt a következők:
osztjP. küt «zwischenraum, zwischenzeit», kütin «mittel,
mittlere», kütip, kütlip, kütlap «mitte; mittlere»; I. kut «zwischenraum», kuda «zwischenhin», kutna «zwischen», kudivet «zwischenher», kuttep «mitte», kutteba «mittenhin», P P . köt, kutép középső |
vog. MŰNK. kwot'él, kwát'l «mitte» (AHLQ. qötil «mitte», a melyben bi
zonyára tévedés van a kezdőhangra nézve) | m. köz «zwischenraum,
zwischenzeit; zwischen-, mittel-, gémein, allgemein», közé «zwischen hinein», közöl «aus, aus der mitte», között v. közt «zwischen»,
közép acc. közepet «mitte». Ide tartozhatik még a cser. kedal, M.
keddi, kidal «regio sacra corporis humani». Ellenben nem tekint
hetem idetartozóknak ezeket: f. keski, lp. gaska, zürj. kééin stb., a
melyeket BUDENZ M U S Z . 48. ezekkel egyeztetett. Vö. ANDERSON,
Wandl. 203, jegyz. 225.
cser. kiidül : küdülne «juxta, ad», kud.uk «ad latus» stb. —
m. közel «prope». BUDENZ, Szóegyez. 70 (az ott említett lp. káskes
stb. nem tartozik ide, sem a MUSz. 50. 1. 68. sz. alatti egyez
tetések).
mordM. pidan, pidan «kochen (trans.), backenw, E. pidan
(pidems) «kochen (trans.) brauen» | zürj. puni «kochen (trans.),
verdauen», puödni «kochen, auskochen»; pusini, puzini «kochen
(intr.)»; figyelembe veendő e mellett zürjP. pulni, puvni, és pum
«kochen, brauenw, pidöm, pnvöm «gekocht; subst. gekochtes, das
kochen, brauen», pulötni, puvötni «zu kochen stellen» («3acTaBHTi>
BapHTL» BOGOV), ptdsini, puvsini, és pusini «kochen (intr.)» J vog.
MŰNK. pltem «gekocht», vö. még pajti, pqiti «kochen (trans.)»,
AHLQ. poaitam id. | m. főz «coquere», «kochen (trans.)», és «verdauen»,/o£és «coctio, coctura»,/ó',zeí «kochen lassen». A szó kétségkívül átható képzővel alakultnak tekintendő, minthogy a meg
felelő egyszerűbb át nem ható ige több nyelvben megvan: mordM.
pián ((kochen (intr.)», E. pijan inf. pijems id. [ m. fő (pr. fövök,
CZUCZOR és FOGARASI), főtt*) «coctus», «gekocht, gesotten» j bizo*) A régi irodalomban némelykor főit. A mostani nyelvben
legközönségesebbek a fölök, főiünk stb. alakok, 1. SIMONYI, TMNy.
254. Az l-es alakok hihetőleg valamiféle analógiás átalakulások. —
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X^VI.
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nyara idetartozik még: lpF. bivvat, S. L. pivva- «warm sein, nicht
frieren» (IpS. jfivua «schweiss», lpK. pivstakk \g. -адг id.).*) A m.
főz szónak z-je, tehát az átható képző dentalisa megfelelőjének
volna tekintendő, nem pedig gyakorító képzőnek, mint BUDENZ
MUSz. 539. fölteszi; általában nem lehetnek mind azok a szavak,
a melyeket BUDENZ i. h. (538. vö. még 514, 549) egyeztet, összetartozók.
osztjP. pötlem «frieren», pötlajem «frieren», pötltalem, pötlfilem «frieren machen od. lassen, abkühlen, erkälten», pötemalem
«gefrieren», pötim «gefroren, kalt»; I. pötäjem, pütojem «kalt wer
den, frieren», pötmem mom., pötmäjem pass., pöttem «erkälten,
gefrieren machen», PP. pat- «замерзать» («fagy») | m. fázik «frí
gére, frigescere», «frieren, es ist ihm kalt», fázom «es friert mich».
Különösen figyelembe veendő, hogy a mellett van a magyarban
fagy «frieren» (az éjjel fagyott, úgy fagy ; tárgyakról szólva: fagy
a víz, elfagyott a keze); subst.: fagy «frost», fagyos «frostig, eisig,
gefrornes». Ezen szó ^-jónek kétségkívül megfelel a vog. I' ezek
ben: AHLQ. pölam, pöl'am «frieren, erfrieren; kalt werden», pölilam, pollam «kalt werden lassen, gefrieren lassen, od. machen»,
pölim, pöl'em «kalt, gefroren», MUNK. pöl'i «es ist ihm kalt»
(«fázik»); «frieren» («fagy»); «kälte verursachen» («fázlaltat»),
ρδΐαυέ pass.; pöl'em «frostig». Megjegyzendő még osztjVJ. pial«fagyni» (NyK. 26 : 48), a melynek az előbbihez való viszonyát

Ugyanazon alapszó származéka lehet még néhány zürj.-votj. szó
(pl. zürjP. piéni «kochen» intr.).
*) A lp. trans. biktet «calefacere» nyilván analógiás alak
e h. *bivtet (a bivtam alakból kiindulva s erre а bt ^ vt váltakozást
alkalmazva, s így а к késői fejlődós, vö. WIKLUND, Urlapp. lautl. 99,
a hol most ugyanez a magyarázat van adva). Nem akarom itt tár
gyalás alá venni a részben homályos m.fül «calefieri» szót, és vog.
MUNK. puli «baden», püléné kwol, puyélné kwol «badehaus», AHLQ.
päilam «sich baden», päiliy-küäl «badestube», osztjB. peillem, pevillem «baden, schwimmen», peil-yöt, pevil-yöt «badestube», osztjl.
peget, S.paugol, peugel «das baden», I. peget-yot «badstube», pegdem
«sich baden», zürj. pilsan, pivsan «bad, dampfbad» pilsini «sich
baden», votj. pilaskini (plaskini) id. Ez a szó, a melyben bizonyára
palatális explosiva volt vagy az első szótag hangzója, vagy l után
{vö. a hangátvetéses alakokat fönnebb 394. 1.), bizonyára nem
tartozik ide, mint BUDENZ, M U S Z . 549. fölteszi.
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-nem tudom pontosan meghatározni (az l alkalmasint képző és ia
== vog. magánhangzó + ff). BÜDENZ, M U 8 Z . 483. a szóbanforgó
szavakat «égést» és «fagyást» jelentő finn, lp. és mord. szavakkal
egyeztette; bármily tetszetős is az ilyen egybevetés, mégsem értem,
mikép lehetne a tudomány mostani fölfogása szerint hangtani
tekintetben elfogadhatóvá tenni. Az utóbb említett vog. ós magy.
szavak egybetartozhatnának a f. palaa stb. szavakkal, ha eredeti i'-et
tehetnénk föl bennük; de másrészt a vog. pöl'- és az osztj. pőt- oly
közel állanak egymáshoz mind a jelentés, mind az alak rokonsága
tekintetében, hogy nehéz őket elválasztani. Hogy mikép lehetne
ezeket valamint a m. fáz- és fagy szavakat összetartozóknak tekin
teni, arra nézve 1. alább 424. 425. 1.
vog. söter, sater, MŰNK. sqtér, soatér, sqtérq, «mille» — ? m.
ezer icl. Bizonytalan, hogy ezek a szavak egybeállítandók-e és hogy
bennük vog- t = m. z = ered. í-e, vagy azt kell-e tartanunk, hogy
vog. t = ered. z. Általában itt sok a homályos körülmény: 1. a
szóbanforgó szavak viszonya az osztj. táras, iores, P P . iüras, iuros,
foras, zürj. surs, votj. mrs, suris '<mille» szavakhoz; 2. a szavak
viszonya a szkr. sahasra, ó-baktr. hazanra, új-perzsa hazar«mille» szavakhoz; 3. a vog. szó viszonya a «százat» jelentő sza
vakhoz (slt, sat 1. fönnebb 405. 1.) Vö. THOMSBN GSI. 3 ; ANDERSON,
Wandlungen 110. s köv.
Pótláskép megemlítendő még:
lpF. -goatte-, S. L. -köote-, K. -kiOitte- inchoatív-képző (pl
boattegoattet «jönni kezdeni») — mord. -kadan: pl. M. kozakadan
flich werde reich», AHLQ. kozagadan. Ez a képző eredetileg nyilván
önálló szó volt: ez a körülmény hathatott arra, hogy a mordvin
ban várakozásunk ellenére magánhangzók között k vagy g van v
helyett, ép úgy mint szó elején, ha ugyan a k, g ezen esetekben
nem egyszerűen csak analogikus (1. PAASONEN, Mord. lautl. 16, 17).
Nem lehetetlen, hogy ezzel a szóval rokon elem van — más képzőulakokkal összeelegyedve — egy részeben a f. utu-végü. igéknek.
Végre van még néhány szó, a melyekben a rövid és a kettőzött
explosiva megfelelői váltakoznak. Ide tartoznak először is ezen
számnevek:
f. viisi g. viiden «quinque» | karj. viizi (viide-J, aun. viizi
viiz (viide-) | északi vepsz vi2 g. vlden, déli vepsz viz g.
27*
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vid'en | vót visi g. vijjé | észt viié g. viie | lív vi£ g. vid — lpF.
vitta g. vida, S. L. viota g. tnía, E. vit, K. ulfí, VI/IÍ v. viht, vitt,
sorsz. vydnt, vydant, vidat || mordM. v<?tö, E. reíe, vaíe | cser. t'ií',.
M. t'ic, i?tjg | zürj. vit, votj. tftí | vog. at, dt, dyt, MŰNK. dt, dt,
dit | osztjl. vét, P. vet \ m. öí.
f. kuusi g. kuuden «sex» | karj. fcuttjfi (kuiide-), aun. kuuzi,
kuuz, kuus (kuude-) | északi vepsz küé g. küdén | déli vepsz.
ft%i g. kuden | vót fotsi g. kuvosé | észt /rímé g. kuue | lív fcöi" g.
küd — lpF. gutta g. guűa, S. L. /cwoía. g. kutd, E. feití, K. &wíí,.
kuht, sorsz. kudnt, kudant, küdat, küdat || mordM. ftota, E. koto \
cser. fotí | zürj. kvait | votj. feteol ] vog. qöt, qit, MŰNK, yqt, khqt,
khöt | osztjl. yüt, S. küt, P. ^t*í, yot, P P . ÁWÍ, £«£, /c/^í | m. hat.
Ezekhez járulnak:
í.judata pr. jutaan «tarde v. lente iter facere, repére» —•
lpF. jottet pr. jodam «migrare, labi, versari», S. L. joote- «mit dem
zelte und der herde weiter ziehen, wandern», LIND. jattét, juttet
«cursum tendere, migrare, progredi», I. jötted pr. jodam «fahren»,
K.joitte- «wandern» | ? mordM. jotan «gehen, übergehen od. übersetzen (über einem fluss», vorübergehen», Yi.jutams «vorbeigehen,
hinübergehen, übersetzen (über ein wasser), durchreisen, durchziehen». QVIGSTAD, Beitr. 86, vö. DONNER, Wbuch Nr. 356.
f. lude g. luteen «wanze» | vepsz íude (ludég) g. hidegen i d . —
lpF. hidas g. luttas v. luttaha id. (a szó ezen alakjában talán a
finnből van átvéve), S. LIND. lude id. Ezen kívül van f. lutikka,
lutukka id. | karj. lut'ikka, aun. lufikká, lut'f'i | déli észt lutih g.
lutike, éjsz. lutikas g. lutika id. — lpF. hittak g. luttaha id. | zürj.
ludik id. | osztjB. lotek, I. todek id. Kétségtelen, hogy az utóbb
említett alakok (valamint a zürj. és osztjl. is) íí-s alakokból származtatandók. Vö. DONNER, Wbuch Nr. 569, ANDERSON, Wandl. 93Végül megjegyzendő, hogy e fönnemlített szavak közül azok,
a melyek csak a finnben és a lappban vannak meg, az utóbbiban
sokszor az előbbiből való átvételek lehetnek,*) s akkor nem lehet
*) Az olyan lp. szavak, a melyek az átvételnek egészen vilá
gos jeleit mutatják, mint pl. miette «declivis, secundus» stb. == f.
myötd | haette g. hoíde «molestia, periculum» === f. háta \ hides g.
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^bizonyossággal meghatározni, hogy az illető szavak melyik cso
portba tartoznak. — Midőn a szóközépi mássalhangzó előtt uvagy i-végü kettőshangzó van, és az illető szó csak a finnben és a
lappban található, egyáltalában nem lehet meghatározni a csopor
tot, a melybe tartozik. Ilyen szavak pl.
a) Megelőző 7^-végű. kettőshangzóval.
f. autó öberühmt, angesehen» — lpF. avdai, avda «pius,
ipudicus».
[f. lauta g. laudan «brett» [ karj. lauda, aun. laudu id. j vepsz
láud pl. ,iaudad id. | vót lauta «tisch» | észt laud g. laua «brett,
deckel, tisch» | lív löda part. loüdd «tisch, brett» — lpF. lavdde g.
lavde «brett», luovdde g. luovde id., ós «brettchen, das den oberen
rand eines netzes emporhált», S. L. lüduHe- «breites floss an
schleppnetzen», LIND. leute, luowte id., E. luévde deszka, K. llvte,
•lufit, luvt «brett». A lp. szó valószínűleg a finnből van átvéve, s itt
talán litván eredetű, 1. THOMSEN, BFB. 209; a lavdde bizonyára
•későbbi átvétel. QVIGSTAD, Beitr. 91.]
f. loude g. louteen «sehutz od. schirm, der beim nachtlager
auf der windseite aufgestellt od. an getreidehaufen ausgebreitet
wird zum auffangen herabfallender saatkörnerw — lpF. loavda g.
loavddaga «peristroma, speciatim illud, quo lappo montanus tentorium suum obtegit», S. L. löuto, löuta tő löu°toke-, löuetake«zeltdecke», LIND. lauta, láutak id., lpF. loavddet «obtegere, obducere», 8. L. löuete- «die zeltdecke über das zeltgerüst legen», LIND.
láutet «operire, contegere», E. luavded, luovded peittáá. QVIGSTAD,
Beitr. 90.
f. outo g. oxidon «alienus, peregrinus, ignotus, mirus» | észt
>öud g. öuu, Öude g. öude (öuder, öuutuo) «auffallend, unheimlich,
unangenehmw — lpF. oavddo g. oavdo «mirum, miraculum», S. L.
öutu- «wunder», LIND. autó, áuto «miraculum, prodigium». QVIG
STAD, Beitr. 99.

