
Kisebb közlemények. 

Lágy és langyos. Magy. lágy (o: lad'j) 1. ,weich'; 2. ,ge-
lind', pl. lágy bor ,linder wein'; 3. .nachsichtig'; 4. ,tráge, 
langsam'; lagymatag [lagymatag NySz., Székelyföld, MTsz.l < 
lágy-meleg; lágy ék (valószínűleg az ágyék analógiájára, vö. SIMONYI, 
NyK. 2 4 : 139) ,lágyad rész, fej lágyéka, lágyada' SzD.; ,feje
lágya' Háromszék, MTsz. — langy ,lágymeleg' SzD.; langyos. 
A régi nyelvből nincs adatunk. 

vogE. lansiy (SziLASinál hibásan lansiy) ,puha, weich' 
VogNGy. II, 58. Valószínűleg ugyanez a szó van meg e két ki
fejezésben is : terén-lánsá'n : ,kór-gyötörte', yul lánéáff: ,betegség-
gyötörte' j T. lanéin Jangyos' NyK. 25 : 271 ; ut' mars lansumés 
,a víz egy kevéssé meglangyult' UgFüz. 11 : 240 | P. láns-: 
isem wiit jettanéi ,a meleg víz meglangyult' UgFüz. 11 : 240. 
Vog. AHLQV. lansyn, lönsyn ,warm, heiss'. || osztjÉ. AHLQV. lunse 
,warm, heiss': lü09 SZINNYEI, Nyhas.3 160; 

? zürj. WIED. lyzalny, lyzavny ,schwach werden, von kráften 
kommen, geláhmt werden. das gefühl verlieren'; 

cserH. (RAMST.) l§'ndz§rá ,weich': l§ndz§'ryas ,verfaulen, 
abgenutzt werden'. Valószínűleg ugyanez a szó: la'nd&>ra ,morsch, 
geborsten'; la'ndz§ryas ,morsch werden'; la'ndz§rtas ,morsch ma-
chen' | cser. TKOICKIJ-SZIL. lanáera- ,gyenge, erőtlen lesz'; laniera-
conan csüggedt'; longorgém ,elgyengül'; lanzra ,hasított'. 

észt WIED. Iont gen. lorídi ,schlaff, hángend'; londid kőrvad 
,bángende ohren'; kőié on londis ,der strick ist nicht straff 
angezogen'. 

IpN. (FRIIS) loafáad, loafáe ,laxus; slap, lös, lind'; loajga-
net Jaxari, mollem fieri; blive slap, lös, lind, sagtne af; loa^ot, 
loa^om Jaxari, slappes, give, saette sig, blive rolig' J IpS. (WIK-
LUND) löddse- ,ruhiges wetter, windstille'; löddsane- ,ruhig werden, 
still werden (vom wetter)' f? vö. lod'de-, attr. lojés .sanftmütig, 
mild'; lodd'u- ,mild werden']; lp. Herjedal, Undersáker (HALÁSZ) 
luicciá ,nyugodt, csendes idő' UgFüz. 1 0 : 2 5 8 ; IpS. (LINDAHL) 
ládtje .tranquillus, remissus, laxus'; ládtjetet ,lenire, mitescere, 
relaxari'; kaino ládtjeti ,funis relaxatus est' | IpO. (GENETZ) li&nc 
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.schwach, scblaff', Kildin; luaccje- ,stille werden (vom wetter)', 
Notozero. 

A magyar és a vogul szavakat összevetette BUDENZ, MUSz. 
p. 677, 680; az osztjákot MUNKÁCSI, NyK. 25 : 271. Az észt és 
a lapp alakokat WIKLUND, ÜL. 214, SETALA, FUF. 2 : 230. Máskép, 
de helytelenül ANDERSON, Wandl. p. 50, 71. 

A ,weich£ ~ .lauwarm' ~ ,weichlich, .schlaff, kraftlos' ~ 
.mild, still (vom wetter)' jelentés megfelelésre vö. fr. doux, ol. 
dolce szavakat (jelentésük ,süss' gelinde, sanft, weich, mild, ruhig); 
találó jelentésbeli analógiák vannak még WALDE EtWb.-jában a 
flaccus és moüis czikkekben. 