f. soutaa pr. soudan «rernigare», soutaa kdtkyttá «cunas agitare» | karj. souda-, aun. souda- evezni | vepsz soudan inf. souta v.
hiűÉasa, hittasa «segais» = f. hidas | huiddot «butyrum conficere»
== f. huitu «potus tenuis ex lacte» stb., itt teljesen félre vannak
iagyva.
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s'oídan inf. soita evezni | vót sévvon inf. séutoa evezni | észt söudma
pr. souan «rudern, schweben, schwanken» | nyugati lív südab inf.
süüd9, keleti slidab inf. slidd «rudern» | lpF. suvddet «cymba
transpórtare, trajicere» S. L. snHe- «mit boot transportieren,
schaukeln», LIND. sutét (e mellett Ip. sukkat, a melyre nézve
vö. SETALA, Quant.-wechsel 6. és alább).
b) Megelőző i-végü kettőshangzóval.
f. aita «zaun» I karj. aida, aun. aidu id. | vepsz aid pL
aidad id. | vót aita id. | észt aed g. a ja (aid g. aia) «zaun, eingezáunter platz» — lpF. aidde g. aide «sepimentum», S. LIND. aita
(kyrkon aita) «coemeterium», E. didi, ANDELIN (Enarelappska
(sprákprof) aide, aidde «zaun», K. ajt, ajt «zaun, umzáunung».
Bizonyára a finnből való átvétel. QVIGSTAD, Beitr. 47.
f. aito «durchaus, ganz und gar, rein, echt» — lpF. aido
(aito, aido, aito) «acurate, praecise», S. L. aiotu «gewiss», LIND.
aito, E. aidu épen, K. ajta «aller».
f. hiisi g. hiiden «gigás v. genius mythol. robustus et maleficus, in montibus et silvis commorans; genius malus, diabolus;
domus roo hiisi» (= hiitola, hiitto, hitto); on hyválla hiidelld
«longe abest», mene hiiteen «abeas in domicilium mali genii»
karjB. hiisi: máne hiiteh | AGEiooLÁnál = berek, magaslat (áldozó
hely) (Micha 5 : 13 la tadhon sinun Hijdhes mahanhakat, Amos 7 : 9'
«Waan ne Isaachin Hijdhet pite autiaxi tulemana) | észt hiiz g.
hiie «hain, gebüseh», hiid g. hiiu «riese, recke» — ? lpF. sieidde
g. sieide v. sieitte g. sieite «locus sacrificii, ubi lappones olim simulacrum idoli lapideum vei ligneum positum habebant; idolum»,
S. L. seiete- «altes götzenbild», LIND. seite pl. seiteh «lapides sive
magines lapidese aut ligneíe, quas cultu religioso prosecuti sünt.
olim lappones», K. sijt, sijti-taippe, amely lpK. szóra nézve 1.
GENETZ, Kolalapp. Wbuch XLI. Legeredetibb jelentése mind a finn,
mind a Ip. szónak nyilván «berek, áldozóhely». A lp. és a f. szó
egyeztetésénél csak a vokalizmus okoz nehézséget (f. -ei-t
várnánk).*)
*) COMPARBTTI, II Kalevala 121 — 122 == Der Kalewala 180—
181, a hiisi szót a német heide-nék megfelelő ógermán alakból
akarja származtatni (vö. gót fem. haithnö, angolszász heathen, skand-
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f. taitaa pr. taidan «posse, scire, intelligere, fieri posse | déli
észt taid g. taio «verstándlichkeit, achtsamkeit — lpF. daiddet
oforsan,* fortasse», S. L. taiete- «vielleicht», taietu- «verstehen»,
LIND. taidet «scire», taides «sciens», E. taided tudni. Bizonyára a
finnből való átvétel. QUIGSTAD, Beitr. 58.
f. vaidella pr. vaitelen «penuriam significare, desiderare
querulum petére» | észt vaidlema «widersprechen, streben, sich
sehnen» — lpF. vaiddet pr. vaidam «queri, deplorare», S. L.
vaiete- «wünschen, verlangen», LIND. ivaitet «petere, rogarew.
QVIGSTAD, Beilr. 113.
f. voitaa Tpr.voidan «ungere, linere» | karj. aun. voida- \ vepsz
voidan inf. voita | vót vod'an, vődan (helyesen: vod'dan, véd'dan)
kenek, véd'd'e pl. veiteméd kenőcs | észt vöidma pr. vöian «salben,
schmieren» | nyűg. liv viiidab inf. vilidd, kel. vlidab inf. viido «schmieren» — lpF. vuoiddat «linere, ungere», S. K. vnnHa- id., LIND.
wuoitet id., L. vijti- id. QVIGSTAD, Beitr. 116.
A noutaa és a heisi szavak, a melyek a finnben és a zürjénvotjákban vannak meg, fönnebb (391. 396. 1.) az első csoportba
vannak sorozva. Mindazonáltal meg kell engedni, hogy ezekben
sem lehet a szóközépi mássalhangzót egész bizonyossággal meg
határozni, 1. alább 421. 422. 1.
A külömböző csoportoknak legáltalánosabban
mássalhangzó-viszonyai tehát a következők:

föltüntetett

1. E l s ő c s o p o r t .
f.
i«>d

lp.
M~d*)

md.
d

cser.
0

2. M á s o d i k
f.
t^d

lp.
7td~d*)

md.
d

cser.
0(d)

zürj.-votj.
l

vog.
l

osztj.
l

m.
l

osztj.
j

m.
j,gy

csoport:
zürj.-votj.
l'

vog.
f

heidenn), a mely eredetileg «erdei embert, vadembert)) jelentett.
Ez az egyeztetés mégsem lehetséges a szavak vokalizmusát tekintve
(germ. ai ~ f. i); a ti is si-ie változott volna itt germán jövevény
szóban, a mire különben nincsen példa (vö. THOMSBN, BFB. 77,
SETALA, ÁH. 134.).
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3. H a r m a d i k
f.
t~d

lp.
tt<^>cl*)

md.
d

cser.
d

csoport:

zürj.-votj.
0

vog.
t

osztj.
t

m.
z

Ilyen külömbözőségnek föltétlenül kell hogy f i n n - u g o r
e l ő z m é n y e i voltak legyen, azaz a külömböző esetekben k ül ö m b ö z ő e r e d e t i h a n g o k n a k kellett lenni.
Hogy azok a finn-ugor eredeti hangok, a melyekből ki kell
indulni, f o g h a n g o k voltak, explosivák vagy spiránsok, azt —
tekintve a mostani megfelelés módját — nem lehet kétségbe vonni.
A harmadik csoport, a mely mintegy ellentétben áll a két első
vel, a lappban tt-t, a vogulban és az osztjákban hasonlókép í-t
tüntet föl, míg ellenben az első és a második csoport szavai ezen
nyelvekben a szóközépi mássalhangzó megfelelőjéül nem explosivát
mutatnak föl. Ebből azt kell következtetni, hogy épen a harmadik
csoport foglalja magában azon szavakat, a melyekben finn-ugor
d e n t a l i s e x p l o s i v a volt. Semmi okunk sincsen arra a föl
tevésre, hogy az említett három nyelvben itt a zöngés explosivának
zöngétlenné változása történt, azért bizonyosnak tarthatjuk, hogy
a szóbanforgó eredeti explosiva zöngétlen volt, tehát t. Ebbe a
következtetésbe teljesen beleillik a sata (száz) stb. szó, a melynek
indoeur. eredetijében t van (szkr. gata stb.). A többi esetleges indoeur. jövevényszó nem szolgáltat érdemleges fölvilágosítást. Az titar,
udar stb. szó, ha régi (indo-)iráni jövevénynek tekintendő (szkr.
üdhar, gör. oo&ap) kétségkívül olyan eredetin alapszik, a mely ex
plosivát (aspiratát?) tartalmazott, igaz hogy zöngéset, de bizonyára
nem spiránst; zöngés spiráns volt a szó eredetijében azon esetben
s, ha a litvánból került.**) A többi szavak, a melyekről gyaníthat*) így a finnmarki lappban. A IpF. d dialectice d-vel és r-rel
váltakozik; külömben megfelel neki IpS. d, Lule-lp. t, Ume-lp.
és sok helyütt Jemtlandban ós a trondhjemi püspökségben r.
L. QVIGSTAD, Nord. Lehnw. 25. A kólái lappban a IpF. tt ~ d
viszony megfelelője: tt ~ d, Kild. tt ~ 8, Nuotj. ht <-> d, ós a IpF.
r* d viszony megfelelője: tt «v d (analógiásán, 1. alább), Nuotj.
dd ~ d. Vö. WIKLUND, Urlapp. lautl. táblázat 74. s köv.
**) Külömben megjegyzendő, hogy a lp., vog., osztj., magyar
megfelelők hiányában nehéz teljes bizonyossággal meghatározni,
melyik csoportba tartozik ez a szó; mindazáltal a zürj.-votj. ós
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juk, hogy indoeur. jövevények, mint vési, mesi (a melyek, ha össze
függnek az indoeur. szavakkal, ősrégi érintkezésekre vallanak),
ügy szintén kota,*) pata, annyira nem világosak vagy legalább
egyelőre magyarázatlanok, hogy hangtani vizsgálódásnál egyáltalán
nem lehet őket számba venni.
Azon dentalisok ellenben, a melyek az 1. és a 2. csoport sza
vaiban voltak, bizonyára s p i r á n s o k voltak. Spiráns, zöngése(d)
ma is van a finnmarki lappban; ez legjobban egyesítheti egyrészt a
finn t «-o d (<. d) megfelelést és a mord d-t, másrészt azon hango
kat, a melyek a permi és az uráli-ugor nyelvekben és a magyarban
vannak. Zöngés dentalis spiráns, tehát vmi d-féle hang, kétségkívül
legalkalmasabb volna kiinduló-pontul azon különféle hangoknak, a
melyeket az első csoportbeli szavak a mostani nyelvekben maguk
ban foglalnak.
Hogy az az /, melyet a szóbanforgó hang megfelelőjéül a
permi nyelvekben, a vogulban, az osztjákban és a magyarban talá
lunk, csak párhuzamos fejlődésen alapszik-e, vagy talán együttes
fejlődésen, illetőleg a finn-ugor alapnyelvben megvolt nyelvjárási
eltérésen, az olyan kérdés, a melyre ez idő szerint nem lehet
kielégítő feleletet adni.
Ha csak a lappot tekintjük, a mely ezen dolgok tisztába ho
zására oly tagadhatatlanul fontos, semmikép sem tehetünk külömbséget az első é? a második csoport szavai között. De ha figyelembe
veszszük a zűrjén, votják, vogul, osztják és magyar alakokat, az első
még bizonyosabban a cser. alakok a harmadik csoportra utalnak.
L. alább.
*) MUNKÁCSI egyeztetései, Ethnographia 5 : 1 7 7 (zend kata,
pehlevi kanták stb. «graben; haus» stb.) nem valószínűek, figye
lemre méltóbbak a THOMSENnél GSI. 40. említett indoeur. szavak :
szkr. kuta, kúti stb. STACKELBERG, HpaHO-*HHCKÍa jieKCHKajifcHbiH
OTHOinema, Moszkvában 1893. 7. 1. 25. az. a votj. kwala szót iráni
alakokkal egyezteti (digori-osszét leold, iróni Kül; v. ö. grúz yula,
kurd köl) ; MUNKÁCSI, NyK. 25 : 383, helyeselve ezt az egyeztetést,
ugy vélekedik, hogy ebből megfejtését kapjuk a votj. és vog. alakok
Z-jének, t. i. úgy, hogy a szóbanforgó votj. és vog. szavak iráni ere- detűek s elválasztandók a f. kota szótol. így azonban mégsem
volna semmikép sem megmagyarázva az a nevezetes váltakozás:
votj. kwa <**> kivala; ezen alakok magyarázatát 1. fönnebb 403. 1.
jegyz. és alább.
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és a második csoport mássalhangzó-viszonyai között azt a neveze
tes külömbséget látjuk, hogy a második csoport szavai az első
vel szemben p a l a t a l i z á l t ^(jósített) mássalhangzót vagy j-t,.
d(gy)-t mutatnak föl (zürj.-votj., vog. I ~ l, osztj. I ~ j , magy.
I ~ j , gy). Minthogy ez a jelenség u g y a n a z o n szavakban és
egymástól távol álló nyelvekben van meg, lehetetlen azt nem
következtetni, hogy a második szócsoport eredeti szóközépi mással
hangzója némileg eltérő volt attól, a mely az első csoport szavaiban *
volt. Az egész megfelelés külömben az első és a második csoport
szavaiban mégis nagy rokonságot mutat; minthogy, a mint már
említve volt, három nyelvben ezen csoportok között az egyedüli
külömbsóg a szóközépi mássalhangzó j é s í t é s e , a mely a második
csoport szavaiban mutatkozik, s minthogy az ugyanazon csoport
szavaiban található osztj. j és magy. j , gy szintén korábbi palatalizált hangra vallanak, a második csoportban kiinduló-pontul két
ségkívül vmiféle zöngés d e n t i p a l a t a l i s s p i r á n s teendő föl,
a melynek hangértékét természetesen nem határozhatjuk meg
ennél pontosabban. Ez az eredeti hang, a melyet a következőkben
o'-vel jelölünk, a lappban összeolvadt a o-vel, a zürjénben, votjákban és a vogulban í lett belőle, az osztjákban vagy közvetlenül
vagy inkább l' közvetítésével j , hasonlókép a magyarban, természe
tesen már a történelem előtti korban, j vagy gy. A magyar gy nem
egyéb, mint a spiráns j*) folytatója (mint pl. szó kezdetén olyan
szavakban mint gyalog, vö. f. jalka). Hogy honnan van az, hogy
a magyarban némely szavakban j , másokban gy van, azt bajosabb
bizonyossággal megmondani oly kevés példa alapján, a mennyi a
magyarban található; ez a körülmény valószínűleg a hangmérték
beli váltakozásokkal állítandó egybe (j gyenge, gy erős fok, v. ö.
lp- 9h dj ~ j).
Legközelebbi föladatunk már most az, hogy megvizsgáljuk
ezen föltett dentálisoknak, a <J-nek, o'-nek és a í-nek egymáshoz
való viszonyát.
*) Semmi ok sincs rá, hogy a gy-t dentalis explosivából fej lödöttnek tartsuk (mint BUDENZ fölteszi pl. MUSz, 89. stb.), a
a milyen a szóbanforgó szavakban alkalmasint sohasem volt. Az
I! > spiráns j > gy hangfejlődés világosan látható pl. a négy =
f. ncljd szóban.
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A mi először is a ^-nek és a d'-nek egymáshoz való viszonyát
illeti, ezek, mint már előbb említettem, mintegy azonos fokúaknak
tekintendők és ellentétbe állítandók a í-vel. Hogy a dentipalatalis
d' valami módon, pl. a szomszédos hangok hatása alatt, talán a
d-ből fejlődött-e, oly kérdés, a melyet a mostani adatokkal nem
lehet eldönteni. Ha itt ilyen irányú változás történt, azt már a finn
ugor korban végbementnek kell tekinteni.
A í és másrészt a d és ő' egymáshoz való viszonyának kér
dése a finn-ugor nyelvtudomány legfontosabb kérdéseihez vezet el
bennünket, s azért okunk van különösen figyelembe venni ezen
hangok folytatóinak viszonyát, a milyennek ma mutatkozik az egyes
finn-ugor nyelvekben.
A lappból kiindulva megjegyzendő, hogy ebben a nyelvben
a t- ós d (^-csoportoknak fontos találkozó pontjuk van, a mennyi
ben a t hang gyenge fokául (eredetileg zárt szótag'elejón) ű mutat
kozik, tehát ugyanaz a hang, a mely a o csoportban van, kettőz
tetve az erős és röviden a gyenge fokban. A gyenge fokbeli egy
formaság kiinduló-pontot szolgáltatott analógiás alakulásokra, és
így keveredés történt a külön csoportok között, különösen akképen,
hogy a o-csoport szavai a í-csoport szavaihoz hasonlókká alakul
tak. Pl. buotto ~ buodo ( = buoctdo ~ buodo), buottot ~ buodom
(= buöctdot ~ buodom), motte ~ möúe (= modűe «-> mode), noatte
~ noade (— noadde <-> noade), catta ^ cada (= cactda ^ ca'da).
A kólái lappban a téri és a kildini nyelvjárásban a ^-csoport
analógiás alakulás útján egyformává alakult a í-csoporttal (mind a
kettőben: ti'.*** d, 0.'
Hasonló találkozó pontjuk volt ezen csoportoknak a finnben,
a hol a É ellenében a gyenge fokban szintén a o követőit: d, r, 1, 0
találjuk. Ez a találkozás alkalmat adott analógiás alakulásra, a
melynek ép oly nagy hatása volt, mint a kólái lappban, a mennyi
ben a d (és <5'J-csoportnak a í-csoporttal való teljes összekeveredé
sét eredményezte; a várható *pado ~ padon helyett azt mondják:
pato ~ padon, ép úgy mint pata ~ padan stb. Arra lehetne talán
gondolni, hogy itt a o > t változás hangfejlődés útján történt, de
minthogy nem lehet kimutatni semmiféle olyan phoneükai előz
ményeket, a melyeknek következtében ilyen változás törtónt volna,
ez a magyarázat nem alkalmazható. Ezenkívül fenmaradt néhány
példája a o-csoport hangbeli megfelelésének, t. i.
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syddn (szív) «-•» sydámén, karj. seán, sedmen stb., 1. fönnebb
383. 1., a hol a d stb. nyilt szótagban van.
keleti f. nioa, nivoa, nijoa (<.*nido-) «kötni», a mely előfor
dul a nitoa alak mellett, 1. fönnebb 382. 1.
laudee stb., 1. fönnebb 394. 1.
Ezek a példák világosan mutatják, hogy nem szabad azt
gondolni, hogy a d a nyilt szótag elején hangfejlődés útján
vált í-vé.
Ugyanolyan példának, mint sydán és nioa, látszik még:
mura, a melyet korábbi *muda alak megfelelőjének s a muta
(iszap) szóval azonosnak lehet tartani.
Ha így áll a dolog, azt kell tartanunk, hogy az r a f$-ből
fejlődött) & (egyrezdületű r) és a t összekeveredése útján állott elő.
Ilyenféle alakulásra más részről is van egy példánk (a mint más
helyen ip .rkodom megmutatni), de a példák csekély száma miatt
a dolog nagyon bizonytalannak tekintendő. A mura szó egészen
külön szó is lehet, ép úgy, mint a lp. morre*) (1. fönnebb 381. 1.);
talán egybetartozik a murenen (morzsalékzik, töredezik), muru (apró
•darabka, morzsa) stb. szavakkal (mura jelentései még: «gryt, klapur,
smásten; stybbe», nb. lastun mura «spánfnask», LÖNNR.)**)
A zűrjén és a votják különösen nagy figyelmet érdemel. Ha
azokat a szavakat nézzük, a melyek bizonyosan a harmadik cso
portba tartoznak (a melyeknek megfelelőiben megvannak a har
madik csoportnak azon általában biztos ismertető jelei: lp. tt ~> d,
magy. z, vog. osztj. t), látjuk, hogy a zürj énben és a votjákban
a szóközépi mássalhangzó megfelelője legtöbbnyire teljesen elve
szett (z. v. ki = f. kdsi, z. v. ku = f. kési, z. ma, v. mu, mii =
f. mesi, z. so, v. su, sü = f. sata ; úgy szintén z. -ka, -ko, -ku, v.
-ka, -ko, kwa = f. kota, z. vo, u = f. vuosij, tehát nem zárkóz
hatunk el azon következtetés elől, hogy (a mint már 415. 1. föltet
tük) épen az 0 (elveszés) az eredeti í-nek szabályos megfelelője