Nehezebb kérdés, hogy hogyan fogjuk fel a kétségkívül 
összetartozó lágy és langy alakok viszonyát. A rokonnyelvi 
megfelelésekből: 

vog. osztj. zürj. cser. észt lp. 
né ns f z ?i$ út ~> nd §$ ~> $ 

nyilvánvaló, hogy a magyar gy ül. ngy (o: ndj) ebben az esetben 
alapnyelvi né ~ né (vagy: nts ~ ndé) viszony megfelelője. Ha 
mármost a többi idetartozó eseteket is szemügyre vesszük, a 
vogul né (o: ns), zürjén-votják cZ'á-vel szemben a magyarban 
rendszerint gy-t (? < ggy), de ngy-t is találunk: 

magy. agyar j vogE. T. anédr, K. anédr, L. P. ansdr | osztj. 
Kaz. ánéar | votj. vad'éer, zürj. vod'íir (vö. MUSz., p. 720, AKE. 
632, SETALA, FÜF. 2 : 232). 

magy. ágyék | vogE. üné ,segg'; ünéas ,tompor ;; K. unii. 
| T. 07i89l ,far'. (vö. MUNKÁCSI, NyK. 25 : 178.) 

magy. eggy | osztjÉ. un$a- | zürj. vödé, votj. a§\ az, a$ 
,vorderes, vorderraum' | cserK. ontfol, H. andzal | fi. ensi gen. 
ennen (vö. SETALA, FUF. 2 : 230; WICHMANN, MNyv. 4 : 307). 

magy. húgy (huggyozik) | vogE. yuné, KL. krué-(wüí), T. 
k'ué-(wit') K. kroé-(vit'); KL. AL. K. k'unsi verb. T. krunéd \ osztj. 
ygs-, kros ,hugyozik' I zürj. kud'z, votj. kidé \ cser. ku$-(ftíit) j fi. 
husi gen. kusen | lpK. konc id. (vö. MUSz. 120; WICHMANN, 
MNyv. 4 : 307). 

magy. húgy ,stella' | vogT. liöns, k'öúé id. | osztj. yüs, yus, 
k(ös id. KAKJ. 148 I zürj. kogul, votj. kipti, kiéili id. (vö. MUSz. 
101, MUNKÁCSI, ÁKE. 357). 

magy. légy j zürj. lög, lig ,bremse'; votj. lu§, Iné id. (vö. 
MUNKÁCSI, ÁKE. 439, SZINNYEI, Nyhas.3 148). 

Ellenben ngy van a magyarban a következő két esetben: 
magy. hangyái, hangya | vog. KL. AL. kruné (-Icássi), T. 

k'uús (-k ask'aj) id. Vö. még vogE. %űné KL. krüné, T. k'ős 
,bandwurm' | zürj. kosfii, votj. kugiU, kuzili ,ameise4, vö. MUNKÁCSI, 
ÁKE. 326). 
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magy. kengyel ,steigbügel' ] vogÉ. kéné, kés, KL. kes ,leder-
s t rumpf | osztj. Kond. keuts, Ni. kes, Kaz. kes, 0 . kis ,s t rumpf. 
(KARJ. 167). (Vö. ÁKE. 4 0 0 ; SETÁLÁ, F U F . 2 : 2 2 5 . Az alap
nyelvben talán (nem jésített) nts volt). 

Az alapnyelvi nas . + cons. hangcsoportok denasalisatiója 
kétségkívül a magyar nyelv külön életében m e n t végbe, a fent 
k imutatot t kettős megfelelést tehát csak úgy érthetjük meg, ha 
feltesszük, hogy az ősmagyarban a gy és az ngy (a fonetikai 
helyzet szerint) egyugyanazon szón belül is váltakozhatott egy
mással, s később gyakrabban a gyenge (gy), r i tkábban az erős, 
egy esetben (lágy ~ langy) mind a két fok javára kiegyenlítődés 
történt . Találó analógiaképpen a déli vogul nyelvjárásokra hivat
kozhatunk, a melyekben a gyenge fok, úgy látszik, legelőször a 
szó végén (pl. a sing. nominativusában) lépett fel, s innen terjedt 
el a ragos alakokban is. Pl. vogKL. k'up: plur . nom. k'umpdt; 
k'us ,húgys d e : ¥unÍ9m ,hugyozom', [de e mel le t t ; tané, krüné 
sing. nominativusok is v a n n a k ] ; vogK. nis ,haltej' : k'ul ninsat 
[vö. tob. tatár RADL. jintsá, ,f ischmilch']; vogT. k'ös ,gil iszta ' : 
k'öhm (kiegyenlítődés a gyenge fok j avá ra ) ; k'öúé ,csillag': 
Uönédm (kiegyenlítődés az erős fok javára). Vö. MUNKÁCSI, UgFüz. 
11 : 103, 190, 259. 

Ezen újabb keletű, magyar váltakozás nyomait a többi 
nasalis-csoportoknál is kimutathatjuk. Valószínűleg így kell fel
fognunk az ördög, ördöng, ~ ördöngös, meleg ~ melenget szavak 
viszonyát, így érthető a hab, eb, comp. bb, b képző mellett a 
domb == vogÉ. T. tump, K. tomp ,sziget, domb' j ? észt tump, gen. 
tumbi ,klumpen, stück, knollen' , vö. MUSz. 256, MUNKÁCSI, 
NyK. XXV, 275. GOMBOCZ ZOLTÁN. 
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