*) Vagy talán a lp. morre olyan nyelvjárásba tartozik, a
melyben É>r ? Ilyen nyelvjárásba tartozóknak tekintendők alkal
masint az olyan esetek mint gorret pr. goram = goctdet pr. godavi.
**) Egyúttal megemlítjük, hogy az r-példák (r<d) más
nyelvekben még kevósbbé valószínűek, mint a finnben (1. fönnebb
381. a mddhná, 393. a taysi czikket).
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ezen nyelvekben. A mi pedig a d- és a ^'-csoportokat illeti, azutóbbinak szabályos megfelelőjéül l'-et találunk, míg az előbbinek
a megfelelése nem egészen oly világos. A biztos példák legnagyobb
részében mégis Z-et találunk (z. éölöm, v. sulem = f. sydün; z. un,
on, v. um, un <.*ulm-, *olm-, vö. f. vuode; z. von, v. in <.*-lm =
f. uudin; z. il = f. esi; z. köl, v. kai = f. k'óysi; z. kolas, vö. f.
kausi; z. pöi, v. 2?uZ = f. pöyta, z. v.rctZ=== f. neitoj; 0 (elveszés,
votj.j hiatustöltő hang?) néhány biztos példában található (z. Hní,
v. /cwní, kujini = f. kutoa, v. ö. mégis z. kulöm; z. üem, v.
íJíjtm = f. ydin) és néhányban, a melyek nem egészen
kétségtelenek (z. pomni, v. ö. f.pato; v. íím-, vö. ÍŰW/SÍ, 1. fönnebb
393. 1.; z. ib-_pw és zol-pu is, v. SVJ?M kétségkívül == f. heisi-puu,
de a szóközépi mássalhangzót vog., osztj., magy. példák hiányában
nem lehet bizonyossággal meghatározni; hasonlókép áll a dolog a z.
nuni, nulni, v. nuni szóval = ? f. noutaa; z. sa, v. su «russ» bizo
nyára — mord. sod «russ», cser. süc «fuligo» és különválasztandó
a f. sysi = md. sed, sad «kohle» szótól, 1. fönnebb 384. L, úgy hogy
itt az elveszés eredeti t megfelelője lehet; z. vöra, v. vera, vera már
fönnebb 406.1. a í-csoportba van sorolva, noha itt is sajnosán nélkü
lözzük a lp., vog., osztj.,magy. megfelelőket, vö.fönnebb 416.1. jegyz.;
z. mu, Y.mu valószínűleg egyáltalában nincsen kapcsolatban a f.muta
szóval.*). Ha egyszer annál maradunk, hogy az elveszés eredeti
í-nek a megfelelője, akkor nem igen tekinthetjük ugyanazt egy
szersmind az eredeti 3 megfelelőjének, hanem a d szabályos hang
beli megfelelőjének kétségkívül az l tekintendő.
Különösen figyelemre méltó dolog az, hogy némely esetekben
mind a két megfelelő u g y a n a z o n s z a v a k b a n jelenik meg.
Az idetartozó példák:
1. Olyan szavak, a melyek bizonyosan a harmadik (t-)csopórtba tartoznak:
0 és l váltakozik ezekben :

*) A zürj. mu, votj. mu «erde, land», mint már fönnebb
381. 1. rámutattunk, bizonyára vagy a f. maa, vagy a vog. ma (tő :
may), mo, ma, osztj. B. mi, miv, mu, mü, I. meg, S. me% szavakkal
egyeztetendő. Vájjon a finn és a vog.-osztj. szavak (a mely utób
biakban mediopalatalis elem volt) egyeztetendők-e és mikép, az
nem világos.
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zürj. -ka, -ko, -kit ~ kóla: votj. -ka, -ko ~-> kwala, sőt a
szarapuli és a malmyzsi nyelvjárásban kwa .«*» illat, kwala, iness.
kwalan, elat. kwalas stb. 1. fönnebb 403. 1.
zürj. pwn, puödni, P. ^MTM ~ pulni, v. ö. m. főzni, 1. fön
nebb 409. 1.
? zürj. vo, M ~ votj. valas, walas, 1. fönnebb 408. 1.
0 és i' váltakozik ezekben :
zürj. ma ~ mala- a mata-mus, mata-zi («>-> ma-zi) szavakban,
1. fönnebb a m m szót 403. 1.
? zürj. &M, votj. ku ~ zürj. &iZ' (vagy kul'sini «sich schálen,
sich abschálenw ?), 1. fönnebb a fcm szót 402. 1.
2. Olyan szó, a mely az első (Ő-) csoportba tartozik:
zürj. kini, votj. kuni, kujini <~ zürj. kulöm, 1. fönnebb a kutoa
szót 380. 1.
3. Olyan szavak, a melyekről nem lehet határozottan meg
mondani, melyik csoportba tartoznak (az előbbiekben az I. cso
portba sorozva):
zürj. £o-pu, votj. su-pu ~ zürj. íol-pu, 1. fönnebb a feem
szót 396. 1.
zürj. nuni, votj. nuni ~ zürj. nulni, az izsmai nyelvjárásban
WICHMANN értesítése szerint: wwní vinni ~ me nula viszek, 1. fönnebb a noutaa szót 394. 1.
Ha megmaradunk annál, hogy a zürj énben és a votjákban a
í-nek elveszés, a o-nek l, a d'-nek pedig l felel meg, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy voltak esetek, a melyekben t «r- d
vagy t ~ <5' eredetileg v á l t a k o z o t t u g y a n a z o n s z ó b a n .
S minthogy tudjuk, hogy a lappban, épíigy mint a finnben, megvan a tt ^ ű, f. í ~ d ( < t ~ő) váltakozás, lehetetlen a fönnebbi
példák alapján azon következtetésre nem jutnunk, hogy a t ~ d
v á l t a k o z á s n e m s z o r í t k o z i k c s u p á n a f i n n r e és a
l a p p r a , hanem hogy a f ö n n e b b f ö l s o r o l t z ű r j é n és
votják példák ilyen eredetiváltakozás nyomainak
t e k i n t e n d ő k , s így a votj. kwa •*• kwala hasonló értékű válta
kozásnak tartandó, mint a Ip. goatte ~ goade, f. kota "•» kodan
( < *kodan).
Ez a (qualitativ) váltakozás eredetileg kétségkívül csupán a
harmadik fí-jcsoport szavait illette. Ennek megjelenése a zürj.
votj. I. csoportbeli szavakban, ha bizonyossággal föltehetjük ben-
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nük, nem magyarázható máskép, mint úgy, hogy a váltakozás
olyan korban, mikor több esetben megvolt, analógia útján terjedt
át ebbe a csoportba, épen úgy, mint a finnben és a lappban. Az
olyan esetek, a melyekben 0 van a ^-csoportokban (7-vel való
váltakozás nélkül) e szerint úgy volnának magyarázandók, hogy
-ezekben a 0 a í-nek (vagy folytatójának) felelne meg, a mely
egyedül (általánosítva) maradt volna meg az analógia útján kelet
kezett t ~ ő váltakozásból. Tagadhatlan, hogy itt helye van a
kétségnek, de fölfogásom szerint ez a magyarázat mégis nagyon
természetes volna.
A cseremiszben a harmadik csoport szóközépi mássalhangzó
jának szabályos megfelelője d (ő) (kudo, pidam, síidö, vadar,
videm, kedal, küdül, f. kota,pidán, sata, udar, vedán, m. köz, közel),
a szó végén t (ket, put, vüt, f. h'isi, pata, vési), a melyeket tehát a
i szabályos megfelelőinek tarthatunk. Az első csoport szóközépi
mássalhangzójának elveszés felel meg (kuem, piia, süm, sü, vim,
omo v. ama, ? süem, f. kutoa, pato, sydán, sysi, ydin, vuode,
? syytaa),*) a melyet tehát a o hangbeli megfelelőjének tarthatunk;
csupán a üt szóban van í, a melyet talán a szó végén a d hangbeli
megfelelőjének lehetne tartani; azonban valószínűbb, hogy ez az
•eset máskép magyarázandó, 1. alább 427. 1. Egy kétségtelenül har
madik csoportbeli szóban elveszés van, t. i. a mii, mü == f. mesi
szóban. Tekintettel arra, a mit a zürjénben láttunk, a mii, mü szó
kétségkívül olyan alakból fejlődöttnbk veendő, a melyben d és nem
t volt. E szerint a szóbanforgó szóalak m a r a d v á n y a v o l n a a
t ~ $ váltakozásnak a cseremiszben.
A második csoportból (a (í'-csoportból) a cseremiszben csupán
két biztos példa van: kodem es uo, ü, a melyek közül az egyikben
d-t, a másikban elveszést találunk (nem biztos egyeztetés kiem = ?
kitua). A szerint, a mit külömben láttunk a o ós o' párhuzamos
aágáról, mégis az e l v e s z é s t tarthatnék szabályos hangmegfele
lésnek, s akkor a kodem alakot a t ~ d viszonynak megfelelő
váltakozás analógiája szerint keletkezettnek kellene tekinteni.
*) A cser. mülande stb. (1. 381.) alkalmasint összetett szónak
tekintendő, a melynek csupán az eleje (mü-, me-) volna egybe
vetendő a f. muta szóval, ha ugyan nem azon szavakkal egyezte
tendő, a melyekről fönnebb 421. 1. jegyz. volt szó.
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A mordvinban a í zöngés hangok között d-vé változott; a
ó-bői f<5'-ből) hasonlókép, nyilván hangl'ejlődés útján, d lett, s így
mind a három csoport teljesen összekeveredett, ép úgy mint a finn
ben ; lehetséges, hogy ebben az összezavarodásban az analógiás
alakulásnak is volt része. Az eredeti í maradt meg bizonyára az
olyan ablativusokban, mint mordM. kutta (E. kudodo) = f. kotoa,
mord. vedd, vetíe == f. vettd.
A vogulban a í-csoportban rendesen t, a ^-csoportban l, a
o'-csoportban l van, a melyeket tehát ezen hangok hangbeli meg
felelőinek lehet tartani. Egyetlen í-csoportbeli szóban van c?-re
mutató l, t. i. a khul = f. kota szóban. Minthogy ez a szó föltétle
nül a í-csoportba tartozik, a vog. khul annak bizonyságául tekin
tendő, hogy a v o g u l b a n is volt ebben a csoportban í ~-> ^ v á l 
t a k o z á s . Egy í-csoportbeli szóban ti van a vogulban: pöli, v. ö.
osztj. pöt- (1. fönnebb 410. 1.); ez az ti korábbi r?'-t föltételez, tehát
í ~ d' v á l t a k o z á s r a utal (1. alább a magyar példákat).
Az osztjákban a í-csoportban rendesen t-t találunk. Ellenben
a <?-csoportban dialectice l van, a legtöbb ismert nyelvjárásban
azonban laterális explosiva l, szurg. I, és az irtisi nyelvjárásban
t, d explosiva; ezen utóbbi hang azonban kétségkívül laterális explosivából fejlődött, a laterális explosiva meg hihetőleg korábbi
l-hö], minthogy ugyanazon nyelvjárásokban az eredeti l is l-vé,
szurg. I, l-vé, irt. í-vé változott. Végül a ^'-csoportban rendesen j
van (a melynek eredetéről 1. fönnebb 418. 1.). Az egyetlen példa, a
melyben l, l, irt. í ( < l) van a í-csoportbeli szóban, ál, öl, al, irt.
öt == ? vuosi (1. fönnebb 407.); itt tehát o s z t j á k b i z o n y í t é k a
volna a korábbi í ~ d váltakozásnak. Vö. még fönnebb 410.1. osztj.
vöt- ~ piai-. Az osztjB. pot («•-» pol-) alak arra mutat, hogy a válta
kozás analógia útján átterjedt a ^-csoport szavaira is, v. ö. 423. 1.
A magyarban a í-csoportban rendesen z van (kéz, ház, fazék,
fűzni, száz, víz, vezetni, köz, közel, főzni, fázik, ? ezer=f. kási,kotay
pata, pitáá, sata, vetdd, 1. a többit fönnebb 409—411. 1.), a o-csoportban rendesen l (t gyalom, ? háló, fal, szalag, velő, el-, nyél, sza
ladni, álom, alunni, lói- v. lel-, tele = f. ? jata, ? kutoa, pato, sitoa,
ydin, esi, nysi, suota, vuode, vuotaa, löytaá, taysi), a d csoportban j ,
9V (új, ujj, hagyni, ágy, faggyú = f. uusi, —, kadota, ? vuode, paita).
A magyarban is van néhány eset, a mely t ~> d' váltakozásra utal:
fázik stb. alakok mellett van fagy (1. fönnebb 410); magy-
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z < t = osztj. í a pot- szóban, magy. gy < d' = vog. I a po?i
szóban.
víz ~ % Í / (Fekete-ügy), víz ~ virfes (? e h.: *vigyes ?).
Olyan példa, a mely talán í ~ d váltakozásra mutat:
ház, haza ~ honn, ha t. i. föltehetjük, hogy honn <*holn,
úgy mint benn <.*beln, fönn <C*fÖln, künn <C*küln (vö. BUDENZ,
MUSz. 95.), s az nn nem valami régibb összevonáson alapul.
Végre még figyelembe veendő :
tavai, tavaly (1. fönnebb 408. 1.); ha ez összeegyeztethető a
vuosi szóval, a mely a í-csoportba tartozik, akkor az l úgy fogandó
föl, hogy d-n alapszik, a mely ezen szó alakjaiban váltakozott
a í-vel.
A fönn említett esetek arra a következtetésre vezetnek, hogy
az e r e d e t i f i n n - u g o r t v á l t a k o z o t t r é s z i n t
d-vel,
r é s z i n t c?'-vel, de hogy e z e n k í v ü l v o l t a k s z a v a k , a
m e l y e k b e n olyan d vagy o'volt, a mely nem volt
q u a l i t a t i v v á l t a k o z á s o k n a k a l á v e t v e . Magának a
váltakozásnak tárgyalása és a vele összefüggő messzebb menő
következtetések Hangtörténetemnek azon fejezetébe tartoznak, a
melyben a hangmértékbeli váltakozásokat tárgyalom;*) abban a
fejezetben megfelelek arra a kérdésre is, hogy mikép lehetséges
az, hogy ezen szabályos váltakozások nyomai a legtöbb finn-ugor
nyelvben oly csekély számúak.
Néhány külön esetről szólnom kell még:
Különös dolog először is, hogy a o-csoportba tartozó f. sydán
szó vogul, osztják és magyar megfelelőjéből a belső mássalhangzó
teljesen elveszett: vog. sim, sim stb., osztj. sdm, sem stb., m. szű «-->
n'zívé**) stb. A három nyelvnek e tekintetben való egyezése a jelen
ség régi voltára mutat, de ennek a rendes hangmegfeleléstől való
eltérésnek az oka nem világos.

*) Vö. SETALA, Über cmantitátswechsel im finnisch-ugrischen,
vorláufige mitteilung, Journal de la Société Finno-Ougrienne
XIV. 3.
*) A magyar szóban a v, ép úgy mint oly sok más esetben,
korábbi m megfelelője (vö. BUDENZ, M U S Z . 301); ellenben semmi
kép sem lehet föltenni, mint a hogy BUDENZ i. h. teszi, hogy a
v < tv volna, hanem kétségtelen, hogy szív- <*sim .
HYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXVI.
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Különös figyelmet érdemel még a k e t t ő s h a n g z ó után
álló belső magánhangzóval való elbánás; minthogy a kettőshangzá
utórésze a szótagban mássalhangzóként szerepel, az utána álló
mássalhangzóval való elbánás részben ugyanolyan mint mással
hangzó után.
A zűrjén, votják, vogul, osztják és a magyar a legtöbb olyan
esetben, a melyben a finn és a lapp nyelvből következtetve kettős
hangzó előzte meg a dentalist, olyan megfelelőket tűntetnek föl, a
milyeneket a o- és (egy pár esetben) a ^'-csoportban találni, tehát /
(osztj. I) illetőleg l fj, gy) hangot. Kivétel a noita szó megfelelője:
ebben a vogulban t van (nait stb.), és a zűrjén-votjákban, ha az
egyeztetés helyes, d (zürj. nöd, nőid, votj. nőd). Ezen nyelveket
szem előtt tartva azon következtetésre jutnánk, hogy legtöbbjében
azon szavaknak, a melyekben a dentalis előtt kettőshangzó volt, ez
a dentalis ő volt, egy pár esetben (a f. paita, az észt pöi£ és talán
a lp. cuvdde szavak megfelelőiben), d1, de egy esetben (a noita szó
megfelelőjében), a melyben a vogul a í-csoport szabályos ismer
tető-jelét tünteti föl, t (azaz t ~ ő); a zürj.-votj. d az utóbb
említett esetben sajátságos, de ez az egyetlen eset is volna,
a melyben eredeti t kettőshangzó után állott volna, és így
ezen hangnak ebben a helyzetben szabályos megfelelője le
hetne. Még egy eset, a melyben szintén d van, a zürj. nud nod,
votj. nid; ezt a szót, tekintettel az alaki és jelentésbeli nagy
hasonlóságra, nem lehet a f. nysi, lysi stb. szavaktól elválasztani
(1. 390. 1.). A szóbanforgó szóban (legalább bizonyos változati
fokokban) bizonyára kettőshangzó volt, vö. IpS. naut, E. novta, K.
navt. De ez föltétlenül a ^-csoportba tartozó szó, és a $-nek a zürjénben és votjákban kettőshangzó után is tagadhatatlanul l felel
meg (pl. nil, pol, knl stb.). Ennélfogva azt kellene föltennünk,
hogy a d itt kettőshangzó utáni í-nek a megfelelője (ép úgy mint
a nöd, nodo szóban), ós hogy ilyen ía<5 csoportban régi korban a
t csoport t ~ d váltakozásának a n a l ó g i á j a szerint jutott bele
(épen úgy, mint a hogy a kuni stb. szavakban történt, 1. fönnebb
422. 423. L).
Hasonló módon magyarázandó eset volna a mordM. kefta
== f. kyty, a melyben (legalább bizonyos váltakozási fokokban)
eredetileg bizonyára kettőshangzó volt. A mordM. ft<vt tehát itt
a, belső mássalhangzó (analógia útján keletkezett) erős fokának
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felelne meg; az ft különben a mordM.-ban (más úton keletkezett)
nagyon közönséges mássalhangzó-kapcsolat.
Ugyancsak a cser. tii szót is úgy lehetne talán fölfogni, hogy
itt a i (eredeti kettőshangzó után) az analógia útján keletkezett
^rős fok megfelelője volna, minthogy ez külömben az egyetlen
cser. í-pólda a o-csoportban.
A lapp nyelvben kettőshangzó után egészen más alakulás
mutatkozik, mint magánhangzók után : míg magánhangzók után
tt ~ d és dd ~ d van, a kettőshangzóknak i- és u- utórésze után
(a finnmarki irodalmi nyelv írásmódja szerint) dd ^> d-t találunk
a szócsoportok közötti külömbség nélkül (egyaránt nieidda ~»
nieida és buoidde ~ buoide mint noaidde ~ noaide). Nyilvánvaló,
hogy a külön csoportok itt összekeveredtek, részint hangféjlődés
útján (d>d kettőshangzó után), részint pedig a hangmértékbeli
váltakozási viszonyok analógiája szerint. Az irodalmi nyelvbeli
dd ~ d váltakozás tulajdonkép csak helyesírási sajátság;*) az a
váltakozás, a melyet a finnmarki lappban valósággal találunk:
zöngés d ~ zöngétlen d, összefüggésben van a hangmértékbeli
váltakozásokkal, azért ennek a tárgyalását máskorra hagyom.**)
Hogy némely szavak, melyekben a dentalis kettőshangzó
után állott, s a melyekben zürj., votj., vog., osztj., magy. I (osztj. I)
van, úgy fogandók-e föl, hogy tulajdonképen a í-csoportba tartoz
nának, de hogy az /• (l) az általánosított gyengébb fok képviselője
volna, azt természetesen nem dönthetjük el sem tagadólag, sem
igenlőleg.
Azon esetek (viisi, kuusi, lude,judata), a melyekben a finn
és a lapp legtöbbnyire a í ~ á csoport alakjait tünteti föl, de"? a
melyekben más nyelvekben t van, úgy fogandók föl, hogy a nyel
vek egy részében (az esetek egy részében, vö. f. lutti, lutikka)
*) V. ö. FRIIS, Lapp. gr. 20., WIKLUND, Lulelapp. lautl. 29.
sköv.; SETALA, Quantitátswechsel 9., WIKLUND, Urlapp. lautl. 87.
**) Általában úgy látszik, hogy a d-bő\ (úgyszintén a í-ből)
zöngés d lett h o s s z ú kettőshangzó utórósze után (tehát olyan
esetben mint pl. nom. nieida, QVIGSTAD írásmódja szerint), de zön
gétlen hang, d vagy t, r ö v i d utórész után (tehát olyan esetben
mint gen. nieida). Ez nemcsak a í ~ o-t és nemcsak a kettős
hangzó utáni viszonyokat illeti, hanem más jelenségekkel is össze
függ, azért másutt tárgyalandó.
28*
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kiinduló pontul í, a többiekben tt veendő. Ilyen váltakozást má
azonos fokú explosivák között is találni.
II. Az eredeti d a szó második és kö vetkező tagjainak magánés kettőshangzója után.
Hogy a finn alapnyelvben sok esetben volt d a második és a
következő szótagok hangzója és i-végü kettőshangzója után, az
kiviláglik abból, a mit Hangtörténetemben a 65—76, 82—85,
6—87, 89—91, 9 3 - 9 8 , 100—103, 106—110, 118—119. 1. elő
adtam.
Ez a S azonban, úgy látszik, általában olyan természetű,
hogy í-vel váltakozik, tehát ugyanazon a színvonalon áll, mint az
előbbiekben tárgyalt harmadik csoportbeli í ~ o. Az ilyen válta
kozás tárgyalása voltaképen a quantitas-tanba tartozik; itt röviden
csak azon eseteket akarom elősorolni, a melyekben a szóbanforgó,
í-vel váltakozó d-t a finn nyelvek határán túl is követhetjük.
a) Ide tartoznak a p a r t i t i v u s o k ( a b l a t i v u s o k ) , a
melyeknek mai vagy egykori ragjai az egyes nyelvekben:
1. A finn alapnyelvben -ta és -da, 1. a fönn idézett helyeket.
2. A lapp nyelvjárások közül a kólái az egyetlen, a melyben
a partitivus még mint élő eset van meg; ragja az egyes számban
-d, és ezenkívül -etted, -e-tted, a mely utóbbi rag-alakban analogi
kusán két rag van egymásután, pl. saLkhed, éjtked, lö^túe^teS
(sajck disznó, é^ év, lo^nt madár); más nyelvjárásokban (az akkalaiban és a tériben) -í-t találunk (pl. niezanet: niezan nő), a
többesben -ijt, -it (úgyszintén ij,j) pl. asgijt: áz\ ássey ruha. L.
HALÁSZ, Oroszlapp nyelvtani vázlat = NyK. 17 : 7, 8.
Valószínű, hogy az általános adverb. rag lpF. -t (ugjot sze
mérmesen stb.), IpS. -í tulajdonképen partitivusi rag (vó. f. kovaa
keményen, erősen, hiljaa lassan, halkan, m. magyarul stb.). AlpS.ben ezenkívül vannak olyan szavak, mint L. ol°kut «von aussenw,
LIND. ulkot = ulkoa kívülről, L. kuoket «von weitem», LIND.
kukkét == f. kaukaa messziről.
A lpK. ő a finnhez viszonyítva bizonyos helyzetekben bizo
nyára eredetinek tekintendő, és a d, t a szó végén vagy hangsúly
talan szótag után ebből keletkezettnek.
Bizonyára különválasztandók ezektől az olyan alakok, mint
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IpF.
sita),
után
tagja

made — dade «quo — eo» (jelentésére nézve — f. mitá —
L. taté, tote v. tóti a melyekben d (L. t) van a szó első ragja
is; a d rövidsége itt arra látszik mutatni, hogy a szó második
zárt volt.
A többesszámi accusativus-alakokat nem akarom ezúttal
szóba hozni.
3. A mordvinban a rag M. -da, -da, E. -do, -de (és t is bizo
nyos esetekben), pl. E. kudodo, M. kutta (kud ház), M. avada, E.
avado (ava asszony).
4. A cseremiszben c-végű ablativusok vannak, a melyeknek
• c-je nem világos, pl. lisec «e propinquo», küdüc «a latere» (NyK.
3 : 449). BUDENZ ÜA. 377 = NyK. 23 : 245. a szóvégző c-re nézve
összeveti a hangvisszonyt ezekben: tii, tic, cic — tdysi (tdyte-)
(tele), vi£, vic, viz = f. viisi (viite-) (öt).
5. A vogulban -i-vógü alakok: vogK. joalel «von unten»,
nomil-tapqa «von oben», tovul, touil-tag, touil-tayqa, Szoszv. tóul,
tuvíl, tuvul, tul «von da her, von dannen», vogK. tigil, tiil-tag, tíiltayqa, til-tag stb. «von hier, diesseits».
6. Az osztjákban hasonlóképen -í-végű alakok, pl. S. tol «von
da», tel «von hier», kol ((woher*);*) kétségkívül ide sorozandók az
ablativusok, melyeknek végzete -Ita, I. -tta, mint pl. S. kovalta.
I. yovalta «von fern, weithera, S. nömelta, I. nümatta «von oben»
(a melyekben kétségkivül -l az ablativus ragja, s a ta egész külön
végzet, vö. vog. nomil-tanqa ~ -taq, -tag), 1. BUDENZ, UA. 383 =
NyK. 23 : 255.
7. A magyarban -l, pl. alól, alul, hazól, hasúi; magyarul,
emberül; ép úgy ezekben a ragokban: -bői, -tői, -ról.
b) Ide sorolandók továbbá a finn I. (II.) infinitivus alakjai:
1. A finn alapnyelvben -Sak volt a ragjuk, mind az első szó
tag, mind a többi magánhangzója után (mert a végszótag mindig
zárt volt). L. a fönn idézett helyeket.
2. A kólái lappban: Kild. -S (-d), Tver. -t, -d, Akk. -d, -t, -d,
Nuotj. •$» -d, -t (1. HALÁSZ i. h. 36), az enarei lappban -d, a svéd
és a finnmarki lappban -t, pl. K. juhked, jukkőiő «trinken», E.
jühüd, S. jukket, F. jukkát. A lpK. E. d (d) a finnhez viszonyítva
*) Ezek az alakok eredetileg nyilván kéttagúak voltak (tehát
az l a második szótag hangzója után állott), vö. vog. tovul, tigil)
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itt is, legalább bizonyos esetekben, eredeti hangnak tekintendő,.
1. fönnebb 428. 1.
3. A mordvinban: M. -da, E. -do, pl. M. komada, E. komado
«gebückt».
A mi a többi nyelveket illeti, egyelőre nehéz bizonyossággal
megmondani, hogy ide tartoznak-e: az osztj. nomen agentis, ill.
infinitivus, a melynek végzete -ta, -ti, -da, -di, I. -tai, -tei, -dai,
-dei, S. -daga, -taga, vagy az osztj., vog., magy. Z-végű deverbalis
névszók. Ezekről 1. pl. BÜDENZ, UA. 213—217, vö. 208—212 =
NyK. 20 : 287—291, 282—286, a hol azonban a példák nagy
része nem tekinthető ezen képzőkkel alakultnak.
c) Ide tartoznak a finn nyelvbeli ú. n. összevont igék, a
melyek között nagyon sok a denominalis származék. Ezeknek
mostani vagy egykor megvolt képzője (vö. BUDENZ, UA. 120. s
köv. == NyK. 18 : 280. s köv.):
1. A finn alapnyelvben -da a második szótag hangzója után,
1. a fönn idézett helyeket. Pl. lisáán <.Hisádan hozzáadok, kehrddn
<*-ődn fonok.
2. A lapp nyelvben: K. -de, -de, pl. mierrede-, Kild. mierdev. -de «messen», dvvede-, Kild. d(v'dé- «öífnen», apvde-, Akk.
a{rv(e)de- «erraten», laiade- «vermehren», E. -de, pl. árvederf
érteni, sejteni, S. -te, pl. L. arevéte- «erraten, denken», LIND. arwetet, F. -de, pl. arvvedet.
3. A mordvinban: M. kstird'an, E. scerdems «spinnen», E.
lázdems «hinzufügen», M. lemd'an, E. lamd'an, lemdems «benennenw.
4. A cseremiszben -d, pl. lümedam «glutinare»: lümö «gluten», sörtnedam «inaurare»: sörtríö, sörtne, sörtná «aurum», lümdem, M. limdem «nominare» : lüm, lim «nomen».
5. A zürjénben és a votjákban -l, pl. zürj.pomalni «endigen»:
pom «ende», solalni «salzen»: sol «salz» | votj. varani (varai-)
«dienen, erdienen, bedienen»: var aknecht, diener, sclavw ( = f.
orja ?)
6. A vogulban -l, pl. pdsimlam «ráuchern»: pasim «rauch»
mujl- «zu gast sein»: muj-kum «gast» (BUDENZ, UA. 124 = NyK.
18 : 284).
7. Az osztjákban -l, pl. pusyil- (pasyila-, puspili-) «rauchen,
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ráuchern»: puzin «rauch», mojla- «zu gast sein»: moj «gastmal»
(BUDENZ u. o.), nislilem «angeln»: nis, nisi «fischangel».
8. A magyarban -l, pl. vasal, kezel, ural.
E mellett meglehetősen azonos jelentéssel van:
§. A vogulban -t, pl. posimti «rauchen» (MŰNK.), élimt-,
ilmt- « leimen»: étim, ilm «leim», MŰNK. namti «nennen». Péld. 1.
BUDENZ i. h.

7. Az osztjákban -t, -d, pl. B. püsitjtlem «ráuchern» (AHLQ.),
B. aijimtlem, aijimtalem, I. ajemdem, 8. éjemdem, ejemtim «leimen»,
B. nemitlem «nennen, benennenw. Péld. 1. BUDENZ i. h.
8. A magyarban -z, pl. nevez, aranyoz, vizez, uraz*)
Itt tehát minden valószinüség szerint egymás mellett van
nak egy korábbi o-nek ( = zürj., votj., vog., osztj., magy. I, finn 0,
vepsz d stb.) és egy korábbi í-nek képviselői (vog., osztj. t, magy.
z ; megjegyzendő a finn í bizonyos esetekben mássalhangzó előtt).
Hogy itt két külön képző-elem van-e, vagy cBak azon egy képző
elem, a mely külömböző fokokban jelenik meg, azt ez idő szerint
nagyon nehéz eldönteni; azonban nem tudok semmi nyomós okot,
a melyet az utóbbi fölfogás ellen föl lehetne hozni.

*) BUDENZ, ÜA. 142 == NyK. 18 : 302. a helyhez = mai
helyez alak alapján azt teszi föl, hogy a -z deverbalis, tkp. gyakoritó képző, a mely denom. -h vagy -j képzővel alakult clenominalis
igéhez járult (hasonlókép SIMONYI, TMNy. 459.). Bármily elem is a
h a helyhez szóban — oly kérdés, a melyről nem akarok semmi
véleményt mondani — nem tudok semmi argumentumot, a melylyel legalább valószinűvé lehetne tenni, hogy ^aranyhoz vagy
*aranyohoz stb.-t is mondtak volna mindazon esetekben, a melyek
ben most denom. -z van; hiszen azt lehetne várni, hogy a -fe-nak
a történelmi időig sokkal több esetben maradtak volna nyomai.
Egyébiránt sok esetben a föltett magyar frequ. -z nagyon is kétsé
ges; pl. a BuDENz-emlitette példák közül UA. 34 = NyK. 18 : 194)
legaláb b fáz-, főz-, fűz- nem úgy magyarázandók, hanem ezekben
a z kétségkívül < í (1. fönnebb 409—411. 404.) s a többi példák (néz,
nyúz,l ez, lóhoz stb.) egészen bizonytalanok. (Vö. a mit ANDERSON,
Wandl. 201—204. mond a magy. hoz szóról, a hol azonban szerin
tem a f. kantaa : m. hoz egyeztetés nincsen kielégítőleg megokolva.)
így állván tehát a dolog s minthogy a denom. igéknek semmi
frequ. jelentésük sincs, az én nézetem szerint minden tekintetben
valószinű, hogy a m. z a denom. igékben korábbi t képviselője.
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d) F/zzel kapcsolatban hadd említsem meg a «vmivé válást*
jelentő igéket (vö. BUDENZ, ÜA. 155—157 = NyK. 18:315—317).
1. A finnben: pl. tasautua (<*tasaőutu-)
kiegyenlítődni,
velkautua {<.*-őutu-); vö. vepsz vanhtub (<*vanhadu-) vénül,
f. katkeroitua (t a mellékhangsnlyos szótag után) elkeseredni.
2. A lappban: pl. F. vcrlgaduvvatv. vadgaiduvvat «aere alieno
immergii) j| vilgodet v. vilgudet «albescere».
3. A zürjénben és a votjákban: pl. zürj. Halni «sich entfernen» | votj. cirsani (cirsal-) «sauer werden»: cirs «sauer».
3. A magyarban: pl. tisztul, szépül.
Az olyan szóban mint a f. *tasaőutu- kétszer is van dentaliselem, s természetesen nem mondhatjuk meg teljes bizonyossággal,
hogy melyik képzőelemnek felel meg a zürj., votj., magy. -I.
A magyarban az -id, -ül reflexív képző is, pl. vonul, merül.
Ebben a m. I bizonyára megfelel azon dentalis-elemek valamelyi
kének, a melyek a finn refl. igékben találhatók (vagy az -utu képző
ben, vagy a karj. refl. -a, -a <*-da, *-Őa alakulatban, pl. peziáksi
mosakodik, vagy a passivumi -ta, *-da elemben, vö. TuM. 44). —
? Vö. egyébiránt a m. -óz, -oz végű refl. igéket, pl. változik (-ózik)
(-úl- ~> -óz, -oz í v. ö. denom. -I ~-> -z).
e) Végre figyelembe veendők a f. -ea, -ed (<*-eőa, *-edá)
végű melléknevek.
1. A finn alapnyelvben, úgy látszik, -eda, -edd volt a képző
jük; az észt és a lív nyeiv sajátságos elbánása (1. AH. 93. és 102.)
azonban azt sejteti, hogy nem minden helyzetben volt o.
2. A kólái lappban dialectiee -d van: Kild. vllked, Nuotj.
vielked «weiss», ellenben: Tver. vilkifi, Akk. vilked. A többi lapp
nyelvjárásokban -d, -t: E. vielgad, S. L. velakat, LIND. wdlket, welket, F. vielggad.
3. A mordvinban -da, -dd, E. -do, -de, pl. M. valda, E. valdo
«licht, hell» = f. valkea, M. vidd, E. viede «gerade, rechtw =
f. oikea.
4. A cseremiszben -do, -dö (-da, -da, -de), pl. volgodo «lucidus, fulgens, splendidus» == f. valkea, cücküdö, cuckudo «densus,
creber».
5. A zürjénben és a votjákban meglehetős nagy csoport
olyan melléknév van, a melyeknek végzete -id (-id), P. -it (-it),
votj. -it (-it, -et), s a melyeket a szóbanforgó melléknevekkel
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egyeztettek, pl. zürj. pemid «finster, finsternis», votj. penmit, pelmit u. a. (egyeztetve a f. pimeá szóval, BUDENZ UA. 213 = NyK.
20 : 287), zürj. riskid, liskid «locker, freigebig» (egyeztetve a f.
rokkea szóval, BUDENZ U. O.). Azonban megjegyzendő, hogy a dentalissal való elbánás a zürj énben és a votjákban ezen esetben na
gyon különös; ugyanis vagy l-et vagy elveszést lehetne várni.
Tehát azt kellene föltenni, hogy a dentalis fejlődése itt, a második
szótag hangzója után, más fejlődéstől oly nagyon eltérő volna;
ennek következtében arra a gondolatra jövünk, hogy az -id, -ít
szóvég talán nem is azonos a f. -ea (<C*-eda) szóvéggel, hanem
hogy abban a dentalis explosiva előtt talán n volt (vö. zürj. koimöd,
P. kuimöt, votj. kwinmeti ~ f. kolmas <C*kolmanti).
6. A magyarban találkozik néhány melléknév, a melyekben
z van a szó végén, s a melyek talán ide tartozhatnak. Ezek közül
figyelemre legméltóbb igaz «rectus», a melyet a f. oikea szóval
egyeztettek (BUDENZ, M U S Z . 810, vö. UA. 218 = NyK. 20 : 292,
a hol ezen magyarázatot visszavonta ós kevésbbé valószínű véle
ménynyel cserélte föl). Ugyanilyenek lehetnének: száraz, nehéz
(vö. UA. i. h.). Ha ezek összetartoznak a finn melléknevekkel,
akkor tehát a magyar alakok további í-re utalnak.
BUDENZ, UA. 208—218 == NyK. 20 : 282—292 ezen fölül
még egész csomó alakulást sorol elő, a melyeknek összetartozása
azonban bizonytalan.
Az előbbi példákhoz járuljon pótlólag egy szó, a melyben
mindig í-re mutató megfelelő hang jelentkezik a második szótag
hangzója után:
oszígS. inget «feuer», PP. Kond. S. tughut, tughét, tot id., I.
tüt id., tüdid wbeutel für feuerzeugw, B. tut «feuer» (PP. különféle
diai. tughe, tughu, tügve is) ] vog. taut, toaut, tavit, MŰNK. taut,
tq,ut, toat, tat, taut «feuer» | m. tűz acc. tüzet, tüzes. BUDENZ M U S Z .
242. ezzel egyezteti a f., lp., mord., cser., zürj.-votj. l-es alakokat
(f. túli «feuer» stb.), de Bem belső mássalhangzójukra, sem
hangzójukra való tekintettel nem tudom fölfogni, hogyan tartoz
hatnának az említett szavakhoz.
A fönnebb fölsorolt példák arra mutatnak:
1. hogy a második s a következő szótagok elején a finn-ugor
nyelvekben gyakran olyan hangmegfelelők találhatók, a melyek,
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a szerint a mit az első szótag utáni mássalhangzó-viszonyokra
nézve láttunk, korábbi d-re mennek vissza;
2. hogy ez a o külömböző helyzetekben í-vel váltakozott,
tehát egy sorba helyezendő azon o-vel, a melyet az első szótag
után találtunk í-vel váltakozva a harmadik csoportba sorozott sza
vakban ;
3. hogy tehát a finn alapnyelvi ő a második és következő
(negyedik stb.) szótagok után legalább bizonyos esetekben a finnség előtti, sőt a finn-ugor korból maradt örökség.
Mint már fönnebb (428. 1.) megemlítettem, ennek a t *•*> dr
váltakozásnak a tárgyalása, okainak és föltételeinek kutatása,
valamint ezen jelenségnek más hasonló fokon álló jelenségekkel4
való összefüggésének vizsgálása a hangtörténetnek azon fejezetébe
tartozik, a mely a h a n g m é r t é k r ő l szól.
III. Korábbi 3 mássalhangzó után.
Az a kérdés, hogy volt-e eredetileg ő mássalhangzó után is,
oly szoros összefüggésben van a hangmérték-váltakozás jelenségei
nek megvizsgálásával, hogy itteni tárgyalása csak szükségtelen
ismétlésekre vezetne.
IV. Korábbi ó a szótag végén.
Azon d-nek, a mely bizonyos esetekben szótagvégző volt, atárgyalása szintén a hangmértéktanba tartozik.
V. Eredeti ő' a szó elején.
A finn szókezdő í-nek a finn-ugor nyelvekben általában t
(lpF. d) felel meg.*) De van néhány, igaz ugyan hogy nagyon
kevés, olyan szó, a melyekben a rendestől eltérő megfelelést találni.
Ilyenek :
f. tuomi g. tuomen «prunus padus» | karj, aun. tuomi (-me-)
id. | vepsz tom* pl. tömted id. | vet tömikaz, tömik-pü id. | észt toom
g. toomi, tooma, toom- v. toomipuu, toomingas g. toominga, tommin*) Pl. f. talvi, lp. dalvve, mord. fala, tele, zürj. t'ől, votj. tolr
vog. tál, tel stb., osztj. tal stb., m. tél; f. tdysi stb. 1. fönnebb
393. 1.
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gas, toomik, toomikas iá. j liv tuoimki pl. -kist — lpF. duobma g.
duoma (duodnja g. daonja, duopna g. duoya) S. LIND. fuom
(<*huom), K. íitorrt, tnwi id. | mordM. lajm%, E. Z'om, Zow id. | cser.
lombo, M. lomba id. | zürj. Z'öm «traubenkirsche», löm-pu «prunus
padus», votj. lom, lem-pu id. | vog. lám-, lem-, lam-, lum-jiv
«prunus padus», MŰNK. lam, lem, lam «kaulbeere, beere», lám-jiw
«prunus padus» | osztjB. lum, lom, jum «vogelkirsche», l.-ju%
«prunus padus», I. jum, S. jöm, jüm-ju-/ id., P P . Kond. lan
«schwarze beere». CASTRÉN. Ostj. Gr. 87. egyeztette az emiitett
szavak egy részét, BUDENZ, M U S Z . 688. a finn és a cser. szót.
f. tymá «gluten» | észt tüma «pech» — lpF. dabme g. dame
«gluten», S. tapme iá., LIND. tabme, tabbme, hibme id. («hibme —
liibmet etc. Solum Austral. nóta. Usitatiora sünt tabme, tabmet
etc.»), E. tame iá. j cser. lümö «glutinum» | zürj. £'gm'«leim», votj.
lem id. | m. gyimbor, és gyombora, gyombolyit (Somogy m., 1.
(SZINNIEI, MTsz. 1 : 755) «mistel, vogelleimbeere» (ezen etymologia szerint «enyvbogyó»).*) Az észtben tüma «puhát» is jelent
(vö. lpF. dimes g. dibmas «mollis, lenis», S. L. times id., LIND. tibm,
tibma, tibmes, tibmok iá., K. temes id.): vájjon ez külön szó-e, vagy
összetartozik a szóbanforgó szavakkal? LÖNNROT, Enarelapp. 254.
egyezteti a f. tymá és a lp. dabme stb. szavakat; DONNER, Wbuch
Nr. 549. még hozzájuk csatolja a «puha» jelentésű lapp szavakat;
BUDENZ, M U S Z . 688. a t n n és a cser. szót egyezteti; a zürj., votj.
és magy. szót eddig tudtomra nem egyeztették a f. tymá szóval.
f. torna «pulvis» — ? cser. lomuí, M. lomaz, lomiz «cinis»
BUDENZ, MUSz. 688.).
Igen nagy kételkedéssel és tartózkodással legyen megemlitve
még egy egyeztetés:
? tie «weg, spur, reise» | karj. tie (absztrakt jelentéssel),
aun. tie út, ösvény | vepsz ie: tesar keresztút | vót te út | észt tee
«weg, gang, reise» -— ? lp. doedno g. dozno «flumen», «flod, den
*) Vájjon talán a vog. ilem, Mim, MŰNK. elém, osztjB. aijim,
I.MJem, S. éjem, eijem a leim» összetett szó? Abban az esetben a
vog. -lem, osztj. -jim, -jem = f. tymá stb. lehetne. — A m. enyv
szónak az előbbivel való összetartozása vagy össze nem tartozása
kétséges (nagyon merész dolog föltenni, hogy ny pro j , rákövetke
zett eredeti nasalis m hatása, vagyis a nasalisnak időelőtti artiku
lálása következtében, a mely nasalis később v-vé változott volna.

436

SETALA EMIL.

störste elv i en trakt» | mordME. tó?' «fluss» | ? zürj. Horn («ein
nebenfluss der Petschora») | vog. to%, l'o?iq, l'oy%, l'onqa «spur, weg»,
MŰNK. lqy%, löykh, löykh, to% (löykh-), lay id. | osztB. lek «weg»,
S. lek, lök «spur», PP. lökk, loy, lö/ «weg». Ez az egyeztetés kétséges
azért, mert a belső nasalisnak (s az osztjákban még a kezdőhangnak
is) a megfelelése nem minden tekintetben szabályos. Ha ez az egyez
tetés helyes volna, akkor nem lehetne a f. tie szót a zürj. tui «weg,
pfad, reihe» szóval egyeztetni.
Kétségkívül ezen szavakhoz sorolandók mindazok a lp. sza
vak, a melyekben a IpS.-ben dialectice h felel meg más nyelvjárá
sok d, í-jének; az előbbiekhez pótlásul álljon itt még kettő, noha
megfelelőik más nyelvekben tudtomra nincsenek vagy legalább
nem ismeretesek.
lpF. dabba g. daba «crus superius pedis tarandi», «marvbenet
ovenfor kngeet paa dyr», S. L. tabba- «das unterarmbein (antieren)»;
e mellett LIND. habb «os pedum posticorum, quod supra genu
situm est, in animalibus quadrupedibus».
lpF. dayas g. dagyas «erica vulgárisL.», S. tayas (takkyase-)
id., LIND. taggnas, Hatfjelddal: h.iys, hays (QVIGSTAD, NL. 13.*)
Ellenben nagyon kétséges, hogy ezen szavakhoz sorolandó -e:
? f. tutkia (iscrutari, perscrutari», tutkata pr. tutkaan id.
mom. | aun. tv.tkoa megvizsgálni, megpróbálni — lpF. dudkat
«scrutari, inquirere»; de e mellett: ? hutikat «excogitare, invenire»,
hud-ke «exeogitatio, inventio». Ennek az egyeztetésnek ellene szól
az, hogy külömben a lpF.-ban ilyen esetekben nem találni h-t.
Ezen szavakban tehát a következő megfelelőket találjuk:
finn
t

lp.
mord.
d, S. t, h
l, l

cser. zürj.-votj.
l
l

vog.
f

osztj.
l, j

naagy.
? gy

Az a h, a mely ezen esetekben a IpS. déli nyelvjárásaiban
mutatkozik, különösen figyelemre méltó. A többi lapp nyelvjárások
és a finn nyelv alakjaiból következtetve, ez a hang kétségkívül
dentalisból eredettnek tekintendő, legközelebb bizonyára #-ből.**)
*) QVIGSTAD i. h. megjegyzi, hogy az eredeti t a lappban dia
lectice /Vvá változik, póldákul épen a hibme, hiys v. hays, fuom
<.*huom, habb szavakat hozva föl.
**) Ugyanilyen §>h változás van a horagalles stb. «der
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Tekintettel arra, hogy valamennyi nyelvben kivéve a svédlappot
és a finnt, z ö n g é s mássalhangzó (l, l', j , &) van a szó ele
jén, bizonyosnak lehet tartani, hogy a zöngétlen # nem lehet
eredeti, hanem hogy a fölteendő IpS. # a zöngés (5-ből kelet
kezett.*) Ha különösen figyelembe veszszük a zűrjén, votják,
vogul és magyar alakokat, a mely nyelvek megkülömböztetik
egymástól az eredeti szóközépi S-t és o'-t, azt látjuk, hogy ezen
nyelvekben ugyanazon (vagy csaknem ugyanazon)**) megfele
lés van, mint a föltett szóközépi o'-nél. így állván a dolog, nem
szabad eredeti hangnak ugyanazt a dentalis spiránst tartani, &
melyet a szó belsejében az első csoport szavaiban találtunk, hanem
azt a dentipalatalis hangot, a melyet a fönnebbiekben S'-vel jelöl
tünk, s a melyet szó belsejében a második csoport szavaiban talál
tunk. A további kutatás hihetőleg még több oly szót fog fölszínre
hozni, a melyek ezzel a hanggal kezdődtek ; de ezen szavaknak
csekély száma semmi esetre sem akadályozhatja meg azt, hogy
bennük a í-től külömböző kezdőhangot tegyünk föl.
Végül meg akarom említeni, hogy a t «v S váltakozásra mu
tató tények keltették bennem legelőször azt a gondolatot, hogy
az ú. n. mássalhangzó-gyengülés eredetileg a f i n n - u g o r h a n g 
m é r t é k b e l i v á l t a k o z á s o n alapszik, a melynek nyomai
az egyes nyelvekben a kiegyenlítődés következtében nagyreszt
elmosódtak ugyan, de a kutató szeme előtt mégsem váltak látha
tatlanokká. Es ha ez az elmélet helyesnek bizonyul, akkor a finn
ugor nyelvészetre való alkalmazása kétségkívül lényegesen módo
sítani fogja a finn-ugor hangtörténetre vonatkozó fölfogásunkat.
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donnergott der altén lappén» szóban, vö. óskand. thórr (QVIGSTAD,
NL. 195, 13.).
*) Meg akarom említeni, hogy BUDENZ, M U S Z . 688, a hol
azonban csak a finn és a cseremisz szavak vannak egymással
egyeztetve, ezen esetekben eredeti hangul zöngés d-t tesz föl, a
melynek megfelelője a cseremisz l volna.
**) Csupán az osztjákban maradt meg dialectice az ez eset
ben nyilván eredetibb l', a helyett hogy j-vé változott volna.

